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PLA MŁODZIEŻY POLSKIEJ Z NIEMIEC W LATACH 1923-1938 

Ludność polska w Niemczech w walce o utrzymanie i umocnienie 

świadomości narodowej znalazła naturalne oparcie w odbudowanym po 

I wojnie światowej niepodległym państwie polskim. Polskie placówki kon

sularne wpływały na kształt organizacyjny i ideowy polskiego ruchu 

nal"odowego w Niemczech, ale jednocześnie były dla niego ogniwami łą

czności z krajem oraz współorganizatorami opieki i pomocy kulturalnej 

świadczonej przez państwo i organizacje społeczne na rzecz terenów et

nicznie polskich i wychodźczych. Formy i zakres tej pomocy i opieki 

zmieniały się w dwudziestoleciu w zależności od celów politycznych for

mułowanych przez czynniki rządowe, możliwości ich realizacji, stopnia 
zrozumienia przez społeczeństwo kraju macierzystego .potrzeb ludności 

polskiej w Niemczech oraz warunków jej życia narodowego, ograniczanego 

systematycznie wskutek asymilatorskich dążeń państwa i nacjonalistycz

nych ugrupowań niemieckich. Nowsze opracowania dziejów ludności pol

skiej w Niemczech podkreślają wpływ związków z krajem na stan jej 

narodowej świadomości 1. 

Względy natury politycznej og,raniczały możliwości świadczeń na trzecz 

ludności polskiej, zwłaszcza posiadającej obywatelstwo ni�mieckie, przez 

.polskie oficjalne czynniki państwowe. Toteż działalność ich uzupełniały 

organizacje społeczne korzystające z poparcia pomocy organizacyjnej 

i finansowej sfer rządowych. Towarzystw zajmujących się opieką kultu

iralną nad ludnością polską w Niemczech było w okiresie międzywojennym 

wiele 2. Różnorodnością form i zakresem działania wyróżniał się wśród 

1 W. W r z e s  i ń s k i, Poiski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Wrocław
1971, passim. 

2 Z głównych należy tu wymienić: Swiatowy Związek Polaków Zagranicą, Pol

skie Towarzystwo Emigracyjne, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Opieki 

Kulturalnej nad Polakami Zagranicą im. Adama Mickiewicza, Opieka Polska nad 
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nich utworzony 1 X 1921 r. w Poznaniu przez członków dzialają<:ego 
w latach plebiscytu i powstań Komitetu Obrony Sląska oraz działaczy 
z okiresu walki z pruską okupacją na Pomorzu i w Wielkopolsce Związek 
Obrony Kresów 1Zachodnich (dalej ZOKZ) 3. Organizacja ,ta stawiała sobie 
za cel prowadzenie pracy „nad duchowym połączeniem terenów -zachod
nkh z Rzecząpospolitą, nad usuwaniem śladów dawniejszej roboty germa
nizacyjnej tu pozostałych oraz nad nawiązaniem jak najściślejszych wię
zów z ludnością polską na utraconych terenach zachodnich, gdzie ożywić 
i podbrzymać należy polski ruch kulturalny i narodowy" 4• Jednocześnie 
·z działalnością orgaruzacyjną i propagandową w k.raju s ZOKZ podtrzy
mywał zainteresowanie społeczeństwa polskiego życiem skupisk ,polskich
w Niemczech, utrzymywał ścisłe z nimi związki za pośrednictwem Związku
Polaków w Niemczech (dalej ZPwN) i innych organizacji, orędował w ich
sprawach u czynników rządowych, wspomagał je finansowo, kształcił ka
dry inteligencji, przyjmował wycieczki, wysyłał książki dla bibliotek,
podręczniki i pomoce naukowe dla sZJkół, organizował kolonie dla dzieci,
młodzieży studiującej w kraju udzielał stypendiów, zasilał materiałami
polską prasę itp.

Ogólne założenia .programowe ZOKZ nakładały na tę organizację obo
wiązek roztoczenia opieki społecznej i kulturalnej na wszystkie skupiska 
polskie w Niemczech. W praktyce jednak, zgodnie z ówczesnymi założe
niami polskiej :polityki państwowej, skupiał on uwagę przede wszystkim 
na terenach etnicznie polskich, a więc na Sląsku, w P.rusach Wschodnich 
i na obszarach przygranicznych 6. Powyższy kierunek zainteresowań wy
znaczony został Związkowi przez Radę Opieki Kulturalnej przy MS1Z na 
posiedzeniu w dniu 3 X 1922 ir., co uzasadniano właffinie skirępowaniem na 
tym terenie działalności polskich placówek konsularnych 7• Względy te, 
a także bliskie związki i różnorodne formy współpracy ZOK!Z z organiza
cjami polskimi w Niemczech sprawiły, że organizacja ta uznawana była 
przez władze państwowe za naczelną iorganiza·cję społeczną w kraju zaj
mującą się opieką nad ludnością ,polską w Niemczech. Za wiedzą i apro-

Rodakami na Obczyźnie, Komitet Pomocy Kulturalnej dla śląska Opolskiego, Zwią
zek Powstańców Śląskich i inne. 

a Memoriał ZOKZ w sprawie terenów utraconych do MSZ z 28 I 1922 r., Archi
wum Państwowe w Poznaniu (dalej APP), zespól Polskiego Związku Zachodniego 
(dalej PZZ), sygn. 102, s. 14-15. 

4 APP, PZZ, sygn. 1lil, s. 9. 

s A. W o 1 ff, Pomorze Gdańskie w programie i działalności Związku Obrony 

Kresów Zachodnich - Polskiego Związku Zachodniego (Przegląd Zachodni, 1969, 

nr 2, s. 362-373). 
e W r z e s i  ń s k i, op. cit., s. 154. 
7 Protokół I posiedzenia Rady Opieki Kulturalnej przy MSZ w dniu 3 X 1,922 r., 

APP, PZZ, sygn. 100, s. 2-4. 
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batą MSZ polskie placówki dyplomatyczne ściśle współpracowały z tą 
organizacją, informowały ją o formach żyda narodowego skupisk polskich, 
ich potrzebach oraz korzystały z jej pomocy. Dominująca pozycja ZOKZ 
w sprawowaniu opieki kulturalnej nad ludnością .polską w Niemczech za
częła ulegać zmianie na początku lat trzydziestych. Wiązało się to z ogólną 
zmianą stosunków polsko-niemieckich oraz dojrzewaniem nowych kon
cepcji organizacji opieki nad wychodźstwem polskim w świecie. Dążenie 
MSZ do wyciszenia propagandy antyniemieckiej w kraju z�alazło m. in. 
wyraz w żądaniu zmiany statutu ZOKZ, osłabienia polskiej akcji ofen
sywnej. w woje�ód.ztwach zachodnic;:h oraz zmianie w 1934 r. nazwy tej 
organizacji na Polski Związek Zachodni (dalej PZZ). Jednocześnie wobec 
utworzenia w 1929 ir. Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, prze
kształconej w 1934 r. w Swiatowy Związek Polaków z Zagranicy, jako 
centralnej organizacji koordynującej pomoc dla skupisk .polskich za gra
nicą, MSZ dążyło do podporządkowania akcji pomocy dla ludności pol
skiej w Niemczech ogólnym celom polityki państwa wobec wychodźstwa. 
Wiązało się to m. in. z faktem, że czynniki rządowe przestały uważać PZZ 
za jedynego reprezentanta interesów ludności polskiej w Niemczech wobec 
władz państwowych. Starania tej organizacji o utrzymanie dotychczaso-
·wego stanu okazały się bezowocne 8• Wprawdzie w latach następnych PZZ
utrzymuje w dalszym dągu kontakty ze ZPwN, Związkiem Polskich To
warzystw Szkolnych w Niemczech (dalej ZPTSwN) i innymi organizacja
mi oraz realizuje wypracowane wcześniej formy pomocy, ale jednocześnie
czynniki państwowe w urzeczywistnianiu celów politycznych wobec lud
ności polskiej w Niemczech opierają się przede wszystkim na Swiatowym
Związku Polaków z Zagranicy.

Z bogatej, zasługującej na odrębne opracowanie problematyki opieki
społeczeństwa w �raju nad ludnością. polską w Niemczech, realizowanej
w latach międzywojennych głównie .przez ZOKZ 9, na szczególną uwagę
zasługuje ·jedna z jej form, a mianowicie akcja kolonii letnich, prowadzona
w latach 1923-1938 przez ZPTSzwN i ZOKZ-PZZ. W ciągu 16 lat objęła
ona 43 799 dzieci polskich z Niemiec, stając się wobec niedorozwoju szkol
nictwa polskiego w Rzeszy istotnym czynnikiem przeciwdziałającym ich
wynaradawianiu przez szkołę i społeczeństwo niemieckie 10. Przedstawie-

s Pro memoria w sprawie wzajemnego stosunku Polskiego Związku Zachodniego 

i Swiatowego Związku Polaków z Zagranicy, b. m. i d., Archiwum Akt Nowych, 
zespól Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sygn. 10 269, s. 1-3. 

9 A W o 1 ff, Współpraca Związku Obrony Kresów Zachodnich (Polskiego Związ
ku Zachodniego) z wychodźstwem polskim w Westfalii i Nadrenii w dziedzinie kul

turalno-oświatowej (Przegląd Zachodni, 1970, nr 1, s. 89-107). 
10 W r z e s i ń s k i, op. cit., s. 143. 

3 - Sobótka l/73 
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nie celów wychowawczych i przebiegu akcji kolonijnej jest głównym za
daniem niniejszego artykułu. 

Pomysł wysyłania -dzieci na kolonie do kraju .21rodził się na Śląsku 
Opolskim na początku 1923 .r. w kręgu działaczy ZPwN. Fakt ten łączyć 
należy niewątpliwie z ówczesnymi staraniami organizacji polskich na tym 
terenie o tworzenie .publicznych szkół z polskim językiem nauczania i oba
wami, by nie stały się one skutecznym narzędziem wynaradawiania 11. 
Prośba o przyjęcie przez ZOKZ grupy dzieci ze Śląska Opolskiego na ko
lonie w wojewódmwie poznańskim wynikała z chęci kultywowania u mło
dzieży poczucia odrębności narodowej i umacniania szacunku do oczernia
nej w szkołach Polski. ZOKZ podchwycił tę inicjatywę i uczynił akcję 
kolonii letnich podstawową formą pomocy dla ludności polskiej w Niem
czech. W piśmie okólnym do rad powiatowych z 5 VI 1923 r. władze tej 
organizacji stwierdzały, że „dla naszej dalszej pracy nad utrwaleniem pol
skości na Śląsku sprawa to nader ważna, że ZOKZ nie może żadną miarą 
uchylić się ·spod obowiązku gorliwego zajęcia ,się nią" 12. Podejmowano się 
organizacji akcji kolonijnej, uważając „opiekę nad Polakami w Niem
czech ... za jedno z najważniejszych programowych zadań", zwłaszcza zaś 
,,ratowanie młodzieży przed zniemczeniem, ulegającej wpływom środowi
ska niemieckiego i porzucającej często mowę ojczystą" 13. 

Og.ólne sformułowanie celów wychowawczych akcji kolonijnej w haśle 
ratowania młodzieży .polskiej przed wynarodowieniem znajduje szczególo
wsze irozwinięcie w sprawozdaniach, odezwach do ludności i korespondencji 
po�ędzy ZOKZ i ZPTSzwN. Względy zdrowotne w wypadku młodzieży 
polskiej z Niemiec odgrywały mniejszą rolę. Na pierwszym miejscu sta
wiano cele oświatowo-wychowawcze. Rozumiano przez nie, jak wyjaśniał 
Mieczysław Korzeniewski, dyrektor ZOKZ, na zjeździe Centralnego Komi
tetu Kolonii Letnich w Warszawie w dniu 30 III 1930 r., dążenie do „obu
dzenia w dziecku poczucia narodowego gnębionego przez cały rok w szkole 
niemieckiej" 14. ,,Poznanie ojczyzny, jej wyglądu, bogactw kulturalnych 
i materialnych oraz dziejów ojczystych, przede wszystkim zaś opanowanie 
języka polskiego i wzbudzenie poczucia narodowego'' 15 miało być odtrut
ką wychowawczą na asymilatorskie usiłowania szkoły niemieckiej, urabia-

11 Materiały do dziejów szkolnictwa polskiego na Sląsku Opolskim w międzywo
jennym dwudziestoleciu, Wrocław 1965, s. 5-9 i passim. 

12 APP, PZZ, sygn. 501, s. 21. 
13 Sprawozdanie dyrekcji z działalności ZOKZ od sierpnia 1922 do października 

1925 r., Poznań 1925, s. 19-20. 

14 APP, PZZ, sygn. 531, s. 4-10. 
1s Odezwa Centralnego Komitetu Kolonii Letnich... (Strażnica Zachodnia, 1932,

nr 9-110, s. 1). 
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jącej młodzież w .poczuciu niższości kuliury i gospodarki polskiej 16. Dą
żenie do zainteresowania dzieci w czasie pobytu w koraju wszystkim, co 
polskie, miało jednocześnie przygotować grunt i ułatwić .rozwój polskiego 
szkolnictwa w Niemczech, a w przyszłości nawet stać się jego uzupełnie
niem 17. Dalekosiężnie zakładano nawet, że akcja kolonijna jako j,edna 
z form opieki nad dziećmi i młodzieżą polską w Niemczech służyć będzie 
„wytwarzaniu nowych kadr bojowników o prawa polityczne polskie na 
tych terenach" 18

• Także w latach kryzysu gospodarczego i znacznego bez
robocia wśród wychodźstwa, kiedy kolonie traktowano jako formę pomocy 
materialnej dla ludności ubogiej, podkreślano, że przyczyniać się one będą 
do zmniejszania wrażliwości społeczeństwa polskiego w Niemczech na 
wyna_radawianie poprzez nacisk ekonomiczny ze strony społeczeństwa nie
mieckiego 19. 

Propagandą i wysyłką dzieci polskich z Niemiec; na kolonie do kraju 
zajmował się ZPTSzwN. Ze sprawozdań z akcji kolonijnej i koresponden
cji z krajem wiadomo, że na początku napotykał on duże trudności. Na 
przeszkodzie w rozszerzaniu akcji stała często nieufność rodziców, pamię
tają�ych wairunki, które zmusiły ich do opuszczenia stron ojczystych. 
Nieufność ta po kilku latach została przełamana. Podstaw_owym jednak 
czynnikiem hamującym napływ dzieci polskich na kolonie była zdecydo
wana kontrakcja nacjonalistycznych organizacji niemieckich. W rezultacie 
ZPTSzwN z reguły nie był w stanie wykorzystać tej liczby miejsc, jaką 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Polskiej w Niemczech (dalej 
TPDziMPwN) oddawało mu do dyspozy.cji. W 1930 r. z 4000 planowanych 
miejsc kolonijnych wykorzystano tylko 3407. W 1932 r. ze Sląska Opol
skiego, PogJ"anicza i Prus Wschodnich przyjechało nie 1000 dzieci, jak pla
nowano, lecz tylko 821 20. 

Zasady naboru dzieci na kolonie i przydział miejsc dla poszczególnych 
terenów ustalane były na corocznych konferencjach pomiędzy ZPTSzwN 
i ZOKZ-TPDziMPwN. W prakty,ce jednak zdarzały się liczne odchylenia 
od .przyjętych ustaleń. ZOKZ kilkakrotnie przestrzegał przed zachęcaniem 
rodziców do wysyłki dzieci na kolonie do Polski obietnicami pobytu 
w dworach ziemiańskich, uzyskaniem atrakcyjnych podarunków, czy też 
wyjątkowo korzystnymi warunkami bytowymi, gdyż były one później 
przyczyną wielu irozczarowań i pretensji 21. Zwracał też uwagę na koniecz-

1a Kolonie letnie ZOKZ (1923-1927), Poznań 1928, s. 4-6. 
17 Protokół zebrania Centralnego Komitetu Kolonii Letnich w Warszawie w dniu 

19 IV 1931 r., APP, PZZ, sygn. 531, s. 12-16. 
1s Kolonie letnie ZOKZ ... , s. 3-4. 
19 „Strażnica Zachodnia", 1932, nr 3-4, s. 10. 
20 Pismo TPDziMPwN do ZPTSzwN z 13 IV 1932 r., APP, PZZ, sygn. 562, s. 14.
21 Kolonie letnie ZOKZ ... , s. 10-12. 
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ność staranniejszego naboru dzieci i nie przysyłania do kraju młodzieży 
całkowicie zniemczonej, podkreślając jednocześnie, że w kompletowaniu 
grup kolonijny<:h „należy uwzględniać przede wszystkim dzieci uczę
szczające do szkól polskich względnie w miejscowościach, gdzie szkól pol
skich nie ma, jako warunek [traktować należy] przynależność iro<lziców 
do .polskich organizacji" 22• Sugestie TPDziMPwN szły nawet dalej. W jego 
piśmie do ZPTSzwN z 1 V 1930 r. ,czytamy: ,,Należy zwróci_ć uwagę na 
zachowanie się dzieci w szkole i w tym celu wskazane jest uzgadnianie 
wykazów dzied z nauczycielstwem polskim względnie z -czynnikami zaj
mującymi się wychowaniem dziatwy. Dziatwa w miejscowościach, gdzie 
istnieją szkoły, musi się wykazać uczęszczaniem do szkoły polskiej co naj
mniej od początku .roku szkolnego, aby usunąć niezdrowy objaw zapisy
wania przez rodziców do szkoły polskiej dzieci jedynie dla wysłania "ich 
na kolonie letnie" 23. Ściślejsze powiązanie akcji kolonijnej ze szkołą pol
ską było jednak sprawą niezmiernie trudną, liczba bowiem dzieci uczę
�czających do szkól polskich lub uczących się języka polskiego była 
bardzo niska 24. 

Dlatego też odsetek dzieci przyjeżdżających do kiraju słabo znających 
język ,polski lub nie umiejących po polsku ·czytać i pisać był dość znac�ny. 
Wychowawcy kolonii często zwracali uwagę na szczególnie daleko posu
nięty stan wynarodowienia u młodzieży pochodzącej z Berlina, Niemiec 
środkowych i Gdańska. ,,Część dziewcząt z Berlina - czytamy w sprawo
zdaniu z kolonii dla młodzieży gimnazjalnej w Sromowcach Niżnych 
z 1932 ir. - nie znała zupełnie języka. Trzeba było każdą z osobna uczyć 
czytać i mówić. Bardziej zaawansowane czytały i pisały grupami. Materiał 
z Berlina był zupełnie surowy, przed przybyciem na kolonie z wyjątkiem 
5 [na 15 uczestniczek] żadna nie czytała polskiej książki, nie uczyła się 
nigdy historii Polski" 2s. Zwłaszcza wśród dzieci pochodzących z obszarów, 
gdzie ludność polska mieszkała w ,rozproszeniu, zdarzały się częste wy,pad
ki rozmawiania na koloniach w Polsce, z braku dostatecznej znajomości 
języka polskiego, tylko po niemiecku, czy też nawet odmawiania nauki ję
zyka ojczystego. Nierzadko nawet dzieci działaczy polskich określały swą 
przynależność narodową jako niemiecką. Nieco lepszą znajomością języka 
polskiego okazywały się dzieci ze Śląska Opolskiego, Warmii i Mazur oraz 
Westfalii i Nadrenii. Spośród 42 dziewcząt z Warmii i Mazur przebywają-

22 APP, PZZ, sygn. 532, s. 2-3. 
2a Tamże, s. 4-7. 
24 Obliczano, że języka po lskiego uczyło się około 50/o dzieci polskich w wieku

szkolnym. T. Pis k orski, Komitet Wychowania Narodowego Młodzieży Polskiej 

z Zagranicy przy Radzie Organizacyjnej Polaków z Zagranicy, Warszawa 1933, 
s. 39-44.

25 APP, PZZ, sygn. 512, s. 39-42. 
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cy·ch w 1931 r. na kolonii w Wejherowie tylko 2 nie mówiły .po polsku, 
język ten jednak rozumiały. Z grupy tej 14 dziewcząt uczęszczało do szko
ły polskiej przez rok, 12 przez 2 lata, 6 przez 3 lata, 2 uczęszczały na 
kursy języka polskiego i 8 do szkól niemieckich 26

. W grupie 190 uczestni
ków z Berlina, Wrocławia, 'Sląska Opolskiego i Westfalii przebywających 

· w 1925 r. na kolonii zbiorowej w woj. poznańskim było 133 dzieci mówią
cych dobrze po polsku, 35 słabo znających język, 14 nie mówiącycll
i 9 nie rozumiejących po polsku 21. Zróżnicowany stopień znajomości języ
ka polskiego wśród dzieci przybywających na kolonie do kraju ukazuje
niewątpliwie znaczną skuteczność wynaradawiającego oddziaływania szko
ły- i społeczeństwa niemieckiego na młodzież polską w Niemczech.

W pierwszym wyjeździe na kolonie letnie do kraju w 1923 r. uczestni
czyła tylko młodzi·eż ze Śląska Opolskiego. W roku następnym na kolo
niach przebywa także młodzież z Berlina, Drezna, Hanoweru, Lipska,
Wrocławia i Gdańska. RozS2Jerzenie akcji kolonijnej na dzieci gdańskie
dokonało się na prośbę Macierzy Szkolnej w Gdańsku, argumentującej
swe starania potrzebą ,osłabienia wpływów niemieckich 2s. Zasadniczą
zmia�ę przynosi 1925 r., w którym na prośbę polskich organizacji w West
falii i Nadrenii rozszerzono akcję kolonijną także na tereny wychodźcze.
W piśmie do dyrekcji ZIOKZ w Poznaniu z 14 III 1925 r. zarząd dzielnicy
III ZPwN pisał: ,,Sto tysięcy Polaków mieszkających w Nadrenii i W est
falii, stojąc w obliczu germańskiego [nacisku], woła o pomoc. Wprawdzie
pomoc ta nie może być udzielona wszystkim, lecz bezsprzecznie udzielona
być musi młodzieży polskiej, znajdującej się w niebezpieczeństwie wyna
rodowienia i zatracenia wiary ojców. Nie ma tu szkól polskich, .rodzice
nie są w stanie o własnych siłach uczyć dzieci miłości Ojczyzny, bo sami
(są] za słabi, a ·dzieci nie �ozumieją, ,co to jest Polska, bo jej nie widzieli.
Nadto byt materialny tutejszycll Polaków nie zezwala na tworzenie takich
środków kulturalnych, jakimi roz.porządzają Niemcy. Wszystko razem
przyczynia się do tego, że młodzież dorastająca i szkolna masowo odpływa
do organizacji niemieckich i nieświadomie przenika duchem niemieckim,
zawaca język ojczysty i germanizuje się powoli. Nie przesadzamy twier
dząc, że dorastające pokolenie nie mówi już wcale po polsku lub co naj
rnn.,iej wstydząc się swej polskości i języka polskiego używa wyłącznie
języka niemieckiego. Wobec tego prosimy ... usilnie o pomoc doraźną
w walce z ... niebezpieczeństwem ... zgermanizowania tutejszych Po
laków ... Rodzice skarżą się, że Ojczyzna o nich zapomniała. Wielki czas,
by Polska przyszła nam z pomocą i przyjęła 750 dzieci na 4-tygodniowe

28 APP, PZZ, sygn. 553, s. 56.
27 APP, PZZ, ·sygn. 505, s. 16.
28 Pismo Macierzy Szkolnej w Gdańsku do ZOKZ w Grudziądzu z 20 III 1925 r.,

APP, PZZ, sygn. 504, s. 5. 
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wakacje, aby tam na miejscu mogły przyjrzeć się Polsce tak upragnionej 

i tak dalekiej" 29. W 1925 r. na kolonie przyjechało po raz pierwszy 854 

dzieci westfalsko-nadreńskich, w roku następnym już 1800. Odtąd mło

dzież, głównie robotnicza z tego terenu, stanowi znaczny odsetek uczest

ników kolonii. Podobne względy, jak w wypad.ku młodzieży polskiej 

z innych terenów, zadecydowały o rozszerzeniu w 1928 ,r. akcji także na 

Prusy Wschodnie i Pogranicze. Szczegółowe zestawienie akcji kolonijnej 

dla młodzieży polskiej z Niemiec ilustruje tab. 1. 

Tab. 1. Kolonie letnie dla młodzieży polskiej z Niemiec w latach 1923-1938 * 

Berlin, . 

Westfalia Drezno Śląsk Wroc- Pogra- Prusy Łu-
Rok i Na.dre- Hanower, Opolski claw nicze Wschod· życe Razem Inne 

nia Lipsk nie 

i inne 
. 

1923 - - 436 - - - - 436 -

1924 - 593 343 16 - - - 952 -

1925 854 677 655 34 - - - 2220 -

1926 1800 562 533 17 - - - 2917 -

1927 1928 638 463 34 - - 30 3063 -

1928 1789 537 648 28 60 120 19 3201 -

1929 2011 551 872 18 59 53 - 3564 -

1930 1765 696 706 16 132 92 - 3407 -

1931 2160 837 742 23 ISO 106 - 4018 -

1932 1793 547 680 6 91 50 - 3167 -

1933 1870 659 554 10 131 71 - 3295 -

1934 1879 759 688 - 159 72 - 3557 -

1935 1720 820 633 - 126 112 - 3411 -

1936· 1517 826 598 - 100 104 - 3175 30 

1937 1509 683 502 - 120 122 - 2936 -

1938 1269 732 294 - 97 88 - 2480 -

• Tabelę opracowano na podstawie drukowanych sprawozdań z 'akcji kolonii letnich za lata
1928, 1929-1930, 1931, 1932 i 1933 oraz powielanych sprawozdań Zarządu Głównego i Dyrekcji 
Polskiego Związku Zachodniego, Biblioteka Ossolineum, rkps 13239, s. 17, 95, 140. 

Tabela obejmuje wszystki,e dzieci polskie z Niemiec, które .przebywały 

w miesiącach letnich w latach 1923-1938 w kraju. ZOKZ był bowiem 

jedyną instytucją w Polsce zajmującą się organizacją kolonii dla tej mło

dzieży. Akcja kolonijna realizowana była poprzez kolonie zbiorowe oraz 

indywidualny pobyt dzieci u krewnych. Obydwie formy współistniały od 

1925 r. i wzajemnie się uzupełniały. Na kołoniach zbiorowych w 1926 r. 

przebywało około 400/o ogółu polski,ch dzieci, które przyjechały do !kraju, 

29 APP, PZZ, sygn. 504, s. 4. 
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w 1931 r. - około 50°/o, w 1932 f. - około 35,50/o, w 1933 r. - około 420/o, 
w 1935 r. - okolq 450/o, w 1936 r. - około 460/o i w 1937 r. - około 500/o. 
Zairówno ZPTSzwN, jak i organizatorzy kolonii w kraju dostrzegali zna
cznie wyższą użyteczność pobytu zbiorowego dla realizacji ,celów wycho
wawczych. Jednakże starania organizacji polskich w Niemczech o zwię
kszenie liczby dzieci przebywających na koloniach zbiorowych napotykały 
znaczne trudności, wiążące się z ograniczonymi możliwościami finanso
wymi ZOKZ, który opierał swą działalność w tej dziedzinie na niesyste
maty,cznych dotacjach rządowych, instytucji gospodarczych, samorządo
wy,ch i organiza,cji społecznych oraz ofiarności społecznej, mobilizowanej 
każdego ,roku przez Centralny Komitet Kolonii Letnich oxaz jego agendy 
wojewódzkie i powiatowe 30. 

Skromne możliwości _zapewnienia każdemu dziecku polskiemu z Nie
miec pxzebywającemu w kraju najbardziej dogodnych warunków do jego 
wychowawczego .rozwoju zmuszały ZOKZ do różnicowania form działania 
w zależności od stopnia wynarodowienia młodzieży powierzanej jego opie
<:e. Na kolonie zbiorowe starano się kierować przede wszystkim młodzież 
z terenów etnicznie polskich, w drugiej dopiero kolejności z innych tere
nów, stosunkowo najmniej poświęcając uwagi młodzieży wychodźczej. 
Stąd też odsetek dzieci westfalslro-nadreńskich na koloniach indywidu
alnych u k.rewnych był wysoki. W 19,26 r. na 1754 dzieci przebywających 
u krewnych około 800/o stanowiła młodzież z tego terenu. W ciągu lat ów 

I 

wysoki odsetek zmieniał się nieznacznie. W 1935 r. dzieci westfalskie sta-
nowiły 7'3,50/o przebywających u rodzin. Stan ten budził niezadowolenie 
polskich organizacji szkolnych w- Westfalii i Nadrenii, które bezskutecznie 
zabiegały o liczniejsze kierowanie dzieci z tego terenu na kolonie zbio
rowe 31

• 

Zwracano też znaczną uwagę na lokalizację kolonii. Starano się je 
organizować przede wszystkim w miejscowościach zamieszkałych przez 
ludność polską, by przybysze odnieśli z kontaktów z nią jak największe 
korzyści. Początkowo ,dzieci polskie z Niemiec przebywały głównie w woj. 
poznańskim i ,pomorskim, w latach następnych kierowano je w dużej mie
;rze do województw centralnych. W latach 1931-1933 na 4605 dzieci ucze
stniczących w koloniach zbiorowych 913 przebywało w woj. lubelskim, 

so Np. na pokrycie kosztów kolonii letnich w 1933 r. uzyskano subwencje od 
władz woj. śląskiego (291 OOO zł), związków komunalnych (około 88 OOO zł), Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej (1'3 000), instytucji społecznych (około 47 OOO zł). 
Lącznie z w12_ływami ze zbiórki komitetów kolonijnych (około 112 OOO zł) pokryły one 
ponad 900/o kosztów prowadzenia kolonii. Sprawozdanie z akcji kolonii letnich 

TPDziMPwN i ZOKZ w r. 1933, Poznań 1934, s. 12. 
31 Pismo ZPTSzwN do TPDziMPwN z 14 V 1932 r., APP, PZZ, sygn. 562, s. 18, 

"25, 37, 33. 
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643 - w krakowskim, 491 - w kieleckim, 220 - w warszawskim i 126 -
w łódzkim. W doborze miejsca na kolonie i ich uczestników musiano się 
liczyć z opinią środowiska. Ludność wojew(>dztw ceniralnyd:1, mało znają
ca warunki życia polskiego w Niemczech, niechętnie przyjmowała dzieci 
władające słabo lub wcale językiem polskim. Toteż dzieci bardziej zger
manizowane starano się umieszczać głównie w woj. poznańskim i pomor
skim. Do punktów kolonijnych dla dzieci polskich z Niemiec kierowano 
niekiedy młodzież z kraju w celu nawiązania wzajemnych kontaktów oraz 
zwiększenia intensywności nauki języka ojczystego. 

Ogólne cele i formy działalności wychowawczej stosowane na koloniach 
zbiorowych i w domach prywatnych regulował opracowany w 1928 r. na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń Regulamin kolonii letnich dla 
dzieci polskich z Niemiec, Gdańska i Górnego Śląska s2. W jedenastu roz
działach określał on warunki lokalowe, wyżywienie, higienę i opiekę lekar
ską, bezpieczeństwo oraz porządek dnia na kolonii. ·Zw,racano w nim 
uwagę na dobre samopoczucie dzieci. ,,Dzieci traktowane być winny jako 
mili i pożądani goście, nie inaczej jak bliżsi krewni przyje:rożający na 
wakacje" (§ 16). Akcentowano potrzebę zachowania łagodnego stosunku 
wychowawców do dzieci, nie zatrudniania ich przy pracach domowych, 
polnych i gospodarskich wbrew ich woli, nawiązywania .kontaktu z rodzi
cami dzieci oraz na konieczność obdarowania każdego dziecka pamiątką 
z. kraju „w formie ikGiążki treści patriotycznej, obrazka, medalika itd.''
Sugerowano, by obdarzać dzieci starsze egzemplarzem konstytucji opatrzo
nym odpowiednią dedykacją, a także, by utrzymywać korespondencyjne
kontakty z młodzieżą po jej wyjeździe.

Rozdział VIII Regulaminu, zatytułowany „Opieka ideowa i nauka", 
określał cele i formy wychowawczego oddziaływania. Stwievdzano w nim: 
„Miesiąc pobytu w kraju ma dla dzi,ecka polskiego z Niemiec być oporą 
dla germanizacji, której podlega przez 11 miesięcy prz�z szkołę, środowi
slro, a często przez wpólzniemczoną rodzinę. Dziecko karmione fałszem 
o Polsce ma poznać .przez tych parę tygodni, czym jest Polska" (§ 36).
„Ze względu na krótki czas pobytu nie należy .się łudzić, by można dać
dziecku w pełni II'ozumowe podstawy poznania Polski. Tym więc bavdziej
starać się należy o rozbudzenie strony uczuciowej" (§ 37). ,,W sposób nie
męczący dla młodzieży - czytamy dalej - należy podawać w pogadan
kach wiadomości podstawowe z historii, geogJ:"afii i nauki o Polsce współ
czesnej. W pogadankach tych uwzględnić należy stosunki polsko-niemiec
kie nie tylko w przebiegu historycznym, ale ,przede wszystkim obecnym.
Mówić o wadze Kresów Niewyzwolonych dla Polski. Budzić w dziecku
poczucie wielkości Polski i <lumy ze swej przynależności do Narodu Pol-

n „Strażnica Zachodnia", 1928, nr 1, s. 141-146; APP, PZZ, sygn. 510, s. 48. 
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skiego. Dzieciom, pochodzącym z terenów nie wyzwolonych, które polskich 
szkół nie posiadają, wyjaśniać należy znaczenie i potrzebę polskich szkół 
<l1a dzieci, wpajać stale, by prosiły swych rodzi-ców o wystąpienie do gmi
ny, w myśl uprawnień konstytucji pruskiej, o szkołę .polską. Dzieciom ze 
śląska Opolskiego i Gdańska, z miejscowości, w których są 82'koły polskie, 
mówić, że chodzenie do szkoły niemieckiej jest hańbą dla dziecka polskie
go. Opowiadać wieczorem dzieciom o Wrześni, o strajku młodzieży szkol
nej w byłym Królestwie w 1902 r. (Biała Siedlecka w 1905 r.). Dzieciom 
z naszego śląska mówić o .szkodliwości szkoły niemieckiej dla polSlkich 
dzieci. Nakłaniać dzieci tam jeszcze uczęszczające, by prosiły rodzków 
o przeniesienie ze szkoły niemieckiej do polskiej" (§ 38). ,,Budzić należy
w dzieciach poczucie autorytetu władz polskich i przywiązanie do osoby
Prezydenta, jako ,pierwszego obywatela Rzeczypospolitej" (§ 39). ,,Uczyć
dzieci pieśni polskich '(także wojskowych)" (§ 40). Zwracano dalej uwagę
na budzenie ambicji sportowych i tężyzny fizycznej ,dzieci, stosowanie na
koloniach zbiorowych musztry harcerskiej oraz „budzenie w dzieciach
miłości do .armii polskiej" przez zbiorowe oglądanie przemarszów wojska
i defilad oraz udział w obchodach narodowych (§ 22, 24, 25). Zalecano też
poznawanie warunków życia i oby-czajów okolicznej ludności, uczestnicze
nie w obrządkach kościelnych oraz zbiorowe odp.rawianie modlitw za
pomyślność państwa polskiego i prezydenta i na cześć „wszystkich umę
czonych i pomordowanych za O.jczyznę i poległych w Jej obronie(§ 41, 42).
W programie dziennym kolonii przewidywano 2 godziny na pogadanki
przed południem, godzinę po południu oraz godzinę na indywidualne lub
zbiorowe czytanie. Regulamin powyższy, jak wykazywały kontrole, był
przestrzegany na koloniach zbiorowych, w mniejszym zaś stopniu podczas
pobytów indywidualny,ch aa. Uchybienia dotyczyły najczęściej warunków
zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny oraz stosunku wy-chowawców do
dzieci.

Opiekę nad dziatwą kolonijną powierzano kierownikom kolonii i wy-· 
chowawcom rekrutującym się spośród nauczycieli i działaczy ZOKZ. Obo
wiązki swe pełnili oni najczęściej nieodpłatnie. Doborem wychowawców 
i kh przygotowaniem zajmowały się wojewódzkie komitety do spraw przy
jęcia dzie_ci polskkh z Niemiec. Na zorganizowanym w 1928 r. w woj. 
białostockim dwudniowym kursie zapoznano 16 przyszłych wychowawców 
kolonii z położeniem mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej 
w Polsce, zadaniami ZOKZ i organizowanej przez ten związek akcji kolo
nijnej, regulaminem kolonii oraz metodyką nauczania polskicll pieśni, 
czytania i pisania, przekazywania wiadomości o Polsce współczesnej oraz 

33 „Strażnica Zachodnia", 1928, nr 1, s. 147. 
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uświadamiania politycznego młodzieży 34. Szczegółowe rozpracowanie pro
gramu wychowawczego należało do kierowników i wychowawców. Jego 
kształt ostateczny uzależniony był od ich osobistej jnwencji; znajomośd 
potrzeb i zainteresowań podopiecznych oraz pomocy miejscowego. społe
czeństwa. Ze sprawozdań kierowników poszczególnych kolonii wynika, :z"e 
powszechnie zwracano dużą uwagę na nauczanie i doskonalenie znajomo
ści języka polskiego. Na kolonii dla dziewcząt z Westfalii i Nadrenii 
w Trzebawiu pod Poznaniem w 1930 r. podzielono uczestniczki na grupy 
według stopnia znajomości języka ojczystego. Lepiej znające języlk dosko
nalily pisownię i wymowę, dziewczęta zaś ze słabszą znajomością polskie
go uczyły się elementarnych zasad gramatyki i pisowni 35. Na kolonii let
niej w Suwalka-ch w 1928 :r. czytano i komentowano nowel.ki Sienkiewicza 
i Prusa (Janko Muzykant, Latarnik, Za chlebem, Bartek Zwycięzca, Antek, 

Omyłka) 36. Efekty nauczania języtka polskiego oceniano z reguły pozytyw
nie. Elementarnych wiadomości o Polsce współczesnej dostarczyć miały 
pogadanki o tematyce historyczno-geograficznej. Na kolonii w Dzięgielo
wie w pow. cieszyńskim zapoznano w 1930 r. dzieci z dziejami Cieszyna 
i stosunkami polsko-czechosłowackimi 37• Na koloniach w woj. pomorskim 
mówiono dzieciom w 1931 :r. o dziejach walk o niepodległość Polski 38• 

W Molożewie w pow. sokołowskim wygłoszono ·pogadanki o prezydencie 
Mościckim, marszałku Piłsudskim, ludności i bogactwach naturalnych 
Polski, stosunkach polsko-niemieckich oraz; walorach krajoznawczych 
Podlasia 39. 

Stałym punktem programów kolonijnych było zwie.dz.anie okolicznych 
zakładów pracy oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. W zależności 
od możliwości finansowych miejscowych komitetów kolonijnych organizo
wano krótsze lub dalsze wycieczki, ,podczas których zapoznawano dzieci 
z pięknem krajobrazu Polski, prezentowano przeszłość historyczną w opar
ciu o oglądane zabytki, ,często organizowano wycieczki do Częstochowy, 
Gniezna, Krakowa, Krzemieńca, Lwowa, Poznania, Gdyni, Warszawy, 
Wilna i Zakopanego. Poznaniu Polski służyły też wyświetlane na kolo
niach przeźrocza, przedstawiające zabytki przeszłośd i przyrodę 40

• Dużą 
wagę .przywiązywano do nauczania polskich pieśni patriotycznych i ludo
wych, które młodzież kolonijna prezentowała miejscowej ludnoś!'.!i na wie
czorkach ,pożegnalnych. Pobyt dzieci na koloniach starano się też wy-

34 Sprawozdanie z kolonii..., APP, PZZ, sygn. 515, s. 6. 
as Sprawozdanie z kolonii. .. , APP, PZZ, sygn. 524, s. 55-56.

36 Sprawozdanie z kolonii..., APP, PZZ, sygn. 515, s. 18. 
37 Sprawozdanie z kolonii. .. , APP, PZZ, sygn. 5213,, s. 14. 
38 Sprawozdanie z kolonii..., APP, PZZ, sygn. 553, s. 55. 
39 Sprawozdanie z kolonii ... , APP, PZZ, sygn. 515, s. 42. 
40 Sprawozdanie z kolonii w Suwałkach, APP, PZZ, sygn. 515, s. 18.
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korzystać do propagandy ,czytelnictwa „Małego Polaka w Niemczech'' 

i zachęcania do utrzymywania z nim korespondencyjnego kontaktu. Wy
jerożających obdarowywano najczęściej książkami i drobnymi upomin-
kami. 

Choć akcją kolonijną obejmowano zasadniczo dzieci w wieku 9-14 lat, 
to jednak wzgląd na kształcenie przyszłej inteligencji i organizatorów 
żyda polskiego w Niemczech skłaniał do przyjmowania także na pobyt 
letni w kraju młodzieży uczęszczającej do szkól średnich i wyższych. Po 
iraz pierwszy bodaj grupa młądzieży szkól średnich z Westfalii przybyła 
do Polski w 1929 r. z dziećmi młodszymi i wraz z nimi rozmieszczona zo
stała w ·różnych ośrodkach kraju 41

. W roku następnym warunki przyjmo
wania młodzieży starszej nie uległy zmianie. Gimnazjaliści opolscy prze
bywali wówczas na kolonii zbiorowej w Rogoźnie 42. W tym samym okre
sie wieloletnie związki ZOKZ z ośrodkami akademi<:kirni w Berlinie 
i Wrocławiu doprowadziły do zorganizowania dla studentów polskłch od
r�bnej kolonii. W 1930 r. przebywało w Wiśle 6 studentów z Wrocławia, 
3 z Berlina, 2 z Byto:11ia i 3 z innych ośrodków 43. Jeden z jej uczestników 
o pobycie na kolonii potem pisał: ,,Pirzygotowując nam i w tym roku zno
wu kolonię letnią, spełnili WPanowie nasze najgor�tsze życzenia. Acz
kolwiek przeznaczeni jesteśmy do bronienia ,placówek polskości na 
terenach autochtonicznych, to bywają ,chwHe, w których ogarnia nas nie
wymowna tęsknota za ojczyzną naszą. I wtenczas przyjeżdżamy spragnieni 
za mową ojczystą i krajem z niepohamowaną radością w sercu do naszej 
ukochanej Polski, aby w niej przeżyć chwile pełne głębokich wrażeń, bę
dących dla nas, żyjących na obczyźnie, wewnętrznym wzmocnieni·em prze
konania naszego o potędze i rozwoju narodu polskiego. Umożliwiając nam 
wspólny pobyt WPanowie dali nam okazję do bliższego zapoznania się 
i wzajemnej wymiany myśli, bardzo pożądanej dla naszej dalszej .pracy 
społecznej" 44

• 

Mniej korzystnie oceniano doświadczenia płynące ze wspólnych kolonii 
dla dzieci młodszych i młodzieży szkół średnich. Młodzież gimnazjalna, 
z natury irzeczy ba_rdziej krytyczna, była mniej wrażliwa na kształtowanie 
w niej emocjonalnego przywiązania do kraju ojczystego. Na tym tle do
chodziło nierzadko do konfliktów między nią a wy,chowawcami 45. Nieza
dowolenie znalazło m. in. wyraz w piśmie ZPTSzwN do TPDziMPwN, 
w którym zapowiadając wysyłkę w 1931 r. grupy 30 gimnazjalistów z Ber-

41 APP, PZZ, sygn. 53�, s. 6. 

42 APP, PZZ, sygn. 524, s. 136-139. 

4S Tamże, s. 275. 
44 „Strażnica Zachodnia", 1930, nr 18, s. 7. 

45 APP, PZZ, sygn. 524, s. 44-45. 
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lina i Śląska Opolskiego proszono o zorganizowanie dla niej kolonii od
dzielnej 46. 

Względy powyższe skłoniły ZOKZ do zorganizowania w sierpniu 

1931 r. wspólnej kolonii dla młodzieży akademickiej i gimnazjalnej w Sro
mowcach Niżnych w Pieninach. Uczestniczyło w niej 12 studentów i 17 
uczniów szkół średnich. Dla młodszych zorganizowano systematyczną na
ukę języka polskiego w oparciu o tekst Pana Tadeusza. Każdy uczestnik 
kursu musiał wygłosić krótkie przemówienie na temat warunków życia 
młodzieży polskiej w Niemczech. Zobowiązany był także do wysłuchania 
14 referatów i uczestniczenia w dyskusji na ich temat. Dostaa-czyć one 
miały podstawowych informacji o Polsce współczesnej (omówiono prze
bieg walk o niepodległość w czasie I wojny światowej, polityczne znacze
nie granic Polski, powstania śląskie, strukturę gospodarczą kraju i obycza
je ludności polskiej) oraz o warunkach życia i działalności ludności 
polskiej w Niemczech (Polacy i mniejszości narodowe w Niemczech, walka 
o polskość w kościele katolickim, prasa polska, organizacje młodzieżowe
i szkolnictwo polskie). ·Program kolonii urozmaiciły wycieczki, w czasie
których uczestnicy poznali piękno Pienin i Tatr oraz zabytki Krakowa 47.
W wypełnionej przez uczestników ankiecie młodzież gimnazjalna podkire
ślała dodatnie wyniki kolonii we „wprawieniu w mowie polskiej i pobu
dzeniu świadomości narodowej" oraz zdobyciu szerszych wiadomości
o pracy polskiej w Niemczech. Akademicy, mający w większości wypad
ków już pewne doświadczenie w pracy społecznej, pisali przede wszystkim
o zdobyciu szerszych wiadomości o życiu Polaków w Niemczech, użytecz
nych dla nich w przyszłej pracy społecznej. Opowiadali się jednocześnie
za stosowaniem w latach następnych programu oświatowego realizowa
nego w 1931 r. w czasie ich pobytu na kolonii. Jedni i drudzy podkreślali
też zgodnie, że zróżnicowany wiek i różny stopień przygotowania uczest
ników poważnie utrudniał realizację programu, domagając się w przyszło
ści organizowania oddzielnych kolonii dla młodzieży szkolnej i akade
mickiej 48• 

Spostrzeżenia te zostały wzięte pod uwagę. W roku, następnym ZOKZ 
zorganizował w iej samej miejscowości kolonię dla młodzieży gimnazjalnej 
w lipcu i dla młodzieży akademickiej w sierpniu. W pierwszej uczestni
czyły 34 dziewczęta z Gdańska, Berlina i Śląska Opolskiego w wieku od 
14 do 21 lat. Program obok zajęć doskonalących ich znajomość języka pol
skiego zawierał 13 pogadanek, w czasie których zapoznano uczestniczki 

z historią Polski, jej położeniem i znaczeniem w Europie, strukturą gospo-

•a APP, PZZ, sygn. 540, s. 78.

47 APP, PZZ, sygn. 545, s. 36-37.

•s Sprawozdanie z kolonii..., APP, PZZ, sygn. 512, s. 5-17.



Kolonie letnie dla młodzieży polskiej z Niemiec 45 

darczą, społeczną i narodową, podziałem administracyjnym, genezą odro
dzonej polskiej państwowości, zarysem historii polskiej literatury oraz 
;rolą kobiety polskiej w historii, literaturze, nauce i sztuce narodu. Odbyto 
też wycieczki po okolicy oraz w Tatry i do Zakopanego 49. Podobny pro
gram z niewielkimi zmianami realizowany był i na innych koloniach dla 
młodzieży gimnazjalnej ta!kże w latach następnych. 

· W sierpniu 1932 r. na kolonii w Sromowcach Niżnych przebywało 26
studentów polskich, głównie z Wrocławia, Berlina i Bytomia. Na konfe
rencji w sprawie ustalenia jej programu odbytej w Katowicach w dniu 
26 VII 1932 r. postanowiono zwrócić większą uwagę na metodykę pracy 
społecznej i samokształcenie uczestników oraz ustalono w zarysie tema
tykę wykładów i seminariów so. Ustalenia powyższe zostały zmodyfikowane 
w wyniku uwzględnienia życzeń uczestników. Ogółem omówiono 17 te
matów. Z problematyką Polski współczesnej zapoznać miały młodzież 
następujące wykłady: orientacja wschodnia i zachodnia w powojennej 
polityce Polski, zagadnienie Pomorza, szkolnictwo i życie młodzieży w Pol-

. sce, mniejszość niemiecka w Polsce, zwalczanie skutków bezrobocia na 
Śląsku, ideologia narodowa Polski i Niemiec, życie .akademickie w Polsce 
oraz formy pracy oświatowej w Polsce. Problematykę życia ludności pol
skiej i działalności organizacji polskich w Niemczech referowali sami ucze
stnky kolonii. Omówiono program prac organiz,acji polskich w Niemczech, 
pra,cę organizacji młodzieżowych w Westfalii, formy współpracy z krajem 
ruchu polskiego w Niemcze�h i jego potrzeby, działalność polskich orga
nizacji sportowych, zmiany położenia Polaków w Niemczech na tle prze
.mian politycznych zachodzących w tym kraju oraz problem Serbołużyczan 
i ich kultury. Wbrew założeniom program kolonii, która „miała wpajać 
zdrowy stosunek do żyda wewnętrżnego kraju przez zrozumienie, iż łącz
ność kh z Polską jest łącznością z całością państwa i społeczeństwa pol
skiego, nie zaś z poszczególnymi grupami i czynnikami politycznymi 
w Polsce" s1, obnażył dążenie organizatorów do propagowania założeń ide
-0wych sanacji. Uczestnicy kolonii, zwłaszcza z Wrocławia i Bytomia, ostro 
atakowali w dyskusji referentów i organizatorów za - jak czytamy 
w sprawozdaniu - ,,przerabianie ich na sanatorów" oraz krytykowali 
władze naczelne ZPwN i czynniki rządowe w Polsce za propagowanie 
ideologii „irredenty", szkodzącej interesom ludności polskiej w Niemczech. 
Ostrość politycznych dyskusji skłoniła ZOKZ do rezygnacji z dalszego 
organizowania kolonii dla studentów o tak skonstruowanym programie. 
W ich miejsce na wniosek kierownika kolonii w Sromowcach Niżnych 

4o Tamże, s. 39-42. 

50 APP, PZZ, sygn. 562, s. 46-47. 
51 Sprawozdanie z kolonii ... , APP. PZZ, sygn. 562, s. 47-48.
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organizuje w latach następnych kursy „o charakterze konkretnego przy
gotowania do pracy organizacyjnej, społecznej i oświatowej" s2. W 1935 r. 
zorganizowano kurs dla studentów zamierzających podjąć pracę na wsi 53. 

Z czasem ZOKZ zrezygnuje i z nich zupełnie. Od obowiązku ich prowa
dzenia poczuł się zwolniony z chwilą uruchomienia w 1934 r. przez świa
towy Związek Polaków z Zaga:-anicy rocznych, stacjonarnych i zaocznych, 
Kursów Wiedzy o Polsce Współczesnej, w których uczestniczyli m. in. 
studenci polscy z Niemiec 54. 

Należy tu dodać, że polsko-niemiecka akcja wakacyjna stanowiła tylko 
fragment akcji kolonijnej prowadzonej przez ZOKZ. Korzystne rezultaty 
wychowawcze kolonii letnich dla młodzieży polskiej z Niemiec zachęcały 
inne ośrodki polonijne w Europie do starań o rozciągnięcie prowadzonej 
przez ZOKZ akcji letniej także na inne ośrodki w celu, jak podano w pi
śmie organizacji polskich z Wiednia, ,,wyrwania dzieci ze środowiska cu
dzoziemskiego, wprawienia ich w mowie ojczystej oraz poznania Polski 
i jej zabytków" 55. W wypadku dzieci polskich z Austrii ZOKZ nie stawiał 
przeszkód, przekonany faktem, że chodzi tu także o opiekę nad dziećmi 
z niemieckiego obszaru językowego. Łącznie w latach 1927-1931 przyjęto 
na kolonie 230 dzieci polskich z Wiednia uczęszczających do szkól pol
skich 56

• Ponadto w 1930 r. przyjęto 30 dzieci polskich z Łotwy, w latach 
1930-1931 27 z Koszyc, w latach 1933-1937 - 161 z Francji i w 1937 r. 
·- 5 z Rumunii. Poszerzanie kręgu zainteresowań ZOKZ odbywało się
pod naciskiem polskich ośrodków konsularnych za granicą. Dzieci polskie
z Francji kierowane były przez konsulat w Lille, a ich pobyt, podobnie
jak dzieci z Rumunii, finansował Światowy Związek Polaków z Zagra
nicy 57. Pobyt dzieci z Łotwy finansowało Towarzystwo Opieki nad Pola
kami Zagranicą im. A. Mickiewicza as. W 1930 r. odmówiono przyjęcia
dzieci polskich z Danii. Łącznie w latach 1927-1937 przebywało na kolo
niach w Polsce 453 dzieci z terenów nieniemieckich.

W 1926 ,r. akcją kolonijną objęto także dzieci z polskiego Górnego Slą
ska. Wiązało się to z przeświadczeniem, że wobec dużej konkurencyjności 
szkoły niemieckiej „teren ten trzeba ratować w tej samej płaszczyźnie na-

52 APP, PZZ, sygn. 512, s. i4-20. 

53 „Front Zachodni", 1935, nr 7, s. 118. 
54 W latach 1934-1936 w kursach organizowanych przez Swiatowy Związek Po

laków z Zagranicy uczestniczyło 11 słuchaczy z Niemiec. AAN; zespół Swiatowy 

Związek Polaków z Zagranicy, sygn. 358, s. 38-40. 

55 Pismo Związku Polskich Stowarzyszeń w Wiedniu do ZOKZ z 1 III L931J, APP, 

PZZ, sygn. 547, s. L9. 

56 APP, PZZ, sygn. 520, s. 6; sygn. 524, s. 251-255; sygn. 547, s. 19. 

s1 APP, PZZ, sygn. 572, s� 55-56, sygn. 570, s. 1-10. 

5s APP, PZZ, sygn. 524, s. 110-212. 
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szej akcji, co i tereny nie wyzwolone" 59. Bezpośrednim powodem tej 
decyzji były alarmy spowodowane gwałtownym rozwojem na Górnym 
Śląsku w latach 1924-1925 szkolnictwa niemieckiego próbującego rozcią
gnąć swe wpływy także na młodzież polską so. W pierwszym roku przyjęto 
na kolonie tylko 1640 dzieci śląskich. Dodatnie wpływy akcji letniej na 
zmniejszenie zapisów do szkół niemieckich spowodowały blisko cztero
krotne zwiększenie liczby dzieci śląskich na koloniach w ['Oku następnym. 
Odtąd odsetek dzieci śląskich wśród uczestników kolonii prowadzonych 
przez ZOKZ był bardzo wysoki i wahał się od 30 do 65. Udział dzieci 
śląskich w koloniach akcentował ich wychowawcze walory jako czynnika 
mającego chronić młodzież polską w kraju i za granicą przed wynarodo
wieniem. Dodatkowym, . choć związanym z poprzednim, motywem tak 
znacznego udziału dzieci śląskich w akcji kolonijnej była chęć pomocy 
bezrobotnym w celu osłabienia wywieranego na ni<:h przez ludność nie
miecką· silnego nacisku ekonomicznego. Wśród uczestników znaczny odse
tek stanowiły dzieci pochodzenia robotniczego 61, najczęściej z rodzin wielo
dzietnych s2. 

Na kolonie prowadzone przez ZOKZ począwszy od 1928 r. przyjmowano 
też dzieci z Pomorza oraz inych terenów. Z wyjątkiem 1938 .r., w którym 
na koloniach przebywało 114 dzieci z Bydgoskiego, 118 z Białostockiego, 
147 z Warszawskiego, 40 z pow. częstochowsko-wieluńskiego, 208 ze Ślą
ska Zaolziańskiego oraz 197 z województw wschodnich, stanowiły one 
niewielki odsetek uczestników. Szczegółowo zasięg akcji kolonijnej pro
wadzonej przez ZOKZ przedstawia tab. 2. 

Dotychczasowe .rozważania pozwalają stwierdzić, że kolonie letnie

ZOKZ stosownie ,do założeń spełniały ważną rolę w ochronie dzieci i mło
dzieży polskiej w Niemczech przed wynarodowieniem. Poszerzenie ak,cji 
na inne tereny było rozciągnięciem jej na obszary, gdzie także odbywała 
się walka o utrzymanie świadomości narodowej. Nie ·pociągnęło to za sobą 
osłabienia opieki kulturalnej nad ludnością polską w Niemczech. Kolonie, 
choć nieznacznie tylko p.rzyczyniły się do ksztakenia polskiej inteligencji, 
tworzyły korzystniejsze warunki dla rozwoju szkolnictwa polskiego 
w Niemczech i przede wszystkim przyczyniły się wydatnie do ugruntowa
nia wśród dzieci i młodzieży polskiej w Niemczech znajomości języka 

s9 Kolonie letnie ZOKZ ... , s. 6-8. 
eo S. Po t o c k i, Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce 1918-1938, Gdańsk 

1969, s. 233-236. 
s1 W 1930 r. wśród 7159 uczestników było 6190 pochodzenia robotniczego oraz-.

225 z rodzin bezrobotnych, AFP, PZZ, sygn. 523, s. 27. 
62 W 1930 r. na 7159 dzieci było 5485 z rodzin posiadających powyżej troje dzieci�

AFP, .PZZ, sygn. 523, s. 27. 
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Tab. 2. Akcja kolonijna. Związku Obrony Kresów Zachodnich - Polskiego Związku 

Zachodniego w Jatach 1923-1938 • 

Liczba uczestników kolonii 

z innych te- z obszaru Polski I 
Rok z 

z Niemiec renów za gra- Gdańska ze Śląska/ 
z Po-

I
z innych 

I 
razem

nicą morza terenów 

1923 436 - I - - -

I
- 436

1924 952 - I 15 - - - 967 
1925 2220 - 140 - - - 2360
1926 2917 - 216 1640 - - 4773 
1927 3063 30 214 6104 - - 9411 
1928 3201 65 299 9612 135 - 13312
1929 3564 30 265 7339 137 28 11363 
1930 3407 97 240 7163 225 32 11164 
1931 4018 65 271 4367 176 43 I 8940 
1932 3167 - 248 2825 - 60 6300 
1933 3295 92 244 5261 - 21 8913 
1934 3557 - 378 5287 45 7 9274 
1935 3411 25 285 5125 

I 
247 - 9093 

1936 3175 18 302 5291 306 34 9126 
1937 2936 31 300 5128 245 92 8732 
1938 2480 - I 292 4203 I 375. 824 8174 

• Tabelę opracowano na podstawie Sprawozdania z okazji kolonii letnich Towarzystwa Po,
mocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech i Związku Obrony Kresów Zachodnich za rok 1933-
Poznań 1934, s. 5, oraz sprawozdań Zarządu Głównego i Dyrekcji Polskiego Związku Zachodniego, 
Biblioteka Ossolineum, rkps 13239, s. 95, 17, 140. 

ojczystego i poczucia łączności z narodem polskim. O ich znaczeniu świad

czy fakt, że np. w 1927 r. na 5794 dzieci uczących się języka ojczystego 

w szkołach polski-eh i niemieckich oJ"az na kursach 63 3063 przebywało na 

koloniach w kraju. Walory wychowawcze kolonii wysoko oceniały polskie 

organizacje w Niemczech oraz rodzice wysyłanych do kraju dzieci. Wymo
wny jest tu list Jana Kaźmierskiego, robotnika z Wanne-Eickel, który 

w liście do ZOKZ z 14 VIII 1930 r. niewprawnym piórem pisał: ,,Spodzie
wam się, że tam tym dziewczynkom udzielacie lub utwierdzacie je do 

miłości mowy ojczystej i pielęgnowania jej. Bo szkoła niemiecka zrobiła 

z tych dzieci, co chciała, to jest Niemców. Chcąc tutaj dziecko wychować 

po polsku, trzeba dużo zabiegów i pewnej znajomości języka polskiego nie 

tylko w mowie, ale i w piśmie. W ostatnim czasie mamy tu pozakładane 

prywatne szkółki polskie, lecz bardzo mało dzieci polskich do nich uczę

szcza, a gdyby nie wyjazd dzieci polskich na wakacje do kraju, to by mo-

as W r ze s i ń s k i, op. cit., s. 151. 
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żna te dzieci na ,palcach policzyć, Móre by uczęszczały do szkółek polskich. 
Kierownikom tutejszym nie chodzi tylko o wywczasy tych dzieci, tylko 
więcej o to, aby je utwierdzić w mowie i miłości do wszystkiego, co pol
skie" 64. O znaczeniu kolonii pozytywnie wypowiadała się też prasa 
w k,raju �5

• 

Niemieckie wladz,e państwowe zdawały sobie sprawę ze znaczenia 
akcji kolonijnej jako ,czynn�ka przeciwdziałającego ich polityce asymilacji 
ludn.ości polskiej. Nie sprzeciwiały się jej jednak jawnie w obawie przed 
zastosowaniem przez polskie władze państwowe retorsji w stosunku do 
mniejszości niemieckiej w Polsce. Dążyły więc do ujęcia akcji letniej 
w określone .ramy organizacyjne i wpływania na jej przebieg w sposób 
pośredni. Zapewne pod naciskiem niemieckich władz państwowych spon
tankzna wysylika dzieci polskich na wakacje do ,kraju ujęta została 
w 1925 ,r. w ramy akcji wymiany dzieci niemieckich z innymi krajami 
prowadzonej przez Verein des Landaufenthaltes fur Stadtkinder. Ta cha
rytatywna organizacja berlińska już od 1917 r. wysyłała dzieci i młodzież 
niemiecką na odpoczynek i naukę języka do krajów środkowej i północnej 
Europy w zamian za dzieci z innych krajów przyjeźdżające do Niemiec 66. 
Wymiana z Polską w działalności tej ·organizacji miała charakter odmien
ny. Rozwinęła się ona na płaszczyźnie świadczeń dla mniejszości polskiej 
w Niemczech i niemieckiej w Polsce przez ściąganie dzieci mniejszości do 
państwa macierzystego i organizowanie tam dla nich kolonii o charakte
rze wychowawczym i wypoczynkowym 67. 

Z uwagi na korzyści w postaci zniżek za przejazdy kolejowe, zniesie
nie opłat paszportowych i inne zmiana powyższa ,przyjęta została przez 
polskie organizacje w Niemczech z zadowoleniem. Związane jednak z nią 
porozumienie co do równorzędności świadczeń obydwu biorących udział 
w wymianie stron, przy mniejszym z uwagi na dobry stan szkolnictwa 
niemiedkiego w Polsce Gs zainteresowaniu wysyłką dzieci do Niemiec, da
wało do ręki drugiej stronie dogodne narzędzie nacisku. Władze niemiec
kie wielokrotnie też z niego korzystały. W 1926 r. niemieckie władze pań
stwowe zażądały zmniejszenia liczby dzieci polskich wysyłanych do kraju 
z planowanych 5000 do 3000, uzasadniając swoje stanowisko brakiem 

64 APP, PZZ, sygn. 524, s. 1182. 
65 C. Sz u 1 cz e w s ki, Po koloniach letnich w roku 1927 (Front Zachodni,

1937, nr 8, s. 14); t e  n ż e, Czy należy organizować kolonie PZZ? (tamże, 1936, nr 6, 
s. 8-9 i inne).

66 Sprawozdanie S. Kudlickiego z konferencji odbytej w Berlinie w dniu 3 I 
1930 r ., APP, PZZ, sygn. 522, s. 19-24. 

67 „Strażnica Zachodnia", 1930, nr 3, s. 3. 
os W roku szkolnym 1925/1926 do szkól niemieckich w Polsce uczęszczało około 

72,7°/o wszystkich dzieci niemieckich. P o t o c k i, op, cit., s. 226. 

4 - Sobótka 1{73 
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wzajemności ze strony polskiej 69
• Domagały się też niekiedy dołączania 

dzieci ruemieck.kh do transportów dzieci polskich wyjeżdżających do 
kraju. 

Argument wzajemności miał też znacznie dalej idące konsekwencje. 
Organizacja niemiecka Verein des Landaufenthaltes fur Stadtkinder miała 
charakter charytatywno-opiekuńczy w przeciwieństwie do wyraźnie poli
tycznego oblicza zajmującego się przyjmowaniem dzieci w Polsce ZOKZ. 
Dopatrując się braku wzajemności na tej płaszczyźnie, władze niemieckie
zakazały w 1926 r. odpowiednim organizacjom niemieckim kontynuowania 
współpracy z instytucją zajmującą się dotychczas przyjmowaniem dzieci 
po stronie polskiej 70. Nacisk zainteresowanych wymianą organizacji spra
wił jednak, że niemieckie władze państwowe stanowisko swe nieco zmie
niły. Znalazło to wyraz w przedłożonej z inspiracji Auswartiges Amt przez 
przedstawicieli niemieckiej organizacji Wohlfahrdienst w Poznaniu 
w 1928 r. propozycji, by koloniami dla dzieci polskich z Niemiec zajmo
wała się w Polsce organizacja o charakterze kulturalno-charytatywnym, 
a nie ZOKZ. Wysuwający tę propozy,cję zastrzegali przy tym, że chodzi 
im tylko o zmianę szyldu. Za spełnieniem wysuwanego żądania wypowia
dał się jeden z przywódców polskiego ruchu narodowego w Niemczech, 
Jan Baczewski, pragnąc w ten sposób osłabić ataki na akcję kolonijną ze 
strony nacjonalistycznych organizacji niemieckich 71• Po odrzuceniu propo
zy�ji prowadzenia akcji kolonijnej pod firmą Towarzystwa Opieki Kultu
ralnej nad Polakami Zagranicą im. A. Mickiewicza i porozumieniu z czyn
nikami .rządowymi ZOKZ zdecydował się prowadzić wymianę dzieci, 
podobnie zresztą jak wszelkie inne formy po�ocy dla ludności polskiej 
w Niemczech, pod szyldem utworzonego w 1927 r. TPDziMPwN. Organi
zacja ta była faktycznie przybudówką ZOKZ-PZZ. 

Stanowisko niemieckich czynników rządowych znajdowało poparcie 
niższych szczebli administracji. grzedstawiciele Wohlfahrdienstu, żądając 
prowadzenia akcji kolonijnej przez inną organizację, podkreślali, że czynią 
to z uwagi na „zastrzeżenia podnoszone . . . przez landratów na terenie 
Westfalii i Nadrenii' 72. W 1933 -r. prezydent rejencji opolskiej domagał się 
od ministra oświaty dodatkowych kredytów m. in. w celu przeciwdzia
łania wysyłce dzieci polskich do kraju n. Działalność administracji wspo
magały nacjonalistyczne organizacje niemieckie, prowadzące ożywioną 

69 Okólnik ZPTSzwN do organizacji z 9 VI 1926 r., APP, PZZ, sygn. 225, s. 3-5; 

,,Polak w Niemczech", 1926, nr 8, s. 7. 
10 APP, PZZ, sygn. 225, s. 3-5.
71 Sprawozdanie S. Kudlickiego z rozmowy za pastorem Kahmelem w dniu 15 I

1928 r., APP, PZZ, sygn. 517, s. 5. 

12 APP, PZZ, sygn. 517, s. 4-5. 
73 Materiały do dziejów szkolnictwa polskiego na Sląsku Opolskim ... , s. 180. 
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akcję propagandową wśród ludności polskiej za wysyłką dzieci na dosko
nale prowadzone i wyposażone kolonie na terenie Niemiec 74. Alarmisty
czne głosy o niebezpieczeństwie wysyłania dzieci polskich do kraju często 
pojawiały się na łamach niemieckiej prasy 75

. 

Wzrost nastrojów nacjonalistycznych w społeczeństwie niemieckim na 
początku lat trzydziestych i związane z tym gwałtowne pogorszenie wa
ru�ów działalności polskich organizacji narodowych odbiły się wyraźnie 
na dalszym przebiegu akcji kolonijnej. Po okresie największego ,ożywienia 
przypadającego na lata wzmożonych wysiłków oświatowych po ukaza
niu się ustawy z 31 XII 1928 r. zezwalającej na zakładanie szkól prywat
nych, następuje zahamowanie rozwoju polskiego szkolnictwa, a także 
spadek liczby dzieci wysyłanych na kolonie do Polski. Nasilenie akcji 
antykolonijnej wyraźnie się potęguje. W 1936 r. National-Sozialistische 
Volkswohlfahrt organizowała masową wysyłkę dzieci polskich na kolonie 
niemieckie, posługując się listą dzieci, które w ,roku poprzednim przeby
wały w Polsce. Rodziców odmawiających wysyłki zachęcano obietnicą 
umundurowania ich dzieci na koszt tej organizacji 76

. Na Śląsku Opolskim 
zdarzały się wypadki jawnego szykanowania rodziców i dzieci z powodu 
wyjazdu na kolonie do Polski 11. ZPwN starał się temu przeciwdziałać. 
W memoriale z 2 VI 1938 r. skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych stwierdzał: ,,Przeprowadzeniu wymiany wakacyjnej do Polski 
przeszkadza się także największymi utrudnieniami, i to szczególnie ze stro
ny Bund Deutscher Osten. Przez systematyczne przeciwdziałanie bądź 
to ze strony nauczycieli w szkole, bądź to poza szkołą ze strony praco
dawców członków Bund Deutscher Osten m. in. usiłuje się ludność polską 
powstrzymać od tego, aby dzieciom zezwoliła ;na branie udziału w wymia
nie wakacyjnej do Polski" 1a. Starania te były jednak bezowocne. Wobec 
nacisków władz i nacjonalistycznych organizacji niemieckich liczba 
rodziców pragnących wysyłać swe dzieci na kolonie do Polski, zwłaszcza 
na Śląsku Opolskim, Pograniczu i Prusach Wschodnich, była coraz 
mniejsza. 

74 Sprawozdanie z kolonii letnich ZOKZ za okres 1923-1927, APP, PZZ, sygn. 512, 
s. 130.

1s „Oberschlesische Morgen-Zeitung" 17, 18 i 23 V1I 1924; ,,Gelsenkirchener All
gemeine Zeitung", 6 IX 1'931; ,,Kattowitzer Zeitung", 3 i 9 V1I 1929; ,,Volkswille", 
9 VII 1929; ,,Rhei n Westfalische Zeitung", 8 IX 1931; ,,Deutsche Rundschau", 2 VIII 
i1933. 

76 Sprawozdanie Zarządu i Dyrekcji PZZ za okres 1 X 1935 - 31 IX 1936 _r., 
Biblioteka Ossolineum, rkps 13 239, s. 18-19. 

77 Antypolska polityka władz hitlerowskich na Sląsku Opolskim w latach 1933-

1939 w świetle raportów konsulów polskich, opr. W. Wrzesiński, Wrocław 197,0, 
s. 209-210, 227-229.
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Po raz ostatni dzieoi polskie z Niemiec przyjechały na kolonie <;Io kraju 

w 1938 r. Zaostrzenie stosunków polsko-niemieckich oraz nasilenie kam

panii antypolskiej w Niemczech w ostatnim roku przed wybuchem wojny 

przyczyniły się do zaniechania akcji. 

FERIENLAGER FUR DIE POLNISCHE JUGEND AUS DEUTSCHLAND 

(1923-1938) 

Die auf die Entnationalisierung der Polnischen Bevolkerung gerichtete Politik 

der deutschen Behorden und nationalisticher Organisationen zwang ,;iie Polnischen 

Kultur- und Bildungsfunktionare in Oberschlesien (Bezirk Opole) zu &egenmass

nahmen; untel' anderen wurden Kinderferienlager in Polen organisiert. Die Aktion 

umfasste mit der Zeit auch Polnische Kinder a.us anderen Gebieten Deutschlands, 

wo sich ethnisch polnische Bevolkerung befand, und sogar Kinder aus den west

lichen Woiwodschaften Polens. Die. Kinder wurden in Polen vom Verband zur 

Verteidigung der Polnischen Westgebiete (Związek Obrony Kresów Zachodnich), 

spa.ter auch vom Hil:fsverband ftir polnische Kinder und Jugend in Deutschland 

(Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech) betreut. Die 

Ferienlager dienten hauptsachlich der Bildung und Erziehung. Wahrend der mehr

wochigen Aufenthalte in Polen konnten die Kinder das Vaterland, seine Geschichte 

und Kultur besser kennenlernen sowie ihre Polnischkenntnisse erweitern. Auf diese 

Weise solte der Entnationalisierung der Polnischen Kinder, die dem Einfluss der 

deutschen Schule und des deutschen Milieus ausgesetzt waren, vorgebeugt werden. 
Eti .:;ei betont, dass der Polnischunterricht In Schulen und Kursen 1n Deutschland 

sehr beschriinkt war. Im Verlauf von 16 Jahren besuchten Polen 43 799 polnische 

Kinder aus Deutschland. Den Hohepunkt ihrer Entfaltung erreichte diese Aktion 

zu Beginn der dreissiger Jahre. Das Anwachsen nationalistischer Stimmungen in 

den folgenden Jahren und die damit verbundene Verschlechterung der Lebensbe

dingungen der polnischen Bevolkerung in Deut.schland verursachte eine allmahliche 

Einschrankung der Aktion. 




