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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 
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MARIAN ORZECHOWSKI 

ROLA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH 

W KSZTAŁTOWANIU SAMOWIEDZY NARODOWEJ 
LUDNOSCI POLSKIEJ *

Perspektywa 50 lat dzielących współczesność od powstania Związku 
Polaków w Niemczech .pozwala bardziej wszechstronnie niż dotychczas 
dostrzec i docenić zarazem jego rolę w dziejach społeczności polskiej 
w Niemczech, w kształtowaniu jej narodowych dążeń i aspiracji, samo
wiedzy narodowej 1. 

Wyposażeni w coraz bardziej skuteczne i precyzyjne narzędzia analizy 
przeszłości i kryteria jej oceny, odrzucają dziś historycy ,polscy opinie 
skrajne o Związku Polaków w Niemczech: przesadnie go gloryfikujące lub 
w sposób bezzasadny i ahistoryczny eksponujące wszystkie jego słabości. 
Z perspektywy 50 lat spoglądamy na dokonania i miejsce Związku Pola
ków w dziejach społeczności polskiej w Niemczech i w dziejach całego na
rodu przez pryzmat splotu zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych 
określających byt ludu polskiego w Niemczech i jego walkę o społeczne 
i narodowe wyzwolenie. 

Nie odrywamy przede wszystkim historii ludu polskiego w Niemczech 
od dziejów całego narodu ,polskiego, traktujemy ją jako ich kartę integral
ną, zapisaną czynami, którymi nam, współczesnym i przyszłym pokoleniom 
Polaków, nie wstydzić, lecz chlubić się trzeba. Zarazem dostrzegamy tej 

* Referaty prof. M. Orzechowskiego i doc. W. Wrzesińskiego zostały wygłoszone

na sesji naukowej zorganizowanej 6 X 1972 r. przez Instytut Historyczny Uniwer

sytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Wrocławia z okazji 50 rocznicy 

powstania Związku Polaków w Niemczech. 
1 Charakter referatu skłania autora do ograniczenia aparatu naukowego do nie

zbędnego minimum. 

1 - Sobótka 1/73 
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karty historii ludu polskiego w Niemczech wszystkie swoistości, rodzące 
się z prostego faktu, iż przyszło mu bytować „na swoim, ale u obcych", 
w obcym i wrogim mu organizmie państwowym . 

Odradzające się bowiem po I wojnie światowej niepodległe państwo 
polskie nie objęło w swych granicach wszystkich etnicznie i historycznie 
polskich ziem na zachodzie i .północy, nad Odrą i Bałtykiem. W wyniku 
splotu wielorakich przyczyn (jak np. niechęć Anglii i Stanów Zjednoczo
nych do daleko idącego terytorialnego osłabienia Niemiec na rzecz Polski 
czy przede wszystkim zaborcza polityka polskich klas posiadających na 
wschodzie) poza granicami Polski znalazła się poważna część etnicznie 
polskiego Górnego Śląska i skrawki Dolnego Śląska, Pomorza Zachodnie
go oraz Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazur. 

Przeciwko tym, którzy pozostali po drugiej stronie granicy, sprzymie
rzały się: pruska machina państwowa, germanizujące duchowieństwo, or
ganizacje nacjonalistyczne, zatrute jadem antypolskim znaczne odłamy 
społeczeństwa niemieckiego. 

Jawnie polityczny i antypolski charakter posiadały pruskie statystyki 
językowe, mające wykazać, że ludność polska w -Niemczech jest grupą „na 

wymarciu", a kwestia mniejszościowa nie posiada w życiu politycznym 

P.rus większego znaczenia. Liczbę ludności polskiej w oficjalnych spisach
ludności próbowano pomniejszyć przez jej rozbicie na Polaków, Mazurów,
Kaszubów i Górnoślązaków oraz przez próby konstruowania języka „ma
zur..skiego", ,,kaszubskiego", ,,górno-śląsko-polskiego", a nawet „wa.rmiń
sko-polskiego". Temu samemu celowi służyć miała także koncepcja „dwu
języczności" i ..subiektywnych sprawdzianów .przynależności narodowej wy
rażona w słynnej formie „Minderheit ist wer will" - ,,mniejszością jest
ten, kto chce". Warto przecież przypomnieć, że ci sami nacjonaliści nie
mieccy, którzy wprowadzili subiektywne sprawdziany przynależności na
rodowej na ziemiach polskich należących wówczas do Rzeszy, odrzucali
ich stosowanie wobec ludności niemieckiej w północnym Szlezwiku, w Al-:
zacji i Lotaryngii oraz na Węgrzech, gdyż godziły one w jej interesy i in
teresy państwa niemieckiego. Tam gdzie nacjonalizm niemiecki mógł „wy
musić, wyłudzić i kupić" deklarację narodową ludności obcojęzycznej,
stojącą w rażącej sprzeczności z obiektywnymi, realnymi faktami, bez
żenady stosował odrzuconą gdzie indziej zasadę „Minderheit ist wer
will". Mówiąc wreszcie o pruskich statystykach narodowościowych przy
pomnieć należy technikę spisów, odpowiedni dobór komisarzy spisowych
spośród najbardziej nacjonalistycznie i antypolsko usposobionych nauczy
cieli, wójtów, działaczy i członków organizacji „ojczyźnianych". Kam
panie antypolskie towarzyszące każdemu spisowi, wzmożona działalność
organizacji nacjonalistycznych, grożących rozprawą wszystkim tym, któ
rzy zadeklarowali się jako Polacy, czy wreszcie odpowiednie żonglowanie
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liczbami w Pruskim Urzędzie Statystycznym, wszystko to rzuca dodatko
we światło na wartość oficjalnych statystyk narodowościowych 2• Z ich 
tendencyjności zdawali sobie zresztą sprawę sami Niemcy, na użytek do
skonalszego stosowania polityki germanizacyjnej przeprowadzając w la
tach trzydziestych szereg regionalnych (na Sląsku Opolskim, częściowo na 
Pograniczu) tajnych spisów językowych, które nigdy nie miały ujrzeć 
światła dziennego 3. 

Ludność polska w Niemczech była społecznością, jak mało która, ple
bejską. Na Sląsku Opolskim Polacy tworzyli społeczność mało- i średnio
rolnych chłopów i stosunkowo nielicznej warstwy chłopów bogatych. 
W okręgu przemysłowym Sląska (Zabrze-Bytom-Gliwice) przeważali ro
botnicy, wśród których wyjątkowo spotkać można było majstrów, sztyga
rów - przedstawicieli górnej i najlepiej opłacanej warstwy robotników. 
Nie było na Śląsku Opolskim prawie wcale rodzimego mieszczaństwa i in
teligencji. Ta ostatnia bezpośrednio po podziale Śląska w 1922 r. liczyła 
zaledwie parę osób. W latach trzydziestych liczba ta zwiększyła się do 
kilkudziesięciu, maksimum 100-150 osób (kilku księży, około 20 nauczy
cieli, około 25 etatowych kierowników i pracowników polskich placówek 
gospodarczych, społeczny.eh i kulturalno-oświatowych, 8-10 dziennikarzy, 
5 lekarzy, 3-4 prawników) na 750 tys. Polaków 4• Podobnie, a może jesz
cze tragkzniej, kształtowała się sytuacja na Warmii i Mazurach 5. Struk
tura społeczna ludności polskiej w Niemczech wywierała poważny wpływ 
na jej walkę o prawa społeczne i narodowe, była jednym z fundamental
nych źródeł trudności organizacyjny.eh ruchu polskiego, 1,miemażliwiala 
często (w odróżnieniu od bogatej w zasadzie ludności niemieckiej w Pol
sce) zakładanie własnych szkół, przedszkoli, organizowanie' imprez kultu
ralno-oświatowych wymagających dużych nakładów finansowych, korzy
stanie z zagwarantowanych w ustawodawstwie niemieckim praw narodo
wy,ch, dawała władzom państwowym i pracodawcom możliwości wywie
rania presji gospodarczej na ludność polską, która w obawie o swój byt 

2 M. Or ze c ho wski, Statistics and Language Maps as a Tool of Prussian

Nationalistics Policy (Polish Wester n Affair s, 1965, nr 1). 
3 S. Go 1 a c ho w ski, Materiały do statystyk narodowościowych Sląska Opol

skiego z lat 1910-1939, Poznań 1950. 
4 M. O rze c ho wski, The Democratic and lnternationalist Traditions of the 

Polish Population in Germany 1922-1939 (Polish Western Affair s ,  1968, nr 1); 

t e n ż e, Z dziejów ruchu akademickiego i walki o wytworzenie inteligencji polskiej 

na Sląsku Opolskim w latach 1922-1939 (Ma teriały i Studia z Dziejów Slą ska, 

t. IV, 1962). _. 
s W. W r ze si ń ski, Polski ruch narodowy w Niemczecft 1922-1939, Poznań 

1970; te n że, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-19
.39,

Poznań 1963. 
• 

I 

•
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materialny nie zawsze mogla angażować się w działalność narodową, po
syłać <lzieci do szkól polskich itp. 

Swoiste warunki bytowania sprawiały, że nie wszystkie grupy ludności 
polskiej miały skrystalizowaną polską świadomość narodową, nie w jedna
kowym stopniu były uczuciowo związane z polskością, kulturą polską 
i tradycjami. Proces kształtowania oblicza narodowego tej ludności - za
początkowany w zasadzie w XIX w. 6 

- trwał nadal. Wśród ludności et
nicznie polskiej można by, w dużym rzecz jasna uproszczeniu, wydzielić 
kilka zasadniczych grup różniących się stopniem uczuciowego ;związania 
z narodem polskim i zaangażowania w walce narodowej. Do grupy pierw
·szej - określanej przez nacjonalistów niemieckich „Grosspolen" - nale
żeli ludzie o silnie wykształtowanej świadomości, trwale związani z naro
dem polskim, jego kulturą i tradycjami. Swą postawę narodową manifesto
wali oni udziałem w zorganiwwanym życiu polskim, czytelnictwem prasy
i książki polskiej, posyłaniem dzieci do szkól polskich, głosowaniem na
listy polskie w wyborach do ciał ustawodawczych. Trudno oczywiście
określić liczebność tej gimpy. Pewne pojęcie o tym może dać rubryka „ję
zyk polski" w spisach narodowościowych, liczba głosów oddanych na listy
polskie, dane o czytelnictwie prasy polskiej. Stosunkowo najsilniejsza była
grupa druga, określana przez władze pruskie jako tzw. warstwa pośrednia
(Zwischenschicht) lub „ludność mieszana" (Mischvolk). W życiu codzien
nym, we wzajemnych kontaktach używała ona języka polskiego, pielęgno
wała zwyczaje i oby-czaje polskie przekazywane z pokolenia na pokolenie,
broniła z uporem języka polskiego (przede wszystkim w życiu kościelnym),
lecz nie posiadała skrystalizowanego poczucia narodowego i zazwyczaj po
zostawała na uboczu zorganizowanego ruchu polskiego. Nie dokonała ona
jeszcze ostatecznego wyboru narodowego w ,sensie politycznym i z tej racji
stanowiła główny przedmiot zabiegów germanizacyjnych, była obiektem
walki między zorganizowaną polskością a niemczyzną. Do grupy trzeciej
zaliczyć można ludność pochodzenia polskiego, posługującą się niekiedy
w życiu codziennym językiem polskim, lecz już silnie zgermanizowaną.

Wspomniane podziały nie zawsze były jednoznaczne,. a granice między
poszczególnymi grupami ludności były bardzo płynne, często wręcz nie
uchwytne, przebiegały w tej samej rodzinie, według pokoleń. Proces
kształtowania się samowiedzy narodowej ludności polskiej w Niemczech
dokonywał się w nader dla niej niekorzystnych warunkach. Ścieranie się
dwóch narodowości, kultur, języków, systemów obyczajowych nie miało
tu charakteru pokojowego. Była to zacięta walka, w której strona polska -

4 

a M. Pater, R!ch polski na Górnym Sląsku w latach 1879-1893, Wrocław 

19f,9; M. Or ze cho w ski, Narodowa demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 roku) 
Wrocław 1965. 

•

• 
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w porównaniu z Niemcami - znalazła się w niezwykle niekorzystnych 
warunkach. Niemiecka przewaga ekonomiczna i polityczna, rozbudowany 
aparat masowego oddziaływania, cała potęga państwowa została wprzę
gnięta do dzieła wynaradawania obcojęzycznej ludności. W tej sytuacji 
jawne manifestowanie polskiej przynależności narodowej pociągało za so
bą jak najprzykrzejsze skutki - zwalnianie z pracy, pozbawianie świad
czeń socjalnych, zamykanie drogi awansu społecznego i wreszcie zagroże
nie bezpieczeństwa osobistego 7

• 

Straty terytorialne na wschodzie były dla klas posiadających i wszyst
kich sił nacjonalistycznych w Niemczech wielkim wstrząsem. Nie zapom
niały one nigdy, że Polska rewindykowała jedynie część ziem, do których 
miała prawo chociażby z racji uznawanej wtedy niemal powszechnie za
sady etnograficznej. Lęk o los pozostałych terenów etnicznie polskich, 
przede wszystkim o Śląsk Opolski oraz P,rusy Wschodnie, powstająca na 
tym tle „psychoza wschodnia", wyrażająca się w nieustających alarmach 
o „niebezpieczeństwie polskim'' i „zagrożeniu niemieckiego wschodu" przez
Polskę, stały się nader istotną cechą życia politycznego w międzywojen
nych Niemczech. Z drugiej jednak strony Niemcy nie pogodziły się z utra
tą części dawnego terytorium państwowego i konsekwentnie przygotowy
wały grunt do jego odzyskania. Te dwa zasadnicze momenty wywarły de
cydujący wpływ na politykę narodowościową republiki weimarskiej i Trze
ciej Rzeszy hitlerowskiej. Wyrastała ona z obaw o los Sląska Opolskiego,
Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego oraz z dążeń do rewizji postano
wień terytorialnych traktatu pokojowego. Polityce tej przyświecały dwa
podstawowe, stojące ze sobą w logicznej sprzeczności cele. Pierwszy za
kładał jak najszybszą germanizację ludności polskiej i innych mniejszości
narodowych - Łużyczan, Duńczyków, Litwinów i Czechów. Drugi przewi
dywał prowadzenie na terenach wschodnich takiej polityki gospodarczej,
kulturalnej i społecznej, aby stanowiła ona atrakcyjną silę dla ludności
po drugiej stronie granicy, budziła w niej niechęć do Polski i polskości,
wywoływała permanentny stan niezadowolenia ze zmiany przynależności
państwowej i w konsekwencji przygotowywała ją psychicznie do opowie
dzenia się za Niemcami w momencie przygoto�anej rewizji granic
wschodnkh.

Niemiecka polityka wobec ludności polskiej była wielowarstwowa, 
uwzględniała bowiem jej słabość gospodarczą i społeczną oraz silne zróż
nicowanie pod względem uświadomienia narodowego. W stosunku do tzw. 
Grosspolen, motorycznej siły ruchu polskiego i oporu przeciwko niemiec-

7 M. O r z e c h o w s k j, Problemy świadomości narodowej ludności polskiej

w międzywojennych Niemczech (Polacy w Republice Weimarskiej i' w III Rzeszy, 

Olsztyn 1965); Wrz e si ń s k j, cytowane prace. 
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kiej :polityce germanizacyjnej, wszelkie nadzieje na pozyskanie dla niem
czyzny trzeba było zdecydowanie odrzucić. Podstawowy cel polityczny po
legał przede wszystkim na ich izolowaniu od reszty ludności polskiej, 
ograniczeniu, czy też całkowitym sparaliżowaniu możliwości działania 
i oddziaływania. Pirzeciwko nim w pierwszym rzędzie wymierzony był 
terror i represje, bogata skala jawnych i ukrytych szykan i praktyk dys
kryminacyjnych. Polityka wobec ludności polskiej o nie skrystalizowanej 
świadomości narodowej zmierzała do jej pozyskana dla niemczyzny za po
mocą całego zespołu środków natury politycznej, kulturalno-oświatowej 
i społecznej. Władze pruskie nie zawsze jednak wierzyły w skuteczność 
tych metod i lojalność polityczną wspomnianej grupy. Z tego też powodu 
również i ona stawała się obiektem represji i zarządzeń dyskryminacyj
nych. 

Polityka narodowościowa Niemiec międzywojennych nie była prostą 
kontynuacją polityki okresu poprzedniego. U wschodnich granic państwa 
niemieckiego powstało niepodległe państwo polskie, które mogło teraz wy
stępować w obronie swych mniejszości. Wzgląd na interesy silnej liczeb
nie i gospodarczo mniejszości niemieckiej· w Polsce, a przede wszystkim 
konieczność zabezpieczenia jej warunków do działalności antypaństwowej, 
jako czynnika rozsadzającego Polskę od wewnątrz i przygotowującego 
w ten sposób grunt pod hasJ:a rewizjonistyczne, w pewnym stopniu hamo
wał zapędy antypolskie w Niemczech. Istniała zresztą zawsze możliwość, 
że na jawne represje antypolskie władz niemieckich państwo polskie od
powie tym samym wobec ludności niemieckiej. Zmieniły się także warunki 
polityczne w samych Niemczech. N a gruzach monarchii wyrosła republika. 
Jako państwo formalnie demokratyczne nie mogła ona zupełnie jawnie 
gwałcić praw 1,5 miliona swych obywateli i dyskryminować ich, nie na
irażając się na potępienie ze strony opinii publicznej Europy i świata. Po
zory - przynajmniej wobec Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych -
musiały być zachowane 8• W ,republice weimarskiej, rozdzieranej ostrymi 
konfliktami społecznymi i politycznymi, istniały poważne siły rewolucyjne 
i postępowe, występujące także w obronie narodowych praw mniejszo
ści 9. Ponadto Niemcy skrępowane były zobowiązaniami wewnętrznymi. 
Wspomniane czynniki ograniczały w pewnym stopniu ,swobodę działania 
sil antypolskich i zmuszały do szukania nowych metod walki z Polakami. 
Politykę germanizacyjną trzeba było prowadzić tak, aby nie narażać na 

8 W r z e s i ń s k i, c ytowane prace; A. T a r g, Opolszczyzna pod rządami Lu

kachka i Wagnera, Katowice il.958. 

9 M. O rz e c  h o  ws k i, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów na

rodowościowych na Górnym Sląsku w latach 1922-1933 (Śląski Kwartalnik Histo

ryczn y Sobótka, 1961, nr 3); te n że, The Democratic and Internationalist Tra
ditions ... 
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kompromitację państwa, które nie skąpiło deklaracji o .poszanowaniu praw 
mniejszości narodowych, uznawaniu ich prawa do utrzymania i rozwija
nia właściwości narodowych w dziedzinie językowej i kulturalnej, lojal
nym wykonywaniu podjętych zobowiązań wewnętrznych i międzynarodo
wych. Były to więc metody tajnych zarządzeń, okólników i instrukcji, za
maskowanych i mieszczących się „w ·ramach prawa" szykan i dyskrymi
nacji. Ciężar ·bezpośredniej walki z polskością spadł na najniższe ogniwa 
administracji, gdyż w wypadkach zbyt jaskrawego i brutalnego przekra

czania obowiązujących praw mogły być one łatwo roezawuowane przez 
władze zwierzchnie. Szczególna rola w polityce germanizacyjnej przypadła 
organizacjom społecznym, politycznym i kulturalno-oświatowym, wszel
kiego irodzaju związkom patriotycznym i ojczyźnianym, których jedyną 

• racją bytu i zadaniem była walka z polskością, utrzymanie „zagrożonej
niemczyzny" na kresach wschodnich 10. 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna i polityczna ludności polskiej w Niem
czech stanowiła obiektywne podłoże procesów formowania się i ewolucji 
jej narodowej samowiedzy. Generalnie sprawę ujmując, procesy te prze
biegały niekorzystnie dla polskości. Nacisk zorganizowanej niemczyzny -
planowany i sterowany - systematycznie wzrastał, łamiąc stopniowo opór 
etnicznej polskości, osłabiając i blokując stopniowo możliwości skutecz
nego działania jej kierowniczych ośrodków. Nasilały się także obiektywne 
procesy asymilacyjne. Industrializacja i urbanizacja, zwłaszcza w głównym 
skupisku ludności polskiej, na Śląsku Opolskim, sprzyjały wewnętrznym 
migracjom, stopniowemu zacieraniu :różnic językowy-eh, przenikaniu do 
środowiska wiejskiego - serca polskiego ethnosu - niemieckiej kultury 
miejskiej, miejskich zwyczajów i obyczajów u. 

W tych konkretnych historycznych wymiarach ujmować należy także 
rolę Związku Polaków w Niemczech w kształtowaniu i utrzymywaniu 
świadomości narodowej ludności polskiej w Niemczech. Roli tej, rzecz jas
na, nie można odrywać od kwestii oblicza ideowego Związku, jego progra
mu społeczno-politycznego oraz strategii i taktyki walki o utrzymanie 
polskości na ziemiach nadodrzańskich i nadbałtyckich 12. 

Ogólne warunki społeczno-ekonomiczne i polityczne oraz charaicier 
Związku ograniczały w sposób istotny jego ll'ealny wpływ na obiektywne 
procesy asymilacyjne oraz skuteczne przeciwdziałanie polityce germaniza
cyjnej. Konfrontując jednakże możliwości i warunki ·działania, rola Związ
ku ,rysuje się dość wyraźnie. Był przede wszystkim Związek Polaków 
w Niemczech wy,razicielem interesów i aspiracji znacznej większości lud-

10 W. Wrzesiński, cytowane prace; Targ, op. cit.

11 M. O r z e c h o w s ki, Problemy świadomości narodowej ... ; W r z e s i ń s k i,

cytowane prace. 
12 Jw. 
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ności polskiej w Niemczech, chociaż swymi bezpośrednimi i pośrednimi 

w.pływami ogarniał tylko jej część. W rezultacie swej wielorakiej działal

ności - wewnątrz Niemiec i w skali europejskiej - opóźniał ,bezlitosne
procesy asymilacji narodowej i germanizacji, przyczyniał się do zachowa

nia etnicznej polskości w największych jej skupiskach. Wokół niego też

skupiały się elementy najbardziej świadome swej polskości, pojmujące ją

jako swoisty obowiązek wobec narodu, jako misję społeczną. Dzięki Związ

kowi ukształtowała się kadra owych „wielkich Polaków", tak bezlitośnie

prześladowanych przez pruską machinę państwową. Działalność Związku

Polaków w Niemczech sprawiała, że istniała sprawa polska w Niemczech

jako element politycznej i społecznej samowiedzy władz pruskich i znacz

nych odłamów społeczeństwa niemieckiego. Niezwykle istotną rolę odegrał

także Związek Polaków w Niemczech w upowszechnianiu wśród społeczeń- •

stwa polskiego w niepodległej Polsce prawdy, że nad Odrą i Bałtykiem

żyje i walczy lud polski. Gdy z tego punktu widzenia spoglądamy dzisiaj
na rolę i miejsce Związku Polaków w Niemczech, dostrzegamy wyraźniej,

że jego istnienie i działalność były jednym z istotnych czynników ułatwia

jących w okresie wojny i okupacji ów odnotowany przez historyków
zwrot społeczeństwa podziemnej Polski „ku Odrze i Bałtykowi", sprawia
jących, że po 1945 r. znów na te ziemie wszyscy powróciliśmy 1s.

Nie jest irzeczą historyka strojenie się w togę prokuratora czy adwokata. 
Związku Polaków w Niemczech nie ma potrz�by oskarżać o nie ,popełnione 
lub zawinione błędy i winy, nie ma też potrzeby bronić go pirzed urojo

nymi zarzutami. 
Historia utrwalona w naszej społecznej i narodowej pamięci wyzna

czyła mu właściwe miejsce w dziejach ludności polskiej nad Odrą i Bał

tykiem, w dziejach państwa i narodu polskiego. 

DIE ROLLE DES BUNDES DER POLEN IN DEUTSCBLAND 

IN DER GESTALTUNG DES NATIONALEN SELBSTBEWUSSTSEINS 

DER POLNISCBEN BEVOLKERUNG 

Der im Jahre 1922 gegrtindete Bund der Polen in Deutschland spielte eine 
schopferische Rolle in der Ausbildung und Erhaltung des nationalen Bewusstseins 
der Polnischen Bevolkerung. Unter ausserordentlich schwierigen gesellschaftlichen 
und okonomischen Bedingungen (keine polnische Intelligenz, okonomische Ab
hangigkeit der polnischen Bevolkerung von den deutschen Arbeitsgebern und wirt
schaftlichen sowie politischen Institutionen, riicksichtslose Germanisierungspolitik) 
scharrte der Bund urn sich die aktivsten und aufgekliirtesten polnischen Elemente, 
welche die wesentlichste Widerstandskraft im Kampf gegen die Germanisierung 

1s E. O sm a ń czy k, Polacy spod znaku Rodła (Miesięcznik Literacki, 1972, 
nr 5). 
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bildeten. Dank der vielseitigen Aktivitaten des Bundes auf der internationalen 

und innerdeutschen Ebene existierte die polnische Frage in Deutschland im poli

tischen Bewusstsein der preussischen Behorden sowie der grossen Teile der 

deutschen Gemeinschaft. Eine wesentliche, aus der Perspektive vieler Jahre voll 

gewiirdigte Rolle spielte der Bund der Polen in Deutschland auch im Prozess der 

Verbreitung unter der Bevolkerung des unabhiingigen Polens der Tatsache, dass 

die Gebiete an der Oder und Ostsee polnisch sind und zu Polen zuriickkehren 

sollten als Gewiihrleistung der Sicherheit, der richtigen gesellschaftlichen, okono

mischen und kulturellen Entwicklung sowie als Ausdruck der geschichtlichen 

Ger ech tigkei t. 

•
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WOJCIECH WRZESIŃSKI 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH I JEGO ROLA 
W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO 

Historia Związku Polak.ów w Niemczech stanowi przedmiot żywych 
badań historyków polskich. Ich ,rezultatem jest wiele opracowań, studiów, 
wydawnictw źródłowych, popularnonaukowych, przy niewielkiej liczbie 
prac syntetycznych 1. Zasadniczy zrąb faktów z dziejów Związku jest już 
nauce historycznej znany. Pozostało jeszcze jednak wiele znaków zapyta
nia, a formułowane wnioski i oceny noszą nadal charakter kontrowersyjny, 
wywołują dyskusję i polemiki. Dyskusje tak.ie są szczególnie kontrower
syjne, o ile następuje spotkanie wniosków formulowany,ch przez history
ków na· podstawie krytycznej analizy różnorodnych źródeł z wnioskami 
czy niejedndkrotnie próbami uogólnień formułowanymi przez dawnych 
działaczy tej organizacji 2. Taka sytuacja jest .rezultatem nie tylko stanu 

badań, złożoności problematyki, ale i zarazem konsekwencją żywotności 
tradycji Związku Polak.ów w życiu współczesnym całej historii Polski Lu
dowej, szczególnie na ziemiach nadodrzańskich i nadbałtyckich, funkcji 
,politycznej tradycji Związku Polak.ów. A na tradycję tę składają się nie 
tylko doświadczeni.a zorganizowanej walki o utrzymanie odrębności naro
dowej Polaków W· republice weimarskiej i Trzeciej_ Rzeszy, ale i zarazem 
założenia ideowe programu Związku Polaków. 

Kiedy śledzi się zmiany ocen Związku Polaków w historiografii Polski 
Ludowej, można stosunkowo łatwo dostrzec wyraźną zależność ocen wy
powiadanych przez historyków nie tylko od ,rozwoju 'badań, postaw meto-

1 O stanie badań por.: W. W r z e  s i ń s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 

1922-1939, Poznań 1970, s. 13 i n. 
2 Ostatnią publikacją, która stanowi kwintesencję poglądów dominujących w ko

łach dawnych działaczy Związku Polaków w Niemczech, formułowanych niejedno

krotnie w wielu wspomnieniach, pamiętnikach, wypowiadanych na różnych konfe

rencjach, jest w,stęp pióra E. O s m a  ń c zy k a  w wydawnictwie Polacy spod znaku 

Rodła, Warszawa '1972, s. 5�14. 
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dologicznych, ale i sytuacji we�nętrznej w kraju 3. Zależność ocen doty
czących tradycji od współczesnego życia wyjaśnia nam .niejednokrotnie 
zmienność formułowanych wniosków. Pomimo poważnych kontrowersji, 
tym bardziej widocznych, o ile będziemy analizowali historiografię polską 
z całego okresu powojennego, powszechne było i jest uznanie, tak wśród 
historyków, jak i polityków, publicystów, a przede wszystkim działaczy 
Związku Polaków, szczególnej roli i znaczenia Związku nie tylko dla zor
ganizowania i kierowania walką ludności .polskiej pozostałej po I wojnie 
światowej pod rządami niemieckimi, ale i dla historii całego narodu pol
skego. Związek Polaków w Niemcze�h był organizacją, której funkcji i zna
czenia nie wolno rozpatrywać tylko z punktu widzenia spraw wewnętrz
nych społeczności polskiej w Niemczech, lecz zarazem trzeba dostrzegać 
jego iI'Olę w życiu wszystkich obywateli państwa niemieckiego, w cało
kształd,e stosunków międzypaństwoWYch polsko-niemieckich, jak wreszcie 
całego narodu polskiego, nie ograniczonego tylko do większości zamiesz
kałej w granicach II Rzeczypospolitej. 

Nim .przejdę do analizy roli i znaczenia Związku Polaków, niezbędne 
jest zwrócenie uwagi na kilka informacji, chociaż są one powszechnie zna
ne, o całej społeczności polskiej w Niemczech, stanowiącej bazę działalnoś
ci zorganizowanego polskiego ruchu narodowego i będącej przedmiotem 
świadomego oddziaływania wynaradawiającego. Była ona bowiem jednym 
z ważniejszy.eh podmiotów przeobrażeń narodowościOWYCh w Europie po
wersalskiej. 

Polska ludność pozostała w Niemczech po traktacie wersalskim, po
wstaniach, plebiscytach tworzyła jedną z najsilniejszych liczebnie społecz
ności polskich poza granicami II Rzeczypospolitej i była jedną z najwięk
szych mniejszości narodoWYch (mniejszości sensu largo) w ówczesnej Euro
pie 4

• Tę ponad półtoramilionową grupę narodową charakteryzowała prawie 
że jednolita struktura społeczna, różnicował natomiast poziom świadomo
ści narodowej, wyrobienia społecznego i politycznego, wzorce cywilizacyj
ne. Odrębności regionalne były niejednokrotnie tak silne, iż wśród wcale 
lic�nych skupisk polskich w Niemczech o nieWYksztakonym poczuciu przy
należności narodowej, ale jeszcze nie zgermanizowanych, niejednok.rotnie 
tak samo silne było poczucie odrębności nie tylko wobec Niemców, ale 

3 Ilustracją tych przemian mogą być przede wszystkim następujące pozycje: ar
tykuły w „Przeglądzie Zachodnim" z lat 1946-1948; Konferencja Sląska, Wrocław 
l 959; T. Ka j a n, Pod znakiem Rodła. 1922-1939 (Odra, 1962, nr 9-12, 1963, nr 1-4), 
oraz wydawnictwo zawierające referaty o seminarium w Rucianem, Polacy w Repu

blice Weimarskiej i III Rzeszy, Olsztyn 1965. 
' Por.: W. W i n k 1 e r, Statistisches Handbuch der europći.ischen Nationalitći.ten, 

Wien-Leipzig 1931; L. W a s  i 1 e w  s k i, Skład narodowościowy państw eurapej
skich, Warszawa 1933. 
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i wobec ówczesnego narodu polskiego 5
• Społeczność polska w Niemczech 

składała się z dwu wielkich grup: ludności autochtonicznej, zamieszkującej 
ziemie etnicznie i historycznie polskie, oddzielonej jedynie kordonem gra
nicznym od niepodległej Rzeczypospolitej, oraz ludności wychodźczej. Lud
ność wychodźcza nie przekraczała wówczas 200/o ogółu społeczności pol
skiej w Niemczech s. Składała się w większości z wychodźców już zasie
działych w przemysłowych regionach Niemiec Zachodnich i środkowych. 
Było ,to typowe wychodźstwo zarobkowe. Na uwagę zasługiwał jednak 
znacznie wyższy stopień zorganizowania oraz wyrobienia politycznego 
i świadomości narodowej wśród ludności wychodżczej. Społeczność polska 
w Niemczech miała za sobą doświadczenia polityki wynaradawiania pro
wadzonej .przez Niemcy kaizerowski°e oraz tradycje i doświadczenia dzia
łalności narodowej obliczonej przede wszystkim na samoobronę 7. Wyda
rzenia po I wojnie światowej towarzyszące kształtowaniu się nowego ładu 
politycznego w Europie powersalskiej, a przede wszystkim związane z po
wstaniem niepodległego państwa polskiego, spowodowały zmniejszenie sze
iregów, nielicznych i przedtem, doświadczonych kierowników życia orga
nizacyjnego polskiego ruchu narodowego w Niemczech. Chociaż straty pod 
tym względem były największe na obszarach wychodźczych, to jednak ich 
skutki dawały się odczuć najbardziej dotkliwie w okresie kształtowania 
nowych zasad orgą.nizacyjnych na terenach autochtonicznych 8

• 

Ludność polska w Niemczech nie tworzyła jednego zwartego skupiska, 
lecz zamieszkiwała w diasporze, tworząc większe lub mniejsze wyspy, nie
kiedy przylegające do większych skupisk regionalnych pozostałych po dru
giej stronie granicy. Rozmieszczenie ludności, jak i jej tradycje history.czne

sprzyjały utrzymywaniu się odrębności zwyczajowych między poszczegól
nymi skupiskami. Wywierało to nie tylko wpływ na zasady działalności 
organizacyjnej, na tradycje, z jakimi wchodziła społeczność polska w Niem
czech w nowy okres po I wojnie światowej, utrudniając jedność organiza-

5 Taka postawa występowała przede wszystkim na terenie Mazur, na Kaszubach 
oraz na Śląsku. 

6 Przy obliczeniach szacunkowych ludności na terenach wychodźczych było przy 
szacunku minimalnym na 1 280 500 Polaków w całej Rzeszy 216 OOO, a przy szacunku 
maksymalnym na 1 736 500 Polaków w· Rzeszy - 270 OOO, W r z e s i ń s k i, Polski 

ruch narodowy ... , s. 29.
7 Jak dotąd nie ma w literaturze polskiej opracowania, które by starało się przed

stawić w sposób syntetyczny tę problematykę. Natomiast jest duża liczba rozpraw
szczegółowych. Pierwszą próbą syntezy dziejów wychodźstwa polskiego w Zagłębiu 
Ruhry jest monografia K. M u r z y n o w s k i  e j, Polskie wychodźstwo zarobkowe 

w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972.

a Szczególnie trudna sytuacja była na terenie śląska Opolskiego, gdzie dla zor
ganizowania zaczątków Dzielnicy Związku :Polaków musiał zostać sprowadzony z in
nych terenów Stefan Szczepaniak. 

•
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cyjną i ideową polskiego ruchu narodowego, lecz równoczesme stanowiło 
zachętę dla nacjonalistów niemieckich do umacniania tych odrębności, bu
dowania zapór oddzielających poszczególne skupiska, a zarazem przez to 
powodując wyolbrzymianie różnic dzielących je od współczesnego narodu 
po�skiego. Działanie na rzecz umacniania odrębności regionalnych Polaków 
w Niemczech było jedną z podstawowych zasad polityki wynaradawiają
cej władz niemieckich. Sprawa ta nabierała szczególnie dużej wagi, ponie
waż w ruchu ,polskim w Niemczech po I wojnie świadowej coraz więcej 
zwolenników zyskiwały hasła mówiące o potrzebie pełnej integracji orga
nizacyjnej i nadania ł'Uchowi polskiemu jednolitych form, wyrastających ze 
wspólnego programu ideowego 9. Tradycje walk wyborczych z okresu Nie
miec cesarskich 10, analiza nowych możliwości prawnych i politycznych 
w republice weimarskiej, jak i znajomość ówczesny,ch form życia politycz
nego w Niemczech wskazywały różnym skupiskom polskim w Westfalii, 
Berlinie, na Warmii i Powiślu na potrzebę przygotowania nowych zasad 
organizacyjnych i programu ideowego, który by umożliwił stworzenie je
dno.Jitego frontu wszystkich regionalnych grup ludności polskiej w Niem
czech. 

I w tym miejscu dotykamy jednej ze spornych kwestii historii Związ
ku Polaków: genezy narodzin idei, która doprowadziła do zjednoczenia 
org.anizacyjnego na wspólnej platformie ideowej. Decyzje, jakie w tej 
mierze zostały podjęte na zjeździe berlińskim 27 VIII 1922 r., dojrzewały 
równolegle w trzech skupiskach: bochumskim, berlińskim i olsztyńskim, 
stanowiąc syntezę własnych, miejscowych i samodzielnych doświadczeń 
oraz przemyśleń 11• Historyk jest w stanie dzisiaj odtworzyć w miarę do
kładnie etapy kształtowania się procesu uzgadniania poglądów na budowa
nie jednolitego programu organizacyjnego i ideowego, którego końcowym 
rezultatem było utworzenie Związku Polaków w Niemczech. Ale te dro
biazgowe, żmudne dociekania prowadzą do konkluzji, iż powstanie Związ
ku Polaków w Niemczech było uwieńczeniem procesu doj,rzewania rodzi
mych koncepcji zjednoczeniowych powstałych w różnych regionach, świad-

9 Pierwsze propozycje powołania do życia takiej organizacji zostały przyjęte 
przez Komitet Polityczny w Berlinie już w styczniu 1919 r.: Polacy w Berlinie. Przy

czynek do historii wychodźstwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby,

według materiału zebranego przez Antoniego Gołąbka w opracowaniu Jana Kaźmier
czaka, Inowrocław 1937, s. 8 i n. 

10 Próby ujednolicenia polskiej akcji wyborczej przed I wojną światową były 
podejmowane przez Centralny Komitet Wyborczy i Radę Narodową. 

11 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Poselstwo Berlin, wiązka 
66, Berlin 2 IX 1922, Sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli komitetów dzielnico
wych celem utworzenia Związku Polaków i Związku Towarzystw Szkolnych. Por. 
także W. W r z e s  i ń s k i, Geneza Związku Polaków w Niemczech (Przegląd Za
chodni, 1962, s. 264-286). 
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cząc o stopniu dojrzałości politycznej całej społeczności polskiej w Niem
czech. 

Program organizacyjny ruchu polskiego w Niemczech, który miał umo
żliwić wspólnotę działalności narodowej wszystkich grup .regionalnych, 
dojrzewał równolegle z wyjaśnianiem się sytuacji prawnej Polaków oby
wateli niemieckich i rzeczywistym ich położeniem w warunkach politycz
nych republiki weimarskiej 12. Miało to miejsce wówczas, kiedy ,przywódcy 
regionalnych organizacji polskich w Niemczech nie przez analizę teoretycz
ną uprawnień mniejszości polskiej w republikańskich warunkach weimar
skich, lecz wskutek praktycznych doświadczeń dnia codziennego dostrze
gali jeszcze na długo przed utworzeniem Związku Polaków w Niemczech, 
iż zasadniczy cel polityki narodowościowej władz niemieckich w nowych 
warunkach ustrojowych nie uległ zmianie, iż powszechne było nadal dą
żenie administracji niemieckiej i współdziałających z nią na tym odcinku 
różnych organizacji społecznych oraz partii politycznych (na innych od
cinkach ze sobą walczących) do zlikwidowania odrębności narodowej lud
ności polskiej w Niemczech, przede wszystkim na terenach �utochtonicz
nych. Jedność narodowa Niemiec, przede wszystkim wschodnich obszarów 
graniczący,ch z państwem ,polskim, przy równoczesnym wyolbrzymianiu 
liczebności skupisk mniejszości niemieckiej na ziemia�h byłego zaboru 
pruskiego w założeniach weimarskiej polityki zagranicznej miała być jed
nym z głównych elementów uzasadniających potrzebę rewizji granic pol
sko-niemieckich 13. 

Sam obiektywny fakt istnienia skupisk polskich w Niemczech, a prze
de wszystkim na terenach przygranicznych, osłabiał skuteczność argumen
tacji niemieckiej, która miała uzasadniać program rewizji granic państwo
wych określonych traktatem wersalskim. Szczególnie groźne stawało się 
dla niemieckich tendencji rewizjonistycznych powstanie organizacji, która 
chciała objąć swymi wpływami wszystkich Polaków w Niemczech, bez 
względu na miejsce zamieszkania, wyznanie, stan społeczny. Powołanie do 
życia takiej organizacji, -nie patrząc na wynik praktycznej działalności na 
płaszczyźnie narodowej, .politycznej, społecz:nej, kulturalnej, oświatowej, 
stwarzało og,raniczenie możliwości wpływów na opinię międzynarodową 
haseł o jedności narodowej Niemiec weima.Dskich. Powodowało osłabienie 
bezpośredniego nacisku na linię graniczną Polski i Niemiec. Dla .rachub 
nacjonalistów niemieckich program ideowy Związków Polaków był tym 
bardziej groźny, iż opierając się na .uznaniu pełnej wspólnoty i współod
powiedzialności za losy narodu polskiego wszystkich grup etnicznie pol
skich, bez względu na miejsce zamieszkania, odrębności regionalne, zróż-

12 Por. różne materiały znajdujące się w AAN, w. 66. 

n Wrze si ń ski, Polski ruch narodowy ... , s. 44 i n. 
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nicowanie świadomości narodowej, stwarzał .perspektywy, chociaż nie sfor
mułowane, programu walki o zjednocze·nie w ramach jednego organizmu 
państwowego 14

. Hasłom rewizjonistów niemieckich o potrzebie włączenia 
w granice Rzeszy wszystkich obszarów zamieszkałych chociażby w nie
wielkim procencie przez kolonistów niemieckich, osiadłych tam w wyniku 
,różnych procesów historycznych, został przeciwstawiony program łączności 
ideowej wszystkich Polaków, a przede wszystkim zamieszkujących obszary 
etnicznie i historycznie polskie 1s. 

Związek Polaków w Niemczech, głosząc potrzebę zachowania i pogłę
btania łączności ideowej ·narodu polskiego bez względu na miejsce zamiesz
kiwania .poszczególnych Polaków, stał zarazem jednak na stanowisku 
utrzymywania ukształtowanych po Wersalu granic państwowych. Nie mia
ło to jednak oznaczać rezygnacji z wszystkich aspiracji narodowych wobec 
ziem etnicznie i historycznie polskich na wypadek dogodnej sytuacji w per
spektywie historycznej 16. Akceptacja istniejących granic państwowych wy
nikała ze stosunku do państwa zamieszkania oraz całego leadu politycz
nego w Europie powersalskiej. Republikę weimarską oceniano jako organi
zację niezbędną do zapewnienia właściwych warunków życia wszystkim 
obywatelom zgodnie z zasadami republikańsko-dernokratycznymi. Łączyło 
się to z oceną, iż ustrój ,republikański, a także i republiki weimarskiej, 
stwarza warunki prawne, które .teoretycznie umożliwiają wszystkim oby
watelom, również i narodowości polskiej, odpowiednie warunki rozwoju 
i pielęgnowania swojej odrębności narodowej 17

• W praktyce Związek Po
laków stał się jednym z najbardziej stałych i bezkompromisowych obroń
ców republikańskiego ducha konstytucji weimarskiej. Pozostał on zwo
lennikiem republikańskich norm życia państwowego również i w warun
kach rządów partii narodowosocjalistycznej. 

Ldeologia nacjonalistyczna w Niemczech po przegranej I wojnie świa-

14 Zresztą w początkowym okresie działalności Związku Polaków istniały wśród 
wielu jego akt)"vnych członków poważne nieporozumienia w sprawie zasad pracy. 
I tak A. Fojcik na pierwszym walnym zebraniu Dzielnicy I mówił: ,,Ludność nasza, 
zwłaszcza w pow. raciborskim, była zdania, iż ZP dlatego został utworzony, aby nie
miecki Górny Śląsk taicie do Polski przyłączyć, i to w jak najbliższym czasie. Ze 
strony naszej nie zostały poczynione przeciwne kroki, nawet opinie takie były po
pierane. Gdy okazało się, że w tym kierunku nie można pracować, ludność się znie
chęciła, zachowywała się apatycznie wobec ZPwN", AAN, Konsulat Opole, nr 104, 
k. 23.

15 Por. np. Narody, państwa i mniejszości narodowe (Nowiny Codzienne, 1925,
nr 198). 

1a Postulatu takiego nie sformułowano wprost, ale wynikał on z całej działal
ności Związku i z różnych niedopowiedzeń w artykułach prasowych. Por. chociażby 
Typ Polaka w Niemczech (Gazeta Olsztyńska, 1927, nr 260). 

11 Martwe „święto konstytucji" (Gazeta Olsztyńska, 1924, nr 142); Memoriał 

Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech (Nowiny Codzienne, 1924, m· 275). 
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towej zyskała dogodne warunki dla zyskiwania nowych zwolenników 
w .różnych warstwach społecznych i różnych partiach politycznych. Po
wstanie Związku Polaków i przedstawianie jego celu ,przez ugrupowania 
niemieckie jako forpoczty polskiej polityki ekspansywnej wobec Niemiec 
ułatwiało poszerzanie szeregów sil antypolskich w Niemczech is. W wy
stąpieniach publicznych przedstawiciele różnorakich niemieckich ug.rupo
wań politycznych niejednokrotnie usiłowali oskarżać polskie organizacje 
o uprawianie działalności antypaństwowej, szukając bezskutecznie dowo
dów na poparcie takiej oceny 19. Związek Po1aków lojalność wobec państwa
zamieszkania oparł na zasada,ch obrony republikańskich norm konstytu
cyjnych. Funkcja ta zwiększyła się w sposób zdecydowany w okresie tota
litarnych rządów hitlerowskich. W ukształtowanej wówczas sytuacji, kie
dy zarządzeniami administracyjnymi władz państwowych zostały zlikwi
dowane wszystkie niehitlerowskie ugrupowania polityczne w Niemczech,
Związek pozostał jedyną legalnie działającą organizacją, która zachowy
wała nie tylko niezależność organizacyjną od iruchu hitlerowskiego, ale
i wyra:ż,ala z<lecydowanie kry.�yczne stanowisko, chociaż z uwagi na istnie
jące warunki nie ujawniane w sposób całkowicie otwarty, wobec ideologii
hitlerowskiej 20. Stąd rola Związku Polaków w okresie hitlerowskim wy
chodziła z<lecydowanie poza ramy wyznaczone granicami organizacyjny
mi, a niekiedy i nawet narodowymi.

Kiedy Związek Polaków w Niemczech stawiał pierwsze kroki w swojej 
działalności organizacyjnej, nieliczne były siły w kraju, które wy.rażały 
optymizm przy ocenie żywotności polskich tradycji na.rodowych wśród 
mieszkańców ziem nadbałtyckich i nadodrzańskich pozostał:ych pod rząda

mi niemieckimi. Tylko niewielu uczony·ch, pisarzy, a jeszcze mniej poli
tyków widziało i znało rozmiary heroicznej walki, jaka ·toczyła się tam 
o przyszłość narodową w społeczności polskiej w Niemczech 21• ;Jakże cha-

1s Do szerzenia takich nastrojów wykorzystywano przede wszystkim żywą
w Niemczech pamięć o zbrojnych wystąpieniach Polaków w czasie powstań śląskich 
czy powstania wielkopolskiego, starając się przedstawiać działalność Związku Pola
ków jako kontynuację owych wydarzeń. 

19 Szczególnie wyraźnie tendencje te wystąpiły w czasie procesu Jana Bauera 
w Słupsku. Zob. szczegółową relację w: W. W a c h, Na kaszubskim sza1icu, War
szawa 1968. 

20 Por. np. Wytrwałości naszej nikt i nic nie złamie (Naród, 1939, nr 177). 
21 Nie można się zgodzić z twierdzeniem Osmańczyka, -że „jedynym głosem, któ

ry złożył prótest przeciwko zapominaniu o ziemiach i ·rodakach pozostających dalej 
w niewoli pruskiej, był w owym czasie głos wielkiego polskiego pisarza Stefana Że
romskiego, który zresztą miał wkrótce, •1925 roku, zamilknąć na zawsze.,Uplynie dzie
sięć dla Polaków spod znaku Rodła lat, nim następne pokolenie pisarzy polskich 
zwróci swe 'oczy na północ i na zachód", Os m a ń c z y  k, op. cit., s. 6. Wystarczy 
cnociażby wskazać ria publikacj"e ZOKZ-u czy- na· ,,Strażnicę Zachodnią", czy też na 
artykuły zawarte w ;;sprawach Narodowościowych"' .. �·; 

' 
2 - Sobótka l/73 
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rakterystyczne dla tendencji reprezentowanych w kołach rządzących były 
słowa wypowiedziane do delegacji Polaków z Warmii latem 1920 r. przez 
ówczesnego premiera Wincentego Witosa: ,,Rząd RP przygotowuje ustawę 
o możliwości opcji na rzecz Polski. Z tej opcji będzie mógł korzystać każdy

Polak. Kto Polak - wróci do Polski ... Z powodu tych kilku Polaków nie

będzie prowadzić wojny z Niemcami" 22. I musiało minąć wiele lat, doko
nać się wiele ,poważnych zmian w sytuacji międzynarodowej, przy J'Ówno

czesnej usilnej, mrówczej, mało efektownej, organicznej pracy Związku
Polaków i organizacji społecznych w kraju, aby taki stosunek uległ zmia

nie. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż znacznie wcześniej rolę i znacze
nie pracy Związku Polaków w Niemczech zrozumiały i doceniły organiza

cje społeczne w kraju niż oficjalne kola rządowe 23. Kiedy organizacje spo
łeczne, a przede wszystkim Związek Obrony Kresów Zachodnich, swój
stosunek do Związku Polaków czy nawet szerzej - do całej zorganizo

wanej działalności społeczności polskiej w Niemczech, kształtował przede
wszystk:im przez uznanie obowiązku narodu polskiego wobec jego części,

która pozostawiona sama sobie byłaby skazana na zniszczenie, to później
sze zainteresowania polskich kół rządowych łączyły się przede wszystkim
z zasadniczymi założeniami polskiej polityki zewnętrznej 24• Aktywność. 
polityczna Związku Polaków i współpracujących z nim organizacji w wa
runkach, kiedy na arenie międzynarodowej Polska traciła swoje atuty przy 
realizowaniu własnej polityki, powodowała po 1925 r. srersze niż wcześ
niej zainteresowania sił rządowych jego pracą. W rachubach kierownictwa 
polskiej polityki zagranicznej zwiększała się rola przedmiotowa Związku 
Polaków w Niemczech równocześnie z rozwojem niemieckich tendencji 
rewizjonistycznych. Związek Polaków .potrafił wypracować takie założenia 
ideowe i formy organizacyjne, które pozwalały na popieranie zasadniczych 
koncepcji polskiej polityki zagranicznej wobec Niemiec bez naruszania 
obowiązujących przepisow prawnych państwa niemieckiego, a przede 
wszystkim bez działalności irredentystycznej 25

. 

W codziennej działalności Związku Polaków podstawą ideową było 
sprecyzowane stosunkowo .później hasło: Jesteśmy Polakami 26

. Hasło to, 

22 J. Ba c  z e  w s k i, Wspomnienia Warmiaka, Warszawa 1961, s. 105. 
23 Por. np. Wystąpienie posła Brzezińskiego (Sejm Rzeczypospolitej polskiej. 

Sprawozdania Stenograficzne, 1924, nr 101, CI, szpalty 53-54). 

24 J. K r  a s u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1918-1925, Poznań 1962, 

s. 177.
25 O zasaq,ach polityki mniejszościowej (Polak w Niemczech, 1925, nr 10); Mniej

szość polska wobec rządu (Katolik Codzienny, 1923, nr 21). 

25 O s m a ń c z y k, op. cit., s. 13, przytacza interesujące stwierdzenia o pocho
dzeniu Prawd Polaków, przyjętych na Kongresie Polaków w Niemczech w marcu 
1938 r. Hasło: Jesteśmy Polakami, leżało u podstaw całego programu Związku, lecz. 



Związek Polaków w Niemczech 19 

przew1JaJące się w codziennej pracy Związku Polaków, miało nie tylko 
znaczenie doraźne. żywotność i aktywność Polaków w Niemczech, wystą
pienia posłów polskich z trybuny pruskiego sejmu, bohaterskie zmagania 
polskiego chłopa i robotnika z machiną państwową stojącą na usługach 
aparatu germanizacyjnego, prawda o codziennych trudach polskich organi
zacji, szkól, instytucji, obecność Polaków z Niemiec na .różnorodnych ma
nifestacjach patriotycznych w kraju, podniosła uroczystość zaślubin sztan
darów Związku Polaków z Wisłą - to wszystko służyło kształtowaniu 
i umacnianiu świadomości narodu polskiego o idących daleko .nad Odrę 
i Bałtyk żywotnych wpływach polskich. Ukazywało, iż mieszkający tam

Polacy - to nie są ostatni Mohikanie, jak by można przypuszczać na pod
stawie cytowanych powyżej słów Witosa, lecz część żywego narodu pol
skiego, sztucznie rozerwanego kordonem granicznym. 

Systematyczna praca Związku Polaków w Niemczech pozwoliła przy
jąć ludności polskiej w Niemczech oraz opinii społecznej w kraju jako oczy
wiste i uzasadnione stwierdzenia sformułowane na lamach gazet polskich 
w Niemczech na kilka miesięcy przed wybuchem wojny: ,,My, Polacy 
w Niemczech, nadal w Niemczech jesteśmy, nadal na ziemi naszych ojców 
żyjemy i co do tego też wątpliwości nie ma, że na tej ziemi jeszcze parę 
ładnych tysięcy lat żyć będziemy ... Źle myśli i ['achuje ten, kto sądzi, 
że półtoramilionowa rzesza Polaków w Niemczech to słabi ludzie skazani 
na zagładę, to nieliczna garstka utrzymująca się jeszcze na powierzchni. 
Źle rachuje ten, kto obliczywszy kilka tysięcy nazw polskich zmienionych 
w 1938 -r. na niemieckie uwa�a, że zniszczona została polskość w Niem
czech. Źle oblicza ten, kto cieszy się statystyką skasowanych napisów pol
skich czy też statystyką zmienionych w 1938 r. przez ręce dzieci .polskich 
książek do nabożeństwa na książeczki niemieckie. I źle, bardzo źle kalku
luje ten, kto wylicza zmienione w r. 1938 nazwiska polskie na niemiec
kie" 27

• Były to słowa pisane, jak miała pokazać hi,storia, nie tylko ku po
krzepieniu serc. Taka była ocena sytuacji i perspektyw bytu narodowego 
Polaków w Niemczech dokonana -przez przywódców Związku Polaków. 
I jakąż wymowę mają dzisiaj słowa opublikowane na lamach jednej z ga
zet polskich w Niemczech latem 1939 r.: ,,Nie skarżmy się. Nie lamentuj
my. To wszy1Stko już było. Mały zwrot kll: stosunkowo niedalekiej przy
szłości dostarczy brzemiennych w gorzką .prawdę dowodów. Był Bismarck 
i nie oszczędzający ofiar »Kulturkampf«. Była ustawa o wywłaszczeniu, 
był wóz Drzymały. Był plebiscyt i Maks Worgitzki. To nie są wyrzucone 
w próżnię czcze słowa. To symbole strasznych dziejowych wichur, co sza-

w praktyce organizacyjnej zaczęto się nim posługiwać dopiero w okresie przygoto

wa'ń do Kongresu. 
27 Jest siła w Polactwie (Gazeta Olsztyńska, 1939, nr 1).
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lały nad zasadzonymi z woli Bożej w Niemczech Polakami, by zmieść ich 
raz na ,zawsze z widowni. Minął ·Bismarck ii »Kulturkampf«, a pozostali 
we woli trwamy nieugięci Polacy" 2s. Związek Polaków przygotowywał 
społeczność polską w Niemczech do przetrwania strasznych dni nieuchron
nie zbliżającej się wojny, starając sii.ę ukształtować_ optymistyczną wiarę 
w przyszłość. 

Związek Polaków w Niemczech był organizacją, dla której niełatwo 
było znaleźć analogie w momencie jej powstawania tak wśród wychodźstwa 
polskiego na -całym świecie, jak i w wychodźstwie innych grup nairodo
wych. Próby korzystania z doświadczeń mniejszości niemieckiej w Polsce 
nie przyniosły wiele 29. N a jego doświadczenia w zakresie kształtowania 
koncepcji organizacyjnych i programowych z uwagą patrzyły inne skupiska 
mniejszości narodowych w Europie, a w Niemczech przede wszystkim. 
Związek Polaków praktyczną działalnością wskazywał na możliwość wy
pracowania innych zasad niż mniejszości niemieckie, zasad opartych na 
pogłębianiu ideowej łączności z państwem macierzystym bez popadania 
w kolizję z normami prawnymi obowiązującymi na obszarze państwa za
mieszkania i bez uciekania się do dzialalnoścj. irredentystycznej 3D. Zasad
nicze założenia ideowe Związku Polaków pomimo głębokiego patriotyzmu 
wolne były od naleciałości nacjonalistycznych. Założenia te stwarzały sy
tuację, w której program Związku Polaków mógł się stać podstawą pro
gramu organizacyjnego innych mniejszości narodowych, i to nie tylko 
w Niemczech. Ten w pewnym stopniu uniwersalistyczny charakter kon
cepcji mniejszościowych Związku Polaków umożliwił jego kierownictwu 
wystąpienie z programem stworzenia jednolitej organizacji dla wszystkich 
mniejszości narodowych w republice weimarskiej, zrealizowanym przez 
powołanie Zwią2'ku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Utworzenie 
Zwią2lku Mniejszości Nairodowych w Niemczech, organizacji, która zjedno
czyła wszystkie mniejszości zorganizowane z wyjątkiem żydowskiej 31, 

miało nie tylko, jak ,czasami usiłuje się to interpretować, charakter instru
mentalny w rękach ruchu polskiego, ale było praktycznym sprawdzianem 
dojrzałości zasadniczych koncepcji Związku Polaków w sprawach mniej-

. za „Gazeta Olsztyńska", 1939, nr 1128.
211 Przy opracowywaniu podstawowych założeń organizacyjnych i programowych 

początkowo starano się opierać na doświadczeniach Deutschtumsbundu w Polsce, 
szybko jednak z tego zamysłu zrezygnowano. 

30 Szczególnie charak.terystyczne było zainteresowanie wystąpieniami Jan� Ba
czewskiego w parlamencie pruskim w 1923 r. wśród przywódców mniejszości duń
skiej w Niemczech; Wr z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 11117 i n. 

31 Żydzi obywatele niemieccy pozostali poza Związkiem z uwagi na swój progra
mowy stosunek do zagadnień mniejszościowych. Poza Związkiem pozostała także 
mniejszość czeska, ale w tym wypadku wynikało to z niedostatecznego stanu wew
nętrznej organizacji. 
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szościowych. Stanowiło ważki element w kształtowaniu się jednolitego 
frontu sil republikańskich w Niemczech przeeiwko ugrupowaniom nacjo
nalistycznym. �il:ę- oddziaływania owych koncepcji programowych ukazuje 
fakt, iż do Związku przystąpili Litwini, pomimo niechętnego stanowiska 
swojęgo państwa macierzystego, oraz Duńczycy, również przy zgłaszanych 
pewnych zastrzeżeniach ze strony ,rządu duńskiego 32. Inicjatywa Związku 
Polaków w sprawie utworzenia Związku Mniejszości Narodowych w Niem
czech była próbą, niestety, nie popartą później dostateczną silą, by prze
ciwdziałać wykorzystywaniu przez Niemcy weimarskie problemu mniej
szościowego do zburzenia ówczesnego układu sil i granic na arenie 
europejskiej. Doświadczenia z pracy Związku Polaków w ,ramach Zwi� 
Mniejszości Narodowych oraz stan::ie z mniejszościami niemieckimi na are
nie kongresów mniejszościowych 33 legły u podstaw inicjatywy Związku 
Polaków w sprawie współpracy mniejszości polskich w świecie w ramach 
jednolitego Związku. Zaczęło się od współpra,cy mniejszości europejsk.i,ch, 
aby zakończyć ów proces, opóźniany wewnętrznymi walkami polityczny
mi 34, utworzeniem w 1935 r. Swiatowego Związku Mniejszości Narodo
wych. Warto dodać, iż powstanie tego Związku stało się możliwe dopiero 
po konsolidacji organizacyjnej, wprowadzonej ną. bazie jednolitych kon
cepcji politycznych polskich mniejszości w poszczególnych krajach, i po 
powołaniu tam według wzorów Zwią21ku Polaków w Niemczech krajo
wych organizacji naczelnych. 

Związek Polaków w Niemczech pozostawał przez cały okres między
wojenny organizacją o programie politycznym wyrastającym z ideałów 
liberalno-demokratycznych, znajdując ponadto oparcie we wnioskach, któ
re wyprowadzono z chrześcijańskiej doktryny społeczno-pol_itycznej. Takie 
założenia ideowe stały niekiedy w sprzeczności z procesami, jakie prze
chodziła społeczność polska w Niemczech: pogłębianiem się świadomości 
klasowej ludności polskiej. Była to jedna z głównych przyczyn powodu
jących ograniczanie wpływów Związku wśród polskich robotników i chlo-

s2 W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ...

33 Dokładne sprawozdania z Kongresów Mniejszościowych ze szczególnym uwy
pukleniem roli przedstawicieli mniejszości polskiej zawierały „Sprawy Narodowoś
ciowe". 

3
•
1 Opóźnienie w powołaniu do życia światowego Związku Polaków wynikało 

przede wszystkim z postawy przedstawicieli Polonii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
tak silne wpływy mieli polityczni przeciwnicy ugrupowań sanacyjnych. A tymczasem 
działacze związani z obozem sanacyjnym kierowali przygotowaniami do utworzenia 
światowego Związku Polaków. Nie można się zgodzić z twierdzeniami Osmańczyka, 
który przyczyn postawy organizacji polskich w Stanach Zjednoczonych wobec po
wstania światowego Związku Polaków szukał w specyfice rozwoju problemu polo
hijnego w Stanach' 1Zjednoczonych, według oceny .miejscowych przywódców. O s m a  ń
c z y k, op. cit., s. 8. 

•
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pów, którzy nie ,chcieli uznać za wystarczające dla interesów spo�eczności 
polskiej solidarystycznych założeń programu społecznego Związku Pola
ków 35• Charakter ideologii społecznej Związku Polaków stawał się nieje
dnokirotnie, szczególnie w okręgach wiel!koprzemyslowych i okresach os
trego kryzysu ekonomicznego, źródłem narastania niechęci .robotników 
polskich wobec Związku J6

• Sprawa ta nabrała całkowicie innego charak
teru w okresie irządów hitlerowskich w Niemczech. Totalny charakter dzia
lalności wynaradawiającej, w warunkach zlikwidowania wszystkich nie
mieckich organizacji o klasowym programie społecznym, stosowaniu wobec 
członków tych organizacji brutalnego te:r;roru, sprzyjał pogłębianiu się 
wewnętrznej spójni w społeczeństwie polskim wokół Związku Polaków 
i podporządkowanych mu organizacji 37. 

W niektóry,ch opracowaniach termin „Związek Polaków'' stał się syno

nimem pojęcia „ruch polski w Niemcz€ch". Jakie są przyczyny stosowania 

tej terminologii w sposób wymienny? Związek Polaków w Niemczech swój 
program organizacyjny opierał na uznaniu potrzeby utrzymywania pod
wójnego nurtu działania: z jednej strony organizacja naczelna, która miała 
kierować całokształtem działalności narodowej Polaków w Niemczech, wy
pracowywać zasadnicze linie .postępowania na wszystkich płaszczyznach 
życia publicznego, z drugiej strony organizacje wyspecjalizowane, realizu
jące na swoich odcinkach koncepcje organizacji naczelnej. Organizacja 
naczelna miała być ponadpartyjna, aby zachować wierność zasadom soli
daryzmu narodowego i uzyskać prawo do występowania na zewnątrz jako 
organizacja reprezentująca wszystkich Polaków obywateli niemieckich, 
a nie tylko członków Związku 38. W pierwszym okresie działalności Związ
ku Polaków jego kierownictwo dopuszczało nawet możliwość i·stnienia 
w ruchu polskim partii politycznych, nie tracąc nadziei na oddziały,wanie 
na te ugrupowania .:39. Kiedy jednak praktyka dnia codziennego pokazała, 
iż głoszony przez Związek charakter ponadpartyjny nie pokrywa się z rze
czywistością, a że istnienie jakiejkolwiek partii politycznej ludności pol-

as W r ze s i  ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 220 i n. 
a6 Por. np. WAP Katowice, U. Woj. SL, Wydz. Frez., nr 1378, k. 4, J. Gr z e

g o r z e k, Sprawozdanie o przyczynach i przebiegu klęski polskiej na Sla,sku Opol

skim. 
37 Niejednokrotnie notowano wówczas wypadki zabiegów ze strony Polaków ko

munistów o przyjęcie ich do Związku Polaków. Kierownictwo Związku Polaków wy
dało specjalne dyrektywy zalecające stosowanie dużej ostrożności przy przyjmowaniu 
do Związku członków zlikwidowanej Komunistycznej Partii Niemiec, obawiając się 
represji ze strony władz hitlerowskich wobec całego Związku. 

as Nasz program organizacyjny (Dziennik Berliński, 1927, nr 15). 
3s Szczególnie charakterystyczny był stosunek do Polskiej Partii Socjalistycznej 

w Niemczech, która początkowo brała udział we wspólnym bloku wyborczym ze 
Związkiem Polaków. 
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skiej prowadzi do kształtowania się odrębności .programowych, Związek 
Polaków zmienił swoje słanowisko, odcinając się od wcześniej głoszonych 
poglądów i zdecydowanie występując przeciwko wszelkiej działalności par
tyjnej 40

• 

Solidairystyczne koncepcje społecZI);e i narodowe w Związku Polaków 
nasilały się równocześnie z pogłębianiem wpływów polity,cznych ugrupo
wań związanych z :rządem polskim, oddziaływającym coraz to inten15Yw
niej na kierownictwo Związku ,po przewrocie majowym. P.rzy starania·ch 
o zapewnienie monopolistycznej pozycji Związku Polaków w kierowaniu
ruchem polskim w Niemczech musiało to ,prowadzić do kształtowania
w społeczności polskiej w republice weimarskiej ,różnorakich sil odśrod
kowych wobec Związku Polaków, najczęściej niewielki<!h, efemerycz
nych 41. Powstawanie organizacji opozycyjnych w praktyce nie osłabiało
poważnie wpływów i siły oddziaływania Związku Polaków, a co więcej -
stwarzało zachętę do poszukiwania nowych form działania dostosowanych
do szybko zmieniających się warunków wewnętrznych w Niemczech, no
wej sytuacji międzynarodowej, a także i przeobrażeń w świadomości poli
tycznej i narodowej Polaków w republice weimarskiej, jak również .
i w Trzeciej R!Zeszy 42. Czynnikiem, który zaczął dynamizować próby prze
obrażeń w ,ruchu polisltim w Niemczech w ostatnich latach republiki wei
marskiej, były również zmiany w składzie grupy kierującej Związkiem
Polaków. Do grupy kierowniczej weszli szeroką lawą ludzie młodzi, wy
chowani w kręgu ideologii Związku Polaków, często absolwenci iróżnych
�kół polskich, wykształceni politycznie w warunkach rządów republikań
skich. Oni to wnosili nowe elementy do ruchu ,polskiego, nie zadowalając 
się istniejącym stanem. W ostatnich miesiącach .republiki weimarskiej wy
dawało się, iż zastój wewnętrmy w Związku zostanie .przełamany, iż or
ganizacja wypracuje nowe koncepcje działania, które modyfikując stary 
program stosownie do potrzeb chwili pozwolą na zwiększenie wpływów 
ruchu polskiego .proporcjonalnie do możliwości wyznaczonych liczebnością 
społeczności polskiej w Niemczech 43. 

Dojście do władzy na.rodowych socjalistów spowodowało zahamowanie 
owych przeobrażeń. Terror hitlerowski, niebezpieczeństwo w.prowadzenia 
administracyjnego zakazu działalności organizacji polskich hamowały 

40 Por. np. Mniejszość polska a partie niemieckie (Nowiny Codzienne, 1927, m· 

221). 
41 Wr z e  s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 232 i n.
42 Por. np. ocenę znaczenia powstania Związku Polaków na Sląsku dokonaną

przez ambasadora polskiego w Berlinie J. Lipskiego: AAN, Ambasada Berlin, w. 101, 

z. 3, Ambasada Berlin, 1 II 1936 r.

43 AAN, Konsulat Berlin, nr 210, k. 316-333, Konsulat Olsztyn, 1 XII 1932, refe

rat: �keja kulturalna wśród starszego społeczeństwa polskiego w Niemczech. 
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wszelkie próby wprowadzenia zmian w życie «. Ale okres hitlerowski 
pirzyniósl przejściowe zmiany w stosunkach międzypaństwowych. Niemcy 
hitlerowskie, rezygnując z planów szybkiej, ale tylko częściowej rewizji 
gll'anic wersalskich na rzecz ,rewizji totalnej, zabiegały o poprawę stosun
ków politycznych z Rzecząpospolitą. W .polityce wobec mniejszości pol
skiej musiało to oznaczać zerwanie z jawnym przymusem, brutalnym 
gwałtem administracji państwowej, musiało oznaczać pozorne przyzna
nie swobód narodowych ludności polskiej. W praktyce germanizacja na
siliła się, a zmieniły się jedynie jej formy. Stosowano metody, które 
dawały lepsze wyniki niż w okresie republikańskim. Ta polityka, jak 
określali ją przywódcy hitlerowscy, ,,udawanych uczuć" 45 stwarzała wa
runki. do ukształtowania nowych form organizacyjnych i przeobrażeń ideo
wych Związku Polaków. •Przeobrażenia te nie szły daleko. I właściwie 
w okresie hitlerowskim potwierdziła się słuszność przemyśleń i propozycji 
kieroWIIlictwa Związku przy formułowaniu jego zasadniczych koncepcji 
programowych i organizacyjnych. 

Związek Polaków w Niemczech w życiu ludności polskiej zamieszka.lej 
w Rzeszy pozostał organizacją, która nie tylko wypracowywała program, 
określała kierunki pracy, ale i bezpośrednio je realizowała. Następowało to 
bądź przez własne komórki terE:nowe, bądź przez organizacje i instytucje 
podporządkowane faktycznie Związkowi. System organizacyjny ruchu pol
skiego w Niemczech był taki, iż chociaż Związek nie posiadał statutowo 
zastrzeżonego wpływu na inne organizacje, to jednak przede wszystkim 
w wyniku rzeczywistych powiązań .personalnych i solidarystycznych ikon
cepcji ideowych istniały warunki do praktycznego ikierowania przez Zwią
zek Polaków ,prawie wszystkimi organizacjami i instytucjami. W tym 
miejscu dochodzimy do ważnej sprawy: ustalenia wpływów Związku Po
laków w społeczności polskiej w Niemczech. Niejednokrotnie, kiedy chcia
no oceniać wpływy Związku jako niewystarczające, w wielu opracowa
niach. zestawiano dwie liczby: z jednej strony ponad półtoramilionowa 
społeczność polska, a z drugiej niespełna 45 OOO członków Związku, i to 
w okresie jego największego rozkwitu organizacyjnego 46. Zestawienie 
takie musi prowadzić do fałszywych wniosków. Trzeba przecież zwrócić 
uwagę na dwie generalne zasady organizacyjne przestrzegane przez kiero
wnictwo Związku. Jedna to ograniczenie przynależności do Związku do 
grupy ludności posiadającej wykształcone· poczucie narodowe, a druga to 

4' Por. np. AAN, Ambasada Berlin, w. 26, t. 5, Konsulat Olsztyn, 25 IX 1933; 

tamże, w. 23, teczka 1, Konsulat Kwidzyn, 20 IV 1933. 
4s Ossolineum, rkp. 11.3241 III, k. 235-250, wystąpienie nadprezydenta śląskiego 

J. Wagnera w kwietniu 1935 r. na kursie agitatorów BDO w Bochum.

'8 Wrz e s ińs k i, Polski ruch narodowy ... , s. 83.
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traktowanie Związku, szczególnie w okresie hitlerowskim, jako organieacji 
kadrowej 47. Związek Polaków pomimo wielok,rotnie wysuwanych przez 
jego członków �óżnych postulatów nie potrafił jednak wypracować form 
organizacyjnych i założeń ideowych odpowiadających potrzebom oddziały-

. wania na warstwę ludności polskiej obywatelstwa niemieckiego występu
jącą we wszystldch regionach, która nie posiadała wykształconego poczu
cia przynależności narodowej 48

. A było to przecież tym bardziej konieczne, 
że niemieckie plany wynaradawiania opierały się na przypisywaniu szcze
gólnego znaczenia i szczególnie dużych możliwości germankwwania tej 
właśnie warstwy ludności. Związek Polaków w Niemczech, chociaż do

strzegał ll"óżny stan samowiedzy narodowej, nie wyciągał z tych ocen wnio
sków praktycznych. Co więcej, jak chociaż dowodzi tego stosunek do 
Związku Mazurów, był on pełen ,rerz.erwy i niechęci wobec organizacji, 
które pielęgnowały odrębności ,regionalne 49• Takie założenia, zwłaszcza 
w okresie hitlerowskim, kiedy władze narodowosocjalistyczne usiłowały 
doprowadzić ·do postawienia znaku :równania między polską narodowością 
a członkostwem Związku Polaków, musiały powodować dalsze ogranicza
nie wpływów Związku. 

Związek Polaków wychowywał w swych szeregach Polaków �dolnych 
do ponoszenia ofiar w imię obrony ukochanych ideałów narodowych, 
a równocześnie posiadających umiejętność sprawnego i samodzielnego 
działania. Stanowili oni poważny potencjał, który mógł zostać wyikorey
stany w odpowiednich warunkach do rozbudowy organizacyjnej ruchu 
polskiego. Wybuch wojny, a właściwie nawet wcześniej zapoczątkowana 
polityka hitlerowska, zmierzająca do totalnej likwidacji iruchu .polskiego, 
uniemożliwiała zrealizowanie planów w tym okresie. Jednym z głównych 
warunków powodzenia germanizacji według założeń teoretycznych, reali
zowanych skwapliwie przez narodowych socjalistów, było dążenie do 
przerwania łączności pokoleń w ruchu polskim przez odcięcie dopływu 
do Związku Polaków młodzieży. Wynaradawianie młodego pokolenia, 
szczególnie intensywne próby rozwarstwiania narodowego nawet w posz
czególnych rodzinach, p.ll"aca niemieckiej szkoły, organizacji społecznych, 

.17 Wyrazem tego było wprowadzenie ograniczeń przy przyjmowaniu do Związku. 
Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Związku Polaków po przewrocie hitle
·rowskim musiał mieć dwie osoby wprowadzające. Starano się przy tym wprowadzić
pewien okres próbny, .po którego odbyciu podejmowano dopiero ostateczne decyzje
organizacyjne

• 
4s I ·na Mazurach, i na Śląsku wielokrotnie dzi?łacze miejscowi wysuwali propo

zycje zorganizowania polskiej gaze� w języku niemieckim, traktując ją jako podsta
wowy element oddziaływania na tę warstwę ludności. etnicznie polskiej. Wszystkie
propozycje z tego zakresu były przyjmowane niechętnie przez kierownictwo Związku.

49 Por. np. AAN, Poselstwo Berlin, w. 333, Konsulat Olsztyn, 16 II 1931. 
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.administracji państwowej musiały przynieść nacjonalistom niemieckim 
-Odpowiednie wyniki 50• Kierownictwo Związku Polaków dostrzegało wy
raźnie płynące stąd niebezpieczeństwo. W alka o przyszłość narodową mło
dzieży polskiej stanowiła jeden z głównych obszarów najbardziej zaciętej 
walki narodowej. Organizatorzy Związku Polaków byli świadomi znacze
nia walki o młode pokolenie. Dali wy;raz temu już w dniu utworzenia 
.Związku, powołując do życia Zwią�ek Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech 51

. To przecież przywódcy Związku Polaków .prowadzili roz
liczne starania u władz niemieckich o wydanie przez nie zarządzeń zezwa
lających na organizowani-e szkól polskich, to przecież Związek Polaków 
w Niemczech, kiedy wresz-cie odpowiednia ordynacja została wydana, po
został faktycznym organizatorem i opiekunem szkół polski-eh w Niemczech. 
Pomimo istnienia odrębnej organizacji kierującej sprawami polskiego 
szkolnictwa, gdyby me wysiłek Związku Polaków, organizacyjny, progra
mowy i materialny, nie byłoby szkół polskic'h w Niemczech, nawet tych 
nielicznych. 

Związek Polaków niejednokrotnie wskazywał na .podwójny nurt wy
naradawiania, postępują�y tak drogą brutalnej akcji, jak i w wyniku 
cichej, wolniejszej, ale dającej w efekcie zmiany głębiej idące asymilacji. 
Asymilacji najlepiej miała przeciwdziałać wewnętrzna praca Związku 
i współpr,acujących z nim organizacji, obliczona na wychowanie społecz
ności polskiej w poczuciu dumy z dziedzictwa narodowego, uznaniu roli 
narodu polskiego w dziejach ludzkości i jego poważnego miejsca we współ
czesnej cywilizacji europejskiej. Celowy był patos, tak charakterystyczny 
dla wszystki,ch publicznych wystąpień Związku Polaków. Nie czym innym,

jak tylko odważnym wyzwaniem rzuconym nacjonalistycznym siłom anty
polskim było skromne, a jakże zarazem· dumne hasło Związku Polaków, 
stanowiące oś programu działania: Jesteśmy Polakami. 

A siły zaangażowane w walce narodowej nie były równe. Z jednej 
strony ogromna machina państwowa wspom�gana przez liczne organizacje 
społeczne, bogate, wyposażone w fundusze z budżetu państwowego, wspo
magane ,przez administrację państwową i samorządową, .ustawodawstwo 
specjalne, a z drugiej samotne, pozbawione wewnątrz Niemiec .całkowicie 
i na arenie międzynarodowej prawie że w takim samym stopniu pomocy 
prawnej, bez dostatecznych środków materialnych organizacje polskie . 
.Związek Polaków w _takiej sytuacji musiał szukać naturalnego sojusznika, 

5o Por. np.: AP Wrocław, RO I 2100, k. 409 i n., Niederschaft uber das Ergebniss 

der in qer Sitzung am 18. Mai 1936 ausgetauschen Erfahrungen zur Feststellung ein
-richtlichen Richtlinien in Fragen der polni-scher M,inderheit. 

51 AAN, Poselstwo Berlin; w. 66, Sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli komi-

tetów dzielnicowych celem utworzenia Związku Polaków Związku Towarzystw 
.Szkolnych. 
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widząc go przede wszystkim w państwie polskim. Za tę pomoc nie płacił 

jednak bezpośrednimi usługami irredentystycznymi, jak miało to miejsce 

z innymi mniejszościami narodowymi, ale płacił pewnym ograniczeniem 

samodzielności działania, podporządkowywaniem się kursowi polityczne

mu Rzeczypospolitej. Uznając prymat interesów ówczesnego państwa 

polskiego, kierownicy Związku Polaków niejednok.rotnie musieli świado
mie rezygnować tZe starań o zaspokojenie potrzeb Polaków w Niemczech 

w imię racji stanu Rzeczypospolitej, racji stanu odpowiadającej ówczes-. 

nym silom rzctdzącym 52. 

Jak.i był w tej sytuacji dorobek Związku Polaków w przededniu wojny? 
Związek Polaków zdołał ukształtować i utrzymać pomimo trudnych wa

runków niemałą grupę ludności polskiej, która poddawana szykanom, 

gwałtom i innym aktom terroru hitlerowskiego nie .załamywała się, nie 
poddawała i uparcie, wręcz demonstracyjnie okazywała wierność polskim 

ideałom narodowym, nie tracąc nadziei na zwycięstwo narodu polskiego. 

Istnienie tej grupy stwarzało zaporę przeciw .procesom wynaradawiają
cym. Związek Polaków 2Jdolał wyrobić w społeczności polskiej w Niem

czech, a również i w kraju, poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności 
za przyszłość narodu. I to, że kiedy 1 IX 1939 r. ,rozległy się pierwsze 
strzały, tak szeroka była świadomość, iż zaczął się bój nie tylko o przy

szłość narodową Polaków mieszkających w granicach II Rzeczypospolitej, 

ale walka o narodową przyszłość Polaków nad Odrą i Bałtykiem; był to 
w pierwszym rzędzie rezultat pracy i wysiłku Związku Polaków 
w Niemczech 53. 

Administracyjna likwidacja wszystkich agend Związku Polaków ,prze
prowadzona przez władze hitlerowskie w pierwszych dni,ach wojny, uwię
zienie i zesłanie do obozów koncentracyjnych tak wielu przywódców 
organizacji polskich zakończyły formalnie dotychczasową działalność ruchu 

polskiego. W warunkach wydawałoby się pełnego tryumfu Niemiec hitle
rowskich, fetujących zwycięstwo nad Polską, Związek Polaków nadal 
jednak zdawał najpoważniejszy egzamin - egzamin z dojrzałości naro

dowej i .politycznej, ideowej i organizacyjnej. Władze hitlerowskie z uwa
gą śledziły sytuację wśród Polaków, którzy byli znani z wcześniejszej 

działalności w ramach Związku Polaków czy innych organizacji. Nie szczę
dziły !krwawych represji w wypadku jakichkolwiek podejrzeń o konty-

52 Szczególnie wiele przykładów. takiego działania można zauważyć po 1934 r., 

kiedy kierownictwo Związku Polaków mając własne zdanie w sprawie kierunków 

działania rezygnowało z realizacji własnych koncepcji w imię obrony racji przed

stawianych przez polskich dyplomatów, a podporządkowanych dążeniu do nieza

ostrzania stosunków z Trzecią Rzeszą. 

53 Por. np. M. Dąb r o w s k a, Przygody człowieka myślącego, Warszawa 1970, 

s. 363.
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nuowanie działalności patriotycznej. I w tym miejscu warto oddać głos 
niemieckiemu !ktronikarzowi, który latem· 1940 r. w Dąbrownie, wsi o sil
nych tradycjach polskiej działalności narodowej, tak notował: ,,Lu_dność 
polska dągle jesz.cze wierzy w zbudowanie państwa Polaków i czasami 
wykazuje bierny opór. Daje się to zauważyć szczególnie w czasie zbiórek 
na pomoc zimową w szkole. Podczas gdy w sierpniu 1939 r. żadne dziecko 
nie odważyło się rozmawiać po polsku, trzeba stwierdzić, że obecnie w cza
sie przerw mówi się prawie tylko po polsku. Rodzice .próbują również 
wpływać na swoje dzieci w polskim duchu. Uczniowie dają się niekiedy 
nakłonić do wykroczeń przeciwko regulaminowi. Również na ulicach, 
sklepach, w gospodzie słyszy się coraz częściej język polski" 54. Meldunki 
podobnej treści na.pływały ze wszystkich miejscowośd, gdzie przed wojną 
były komórki Związku Polaków. Wiara w ostateczne zwycięstwo Polski 
wyrażała się 'nie tylko w biernym oporze oraz demonstracjach języko
wych, ale i w aktywnej walce z bronią w ręku czy to w oddziałach party
zanckich, czy na różnych frontach II wojny światowej. 

Siła i żywotność tradycji Związku Polaków ujawniła się po wyzwole
niu. Chociaż dzieje tej organizacji stanowiły już wówczas zamkniętą 
kartę historii, to pamięć o jej pracy narodowej, jej programie ułatwiała 
kształtowanie się jedności wewnętrznej odrodzonej Polski. Prawda o hi
storii Związku Polaków ułatwiała dyplomatyczną walkę o kształt tery
torialny Polski Ludowej. Upowszechnienie tradycji Związku Polaków 
umożliwiało nie tylko aktywne włączanie się wielu byłych jego członków 
do działalności społecznej i politycznej w odbudowującej się Polsce, ale 
stanowiło jeden z ważkich czynników ułatwiających kształtowanie się 
nowej, prężnej, ambitnej społeczności na .Ziemiach Odzyskanych. Zadzi
wiająca siła żywotności tradycji Związku Polaków jeszcze i dzisiaj stanowi 
chyba najlepszy wyraz zweryfikowanej przez historię oceny roli i znacze
nia tej organizacji dla dziejów całego narodu polskiego. 

DER BUND DER POLEN IN DEUTSCHLAND UND SEINE ROLLE 

IN DER GESCHICHTE DER POLNISCHEN NATION 

Der Bund der Polen in Deutschland entstand als Ergebnis selbstandiger 'Ober
legungen und organisatorischer Erfahrungen der polnischen Bevolkerung mit deut
scher Staatsangehorigkeit, die nach der Festlegung der polnisch-deutschen Staats
grenzen nach dem ersten Weltkriege in den Grenzen der Weimarer Republik 

geblieben ist. Der Burid stellte sich die Aufgabe, die polnische Bevolkerung in 

Deutschland vor der Entnationalisierung zu schiitzen. Gegeniiber den deutschen 

Behorden vertrat der Bund nicht nur seine Mitglieder, sondern die gesamte polnische 

64 W. W r z e  s i  ń s k i, W przededniu drugiej wojny światowej (Pogranicze i Ka
szuby w latach terroru, Koszalin 1970, s. 8). 
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Gemeinschaft in Deutschland. Dem Bund ist es gelungen, solch ein Aktionsprogramm 
im Kampf urn die volle Gleichberechtigung der polnischen Bevćilkerung im Rahmen 
der in der Weimarer Republik gesetzlich verbrieften Bilrgerrechte zu erarbeiten, das 
eine irredentistische Tatigkeit ilberflilssig machte. In der Zeit 9es Hitlerregimes 
wurde die Tatigkeit des Bundes sowohl durch die Rechtsnormen als auch im noch 
grćisseren Grade durch die tatsachlichen Bedingungen eingeschrankt. Der Bund blieb 
die einzige legale Organisation, die ihre Unabhangigkeit von der rtationalsozialisti
schen Partei bewahrt hatte. 

Der Bund der Polen in Deutschland hatte einen grossen Einfluss auf die Heraus
bildung von Grundsatzen der internationalen Zusammenarbeit der nationalen Min
derheiten in Europa ausgeiibt. Sein Programm und seine organisator.ischen Erfahrun
gen schufen die "Grundlagen fiir die Entwicklung einer Zusammenarbeit der polni
schen Minderheiten in der ganzen Welt. Das Bestehen und die Aktivitat des Bundes 
ubte keinen geringen Einfluss auf die Lćisung zahlreicher strittiger Probleme in den 
zwischenstaatlichen polnisch-deutschen Beziehungen. Einen bedeutsamen Einfluss 
hatten die Traditionen des Bundes der Polen in Deutschland auf die Gestaltung der 
Verhaltnisse an der Oder und im Ostseeraum nach dem zweiten Weltkrieg; sie fćir
derten hier die Herausbildung einer neuen polnischen Gemeinschaft. 
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JANUSZ ALBIN 

AKCJA KOLONII LETNICH 

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.
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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.

78 „Front Zachodni", 1938, nr 6, s. 14-15.
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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. 
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LEONARD SMOLKA 

REGLAMENTACJA WOLNOŚCI PRASY POLSKIEJ 

NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
(1922-1939) 

Artykuł dotyczy prasy polskiej wydawanej na Śląsku Opolskim po 
ukształtowaniu granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. Chodzi 
tu szczególnie o codzienną prasę bytomskie.go „Katolika" (,,Dziennik Ślą
ski" 1922, ,,Katolik Codzienny" 1923 - 1931), deklarującego do połowy 
1925 r. niezależną od Związku Polaków w Niemczech ·(ZPwN) postawę, 
opolskich „Nowin" (,,Nowiny Codzienne" 1922-1939) oraz opolsko-sucho
borskiego „Katolika Trzyrazowego" Antoniego Pawlety, powstałego 1 XII 
1932 r. jako wy;raz niezadowolenia ludności polskiej z metod pracy poli
tycznego ki·erownictwa ZPwN i ukazującego ·się trzy J"azy w tygodniu do 
wybuchu II wojny światowej. P,rzedmiotem artykułu nie jest prasa Pol
sk,iej Partii Socjalisty,cznej w Niemczech i Centralnego Związku Zawodo
wego Polskiego (,,Proletariusz", ,,Głos Ludu" i gazety nielegalne), wyda
wana w wydawnictwie katowickiej „Gazety Rdbotniczej", a ukazująca się 
w Zabrzu 1, jak również prasa polska SPJ'Owadzana na Śląsk Opolski z Pol
ski. Niniejsze rozważania dotyczą z jednej strony prawnych iram działal
ności prasy polskiej, a z drugiej polityki prasowej republiki weimarskiej 
i Trzeciej Rzeszy wobec gazet polskich. Przeglądanie zachowanych rocz
ników gazet polskich uzupełniono badani.ami a:r,chiwalnymi nad materia
łami źródłowymi polskiej służby zagranicznej w Niemczech i władz 
polskich, przechowywanymi w Warszawie i Katowicach, oraz władz nie
mieokich Śląska Opolskiego, przechowywanymi we Wrocławiu ,i Opolu 2• 

1 Zob. mój artykuł Oblicze ideowo-polityczne polskiej p1·asy socjalistycznej 

w Niemczech 1923-1937, złożony do druku w XII tomie „Studiów i Materiałów 
z Dziejów Śląska". 

2 Stosowane skróty: Dz. śl. - ,,Dziennik śląski", KC - ,,Katolik Codzienny", 
NC - ,,Nowiny Codzienne", KT - ,,Katolik Trzyrazowy"; AAN - Archiwum Akt 
No�vych w Warszawie, AP - Archiwum. Państwowe, WAP - Wojewódzkie Archi
wum Państwowe. 
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Prawne ramy funkcjonowania prasy polskiej w Niemczech po I wojnie 
światowej wyznaczało niemieckie prawo prasowe. Istniejąca na podstawie 
§ 2 ustawy prasowej z 7 V 1874 r. 3 wolność druku została zagwaranto
wana w .art. 118 konstytucj,i weimarskiej z 11 VIII 1919 r. z tym jednak,
że art. 48 tejże konstytucji dawał pi:ezydentowi uprawnienia do całko
witego lub częściowego jej zawieszenia, a tym samym do wprowadzenia
w stosunki prasowe prawa wyjątkowego. Wymogi ustawy względem re
daktora odpowiedzialnego danej gazety - posiadanie �dolnośoi do działań
prawnych, praw obywatelskich i miejsca zamieszkania lub pobytu na te
renie państwa niemieckiego •(§ 8) - uznać trzeba za bardzo liberalne.
System redaktora odpowie�ialnego pozwalał poszczegó�nym redakcjom
przerzucać odpowiedzialność za publikowane teksty na podstawioną osobę
(StMhmann), nie redagującą faktycznie danych gazet (Sitzredakteur -
redaktor od siedzenia, od odsiadywania wyroków).

Oprócz ogólnopaństwowych przepisów prasowych dla ludności polskiej 
szczególnego znaczenia nabierały odp?wiednie postanowienia polsko-nie
mieckiej Górnośląskiej Konwencji Genewskiej z 15 V 1922 r., obowiązują
cej do 15 VII 1937 r. 4 Zabraniała ona wydawania ograniczeń języka mniej
szości narodowych w stosunka,ch prasowych i publikacjach (art. 67 ust. 3) 
oraz stosowania og,raniczeń w dostawie papieru dla gazet mniejszościo
wych (art. 75 ust. 2), gwarantowała mniejszościom prawo ogłaszania pub
likacji i druków wszelkiego rodzaju w ich własnym języku, sprowadzania 
tychże z zagranicy i ich ,rozpowszechniania pod warunkiem ich zgodności 
z·ogólnym ustawodawstwem państwa-miejsca zamieszkania (art. 79 ust. 1, 
art. 81 ust. 3, airt. 134) oraz w wypadku obowiązku zamiesz,czania ogłoszeń 
urzędowych prawo otrzymywania i�h od władz w języku danego dziennika 
lub czasopisma i otrzymywania za nie należności według obowiązującego 
cennika, a w wypadku ogłoszeń dwujęzycznych pobieranie jedynie należ
ności za ogłoszenie w języku urzędowym. Podawanie przy tym do wiado
mości publicznej wyroków sądowych lub sprostowań nakazanych decyzją 
sądową nie uważano za ogłoszenie urzędowe (art. 79 ust. 2). 

Wobec międzynarodowych gwarancji swobód prasowych ludnoścł pol.
skiej władze niemieckie rozpatrywały prawne og.raniczenia wolności prasy 
polskiej zawsze pod kątem widzenia istniejącego ustawodawstwa praso
wego, obowiązującego również dla piśmiennictwa niemieckiego. Ograni
czenia te formułowała wspomniana już ustawa prasowa na podstawie jej 

a „Reichsgesetzblatt" (RGBL), s. 65. 
4 Zob. np.: A. Szczep ański, Górny Śląsk w świetle wykonania konwencji 

genewskiej, Warsza wa 1929; M. S. Kor o w i cz, Górnośląska ochrona mniejszośei 
1922-1937 na tle stosun_ków narodowościowych, Katowice 1938.
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pierwszego paragrafu s i ustawodawstwo o ochronie republiki (ustawa 

z 23 VII 1922 :r., § 20-22, obowiązująca do 22 VII 1929 r., i ustawa z 25 

HI 1930 r., § 12-14) oraz prawo wyjątkowe 6
• Obydwie ustawy o ochronie 

republik.i. zawierały możliwość zawieszenia dzienników na 4 tygodnie, 

a czasopism na 6 miesięcy. Praktyczne zniesienie wolności prasy miało 

miejsce w okresie decydującej rozg,rywki między partią narodowosocjali

styczną a jej przeciwnikami politycznymi. Dokonano tego za pomocą trzech 

ł"Ozporządzeń prezydenta o zwakzaniu politycznych wykroczeń z 1931 r.: 

28 marca, 17 czerwca i 6 października. Kolejne rozporządzenie prezydenta 

z 14 VI 1932 r. było już tylko zbiorem ograniczeń prasowych wydanych 

w 1931 r. (§ 5-8, 20) z tym jednak, że partia hitlerowska stała się stron

nictwem legalnym. W tej sytuacji rozporządzenie o zachowani u wewnę

trznego pokoju z 19 XII 1932 r. zniosło prawie wszystkie ograniczenia 

wolności prasy: rozporządzenie z 14 VI 1932 r. i ustawę o ochronie re

publiki z 1930 ir. W mocy utrzymano jedynie przepis o zakazie gazety 

w przypadku zdrady stanu i karalności za rozpowszechnianie już wcześniej 

zakazanej gazety (§ 6-8). 

Jakkolwiek europejskie mniejszości narodowe różniły się zasadniczo 

w innych kwestiach, to w spraw.ie warunków funkcjonowania prasy 

mniejszościowej zapatrywania ich były identyczne. W wolności druku 

upatrywano „warunek urzeczywistnienia obywatelskich praw wolności, 
a tym samym praw mniejszości narodowy.eh" 1. Dlatego przeciwstawiano 

się jakimkolwiek formom ucisku i cenzury prasy mniejszościowej, wyda

waniu praw wyjątkowych i zakazów ,debitu czasopism i 'książek, sprowa
dzanych z zagranicy na użytek danej mniejszości narodowej. Dlatego też 

domagano się, by prasa mniejszościowa korzystała z identycznych ma
terialnych i formalnych uprawnień prasowych, jakie przysługiwały prasie 
narodu większości. 

Tymczasem zwycięstwo partii narodowosocjal-istycznej zaostrzyło wal
kę z ,przeciwnikami politycznymi, m. in. z .ruchem polskim i Polakami. 

Bezpośrednio po przejęciu władzy w Niemczech przez A. Hitlera stosunki 
prasowe regulowało ,rozporządzenie prezydenta o ochronie narodu nie

mieckiego z 4 II 1933 r. (§ 7-13, 18 i 20) s. Dawało ono władzom możli-

s „Die Freiheit der Presse unterliegt nur denjenigen Beschrankungen, welche 

durch das gegenwartige Gesetz vorgeschrieben oder zugelassen sind". Ograniczenia 

te zawierały odpowiednio następujące paragrafy: 7, 9-11, 16-17, 20-21, 28 oraz 4, 

5, 30. 

o Por. np.: F. R u m m e 1, Die rechtliche Freiheit der Presse im liberalen und

nationalsozialistischen deutschen Staat, Gottingen 1935, s. 23 nn. 

7 S. J. P apr o cki, III Kongres Mniejszości Narodowych w Genewie (Sprawy 

Narodowościowe, r. I /1927/, m· 4, s. 351-352). 

s RGBl. I, s. 35. 
,,
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wość skonfiskowania lub zawieszenia w ukazywaniu wszelkich pism perio
dy,cznych i druków, o ile zdradzałyby one tajemnicę wojskową, nawoły
wałyby do strajku generalnego lub strajku w przedsiębiorstwie ważnym 
dla życia narodu i zawierałyby nieprawdziwe wiadomości, zagrażające 
żywotnym interesom państwa. Dzienniki mogły być przy tym zawieszone 
na okres 4 tygodni, a inne druki na 6 miesięcy, a ponadto termin zakazu 
mógł być przedłużony odpowiednio do 6 miesięcy i 1 roku w przypadku 
dwukrotnego zakazu danego pisma w ciągu 6 miesięcy. N a podstawie 
wspomnianego rozporządzenia komisaryczny minister spraw wewnę
trznych Prus H. Goering wydał zakaz jakichkolwiek demonstracji poli
tycznych i wszelkiej krytyki prasowej rządu hitlerowskiego 9. 

Rewolucja narodowosocjalisty,czna w Niemczech konsekwentnie pro
wadziła m. in. do dopasowania dotychczasowych stosunków prasowych, 
do wymogów państwa stanu wyjątkowego 10. Znalazło to wyraz w odpo
wiednich sformułowaniach wspomnianego rozporządzenia z 4 II 1933 r., 
a szczególnie w praktyce politycznej partii hitlerowskiej bezpośrednio po 
zdobyciu władzy i prowadziło do ustawowego uregulowania przepisów 
prasowych. Ogólne rysy tych przepisów formułował już w 1920 r. punkt 
23 programu NSDAP, w którym domagano się, by „nieniemieckie gazety 
miały wyraźne pozwolenie państwa na i,ch wydawanie i nie były druko
wane po niemiecku" 11 i w którym żądano prawnej walki przeciw świado
memu kłamstwu politycznemu prasy, przy czym właśnie w Trzeciej Rze
szy doprowadzone ono zostało do katastrofalnych rozmiarów. Hitlerowi 
jednak „nie była potrzebna żadna demokratyczna zdobycz: ani wolność 
słowa i prasy, ani parlament" 12• W tym właśnie duchu sformułowana zo
stał.a hitlerowska ustawa o redaktorach (Schriftleitergesetz), wydana 4 X 
1933 r. z mocą obowiązującą od 1 I 1934 r. 13 Była ona jedynie pochodną 
ustawy o Izbie Kultury Rzeszy z 22 IX 1933 r. 14, regulującej pod nadzorem 

o F. Rys z k: a, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa

Trzeciej Rzeszy, _Wrocław 1964, s. 153. 
1o J. W u 1 f, Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Giltersloh 

1964, s. 390, tabl. 
11 L. Mil n z, Fiihrer durch die Behorden und Organisationen, Berlin 1939, s. 5. 
12 A. B u  11 o c k, Hitler. Studium tyranii. Tłum. z ang. T. Evert. Przedmową 

opatrzył F. Ryszka, Warszawa 1969, s. 38. 
13 RGBl. I, s. 713, 1085. Urzędowy komentarz do ustawy zawiera książka: 

H. S c  hm i d t - L e o  n ha rd t, P. Ga s t, Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober

1933 nebst den einschlagigen Bestimmungen, Berlin 1934, s. 255. Z opracowań pol
skich zob. np.: J. G u t  s c he, Stanowisko redaktora w niemieckim i włoskim usta

wodawstwie prasowym (Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. IV (1934),
z. 3, s. 141-144); E. K u r  oń s k i, Położenie prawne ludności polskiej w Trzeciej

Rzeszy, Katowice ,1,938, s. 35 nn.
14 RGBl. I, s. 661, 797. 
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ministra propagandy i oświecenia publicznego J. Goebbelsa całokształt 
żyda kulturalnego Trzeciej Rzeszy. Izba Kultury Rzeszy była zbiorowym 

członkiem Niemieckiego Frontu Pracy. Podlegała jej m. in. Izba P,rasowa 
Rzeszy. Celem Izby Kultury było rozwijanie niemieckiej kultury i uzgad

nianie działalności przynależnych do niej izb, w tym również prasowej. 
Poprzez uczestnictwo w Izbie Prasowej do Izby Kultury i Niemieckiego 
Frontu Pracy należeć musieli dziennikarze wszystkich gazet, ukazujących 
się w Niemczech, w tym również prasy mniejszości narodowych. 

Mimo obszernych postanowień hitlerowskiej ustawy prasowej (47 pa
ragrafów), sprzecznych ponadto z tezami o niewynaradawianiu innych 
narodowości, ustawa nie wprowadziła koniecznego w warunkach Trzeciej 

Rzeszy rozgraniczenia między prasą niemiecką a prasą mniejszości naro- ' 
dowych. W przepisach ogólnych (§ 1-4) publiczne zadania redaktora 

określono jako unormowane prawnie przez państwo współdziałanie 
w kształtowaniu duchowej treści dzienników ,i czasopism politycznych, 
przy czym nikomu nie było wolno mienić się dziennikarzem, o ile nie był 
do tego uprawniony w myśl ustawy. Ustawą objęto nie tylko pisanie arty
kułów i notatek, ale również posługiwanie się nożycami celem rozpow
szechniania jakichś wiadomości lub opracowania oraz pracowników agencji 
telegraficznych i biur korespondencyjnych. 

Wykonywanie zawodu dziennikarskiego uwleżniono (rozdz. II § 5-11) 
od posiadania obywatel&twa niemieckiego, zdolności do piastowania urzę
dów publicznych, obywatelskich praw honorowych, aryjskiego pochodze
nia, małżeństwa z osobą aryjskiego pochodzenia, ukończonego 21 roku 
życia, zdolności do działań prawnych i kwalifikacji, które umożliwiłyby 

duchowe oddziaływanie na opinię publiczną. W tej . ostatniej sprawie 
w urzędowej interpretacji ustawy podnoszono, iż „opowiedzenie się za 

światopoglądem, który pozostaje w sprzeczności z pozbawionym zastrze
żeń przyznaniem się do narodu [niemieckiego - L.S.], należałoby uznać 
jako brak żądanej właściwości osobistej" 15. Warunkiem wykonywania 
zawodu dzienn,ikarskiego była też roczna praktyka .w redakcji dziennika, 
czasopisma lub agencji, przy czym ,rozporządzenie wykonawcze do usta�y 
skróciło ten okres do 6 miesięcy w przypadku wykazania się studiami 
prasoznawczymi przez 6 semestrów. Każdy dziennikarz musiał uzyskać 
zapis do listy zawodowej (Berufsliste), prowadzonej przez odpowiednie 
K.rajowe Związki Prasy Niemieckiej, przy czym minister propagandy bez
podania powodów mógł sprzeciwić się wpisaniu danego kandydata do reje
stru, a decyzja jego nie podlegała rozpatrzeniu przez sąd zawodowy.
W urzędowym komentarzu do ustawy w tej sprawie zaznaczono, iż byłoby
nie do pogodzenia z ideą państwa autorytatywnego, gdyby dziennikarski

1s S c hm id t - Le o n h a r d t, Ga s t, op. cit., s. 59.
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:Sąd zawodowy decydował o słuszności zastrzeżeń ministra propagandy 16• 

Hitlerowska ustawa prasowa określała również obowiązki redaktora 
i wydawcy (rozdz. III, § 12-21). Niezbędnym warunkiem wykonywania 
2awodu dziennikarskiego w „niemieckich gazetach albo niemieckich insty
tucjach" (§ 12) było uzyskanie wpisu do listy zawodowej, przy czym 
mniejszościowa prasa polska nie mogła przecież uchodzić za niemiecką. 
Do obowiązków dziennikarzy należało przedstawianie opracowywanych 
.zagadnień zgodnie z prawdą i ocenianie ich według najlepszej swej wie
dzy (§ 13) oraz unikanie w gazetach wszystkiego, co wprowadzałoby w błąd 
-opinię publiczną, co osłabiałoby wewnętrzną albo zewnętrzną siłę Rzeszy,
wolę wspólnoty narodu niemieckiego, niemiecką o}?ronność, kulturę albo
gospodarkę, co urażałoby uczucia religijne innych, co wykraczałoby prze-
-ciwko honorowi i godności Niemca, co bezprawnie naruszałoby cześć albo
interes osoby i szkodziłoby jej opinii albo ją ośmieszało lub wyszydzało
oraz co z innych powodów byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami {§ 14).
Praktycznie wszystkie te postanowienia można było skierować przeciwko
prasie mniejszości narodowych. Ponadto od dziennikarzy wymagano odpo
wiedniego zachowania z racji pozycji zawodowej (§ 15). Redaktor od
powiedzialny był zawodowo, cywilnie i karnie za treść artykułów opra
cowywanych przez siebie i przyjętych do opublikowania, przy czym za
całą treść dziennika odpowiadał ,redaktor naczelny, przez co przejął
faktycznie funkcje dawnego redaktora odpowiedzialnego z okresu re
-publiki weimarskiej. Redaktora naczelnego powoływał wydawca danego
czasopisma. Każdy numer gazety musiał zawierać nazwisko i adres reda
ktora naczelnego i jego zastępcy.

Czwarty i piąty rozdział ustawy z 4 X 1933 r. (§ 22-43) traktował
,o odpowiedzialności prawno-stowarzyszeniowej i karnej, a szósty zawierał
przepisy końcowe. W ramach hitlerowskiej ustawy prasowej utworzono
Państwowy Związek Prasy Niemieckiej, podległy bezpośrednio ministrowi
propagandy, oraz zawodowe sądy prasowe, prowadzące listy zawodowe
.dziennikarzy, irozstrzygające zatargi wyni•kające z umów o pracę i roz
patrujące wykroczenia zawodowe. Dla dziennikarzy ustawa przewidywała
następujące kary: nagana, napomnienie, więzienie, pozbawienie praw ho
norowych, zakaz wykonywania zawodu na zawsze. Poprzez hitlerowską
ustawę prasową uniemożliwiono praktycznie pełnienie funkcji redalk.tora
przez osobę nie wyznającą narodowego socjalizmu. Jedynie wzgląd na
umiędzynarodowienie problemu polskiego w Niemczech i troska o Niemców
w Polsce powodowały, że w § 15 rozporządzenia wykonawczego z 19 XII
1933 r. do ustawy prasowej dopuszczono możliwość uwolnienia od obo
wiązku posiadania obywatelstwą niemieckiego redaktorów gazet mniej-

u Tamże, s. 79. 



Prasa polska na Śląsku Opolskim 59 

szościowych w Niemczech (np. polskich) pod warunkiem korzystania 

z takich praw przez obywateli niemieckich w danym państwie (np. 
w Polsc€) 17• Klauzula ta wyraźnie świadczyła o niedomówieniach hitle
rowskiej ustawy prasowej w sprawach prasy mniejszościowej, którą usi
łowano pominąć milczeniem. Z drugiej strony starano się za,chować pozory 
swobodnego rozwoju kulturalnego mniejszości narodowych w Niemczech. 

W realizacj,i programu prasowego NSDAP władze hitlerowskie wydały 
-Olbrzymią liczbę uzupełniających rozporządzeń prasowych. Spośród nich
szczególną uwagę zwraca rozporządzenie prezydenta Izby Prasowej
M. Amanna z 24 IV 1935 r. 1s w sprawie warunków wydawniczych dzien
ników. Celem jego była eliminacja z wydawnictw niearyjczyków i wyklu
czenie z prasy treści o obliczu wyznaniowym, zawodowym lub jakimś
specjalnym, pod co łatwo można było podciągnąć prasę mniejszościową.
Przez wydanie tego rozporządzenia Izba Prasowa przejęła uprawnienia
Izby Kultury, tzn. mogła wydawać normy prawne z zakresu ogólnego
prawa cywilnego. Praktycznie rozporządzenia Izby Prasowej były równo
znaczne z ustawami. Postanowienia prezydenta Izby Prasowej z 31 V
1935 r. 19 o możliwościach kształcenia nowych dziennika,rzy tylko przez
taką redakcję, która zatrudniała trzech zapisanych i uznanych redaktorów
oraz niewłaściwa polityka personalna ZPwN spowodowały, że kształcenie
nowych dziennikarzy dla prasy polskiej na Śląsku Opolskim nie było
możliwe.

Reakcja prasy polskiej na wiadomość o nowym prawie prasowym była 
zrazu powściągliwa 20• Brak redakcyjnego komentarza do hitlerowskiej 
ustawy prasowej, opracowanej z punktu widzenia nacjonalistyczno-ra
sowego, powodowany był uzasadnionymi zastrzeżeniami co do zasadności 
jej stosowania wobec prasy mniejszościowej. Wątpliwości te - jak się 
okazało - mieli również sami Niemcy. O ile Krajowy Związek Prasy 
Niemieckiej we Wrocławiu w odpowiedzi z H I 1934 r. na zapytanie re
dakcji NC z 2 stycznia tegoż roku utrzymywał, iż nowej ustawie nie po
dlega prasa polska, a tylko niemiecka, to związek berliński stal na stano
wisku objęcia ustawą również prasy polskiej 21• Owa niezgodność 

11 RGB!. I, s. 1085. 
1s Pressehandbuch. Gesetze, Anordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen. Zusam

mengestellt und erliiutert nach den Bedii.rfnissen der Praxis, Berlin 1938, s. 39. 
19 Tamże, Schriftleitung, s. 59. 
20 NC, nr 220, 7 X 1933, Trzy ważne nowe ustawy; KT, nr 119, 7 X 1933, Nowe

prawo prasowe w Niemczech. 
21 WAP Opole, Nadprezydium Rejencji Opolskiej (dalej: NRO) 217, s. 92; AAN, 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie (dalej: Amb. RP Bln) 1866, s. 36-

38. Por.: J. R a t a j e w s k i, Antoni Pawleta i hitlerowska ustawa o redaktorach.

(Kwartalnik Opolski, r. XIII (1967), nr 4, s. 89-91).
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interpretacji była objawem pozostałości pewnego tradycyjnego, niemiecko

-wschodniego schematu myślowego o konieczności innego traktowania 

terenów ws-chodnich, zamieszkałych przez ludność polską. W tej sytuacji 

redakcja „Dziennika Berlińskiego" interweniowała w drugiej instancji 

w Związku Prasy Niemieckiej w Rzeszy. W odpowiedzi z 5 II 1934 r. 

zobowiązano redaktora tej gazety do wpisania się na listę zawodową 

dziennikarzy. Brak jednak rozwiązania zasadniczych wątpliwości spowo

dował, że redakcja „Dziennika Berlińskiego'' zwróciła się 20 lutego do 

instancji najwyższej, tj. do ministerstwa propagandy 22. Tymczasem redak

cja NC podnosiła, iż oparte całkowicie na pojęciu narodu niemieckiego 

ustawodawstwo Trzeciej Rzeszy nie może dotyczyć mniejszości narodo

wych, a redagowanie gazet polskich w duchu niemieckim byłoby równo

znaczne z germanizacją polskich czytelników pr2e2 polską gazetę 23. Mimo 

to prawomocna była decyzja ministerstwa propagandy z 5 III 1934 r. 

w sprawie podporządkowania ustawie prasowej wszystkich gazet i czaso

pism politycznych oraz przedsiębiorstw korespondencyjnych, znajdujących 

się na terenie Rzeszy. W ten sposób redaktorzy gazet polskich musieli 

uzyskać wpis na listę zawodową dziennikarzy 24_ Jednakże brak meryto

rycznego ustosunkowania się ministerstwa do zastrzeżeń polskich powodo

wał, że NC stwierdzały, iż ustawa prasowa „posiada lukę, która wypeł

niona być musi przez specjalne ustawowe uregulowanie, dotyczące 
narodowościowo nieniemieckiej prasy". W innym miejscu ta sama gazeta, 

stojąc na gruncie państwowej lojalności, domagała się zabezpieczenia „nie

niemieckim grupom narodowym i ich prasie tego, co narodu jest, i czego 
spodziewać się i żądać od państwa mogą" 25. Chodziło tu o utworzenie 

specjalnego Związku Prasy Nieniemieckich Grup Narodowych w Rzeszy 

z własnym sądownictwem i kierownictwem. 

Nadzieje na wyodrębnienie prasy mniejszościowej w ustawodawstwie 

prasowym Trzeciej Rzeszy okazały się płonne. Ustalona taktyka postępo

wania władz hitlerowskich wobec prasy mniejszościowej w wypadku ob

chodzenia prawa prasowego przewidywała stosowanie kolejno: w wypadku 

pojedynczych uchybień - ostrzeżeń policyjnych, w wypadku poważnych, 

22 „Sprawy Narodowościowe", R. VIII (1934), nr 1, s. 101-103. 
23 NC, nr 45, 24 II 1934, Nasza czujność wobec zmian. 

24 Tamże, nr 61, 15 III 1934, Ustawa prasowa z 4 X 1933 i prasa mniejszości na

rodowych w Rzeszy; KT, nr 33, 20 III 1934, Ustawa prasowa z dnia 4 X 1933 obowią

zuje także prasę polska,. Decyzję wrocławskiego Związku ministerstwo propagandy 

uznało za błędną i tlwnaczylo ją początkowym okresem stosowania ustawy praso
wej. WAP Opole, NRO 217, s. 153: Ministerstwo Propagandy do gestapo berlińskiego, 
16 IX 1935 r. 

25 NC, nr 70, 25 III 1934, Konsekwencje ustawy prasowej i prasa mniejszości

narodowych. 
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ciężkich uchybień - ostrzeżeń ministra propagandy z uwagą o pozbawie
niu praw redaktorskich w razie ponowny<:h przewinień, dalej konfiskat 
na polecenie ministra spraw wewnętrznych, wykluczeń z li'sty zawodowej 
dziennika,rzy na ·rozporządzenie ministra propagandy oraz długotermino
wych zakazów 2s. Prowadząc taką polityikę władze niemieckie musiały 
chcąc nie chcąc liczyć się z międzynarodowymi gwarancjami, ukazywania 
się prasy polskiej i faktem ukazywania się prasy niemieckiej w Polsce 27. 

Dlatego też, stwarzając pozory swobodnego rozwoju kulturalnego ludności 
polskiej, dużą wagę przywiązywano do tendencyjnego interpretowania 
prawa prasowego i stosowania innych, rządowych i pożarządowych, form 
nacisku na polskie wydawnictwa. O stosunku władz niemieckich do prasy 
polskiej decydowała jej wyraźna odrębność narodowa, tym silniej zwal
czana, im bavdziej reprezentowała ruch polski na przygranicznych, rdzen
nie polskich terenach. 

Najbardziej delikatną, niemniej wymowną ,reakcją negatywną władz 
niemieckich na doniesienia prasy polskiej, szczególnie o terrorze wobec 
ludności polskiej lub w ogóle antypolskich aspektach polityki niemieckiej, 
było żądanie publikowania urzędowych sprostowań na podstawie § 11 
ustawy prasowej z 1874 ,r. W sprostowaniach tych widzieć należy nie tyle 
stwierdzanie faktycznego stanu, zgodnego z opiniami władzy niemieckiej, 
ile spełnianie wymogów prawa prasowego, ,,za którym stoi dokuczliwy 
proces prasowy" 2s. Urzędowej akcji sprostowań towarzyszyła niewybre
dna „ofensywa niemieckiej prasy na Śląsku Opolskim" 29 za pomocą metod 
bagatelizowania, ośmieszania i prostowania informacji zawartych w pra
sie polskiej. Akcja ta była elementem przeciwdziałania ruchowi polskiemu,

a szczególnie międzynarodowym reperkusjom, jakie niewątpliwie były 
związane z faktem publikowania niewygodnych dla państwa niemieckiego 
wiadomości. Niższe organa administracji niemieckiej domagały się nieje
dnokrotnie już nie samy,ch sprostowań, ale faktycznych zakazów ukazywa
nia się gazet polskich i tylko większe rozeznanie i szersze spojrzenie czyn
ników nadrzędnych decydowało o tym, iż akcja kończyła się jedynie żą
daniem zamieszczenia sprostowania, zwłaszcza że treść podawanych przez 
prasę polską informacji nie dawała prawny<:h podstaw zakazu 30. Dlatego 

2a WAP Opole, NRO lll8, s. 546: Vermerk iiber die Besprechung mit Oberregie
rungsrat Tietje (Ministerium des Innem) vom 17 IV 1935. 

27 Zob.: T. Ko w a 1 a k, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939. Powiązania

i wpływy, Warszawa 11971, s. 416. 
2s NC, nr 101, 5 V 1925, § 11 odnośnie do artykułu pod tyt. Znamienne areszto

wanie (tamże, nr 93, 25 IV 1925); tamże, nr 103, 7 V 1925, W atmosferze pogróżek. 

29 KC, nr 227, 3 X 1925, (Sprostowanie); tamże, nr 2130, 7 X 1925, Prawda nie da 

się pogrzebać; NC, nr 233, 10 X 1925, Co sądzić o sprostowaniach urzędowych. 
ao WAP Opole, NRO 2116, s. 2-5; NC, nr 91, 22 IV 1923. 

•
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też administracja polityczna rejencji opolskiej poświęcała szczególną uwa
gę zwalczaniu wiadomości polskiej prasy za pomocą gazet niemieckich s1. 

Faktycznego lekceważenia prasy polskiej z intencją pomniejszania jej 
roli i znaczenia, a w konsekwencji jej zwalczania dowodził fakt pomijania 
redaktorów polski,ch przy wszelkiego rodzaju konferencjach, ,również pra
sowych, urządzanych przez władze niemieckie 32. W wa.runkach rządowego 
instruowania prasy niemieckiej o jej zadaniach i sposobach przeciwdzia
łania prasie polskiej 33 taktyka władz rejencji opolskiej staje się zrozu
miała i jednoznacznie antypolska. Taki wydźwięk miało opóźnianie bieżą
cego informowania prasy polskiej o pozornie drugorzędnych sprawach, jak 
np. śmierć górnośląskiego starosty krajowego dr. Piontka, którą to wiado
mość otrzymały redakcje polskie nie od zarządu prowincjonalnego w Raci
borzu, lecz z Berlina 34, czy pomijanie gazet polskich przy publikowaniu 
urzędowych ogłoszeń, których odmawiały im tajne wytyczne rządu 

niemieckiego i pruskiego z września 1931 r. 35 Równocześnie NC kryty
kowały władze kościelne za to, że w kazaniach na temat gazet antykato
lickich nawoływano do czytania jedynie gazet centrowych i pomijano 
prasę polską 36• 

Typowo represyjnym środkiem zwalczania prasy polskiej były kon
fiskaty. Dokonywano ich szczególnie w okresach wyborczych do ciał 
samorządowych, sejmowych i padamentarnych. Protesty gazet polskich 
w ty,ch sprawach były mało skuteczne 37. Jeżeli konfiskat dokonywała po
licja, to urzędy pocztowe ograniczały się do nieregularnego dostarczania 
prasy polskiej abonentom 3B. Skargi czytelników prasy polskiej na niedo
starczanie gazet przez pocztę nasiliły się w okresie wzrostu napięcia poli-

31 Tamże, s. 9-11: Nadprezydent do redaktora K. Peecka, 4 III 1924 r., Re<;l.akcja

NC do riadprezydenta, 12 III 1924 r.: tamże, s. 23-25: Nadprezydent do MSW (i od
powiedź), 8 i 28 XII 1923 r.; tamże, 215, s. 2: Nadprezydent do prezydenta policji 

opolskiej, 4 X 1930 r. 

32 NC, nr 5, 8 I 1925, Tajemnicza konferencja. 

33 WAP Opole, NRO 216, s. 94: Notizen fiir die Pressekonferenzen vom 1 II 1926. 

34 NC, nr 29, 5 II 1930, Po zgonie dr Piontka pierwszego górnośląskiego starosty 

krajowego. 

3s AP Wrocław, Rejencja Opolska I (dalej: RO I) 1694, k. 38: Prezydent do kie

rowników oddziałów RO, 8 IX 1931 r. 
36 NC, nr 244, 23 X 1932, Ambona na usługach germanizacji. 

31 Tamże, nr 292, 22 XII 1925, W. Jta n k o  w s k i], Protest przeciw szykanowaniu 

Polaków. 

3s Np.: Dz. $1., nr 268, 19 XI 1922, Do naszych szan. czytelników!; KC, nr 254, 

4 XI 1923, Żądajcie regularnego dostarczania naszej gazety; NC, nr 41, 20 II 1925, 
Do szanownych naszych pp. agentów; tamże, nr 198, 29 VIII 1929 i nr 52, 4 III 1930, 
Do szanownych czytelników naszych. 
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tycznego u schyłku ,republiki weimarskiej 39
• Listonosze, którzy byli 

prawnie zobowiązani do odnawiania abonamentu wśród dotychczasowych 
czytelników danych gaz,et w dniach 17-25 każdego miesiąca, już w dru
giej połowie 1931 r. tego nie robili i w związku z tym redakcja NC posta
nowiła ·złożyć skargę w dyrekcji poczty w Opolu na tych urzędników, 
którzy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków 40. 

Pracownicy i czytelnicy prasy polskiej Śląska Opolskiego, szczególnie
bezpośrednio po podziale Górnego Śląska, byli przedmiotem represji ze 
strony organizacji szowinistycznych. Aktów zastraszania i terroru dokony
wano· przy cichym poparciu, a co najmniej neutralności władz ,policyjnych. 
Kolportaż prasy polskiej utrudniano poprzez napady na kolporterów, od
bieranie gazet i ich niszczenie 41

. Również w późniejszym czasie dokony- · 
wana napadów na pracowników pr�sy polskiej - 9 II 1924 r. na redaktora_ 
NC Wacława Jankowskiego, 30 III 1928 r. na redaktor.a odpowiedzialnego 
NC Józefa Golca, 4 I 1930 r. na pracownika drukarni „Nowin" Franciszka 
Locha, 1 XI 1930 r. na Wawrzyńca Świerzego 42_ Ponadto w związku z ak
cją, aresztowań wśród byłych ·powstańców śląskich na początku 1924 r. 
kolporterce gazet „Katolika" Kirszniokowej,. której syn Paweł również_ 
znalazł się w więzieniu, odebrano spis abonentów gazet tego wydaw
nictwa 43. Redakcje gazet polskich otrzymywały co jakiś czas anonimowe 
listy z pogróżkami, np. 4 IX 1925 r. redakcje „Katolika" i „Nowin\ przy 
czym w kilka dni później do introligatorni „Katolika" oddano strzał z re
wolweru 44 . Napady na budynek „Katolika" były kontynuowane; wybija
no szyby, n.iszczono skrzynkę, w której wystawiano codzienne gazety, np„ 
11 V 1928, 25 XI 1930, 18/19 I 1931, 2/3 V 1931 ·r. 45 Jeżeli prasa niemiecka 

39 AAN, Amb. RP Bln 1856 (br. pag.): Odpis skargi W. Jarasza skierowanej do 
Oberstaatsanwaltschaft beim dem Landgericht w Opolu, 28 II ·1931 r.; NC, nr 35, 13 
II 1932, Często nadchodzą skargi. 

40 NC, nr 224, 30 IX 19.31, Baczność. 
41 Dz. ŚL, nr 156, 12 VII 1922, Szanownych czytelników.
42 AAN, Amb. RP Bln 1600 (br. pag.): Skarga ZPwN Dzielnica I do Rady Ligi 

Narodów, 3_ IV 1928 r.; KC, nr 61, 13 III 1924,. Z Strzeleckiego. Strzelce; NC, nr 5, 
8 I 1930, Bezczelna napaść „Landesschiitzlera" na pracownika „Nowin Codziennych"; 
tamże, nr 36, 15 II 1931, Ukarany za zbeszczeszczenie grobów powstańców śląskich. 

43 KC, .nr 59, !il III 1924, Z Bytomskiego. Bytom; NC, nr 60, 12 III 1924, Areszto
wania bez końca. 

44 KC i NC, nr 205 i 206, 8 i 9 IX 1925, Bandyckie wyroki tajnej bojówki; tamże,
nr 212 i 213, 16 i 17 IX 1925, Strzał do „Katolika" w Bytomiu. 

45 Tamże, nr ll!L, ,}l3 V 1928, Napad na redakcję „Katolika" w Bytomiu; tamże, 

nr 125, 4 VI 1931, Znowu wybryk szowinistyczny; AAN, Konsulat Generalny Rzeczy
pospolitej Polskiej (dalej: KGRP), Opole 62, s. 336, 354: Zażalenie ZPwN Dzielnica 

I do nadprezydent.i, 29 XI 1930 r.; NC, nr 275, 27 XI 1930, Do czego doprowadza pod
żeganie; KC, nr 19, 24 I 193L, Jeszcze jeden „głupi żart". 
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bagatelizowała .antypolskie ekscesy i nazywała je „głupimi żartami", to 
garety polskie upatrywały w nkh skutki antypolskiej propagandy prasy 
niemieckiej. Bierność władz policyjnych i niewykrywanie sprawców tych 
ekscesów rzucały nie tylko światło na faktyczny stosunek władz niemiec
kich do prasy polskiej, ale stały się też - w związku z kradzieżą w „Ka
toliku" - pretekstem do wydania rozporządzenia prezydenta policji 
gliwiokiej w sprawie „strzeżenia" w nocy budynku tego wydawnictwa (od 
polowy maja 1929 ,r.) przez tajnych agentów polkji. Fakt ten był tym 
bardziej wymowny, że ,,�atolik" stanowił centrum ruchu polskiego 46. 

W ·ramach przeciwdziałania prasie polskiej pr�eprowadzano niby spo
łeczne akcje odciągania abonentów od gazet polskich i namawiano do za
mówienia abonamentu p,rasy niemieckiej 47• Temu celowi służyły też 
nawoływania prasy niemieckiej do bojkotowania wydawnictw polski,ch, 
np. przez niezamieszczanie w nich ogłoszeń handlowych 48, jak J'ównież 
polityka społeczno-zawodowa, np. udzielanie zwolnień z pracy po zaabono
waniu polskiej gazety 49. 

Wymienione wyżej formy rządowych, czy inspirowanych lub w najle
pszym wypadku tolerowanych przez władze republiki weima,rskiej akcji 
skierowanych przeciwko prasie polskiej nie wyczerpywały wachla-rza środ
ków, jakimi w tym względzie dysponowano. Dowodzą tego procesy praso
we, które wytaczano •redaktorom KC i NC. W okresie między 15 VI 1922 
a 15 VI 1928 r. przeprowadzono 20 takich procesów, przy czym 14 doty
czyło KC a 6 NC 50. Kończyły się one karą g.rzywny, aresztem lub unie
winnieniem. W związku z publikacjami w KC przed sądami niem_ieckimi 
stawali redaktorzy:. Franciszek Godula, Augustyn Kośny, Artur Aulich 
(,,Robotni:k Polski", dodatek do KC), Franciszek Ruda, Antoni Grzegorzek 
(kilkakrotnie), Firanciszek Bartkowiak (kilkakrotnie). W wypadku opol
skich „Nowin" suma grzywien nałożonych na J'edaktorów tego wydawnic
twa do polowy 1925 ,r. wynosiła 3000 mk 51. Do 15 VI 1928 r. procesy 
wytoczono następującym redaktorom NC: Wacławowi Jankow&kiemu 
(trzykrotnie), Antoniemu Pawlecie (dwukrotnie) i Józefowi Warzesze. 

46 WAP Opole, NRO 218, s. 177-179; tamże, 219, s. 97: Prezydent policji gliwic
kiej do nadprezydenta, 8 VI i 19, X 1929 r., 1 VII 1932 r. 

47 KC, nr 74, 29 III 1924, Z Gliwickiego. Pyskowice; NC, nr 2, 4 I 1927, Ostrze

żenie. 
48 KC, nr 183, 13 VIII 1926, Prasa niemiecka nawołuje do zbojkotowania pism

polskich w Niemczech. 
49 Wspomnienia Opolan, t. II, red. A. Glińska, K. Malczewski, A. Palłasz, War-

szawa 1965, s. 176. 
50 WAP Opole, NRO '218, s. 141-145; tamże, 216, s. UO: Starszy prokurator pań

stwowy Bytomia i Opola do nadprezydenta, 13 i 29 VI 1928 r., Nadprezydent do nie
mieckiego członka Komisji Mieszanej w Katowicach dra van Husena, 2 VII 1928 r. 

51 KC, nr •L79, 8 VIII 1925, My - a Niemcy w Polsce. 
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O tym, że władze niemieckie kierowały się przy wytaczaniu procesów 
nie tyle niezgodnością publikacji z prawem prasowym, ile chęcią zwalcza
nia prasy polskiej i względami ogólnopolitycznymi, świadczy rozmowa 
nad prezydenta rejencji opolskiej dr Proskego z redaktorami KC: odpowie
dzialnym - F. Bartkowiakiem i naczelnym - Ignacym Grabskim, prze
prowadzona na początku 1928 r. W czasie rozmo.wy w landraturze bytom
skiej (27 I 1928) Proske oświadczył Bartkowiakowi, iż przypadkowo 
dowiedział się o procesie ,prasowym, wytoczonym mu przez prokuratora 
z polecenia rejencji, ale bez wiedzy nadprezydenta. W związku z tym 
Proske zaofiarował ·cofnięcie skargi. Bartkowiak zwrócił uwagę nadprezy
denta na fakt pomijania prasy polskiej w spotkaniach, urzą-dzanych przez 
rejencję w związku z wizytami na Śląsku Opolskim ministrów berlińskich 
i innych osobistości związanych np. z Ligą Narodów. Sprawa ta miała być 
załatwiona pozytywnie. Zaproponowana przez Bartkowiaka rozmowa P·ro
skego z Grabskim odbyła się 30 I 1928 .r. w biurach rejencji opolskiej 
i dotyczyła również m. in. potrzeby bezpośrednich i osobistych kontaktów 
przedstawicieli mniejszości polskiej z nadprezydentem. W tym większym 
niż do tej pory demonstracyjnym podkreślaniu rzekomo przychylnego 
stosunku rejencji opolskiej do ludności polskiej konsul bytomski upa
trywał taktykę wyborczą (maj 1928) lub związek z jakimiś ogólnymi pla
nami polityki zagranicznej s2. Jeżeli powiadomione przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych o interesującej rozmowie warszawskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych słusznie stwierdzało 31 III 1928 r., że Proske „za
mierza uzyskać atuty dla wykazania swej tolerancji w stosunku do mniej
szości polskiej w przeciwstawieniu do rzekomej nietolerancji władz pol
skich" 53 wobec mniejszości niemieckiej, to uznanie przez nie kontaktów 
ludności polskiej z nadprezydentem opolskim jako niewskazanych uznać 
trzeba za błąd taktyczny. 

Po utworzeniu w czerwcu 1928 r. rządu niemieckiego pod przewod
nictwem socjaldemokraty H. Muellera i po ut•racie przez Z'PwN mandatów 
poselskich do sejmu pruskiego dotychczasowy kurs wobec prasy polskiej 
złagodzono. Jako pozostałości po wcześniejszym okresie uznać trzeba pro
cesy wytoczone 24 lipca Bartkowiakowi {z KC) i 21 września Arkadiuszowi 
Bożkowi (z KC), zakończone karą grzywny 54, oraz 20 XI 1928 r. Józefowi 

52 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział P II Niemcy (dalej: MSZ
P II) 4903, k. a.-7: Konsul bytomski· do MSZ, 8 II 1928 r. oraz załącznik: Nadprezy
dent śląska Opolskiego a „Katolik" bytomski. 

sa Tamże, k. 8: MSW do MSZ, 31 III 1928 r. 
54 KC i NC, nr IT70, 26 VII 1928, Nowy proces prasowy „Katolika"; tamże, nr 222, 

25 IX 1928, Dwojaka miara; tamże, nr 228, 2 X 1928, Krzywda amnestyjna; A. Bo
ż e k, Pamiętniki, Katowice 1957, s. 131-132. 

5 - Sobótka 1n3 
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Golcowi (z NC), zakończony polubownie 55. Złagodzenie kursu represyj
nego wobec prasy polskiej w latach 1928-1930 było odbiciem procesu 
szerszego, dotyczącego również prasy niemieckiej. Wskazywałby na to fakt 
uniewinnienia redaktora „Oberschlesische Tageszeitung" dr Knaacka, 
w procesie o podburzanie do gwałtów (11 VI 1929) w związku z pobiciem 
artystów polskich w Opolu, chociaż w tym konkretnym przypadku fakt, 

· iż dotyczył on spraw polskich, nadawał procesowi swoistą wymowę. Dla
tego też prasa polska pisała m. in.: ,,Nie tak dawno jeszcze polskie dzien
niki karane były już nie za treść pomieszczonych artykułów, w których
niczego nie można się było dopatrzyć, ale w ogóle za całą formę i sposób
ich redagowania. Przyznawano, że artykuły zawierały krytykę dozwoloną,
równocześnie jednak uchwalano rozmaite kary" 56.

W ostatnich latach istnienia republiki weimarskiej stosunek władz nie
mieckich do prasy polskiej stał się bardziej bezwzględny. Zwraca uwagę
fakt, iż na jeden dzień .przed wydaniem pierwszego rozporządzenia o zwal
czaniu politycznych wykroczeń z 28 III 1931 r. nadprezydent rejencji opol
skiej sporządził akt 4-tygodniowego zakazu gazet wydawnictwa „Katolik"
i „Nowiny' 1 na podstawie § 13 ustawy o ochronie republiki z 1930 r. 57 

w związku z artykułem Górny 'Sląsk jest polski i chce polskim pozostać,
zredagowanym najprawdopodobniej przez konsula Leona Malhomme 58

• 

O ile sprawa zakazu tymczasowo upadła z racji równoczesnego wydania
nowych przepisów prasowych, to redak<:je obu polskich wydawnictw
otrzymały ostre ostrzeżenie nadprezydenta z 31 ·III 1931 r. grożące wyda
niem zakazu ukazywania się gazet polskich w wypadku publikowania
w przyszłości podobnych do wspomnianego artykułu. Artykuł ten uznano
bowiem za najwyższy punkt nielojalności i za naruszenie porządku oraz
bezpieczeństwa na Sląsku Opolskim s9.

Już 29 VII 1931 r. wydano zakaz ukazywania się KC i „Katolika" na
okres dwóch tygodni (31 VII-13 VIII 1931) na podstawie drugiego roz
porządzenia o zwalczaniu politycznych wykroczeń z 17 lip<:a. Pretekstem
były tu artykuły Zamknięcie banków (18 VII), Rozporządzenie na papierze
(20 VII) oraz notatka Ludność wiejska zaopatruje się w towary (28 VII)
zawierające korytykę rządu niemieckiego w związku z ·rozszerzającym się
kryzysem gospodarczym w Niemczech. Choć w swoim odwołaniu redakcja
bytomska powoływała się na to, że o poruszonych sprawach w ostrzej-

55 KC i NC, nr 274 i 285, 27 XI i 11 XII 1928, Proces prasowy „Nowin Co-

dziennych". 

58 Tamże, nr 136 i 135, 14 VI 1929, Drugi proces opolski. 
s1 WAP Opole, NRO 215, s. 20-26.

58 AAN, KGRP Opole 127, s. 293-294, 332-333. 

59 WAP Opole, NRO 215, s. 37-38; AAN, Amb. RP Bln 2072 (br. pag.) Nadpre.zy

dent RO do redakcji KC i NC, 31 III 1931. 
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szym tonie pisały gazety niemieckie, zakaz utrzymano w mocy, a próba 
kolportażu „Dziennika Berlińskiego" w miejsce gazet zakazanych spotkała 
się z odmową poczty. Równocześnie z gazetami bytomskimi zakazano na 
Śląsku Opolskim kolportażu katowickiej „Polonii", w. czym gazeta ta wi
działa zgranie interesów sanacji polskiej z dążnościami władz xejencji 

' opolskiej i ich wzajemną współpracę w sprawie zwalczania „Polonii" 60. 
Tymczasem NC opublikowały tylko a,rtykuł o zamknięciu banków, za co 
otrzymały 3 VIII 1931 r. 61 z polecenia ministra spraw �ewnętrznych z 25 
lipca tegoż roku ostrzeżenie od nadprezydenta opolskiego. Również na 
podstawie rozporządzenia z 17 VII 1931 r. zakazano na okres trzech mie
sięcy (1 IX-3.0 •XI 1931) wydawania „Zjednoczenia", organu Zjedno
czenia Zawodowego Polskiego, w związku z artykułem w nr. 8 z 15 sierp
nia Kiedy nastąpią lepsze czasy, zawierającym krytykę rządu za nieudol-
ność w zwalczaniu kryzysu gospodarczego 62. 

Redagowanie pod naciskiem konsulatu polskiego gazet ZPwN w spo
sób ułatwiający władzom niemieckim ich zakazanie było zjawiskiem dla 
ludności polskiej Śląska Opolskiego negatywnym. Przybierał przecież na 
sile kryzys polityczny w Niemczech. Ponadto zawężona od 1932 ['. w wy
niku likwidacji „Katolika" do jednego wydawnictwa propaganda polska 
mogla być za jednym pociągnięciem władz niemieckich unieruchomiona. 
Jakkolwiek na fakt taki nie trzeba było zbyt długo czekać, lukę w ukazy
waniu się gazet ZIPwN wypelńily gazety polskie · nie podporządkowane 
naczelnej organizacji: KT, katowicka „Polonia" i religijna .prasa polska 
wydawana przez kościelno-zakonne czynniki niemieckie (,,Posłaniec Nie
dzielny" i „Głos Św. Franci�ka' 1}. Tym=asem jednak NC ot,rzymaly po
nowne ostre ostrzeżenie nadprezydenta opolskiego w kwietniu· 1932 r. 
w związku z artykułem Polacy są większością a nie mniejszością narodcn.vą
na Sląsku Opolskim (nr 76, 3 IV 1932) 63. Sytuacja prasy polskiej stawała 
się tym bardziej niebezpieczna, że przygotowujący się do zdobycia władzy 

oo AP Wrocław, RO I 1832, s. 71; tamże, 1897, s. 55-64; AAN, KGRP Opole. 128, 
s. 70 nn.: Konsul opolski do ambasady, 31 VII 1931 r.; NC, nr 172, .31 VII 1931, Przy

musowe zawieszenie dwóch gazet polskich w Niemczech; ,,Gesamtiiberblick i.iber die
polnische Presse·• (dalej: GU), nr 59, 5 VIII 1931 - KC, nr 172, 31 VII 1931, Sonder

ausgabe; GU, nr 60, 8 VIII 1931, Die deutschen Behorden haben die „Polonia'' wegen

1·egierungsfeindlicher Artik�l auf die Dauer von zwei Wochen verboten - ,,Polonia",
nr 2447, 31 VII 0.931.

61 WAP Opole, NRO 215, s. 51, 55; AAN, Amb. RP Bln 2072 (br. pag.): Konsul 
opolski do ambasady, 11 VIII 1931 r. 

62 AP Wrocław, RO I 1,897, s. 71-80; WAP Opole, NRO 215, s. 308-317; AAN, 
KGRP Opole 125, s. 1191; NC, nr 201, 3 IX 1931, Zawieszenie pisma polskiego na Slą

sku. Opolskim. 
6a WAP Opole, NRO 217, s. 33-36, 39-41. 
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ruch hitlerowski w propagandzie prasowej domagał się m. in. zakazani.a 
NC; które ok,reślano pismem „szczującym" 64. 

Już w ostatnich �esiącach istnienia republiki weimarskiej NC zostały 
zakazane na trzy dni (6-8 IX 1932) na podstawie § 6 czwartego rozporzą
dzenia o zwalczaniu politycznych wykroczeń z 14 VI 1932 r. w związku 
z artykułem Dlaczego ustały demonstracje hitlerowskie w Bytomiu (nr 
199, 30 VIII 1932) 65. Artykuł ten był jednym z wielu, które donosiły 

o mordzie dokonanym przez hitlerowców na komuniście polskim Konra
dzie Piecuchu w Potempie, w pow. gliwickim. Władze dopatrzyły się
w nim złośliwego zniesławienia policji bytomskiej, która faktycznie współ
pracowała z hitlerowcami w wywołaniu antypolskich rozruchów. Jakkol

wiek hit1erowskim oficerom policyjnym wytoczono postępowanie dyscy
plinarne i zawieszono ich w czynnościach, fakty podane przez NC do

wiadomości publicznej spowodowały wydanie zakazu organu ZPwN.

Wraz z objęciem władzy w Niemczech przez NSDAP sytuacja prasy 
polskiej pogorszyta się. Tymczasem w taktyce ZPwN, a szczególnie konsu
latu polskiego, w sprawie .redagowania gazet polskich -aje zaszły żadne 

zmiany. Po wydaniu zakazu polskiej prasy socjalistycznej na okres 6 mie
sięcy 66 „Zjednoczenie" opublikowało w nr 3 z 15 III 1933 r. treść artylkułu 
zakazanego już „Głosu Ludu" Rząd Hitlera najbardziej reakcyjny rząd 
w Europie pod zmienionym tylko tytułem Nowe barykady clowe. Fakt 
ten pociągnął za sobą wydanie zakazu „Zjednoczenia" również na 6 mie
sięcy do 30 IX 1933 r. 67 Po interwencji ZPwN w Komisji Mieszanej w Ka
towicach z 4 maja termin zakazu skrócono do końca lipca 68.

Skoncentrowanie prasy ZPwN na Śląsku Opolskim w jednym tylko 
wydawnictwie „N owin" przy jej całkowitym scentralizowaniu redakcyj
nym w Niemczech ułatwiało kontra.keję czynników hitlerowskich. Pod 
koniec stycznia 1933 r. NC, ,,Dziennik Raciborski", ,,Głos Pogranicza i Ka
szub", ,,Dziennik Berliński' 1 i „Naród" (Herne) opublikowały identyczny 
artykuł w sprawie tajnego okólnika nadprezydenta z 29 IV 192� r. o na
bywaniu ziem przez Polaków, za co otrzymały z polecenia ministra spraw 
wewnętrznych poważne ostrzeżenie nadprezydenta opolskiego z 7 II 

M AAN, MSZ P II 4906, k. 114-115: Prasa niemiecka śląska Opolskiego o wy
niku wyborów dla mniejszości polskiej, 10 V 1932 r." 

es AP Wrocław, RO I 1897, s. 133-140; WAP Katowice, Urząd Wojewódzki ślą

ski - Wydział Prezydialny 1754, k. 1-3; AAN, KGRP Opole l'.24, s. 455-458; tamże, 

Amb. RP Bln 2068, s. 21-24; NC, nr 205, 6 IX 1932 (wyd. spec.) 
88 AP Wrocław, RO I 1838, s. 127-13L; WAP Opole, NRO 215, s. 117-119. 
87 W AP Opole, NRO 534, k. u -3. 
88 Tamże, k. 11; AP Wrocław, RO I 1838, s. 393: Nadprezydent do wydawnictwa 

,,Zjednoczenie" w Zabrzu, 22 VII 1933 r. 
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1933 r. 69 Zawierało ono groźbę zawieszenia tych gazet, ,co groziło zaprze
staniem ukazywania się na jakiś czas całej prasy ZPwN. Jest charaktery
styczne, źe artykułu nie opublikowała „Gazeta Olsztyńska", mimo że do
tyczył on wyroku sądu niemieckiego w Pile. 

Do zakazu NC doszło bezpośrednio przed wyborami sejmowymi i par
lamentarnymi oraz komunalnymi w marcu 1933 r. po wcześniejszym iden
tycznym zakazie pozostałej prasy codziennej ZPwN. W dniu 3 marca za
kazano na dwa <tygodnie wszystkich gazet ,codziennych wydawanych przez 
,,Nowiny" na podstawie § 1 rozporządzenia o ochronie narodu niemieckie
go z 4 II 193·3 r. w powiązaniu z rozporządzeniem Goeringa z 2 III 19'33 r. 
w sprawie zakazu k.rytyki rządu 70_ Bezpośrednią przyczyną zakazu była 
treść nr. 50 NC z 2 III 1933 r. i opublikowana 12 II 1933 r. przez NC i po
zostałą prasę ZPwN odezwa Centralnego Komitetu Wyborczego Polsko-Ka
tolickiej Partii Ludowej z 9 lutego pt. Ludu Polski w Niemczech, w któ
rej - wobec wprowadzenia klauzuli o konieczności wykazania się liczbą 
60 OOO podpisów pod listą kandydatów do parlamentu - wzywano lud
ność polską do nie oddawania głosów „na żadną listę niemiecką" n. Celem 
zakazu było uniemożliwienie ZPwN prowadzenia kampanii wyborczej, 
chociaż z drugiej strony „Nowiny" wydrukowały na cele agitacyjne 80 OOO 
egzemplarzy „Gazety Wyborczej" 72• W tej sytuacji na zażalenie redaktora 
NC Jana Łangowskiego z 4 i 6 III 1933 r. 73 władze niemieckie odpowie
działy, że nie wszystkie gazety polskie na Śląsku .Opolskim zostały zaka
zane (,,Nowiny", KT) i że zakazy dotyczą również gazet niemieckich z ra
cji koni·eczności zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Bezskutecz
ne były też interwencje redakcji NC i ZPwN Dzielnica I w Sądzie Rzeszy, 
Komisji Mieszanej i Lidze Narodów 74. Sytuacja była tym bardziej nie
przyjemna, że prasa polska w województwie śląskim i „Ilustrowany Ku
rier Codzienny" domagały się bezskutecznie od rządu polskiego wydania 
zakazów prasy niemie�kiej w Polsce oraz jej bojkotu 75. 

Ponowne ostrzeżenie otrzymały NC 4 VII 1933 r. w związku z arty-

ao WAP Opole, NRO 217, s. 44, 49-50; AAN, KGRP Opole 124, s. 466-469; tamże, 
Amb. RP Bln 2082 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 16 II 1933 r. 

70 WAP Opole, NRO 217, s. 56-60; NC, nr 53, 5 III 1933 (wyd. spec.). 
71 NC, nr 35, 12 II 1933; WAP Opole, NRO 217, s. 54-55: Prezydent policji opol

skiej do nadprezydenta, 16 II i 2 III 1933 r.; tamże, s. 69-70: Nadprezydent do MSW, 

8 III 1933 r. 
72 WAP Opole, NRO 170, k. 514: Prezydent policji opolskiej do nadprezydenta, 

2 VI 1933 r. 

73 Tamże, 217, s. 62-65 

74 AAl'f, Amb. RP Bln 1863, s. 95-98; NC, nr 54, 18 III 1933, Po zakazie. 
75 Antypolska polityka władz hitlerowskich na Sląsku Opolskim w latach 1933-

1939 w świ�tle raportów konsulów polskich. Oprac. W. Wrzesiński. (Documenta Sile

siae, z. 6, Wrocław J.970, s. 32). 
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kułem o antypolskich wypadkach w Oleśnie (nr 136, 29 VI 1933) z uwa
gą, iż podobny ton prasy niemieckiej na Slą�u Opolskim powoduje jej 
zakazanie na jeden tydzień 76. Również Tedakcja KT nie spełniała wymo
gów rozporządzenia o ochronie narodu niemieckiego. Na jego podstawie 
16 VI 1933 .r. 77 otrzymała od nadprezydenta opolskiego poważne ostrzeże
nie za aluzyjne poruszanie (KT, nr 69, 10 VI 1933) problemów dyktatury 
i demokracji, co ,również groziło ,rzekomo zakłóceniem porządku i bezpie
czeństwa publicznego. Zaznaczono przy tym, iż w przypadku ponownego 
opublikowania podobnych artykułów KT zostanie zakazany. 

Objęcie hitlerowską ustawą prasową również tzw. prasy mniejszościo
wej powodowało, iż redaktorzy gazet polskich w Niemczech musieli uzy
skać zapis do listy zawodowej dziennikarzy. Niespełnienie tego wymogu 

prawnego przez redaktora KT prowadziło do pozbawienia praw redaktor
skich A. Pawlety. 31 I i 5 II 1935 r. w KT opublikowano m. in. dwa arty
kuły: Dochody Kruppa i Misjonarze dla Niemiec, z których powodu pre
zydent opolski domagał się od nadprezydenta wrocławskiego wydania za
kazu gazety na podstawie ustawy z 4 II 1933 r. Do zakazu nie doszło, bo 
nadprezydent uznał, że zbyt późno (23 II 1935) poinformowano go o tej 
sprawie. Równocześnie jednak żądał 22 marca od ·rejencji opolskiej, by 
podobne sprawy szybciej docierały do jego wiadomości 78. Nowy wniosek 
o zakaz KT na trzy dni złożono w związku z artykułem Niemcy nie chcą

wojny, zatem zbroją się {nr 35, 23 III 1935) 79. W podjętej przeciwko KT
akcji posługiwano się początkowo postanowieniami bardziej ogólnej usta
wy o ochronie na·rodu niemieckiego, a nie ustawą prasową. W dniu 17 V

1935 r. wydano zakaz KT na okres 20-22 maja na podstawie § 9 pkt 5

ustawy z 4 II 1933 r. so po opublikowaniu artykułów: Podstawy dyktatur
(nr 52, 4 V 1935), Niemcy a debata w londyńskiej Izbie Gmin, Zyczenia

Hitlera (nr 54, 9 V 1935) i Modły o pokój (nr 55, 11 V 1935). Tireść ich
uznano za globalny atak na autorytet państwa hitlerowskiego. Wykorzys
tano także fakt, iż gazeta ta miała zakaz rozpowszechniania w Niemczeoh
wśród ludności polskiej, ponieważ korzystała z matryc „Polonii' 1 katowic
kiej. Pawlety, który w dniu wydania zakazu KT miał .rozmowę w rejencji
opolskiej, nie poinformowano nawet o wszczętej przeciwko niemu akcji.
Również na wniosek gestapo z 28 V 1935 r. ministerstwo propagandy
przygotowywało przeciwko KT proces, którego celem miało być pozbawie
nie Pawlety praw ·redaktorskich. Postanowiono tez ściśle przestrzegać usta-

1e AP Wrocław, RO I 1838, s. 295. 

11 WAP Opole, NRO 215, s. 140. 

1s AP Wrocław, RO I 2042, s. 3-11. Por.: Rat aj ew ski, op. cit., s. 91-94. 

10 AP Wrocław, RO I 2042, s. 15-22. 

so WAP Opole, NRO 215, s. 225; AP Wrocław, RO I 2042, s. 25-57. 
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lonych i wspomnianych już wcześniej zasad postępowania wobec gazet 
polskich na Śląsku Opolskim, uwzględniających głównie interesy prasy 
niemieckiej w Polsce 81. Ponadto 20 VIII 1935 r. bytomski urząd celny skon
fiskował 25 matryc zakazanej w Rzeszy „Polonii", które Maria Celary 
z Piekar Śląskich miała dostarczyć T. Strzebińczykowi, a ten Pawlecie. 
W wyniku akcji wrocławskiego Związku Prasy Niemieckiej, którego Pa
wleta nie był członkiem 82, już 26 IX 1935 r. został on skazany przez sąd 
opolski na 150 mk grzywny lub 15 dni aresztu. W trosce o losy swego 
czasopism.a Pawleta uległ ,w końcu naciskom i złożył wniosek o wpisanie 
go na listę zawodową dziennikarzy. Jednakże w,roclawski Związek Prasy 
Niemieckiej decyzją z 6 XII 1935 r. odrzucił ten wniosek, a opolskie ge
stapo zapowiedziało konfiskatę KT, jeśli gazeta ta również po 21 grudnia 
tegoż roku będzie się ukazywała nadal pod redakcją Pawlety 83. Tymcza
sem jeszcze przed tym terminem władze hitlerowskie nękały wydawnic
two KT konfiskatami ukazujących się w nim gazet w związku z artyku
łami: Akcja katolicka (nr 144, 7 XII) i Konfiskata zapasów tiuszczu (nr 148, 
19 XII) 84. W tej sytuacji Pawlecie nie pozostało nic innego do �robienia, 
jak dla ratowania gazety polskiej zwrócić się o pomoc do ZPwN, którego 
metod pracy zresztą nie akceptował. Od 21 XII 1935 r. KT podpisywał 
jako redaktor odpowiedzialny Łangowski, redaktor naczelny NC. Tym 
samym KT stał się odbitką NC. Równocześnie sytuacja w ,ruchu polskim 
powodowata, iż Pawleta usiłował mimo wszystko uzyskać prawa redaktor
skie. Wyrazem tego było jeg9 odwołanie do Krajowego Sądu Prasy we 
Wrocławiu, który odrzucił je 4 II 1936 r. 85 W pozbawieniu praw ,redaktor
skich Pawlety polska dyplomacja w Berlinie upatrywała rozpoczęcie przez 
hitlerowców planowej akcji, zmierzającej do zlikwidowania prasy polskiej 
poprz-ez pozbawienie praw redaktorskich poszczególny,ch polskich redak
torów 86. W ramach przeciwdziałania antypolskiej polityce hitlerowskiej· 
wobec prasy proponowano wystąpić przeciwko prasie niemieckiej w Pol
sce. Skierowano ponadto do redakcji NC stypendystę Sachewicza celem 
odbycia rocznej praktyki. Jednakże wrocławski Związek Prasy Niemiec
kiej polecił zwolnić Sachewicza, ponieważ redakcja opolska nie była 
uprawniona do przyjmowania praktykantów z racji braku trzech redak-

81 AP Wrocław, RO I 2042, s. 59-60: Nadprezydent do prezydenta, 18 VI 1935 r. 
s2 Tamże, s. 61, 73, 79-81. 
83 Tamże, s. 103-105, 109. 
84 Tamże, 1932, s. 35: Lagebericht f. die Monat Dezember 1935 u. Januar 1936 

landrata opolskiego, 12 I 1936 r.; tamże, 2042, s. 99-100: Prezydent do nad prezydenta, 
17 XII 1935 r.; tamże, s. 113: Gestapo opolskie do berlińskiego, 19 XII 1935 r. 

&> Tamże, 2042, s. 141-169. 
86 AAN, MSZ Wydział P VI Prasowy (dalej: MSZ P VI) 7320, s. 61-62: Amba

sada do MSZ, 7 III 1936 r. 
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torów uprawnionych do wykonywania zawodu dziennikarskiego s1. Rów
nież próba Pawlety powierzenia redaktorstwa KT Wawrzyńcowi Świerze
mu nie została zrealizowana pomyślnie z powodu odmowy (12 V 1936)

czynników hitlerowskich wpisania Świerzego na listę zawodową dzienni
karzy, przy czym wydana przez „Nowiny" na żądanie władz niemieckich 
opinia zawodowa o Świerzym była negatywna 88. 

Tymczasem sytuacja prasy polskiej stawała się tragiczna. Oprócz Paw-
lety i Świerzego praw redaktorskich pozbawiono Wiktora Gorzołkę ze „Sło
wa Śląskiego", organu opozycyjnego wobec ZPwN Związku Polaków na 
Śląsku 89, Wacława Jankowskiego z „Gazety Olsztyńskiej", Stefana Dziam
slciego z „Dziennika Berlińskiego", Artura Aulicha ze „Zjednoczenia", Ja
na Skalę z „Kulturwehr", organu Związku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech, oraz Franciszka Trąbalskiego, redaktora polskiej prasy soc
jalistycznej. Jakkolwiek NC, przemilczając fakt pozbawienia praw xedak
torskich Świerzego, Gorzałki i Trąbalskiego, upatrywały słusznie przyczy
nę braku dziennikarzy polskich w stosowaniu hitlerowskiej ustawy praso
wej wobec Polaków 90, to jednak casus Świerzy i sprawa redaktora Au
gustyna Kowalskiego, o której niżej, była namacalnym dowodem błędnej 
polityki ZPwN, wychodzącej właśnie naprzeciw antypolskim zamierzeniom 
władz hitlerowskich. Jeśli chodzi 9 Kowalskiego, dotychczasowego iredak
tora NC, a od 20 X 1936 r. naczelnego redaktora KT, to związał się on 
z opozycją wobec ZPwN, co opozy,cjoniści uzgodnili z marszałkiem Sejmu 
Sląskiego w Katowicach Karolem Grzesiki•em. W odpowiedzi na krok Ko
walskiego ZPwN natychmiast usunął go z .redakcji „Nowin'' i wniósł prze
ciwko niemu skargę do Sądu Prasowego i krajowego 91, mimo iż Polacy 
posiadali w tym czasie w całych Niemczech tylko 6 uznanych prawnie re
daktorów. Dyktaturę ZPwN :'"I ruchu polskim wykorzystywały władze 
hitlerowskie, dla których pozbawienie praw redaktorskich Kowalskiego 
„nie leżało w interesie niemieckiej prasy granicznej" 92• Było im przecież 
na rękę istnienie opozycji w ruchu polskim, jego -rozbicie. 

Podporządkowanie się redakcji „Nowin" wymogom hitlerowskiej usta
wy prasowej nie 9znaczało pozostawienia jej swobody działalności przez 

81 Tamże, s. 63: Ambasada do MSZ, 15 XII 1936 r. 
88 AP Wrocław, RO I 2042, s. 379 nn.: Gestapo opolskie do prezydenta, 28 V 1936 r. 
se „Słowo Sląskie" ukazywało się od 15 kwietnia do września 1936 r., kiedy Go-

rzolce odebrano prawa redaktorskie. AP Wrocław, RO I 1933, s. 387 i 803: Lagebericht 
opolskiego gestapo i landrata, 19 VIII i 26 X 1936 r. 

oo NC, nr 203, 5 IX 1937, Nasze sprawy. 

91 AP Wrocław, RO I 2042, s. 197: Gestapo opolskie do berlińskiego, 29 X 193.6 r.; 
K. Ma 1 c z e  w s k i, Tworząca się społeczność, Katowice 1937, cz. III, s. 30-31;

t e  n ż e, Ze wspomnień śląskich, Warszawa ,l.!958, s. 237.
e2 AP Wrocław, RO I 1933, s. 995, 1167-1169: Dyrektor policji opolskiej do nad

prezydenta i Lagebericht, 25 XI i 24 XII.1936 r. 
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władze hitlerowskie. 12 II 1934 r. redakcja NC otrzymała ostre ostrze
żenie na podstawie § 9 rozporządzenia o ochroni.e narodu niemieckiego 
w związku i artykułami opublikowanymi 28 XII 1933 ['. i 6 oraz 14 I 
1934 r ., a poświęconymi aresztowaniu kierownika Polsko-Katolickiego To
warzystwa Szkolnego na Kaszubach, ks. E. Styp-Rekowskiego, oraz niem
czeniu polskich nazw i nazwisk na byłych wschodnich obszarach Niemiec 93. 

Zawarcie polsko-niemieckiego paktu o nieagresji i porozumienia prasowego 
na początku 1934 r. wpłynęło na zelżenie kursu wobec prasy polskiej. Ale 
już w dniach 5 i 13 III 1935 r. ,rejencja opolska udzieliła redakcji '.NC 
ostrzeżenia, a 26 marca tegoż roku domagała się w ministerstwie propa
gandy wydania zakazu tej gazety 94• Jeżeli ministerstwo zrezygnowało 
z tak drastycznej formy nacisku i NC otrzymały jedynie naganę, to decy
dowały o tym potrzeby zagrani,cznej .polityki Niemiec. W naganie zazna
czono, iż wszelkiego ,rodzaju zażaleń nie wolno publikować w prasie, że 
należy kierować· je do odpowiednich instancji. W tym konkretnym przy
padku chodziło o ud?;iał znanego z antypolskich wystąpień żandarma w agi
tacji wyborczej do zarządu kościelnego w Nowym Kramsku na Ziemi 
Lubuskiej 95. Już 30 VIII 1935 r. władze rejencji opolskiej przekazały 
wrocławskiemu Związkowi P,rasy Niemieckiej materiały prasowe prze
ciwko Łangowskiemu, któremu następnie wyznaczono rozprawę przed są
dem prasowym 96. Do rozprawy tej jednak nie doszło, a cala sprawa za
kończyła się po kilkunastu miesictcach opublikowaniem przez Langowskie
go oświadczenia, że podawane w NC wiadomości „nie miały na celu może 
szkodzić opinii władz niemieckich, albo służyć podjudzaniu" 97• 

Tymczasem wobec prasy polskiej zastosowano nową taktykę, polegają
cą na traktowaniu odpowiedzi władz niemieckich na polskie interwencje 
jako pism tajnych, przez co uniemożliwiono ich publikowanie w prasie 
i przekazywanie innym polskim instytu,cjom 98. Ponadto hitlerowską usta
wą prasową objęto róV{nież polskie czasopisma młodzieżowe (,,Polak 
w Niemczech",· ,,Młody Polak w Niemczech", ,,Mały Polak w Niem
czech''), które również traktowano jako gazety polityczne 99• Rozwojowi 
prasy polskiej władze hitlerowskie przeciwdziałały również przez stwa-

93 WAP Opole, NRO 217, s. 125-126. 

94 AP Wrocław, RO I 1941, t. IV, s. 335: Lagebericht f. die Monat April u. Mai 
1935, Opole 3 VI 1935 r.; WAP Opole, NRO 21,7, s. 147-148. 

95 J. La n g o  ws k i, Moja droga do Opola (Pamiętniki Opolan , Kraków 1954, 
s. 174).

os AAN, Amb. RP Bln 1874 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 27 IX 1935 r.;
WAP Opole, NRO 21.7, s. 150. 

07 NC, nr 2, 3 I 1937, J .  La n g10 ws ki, Oświadczenie.
9s AAN, MSZ P II 4780 , k. 44: Ambasada do MSZ, 12 IX 1936 r. 

99 Tamże, 4779, k. 6 0-61: Ambasada do MSZ, 29 II 1936 r. 
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Tzanie trudności i uniemożliwianie przekazywania sum pieniężnych do 
Polski za zamówione. książki i inne towary drukarskie. W ten sposób 
.np. na 1937 r. uniemożliwiono sprowadzenie Kalendarzy Mariańskich. Po
nadto redakcja NC miała kłopoty z doborem powieści do tzw. felietonów 
i dodatków powieściowych 100. Represyjnym środkiem było też żądanie 
-wrocławskiego oddziału ministerstwa spraw wewnętrznych z 17 III 1937 ,r.
w sprawie podawania nazw miejscowości w prasie polskiej wyłącznie w ję
zyku niemieckim. Po interwencji ZPwN Dzielnica I w Komisji Miesza
nej, MSW i ministerstwie propagandy realiza<:ję tego żądania ,zawieszo
no 101. Jednocześnie wdbec końcowego okresu obowiązywania konwencji
·genewskiej władze hitlerowskie zaostrzyły politykę wobec prasy polskiej.
Za określenie byłych władz pruskich jako „władz zaborczych" w artykule
NC Michał Drzymała nie żyje (nr 97, 29 IV 1937) redakcja otrzymała ostrą
naganę ministerstwa propagandy 26 VI 1937 r. 102, a następnie 23 X
1937 r. 103 za notatki o obradach sejmu warszawskiego na' temat położenia
ludności polskiej w Niemczech i niedostar,czaniu serwisu informacyjnego
z Polski w wyniku przeszkód władz niemieckich (nr 170, 171, 182 z 29,
30 VII i 12 VIII 1937 r.). W napomnieniu zaznaczono, iż w przypadku
kontynuowania tego sposobu informowania· czytelników gazeta zostanie
zakazana.

Ponadto w ramach ogólnej akcji niemczenia nazw i nazwisk polskich
władze skoncentrowały uwagę na nadawaniu gazetom polskim niemiec
kiego wyglądu. 5 X 1937 r. wrocławski urząd propagandy polecił „Nowi
nom" drukować w nagłówku gazet miejsce wydania najpierw w języku
niemieckim, a dopiero potem w języku polskim 104_ Ten sam urząd 17 V
1939 r. domagał się od redakcji NC, ,,Głosu Pogranicza i Kaszub", ,,Dzien
nika Raciborskiego" i KT podawania obok polskiego tytułu gazety rów
nież niemieckiego, podobnie zresztą jak i daty, numeru bieżącego, nazwis
ka i adresów ,redaktorów odpowiedzialnych, drukarni, miejsca druku, wy
dawnictwa i miejsca wydawnictwa 10s. Dopiero jednak po dr�giej inter-

100 NC, nr ·200, 4 IX 1934, Chcemy czytać - ale brak nam dobrej książki; tamże, 
nr 285, 11 XII 1936, Od wydawnictwa; tamże,. nr 239, 17 X 1937, Nasze sprawy; AAN, 
KGRP Opole 124, s. 635. 

101 WAP Opole, NRO 949, k.2-3: ZPwN do Urzędu Mniejszościowego w Opolu,
20 III 1:937 r.; ,,Sprawy Narodowościowe'', R. XI (1937), nr 1-2, s. 141. 

102 AAN , Amb. RP Bln 1888, k. 66: Polski Związek Zachodni wobec deklaracji 
z 5 XI 1937 r.; ,,SpraWY Narodowościowe", R. XI (1937), nr 3, s. 31J9. 

103 AP Wrocław, RO I 2100, s. 729-731; AAN, Amb. RP Bln 2091, s. 34-35; 

tamże, KGRP Opole 124, s. 647-650. 
101 AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski .do ambasady, Wykaz anty

polskich wystąpień na Sląsku Opolskim za październik i. listopad 1937 r., 10 XII ·
1937 r. 

10s AP Wrncław, RO I 2032, s. 175. 
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wencji władz niemieckich gazety polskie dostosowały się da. tego zycze
nia, a kh tytuły obok polskiego miały również od 20 VI 1939 T. tekst nie
miecki: ,,Neueste Tages Nachrichten", "Ratiborer Tageblatt", ,,Der Katho
lik" i „Stimme der Grenzmark und der Kaschuben1' 10s. 

Jakkolwiek po ogłoszeniu polsko-niemieckiej deklaracji mniejszości.o
wej z 5 XI 1937 r. daje się zauważyć pewna powściągliwość władz hitle
rowskich wobec prasy polskiej, to .równocześnie nadal stosowano wobec 
czytelnictwa polskiego wszystkie dostępne środki zapobiegawcze. W po
równaniu z okr,esem przed 1933 r. były one bardziej bezwzględne i bar
dziej intensywne. W zwakzaniu czytelnictwa polskiego władze hitlerow
skie wykorzystywały apa,rat urzędowy i organizacyjno-partyjno-społeczny. 
Przedstawiciele prasy polskiej nadal nie byli zapraszani na konferencje 
prasowe 101. Zmniejszona liczba sprostowań urzędowych po 1933 r. i ich· 
brak po 1935 r. spowodowany był powściągliwością prasy polskiej w pu
blikowaniu potencjalnie konfliktowych wiadomości, co warunkowane by
ło ogólnymi warunkami politycznymi w Niemczech i w· stosunkach pol
sko-niemieckich. 

Jeżeli w początkach istnienia „tysiącletniej" Rzeszy akcję odmawiania 
czytelników od prasy polskiej prowadziły wyszukanymi metodami, nie 
unikając gróźb i terroru, agentury i akwizytorzy gazet niemieckich 10a, to 
już w połowie 1934 r. do akcji tęj zaangażowano ·również umundurowa
nych szturmowców, korzystających z pojazdów motorowych 109. P.rzodu
jącą w tym względzie rolę odgrywało też nauczycielstwo niemieckie i or
ganizacja Bund Deutscher Osten (BDO) 110• Społeczeństwo polskie pilnie 
było śledzone celem ustalenia m. in. czytelników prasy polskiej 111. Dy
wersyjną akcję wobec kolportażu gazet polskich prowadziła poczta nie
miecka, szczególnie w latach 1933, 1937 i począwszy od stycznia 1939 a:., 
przy czym w miarę zbliżania się wojny akcja ta nasilała się coraz bar
dziej 112. Od 1937 r. poczta nie ograniczała się jedynie do nieregularnego 

10& NC, ńr 137, 20 VI 1939, Dokumenty; tamże, W sprawie zmiany w nagłówkach.
101 Tamże, nr 109, 25 V 1933, Zawsze postępujemy lojalnie.
10s Tamże, nr 168, 6 VIII 1933, Znowu ostrzegamy; KT, nr 99, 22 VIII 1933, Kro

nika śląska. Dotrzymaj wierności Twej gazecie. 
109 NC, nr 140, 23 VI 1934, Przez wygrażanie si? usiłują odmawiać nam czytel

ników. 
110 AP Wrocław, RO I 2111, s. 133-135: ZPwN do prezydenta, 22 XII 1936 r.; 

AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, Wykaz antypol
skich wystąpień na Sląsku Opolskim za marzec 1937 r., 9 IV 1937 r. 

111 AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, Wykaz anty
polskich wystąpień na Sląsku Opolskim za kwiecień 1937 r., 14 V 1937 r. 

m NC, nr 29, 5 II 1933, Do naszych czytelników; tamże, nr 119, 24 I 1937, Do czy

telników otrzymujących gazetę przez pocztę; tamże,· nr 162, 20 VII 1939, Uwaga czy
telnicy; AAN, KGRP Opole 125, s. 212. 
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dostarczania.prasy polskiej abonentom, ale również przetrzymywała ma
teriały redakcyjne nadsyłane do polskich. redakcji z Polski m. Ponadto 
od 22 VII 1937 r. tym rodzajem szykan objęto r.ównież materiały agen
cyjne katowickiego oddziału PAT i. gazety nadsyłane z Polski 114. Takie 
utrudnianie polskiej akcji prasowej nasiliło się szczególnie od lipca 1939 r. 
Ponadto serwis matrycowy PAT z Warszawy dochodził do redakcji NC 
w stanie zniszczonym. Redakcja NC zmuszona była do codziennego wysy
łania z Opola do Katowic gońca po depesze m. Równocześnie w lipcu 
1939 r. dotychczasowy dostawca papieru gazetowego dla „Nowin" odmó
wił jego dalszego dostarczania, a nowy dostawca nie otrzymał papieru 
z fabryki dla polskiego wydawnictwa 116. 

Obiektem ataków były też miejsca, w który,ch reklamowano polską 
prasę, np. w nocy 1 VII 1933 r. zamalowano smolą reklamę NC na ścianie 
budynku Banku Ludowego w Oleśnie,· a od 6 V 1939 r. gestapo zakazało 
wywieszać KT w oknie wystawowym wydawnictwa 117• Szczególnie od 
1937 r. wobec ludzi związanych z prasą polską i wobec wydawnictwa 
„Nowiny" stosowano różnego rodzaju szykany; np. 22 lipca tegoż roku 
przeprowadzono rewizję w „Nowinach", 16 sierpnia w ramach akcji ma
sowego aresztowania wśród młodych Ślązaków uwięziono m. in. urzędni
ka „Nowin" Świerzego, a 18 VIII 1939 r. gestapo aresztowało kierownika 
Wydziału Fotograficznego przy Centrali Prasowej ZPwN i reportera foto
grafi.cznego Aleksandra Kraśkiewicza 118• Ponadto jeszcze w czerwcu 
1938 r. gestapo odebrało na stale paszport bez uzasadnienia wydawcom 
KT - Janowi Wawrzynkowi i Gorzołce, a na początku lipca 1939 r. Wa
wrzynek skazany został na 300 mk grzywny za zorganizowanie bez zezwo
lenia władz obchodu polskiego i za twierdzenie o prawie państwa polskie
go do śląska Opolskiego 119. Naczelny redaktor NC Łangowski 6 III 1939 r. 
przesłuchiwany był przez opolskie gestapo w związku z konfiskatą Spiew
nika polskiego, w którym przyjął do druku w „Nowinach" dwje pieśni 

m NC, nr 48, 28 II 1937, Do rodziców i dzieci.

m AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 66-67: Polski Związek Zachodni...; NC, nr 170, 
29 VII 1937, Siła nieznana dokucza naszej redakcji.

m NC, nr 147, 2 VII 1939, Utrudnia się nam pracę; tamże, nr 191, 24 VIII 1939' 
(Komunikat). 

116 Tamże, nr 171, 30 VII 1939, Wyjaśnienie.

m Tamże, nr 140, 5 VII 1933, Olesno - gniazdo nienawiści antypolskiej; tamże, 
nr 103, 7 V 1939, Zakaz wywieszania „Katolika".

11s AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 18: Polski Związek Zachodni." .. ; tamże, 1877 (br. 
pag.): Konsul opolski do ambasady, 18 VIII 1937 r.; AP Wrocław, RO I 21100, s. 193 � 
Gestapo opolskie do .prezydenta, m IX a.00.7 r.; NC, nr 193, 26 VIII 1939, Aresztowa

nie dwóch pracowników Centrali Związku Polaków w N. 

m AAN, Amb. RP Bln 1893 i 1897 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 22 
VI 1938 r., [20] VII 1939 r. 
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zakazane przez władze policyjne: Jeszcze nasza wiara stynie póki Ślązak 
żyje i W górę serca, bracia mili. Epilog tej sprawy miał miejsce w proce
sie przed sądem 'Specjalnym we Wrocławiu, w którym zarzucono Łangow
skiemu podważanie zaufania ludności do politycznego kierownictwa Trze
ciej Rzeszy 120. 

Akcje terroru i zastraszania czytelników i kolporterów prasy polskiej 
były najbardziej szkodliwą metodą walki Trzeciej Rzeszy z czytelnictwem 
pol'Skim. Jakkolwiek ten ,sposób walki stosowany był również przed 1933 r., 
to skala, jaką przybrał w Trzeciej Rzeszy, była bez precedensu, szczegól
nie w 1933 r. i po wygaśnięciu konwencji genewskiej. Nieustanne szyka
ny abonentów i kolporterów powodowały, że zrzekano się nawet odbioru 
wcześniej opłaconych gazet 121. Ponadto autorów komunikatów i korespon
dencji do gazet polskich pilnie poszukiwały władze policyjne celem prze
słuchania 122. O stosowaniu terroru fizyczno-moralno-zawodowego wobec 
kolporterów NC i KT prasa polska informowała tylko sporadycznie 123_ 

Wspominaliśmy wyżej, że walka z kolportażem prasy polskiej wzmogła 
się po wygaśnięciu •konwencji genewskiej 124. Starania „Nowin" o uzyska
nie zgody na sprzedaż NC w kioskach ulicznych skończyły się niepowo
dzeniem, .a jedynej kioskarce z gazetami polskimi Małgorzacie Pawlecie 
z Opola, która od 1 VII 1937 r. przyjęła do kolportażu NC, właściciel do
mu wypowiedział mieszkanie. Wystąpienia przeciwko kolporterom polskim 
nasiliły się jeszcze bardziej ·w związku z majowym spisem ludności 
z 1939 r., aresztowano m. in. L. Broja ze Strzele, J. Biegaja z Gliwic 
i Świętka z Olesna 12s. 

Metody gwałtu, ter,roru i zastraszania nie tylko pomniejszały grono 
abonentów i czytelników prasy polskiej, ale działały również odstrasza-· 
jąco na resztę ,społeczeństwa polskiego, �zczególnie bezpośrednio po obję
ciu władzy przeż hitlerowców i w ostatnich latach pokoju. W 1933 r. 
przedmiotem szykan był m. in. czytelnik NC z Ciska A. Karkosz, którego 
aresztowano, i czytelnik „Dziennika Raciborskiego" z Kuźni Raciborskiej 
Leon Czogała, którego znieważył członek SA, w 1935 r. czytelnik KT 

120 La n g o  w s ki, op. cit., s. 175; Antypolska polityka władz hitlerowskich ... ,

s. 276-280; NC, nr 44, 23 II 1939, Konfiskata „Spiewnika polskiego".

121 AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 25-28: Polski Związelc Zachodni. ..
122 NC, nr 179, 8 VIII ,1,937, Czyżby usiłowano zatrzeć wrażenie?
m Np.: NC, nr 128, 20 VI 1933, Nowa ofiara naszych oprawców; tamże, nr 170, 

29 VII 1937, Okienko; ,,Prasa". Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism, R. IV (1933), z. 3-6: Echa wypadków niemieckich; AP Wrocław, RO 
I 2112, s. 143: ZPwN do prezydenta, 7 XII 1936 r.; tamże, s. 97-99: ZPwN do MSW, 
8 IV 1937 r. 

124 „Sprawy Narodowościowe,", R. XII �L938), nr 4-5, s. 491. 
12s NC, nr 108, 13 ·V 1939, Ulotka spisowa dozwolona; tamże, nr 111, 17 V 1939, 

Zakaz zebrania Zw. Pol. w N. w Oleśnie. 
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z Ostropy J. Wieczorek, którego pobito do krwi 126
. Gwałtowny wzrost 

szykan wobec czytelników i kolporterów prasy polskiej związany z wyga
śnięciem konwencji genewskiej znalazł odzwierciedlenie w sporządzanych 
przez ZPwN i zachowanych zestawieniach wystąpień antypolskich. For
ma szykan była różnorodna: szykanowanie przez otoczenie i namawianie 
do wyrzeczenia się polskości, odrzucanie wniosków o zapomogi zimowe 
dla biednych dzieci i usuwanie z pracy, zatrudnianie w przedsiębiorstwach 
odległy.eh od miejsca zamieszkania i pomijanie przy różnych okolicznoś
ciowych uroczystościach, np. gwiazdce, zaczepianie, znieważanie, napady 
i pogróżki, wypowiadanie dzierżawy roli i posądzanie o działalność anty
państwową, przesłuchiwania policyjne i wybijanie szyb w domach pol
skich, potrącanie bez zgody składek do Arbeitsfrontu i namowy do porzu
cenia czytelnictwa polskich gazet oraz inne. Z zestawień za okres od 15 VII 
1937 r. do maja 1938 r. wynotować można 38 wystąpień przeciwko czy
telnictwu polskiemu na Śląsku Opolskim 121. Jakkolwiek w związku z me
moriałem ZPwN do ministra spraw wewnętrznych Rzeszy dr Fricka z 2 
VI 1938 r. o położeniu ludności polskiej szykanowanie czytelników prasy 
polskiej w miesiącach letnich tegoż roku nieco zmalało, ale nadal było 
kontynuowane. Np. czytelnikowi KT J. Konieczko z Górażdży w pow. 
strzeleckim w sierpniu zatrzymano paszport i kazano starać się o nowy, 
co związane było z dodatkowymi kosztami, a K. Księżykowi z Ujarou 
w tymże powiecie wypowiedziano mieszkanie 12s. 

W związku z ponownym nasileniem akcji szykan wobec czytelników 
prasy polskiej od jesieni 1938 r. konsul opolski J. Małęczyński domagał 
się, by do rozmów polsko-niemieckich włączyć m. in. problem „zlikwido
-wania akcji prowadzonej przeciw czytelni,ctwu pism polskich tak ze stro
ny urzędników pocztowych, jak policji, partii, BDO" 129. Mi!Xlo to do po
łowy maja 1939 r. zanotowano kilkadziesiąt nowych wystąpień przeciwko 
czytelnikom polskim, przy czym wzmogły_ się napady, szykany poczty, 
odmowy wydania paszportów i przepustek granicznych. Ponadto na żąda
nie policji zwolniono z pracy kioskarza E. Dudka z Gliwic, członka ZPwN,
·związku Młodzieży i Towarzystwa Śpiewu, sprzedającego w kiosku „No
winy" i KT 130. W obawie przed jawnymi represjami ludność polska, i to

126 B. Jońca, Fragmenty wspomnień (Sląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka",

R. XII (1957), nr 3, s. 381-382); NC, nr 76, 13 IV 1933; tamże, nr 286, 29 XII 1933,

Od kiedy nie wolno czytać w pociągu naszej gazety?; AP Wrocław, RO I 2114,

s. 19 nn.
127 AAN, KGRP Opole 63, s. 7-130, 423-775.
12s Tamże, 64, s. 29-30, 217-218. 
129 Tamże, ·Amb. RP Bln 1884, s. 50-51: Konsul opolski do ambasady, 8 XII

lt938 r. 
iso Tamże, KGRP Opole 64, s. 1 nn; tamże, 68, s. 37-163; tamże, Amb. RP Bln

1897 (br. pag.); Konsul opolski do ambasady, 10 I 1939 r.; tamże, 1898 (br. pag.); 
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nawet ta, która brała udział w zebraniach i organizacjach polskich, uni
kała jawnego i stałego prenumerowania gazet polskich. Dlatego też ZPwN 
Dzielnica I zaczął wydawać różnego rodzaju broszury propagandowe, np. 
Bery i bójki śLąskie (5000 egz.) czy Wesele śląskie 131. Ostatnie miesiące 
pokoju nie zmieniły kierunku akcji przeciwko czytelnictwu prasy pol
skiej, przy czym w coraz większym st'Opniu urzędy pocztowe i listonosze 
niemieccy w ogóle nie· 'przyjmowali pieniędzy na abonament gazet pol
skich 1s2. 

Szczególną formą walki z prasą polską w Trzeciej Rzeszy były mniej 
lub bardziej urzędowe konfiskaty gazet. W 1933 r. konfiskowano gazety 
poszczególnym kolporterom, zwłaszcza w marcu, w ok,resie wyborów par
lamentarnych, sejmowych i komunalnych, np. J. Nieborowskiemu z Brzeź
nicy w pow. raciborskim, R. Hopkowi i Hajokowi z Ostropy, W. Gorzolce, 
R. Preisowi, E. Dworaczkowi i Wolnicy z Gliwic 133. Po wyborach ta forma
walki z prasą polską została zaniechana i pojawiła się dopiero w 1936 r.,
kiedy to policja skonfi�kowala 22 kwietnia NC E. Filii, pośredniczącej
między redaktorem Trąbalskim a katowicką drukarnią, drukującą gazety
dla socjalistów polskich w Niemczech 134. 30 VII 1937 r. skonfiskowano KT'
w czasie policyjnej rewizji na terenie kolonii zuchów polskich na Górze
św. Anny, a 8 sie1'pnia dodatek do gazet „Nowin" - ,,Niedzielę Katolic
ką" niejakiemu F. Stychowi z pow. dobrodzieńskiego 135.

Konfiskaty gazet polskich stawały się coraz częstsze w miarę zbliżania 
się wojny, np. 5 IV 1938 r. tajna policja ,państwowa skonfiskowała bez 
podania powodów cały nakład gazet wydawanych przez „Nowiny", a 18 
V 1939 r. w czasie domowej rewizji u A. Kobajmy w Miasteczku w pow. 
gliwickim skonfiskowano KT 135_ Jakkolwiek w Trzeciej Rzeszy nie było 
cenzury prewencyjnej, na terenie nas interesującym kontrolę nad prasą 
i wydawnictwami sprawował oddział II P wrocławskiego gestapom, przy 

Ambasada do MSZ, 25 V 1939 r.; tamże, 1899, k. 117-156: Ambasada do MSZ, 31 VII 

1939 r. 
131 Tamże, Amb. RP Bln 2092, s. 2, 13. 
132 Tamże, 1899, k. 1-23, 72-91: Ambasada do MSZ, ]l VII i 9 VIII 1939 r. 
m WAP Opole, NRO 492, k. 1 nn; tamże, 501, k. 2 nn; tamże, 504, k. 1 nn: ZPwN· 

do nadprezydenta, 13 III, 26 III, 26 IV 1933 r. 
134 AP Wrocław, RO I 2130, s. 71: Protokół z przesłuchania policyjnego, 23 IV

1936 r. 
us AAN, KGRP Opole 63, k. 284: Protokół A. Gadzińskiego i W. Planetorza; NC,. 

nr 191, 22 VIII 1937, Nasze sprawy. 

J36 NC, nr 80, 8 IV 1938, Informujemy; tamże, nr 113, 20 V 1939, Aresztowania 

i rewizje. 
137 A. Ko n i e  c z  n y, Organizacja i działalność wrocławskiego gestapo w latach 

1933-1945. (Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,. 

t. XXIII, Warszawa 1971, s. 24).
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czym podobnie musiało być w Opolu. Po majowych konfiskatach dodatku 
<lo gazet polskich w sprawie spisu ludności 138 władze hitlerowskie przy
stąpiły od czerwca 1939 r. do konfiskat całego nakładu gazet „Nowin". 
Redaktorzy gazet polskich na żądanie tajnej policji państwowej zmusze
ni zostali do przedkładania urzędom pohcyjnym do akceptacji pierwszego 
wydrukowanego egzemplarza każdego numeru danej gazety. Nie czekając 
na aprobatę policji, wydawnictwa musiały bić dalsze egzemplarze na
kładu, ale wysyłkę gazet mogły rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody 
władz policyjnych 139. W ten sposób konfiska!y powodowały nie tylko stra
ty materialne wydawnictwa w wysokości kosztów całego nakładu, ale 
również uniemożliwiały wydrukowanie nowej gazety lub pominięcie 
w druku zakwestionowanych artykułów. Według opinii Łangowskiego 
konfiskowane były te numery gazet, które budziły zastrzeżenia gestapo, 
lub gdy irównocześnie w Polsce_ konfiskowano „Kattowitzer Zeitung". 
W ten sposób bez .podania powodów skonfiskowano NC, ,,Dziennik Raci
borski !', ,,Głos Pograni,cza i Kaszub" z 16 VI, 4 YII, 16 VII, 28 VII, 29 
VII i 9 VIII oraz „Nowiny", _KT z 17 VI i 29 VII 1939 r. 140. War�o zauwa
żyć, iż konfiskaty gazet codziennych z 16 lipca dokonano „za podanie in
formacji o zniszczeniu rodła i tablic na Domu Polskim w Opolu oraz o ska
zaniu Wawrzynka i dwóch innych działaczy za zorganizowanie obchodu 
gwiazdkowego bez zezwolenia władz" 141, przy czym gestapo motywowało 
swój krok tym, że pierwsza z tych informacji umieszczona została na 
pierwszej stronie gazety, a druga sformułowana w ten sposób, że „w czy
telniku może wzbudzić wątpliwoś<:i co do słuszności wyroku". O podej
rzliwości władz w stosunku dó doniesień prasy polskiej świadczy ,choćby 
wspomniana przez Łangowskiego sprawa z „lwem Lechistanu". Zanie
pokojony tym tytułem tłumacz opolskiego prezydium policji telefonował 
do redakcji· NC, prosząc o jego wyjaśnienie, a kiedy otrzymał odpowiedź, 
że jest to przydomek króla Jana Sobieskiego nadany mu przez Turków, 
oświadczył: ,,Macie tym razem szczęście,. redaktorze, bo dzisiejszemu wy
daniu waszych gazet groziła konfiskata" 142. Ponadto 18 VII 1939 r. bez 
podania powodów skonfiskowano w biurze Związku Spółdzielni Polskich 

rns AP Wrocław, RO I 1937, s. 1061, 1161: Landrat bytomski do nadprezydenta,

1 VII 1939 r. 
139 AAN, Amb. RP Bln 1897 (br. pag.): Ambasada do MSZ, 27 VII 1939 r.
140 NC, nr 136, 18 VI 1939 (Komunikat); tamże, nr 149, 5 VII 1939, Konfiskata na

szej gazety; tamże, nr 160, 18 VII J..939, Znowu konfiskata; tamże, nr 171, 30 VII !1939, 

Od redakcji w sprawie konfiskaty gazet; tamże, nr 180, 10 VIII 1939, Konfiskata 

gazety. 
141 AAN, Amb. RP Bln 1897 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 21 VII

1939 r. 

m L a n g o w s k i, op. cit., s. 172. 
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w Niemczech we Wrocławiu resztę nakładu Kalendarza Spółdzielczego 
na rok 1939 drukowanego w „Nowinach" 143. 

Proces walki z prasą polską władze hitlerowskie zakończyły na Śląsku 
Opolskim dopiero w warunkach wojennych przez skonfiskowanie gazet 
wydawnictwa „Nowiny" z 1 IX 1939 r. i zamknięcie oraz obłożenie aresz
tem gestapo samego przedsiębiorstwa. 7 IX 1939 r. władze hitlerowskie 
na podstawie ustawy o ochronie granic i środkach odwetowych z 9 IIl 
1937 r. odgórnie zakomunikowały przedstawicielom ludności polskiej 
o ustaniu działalności wszystkich organizacji i instytucji polskich w Niem
czech 144• Tymczasem do nieistniejących już redakcji polskich w Opolu -
,,Nowin" i „Katolika" - przychodziły nadsyłane przez byłych czytelni
ków gazet opolskich spoza śląska Opolskiego kartki pocztowe i listy
z zapytaniami, dlaczego nie otrzymują zamówionych gazet, czy można
je dalej abonować lub czy można otrzymać Kalendarze Mariańskie. Auto
rami ich byli m. in. Jan Belka z Buczka w pow. złotowskim na Pogra
niczu i Jan Moś z Czechowic w woj. katowickim 145. Listów takich nie
wysyłała ludność polska śląska Opolskiego, zaznajomiona z drastycznymi
decyzjami władz hitlerowskich. Zresztą redaktorzy gazet opolskich i część
kolporterów oraz czytelników znajdowała się już w obozach koncentra
cyjnych lub areszcie.

Realizowanie przedstawionych wyżej rządowych i pozarządowych form 
nacisku na prasę polską ułatwiało wydawanie niemieckich tłumaczeń 
z prasy polskiej, a mianowicie wznowionego 16 VII 1919 r. w Berlinie 
i przejętego przez gestapo w 1933 ,r. wydawnictwa „Gesamtuberblick 
uber die polnische Presse" oraz wydawanego tylko w lata-eh 1930-1934 
ną powielaczu przez bliżej nie określony Lektorat Polski w Berlinie co
dziennego biuletynu „Tagesberi<:ht uber die polnische Piresse" 1-w. Ostatni, 
tym :razem jednostronicowy „Gesamtuberblick" ukazał się 16 ix 1939 r. 
z informacją o zaprzestaniu ukazywania się prasy polskiej w Niem
czech 147• 

Po zwycięstwie nad hitleryzmem i powrocie państwa p9lski-ego nad 
Odrę i Bałtyk w 1945 r. w tworzeniu nowej prasy polskiej na Śląsku 
Opolskim brali udział m. in. jej prżedwojenni, opolscy pionierzy 148. 

14a NC, nr 162, 20 VII 1939, Konfiskata „Kalendm·za spółdzielczego".

144 H. S z u r g a c z, Likwidacja organizacji polskich na Opolszczyźnie w latach

1939-1941. (Studia Sląskie, Ser. nowa, t. IX (1965), s. 286 nn.). 
14s AP Wrocław, RO I 2040, s. 93 nn. 
1,s W. C h o  j n a c  k i, Niemieckie tłumaczenia z prasy polskiej 1858-1958 (Prze

gląd Zachodni, R. XIV �l:958), nr 6, s. 382 nn.). 
147 GU, 16 IX 1939. 
14s R. H ajd uk, Od „Nowin" do „Trybuny''. Z notatnika opolskiego redaktora,

Katowice 1970, s. 102 nn. 

6 - Sobótka 1/73 
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DIE REGLAMENTIERUNG DER FREIHEIT DER POLNISCHEN PRESSE 

IN OPOLE (1922-1939) 

Der Artikel befasst sich sowohl mit den gesetzlichen Bedingungen, unter wel
chen die polnische Presse in Opole nach der Teilung Oberschlesiens im Jahre 1922 
ihre Tatigkeit ftihren konnte, als auch mit der Politik der deutschen Behorden in der 
Weimarer Republik und im Dritten Reich ihr gegeniiber. Das benutzte Materiał 
stammt hauptsachlich aus dem Archiv ftir Neue Akten in Warszawa, dem Staatli
chen Archiv der Stadt und Woiwodschaft Wrocław, den Staatlichen Woiwodschaft
sarchiven in Opole und Katowice sowie aus den ansehnlichsten ·polnischen Zeitungen, 
die damals in Opole herausgegeben wurden: ,,Dziennik śląski", ,,Katolik Codzienny", 
,,Nowiny Codzienne" und „Katolik Trzyrazowy". 

Das relativ liberale Pressegesetz der Weimarer Republik ist zu Anfang der 30er 
Jahre durch die Einfiihrung der Ausnahmegesetze verscharft und im Jahre 1933 
durch die Gesetzgebung des Naziregimes ersetzt worden. Es lassen sich zwar gewisse 
Analogien in der Haltung der deutschen Behorden gegeniiber der polnischen wie der 
deutschen Presse bemerken, doch die Einstellung zur p_olnischen Presse war grund
satzlich durch deren nationale Besonderheit bestimmt und durch den Umstand, dass 
diese Presse die polnische Bevolkerung in den ethnisch polnischen und national 
vermischten Grenzgebieten reprasentierte. lnternationale Bedingungen und haupt
sachlich der Bedacht auf das Schicksal der deutschen Presse in Polen bewirkten, 
dass die polnische Presse im Raum Opole unter dasselbe Pressegesetz fiel wie alle 
anderen in Deutschland erscheinenden Z-eitungen. Unter diesen Umstanden wurde 
im Kampf gegen die polnische Presse offizieller und inoffizieller, gesetzlicher und 
aussergesetzlicher Druck auf die polnischen Verlage ausgeiibt. Die Formen dieses 
Kampfes waren sehr unterschiedlich und haben sich besonders im Dritten Reich 
verscharft: von Schikanen und Presseprozessen bis zu Konfiskationen und schliesslich 
zu der Beschlagnahme durch die Gestapo am 1. September 1939 des letzten damals 
in Opole noch existier�nden polnischen Verlages „Nowiny". 
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ALFRED KONIECZNY 

ROZBICIE WROCŁAWSKIEJ GRUPY WYWIADU OFENSYWNEGO 
KOMENDY GŁÓWNEJ ZWZ-AK (,,STRAGAN") 

Penetracja podstawowy-eh ogniw hitlerowskiej machiny wojennej i sy

stemu okupacyjnego stanowiła ważny kierunek działalności większości 

polskich organizacji konspiracyjnych. Materiały zebrane przez .służby in

formacyjno-wy�iadowcze szczebla lokalnego umożliwiały kierownictwu 

walki podziemnej ·rozpoznanie struktury organiza,cyjnej władz i sil oku

panta, dyslokacji jego jednostek wojskowych czy policyjnych, zamia,rów 

pacyfikacyjnych i eksterminacyjnych itp. Znaczenie pra,cy komórek kon

spiracyjnego wywiadu wykraczało jednocześnie daleko poza lokalne ra

my; ,selekcja i uogólnienie zebranego materiału oraz jego systematyczna 
rejestracja na szczeblu centralnym pozwalały uzyskiwać wszec'hstronny 

obraz aktualnej politylp władz okupacyjnych. i nastrojów społeczeństwa, 

zaś oddanie go do dyspozycji sztabów koalicji antyhitlerowskiej prowa

dziło do pełniejszego rozpoznania i oceny zamiarów przeciwnika, konk,ret

nych przedsięwzięć jego przemysłu zbrojeniowego i ułatwiało podejmo

wanie decy;Zji strategicznych. 

Wiedza o udziale Polaków w antyhitlerowskim wywiadzie jest bardzo 

uboga. Szczupła baza źródłowa z jednej strony, a szczególne wymogi za

konspi,rowania pracy wywiadowczej z drugiej powodują, że znamy dziś 

zaledwie niektóre fragmenty czy epizody owej specyficznej formy kon

frontacji z wrogiem. Stwierdzenie powyższe odnosi ,się również do dziejów 

wywiadu ofensywnego Komendy Głównej ZWZ-AK, występującego pod 

kryptonimami „Stragan" i „Marcjanna", a wykraczającego swoim zasię- · 

giem daleko poza granice Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich 

włączonych do Rzeszy. Poniższe uwagi zmierzają do ukazania jednej 

z licznych grup terenowych „Straganu", o wyborze sekcji wrocławskiej 

przesądziło zaś odnalezienie części akt sądowy-eh z procesów jej -członków 
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oraz dotarcie do niektórych ocalałych działaczy i ,rodzin pomordowanych 1. 

Do polowy 1940 •r. ·działalność wywiadowcza Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ) ograniczała się w zasadzie do okupowanych ziem polskich i opie
rała się na pracy komóre� inspektoratów terenowych. Doniosłość walki 
z okupantem narzucała już wówczas poważne zadania informacyjno-wy
wiadowcze, i to zarówno dla potrzeb własnych, jak i Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie. Pracą i wynikami polskiego wywiadu konspkacyjne
go intere�owal się żywo brytyjski Intelligence Service, czego wyrazem 
było kierowanie do Komendy Głównej ZWZ zadań natury ogólniejszej, 
wynikających z aktualnego zapotrzebowania brytyjskiego wywiadu 2

. 

Stosownie do rozkazu Sztabu Naczelnego, Wodza z 28 VII 1940 r. współ
praca na linii Warszawa-Londyn nabrała charakteru stałego, kiero\Y
nictwo ZWZ zobowiązano bowiem do nadsyłania ,cotygodniowych radio
wych meldunków wywiadowczych, które miały zawierać wszystkie zmia
ny w ,rozmieszczeniu sił okupanta na ziemiach polskich i inne ważne in
formacje z terenów okupowanych. 

Niezależnie od rozkazów płynących z Londynu doszło niebawem do 
znacznego rozszerzenia działalności informacyjno-wywiadowczej ze strony 
komórek ZWZ; ,czynnikiem stymulującym było tu wykorzystanie ziem 
polskich jako bazy wypadowej Wehrmachtu do agresji przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu. W przewidywaniu nieuchronnego konfliktu zbroj
nego Komenda Główna ZWZ przystą.piła na przełomie 1940/1941 r. do 
studiowania możliwości zmontowania centralnie kierowanej sieci wywia
dowczej, zdolnej do śle.dzenia przygotowań militarnych czy koncentracji 
jednostek wojskowych. Zainteresowania Sztabu NW i brytyjskiego wy
wiadu zaczęły wówczas ·coraz bardziej wykraczać poza ziemie polskie, 
chcąc w pełni wykorzystać możliwości ZWZ na obszarze Rzeszy i innych 
krajów okupowanych, gdzie w sposób masowy zaczęto wysyłać Polaków 
na roboty przymusowe. 

Wymienione okoliczności doprowadziły po niezbędnych konsultacjach 
i uzgodnieniu własnych możliwości ZWZ z P?trzebami Sztabu NW do wy
dania decyzji o zorganizowaniu scentralizowanej sieci informacyjnej, któ
rej głównym zadaniem był wywiad w krajach sąsiadujących z Polską. 
Specjalny rozkaz Sztabu NW z 13 VII 1941 r. zawierał bliższe wytyczne· 
�a pracy nowej sieci. Przewidywały one: 1. wywiad zagadnień wojsko-

1 Autor pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie pp. Leonardzie 

Jeleńskiej z Suwałk, Annie Rachel z Kępna, dyrelttorowi Eugeniuszowi Kalarusowi 

z Gliwic, Stanisławowi Gajdzicy i Karolowi Tomaszewskiemu z Czechowic-Dziedzic, 

bez których pomocy dzieje wrocławskiej grupy „Straganu" byłyby niemożliwe do 

przedstawienia. 

2 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III - Armia Krajowa, 

Londyn 1950, s. 297. 
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wych, powietrznych i gospodarczy<:h na ziemia<:h polskich oraz na tyłach 

f.rontu wschodniego; 2. wywiad zagadnień gospodarczych w Rzeszy w naj
szerszym zakresie łącznie .ze skutkami alianckich bombardowań strategicz
nych; 3. rozpoznanie portów na Morzu Bałty<:kim i Północnym ze szcze
gólnym uwzględnieniem spraw marynarki wojennej oraz 4. badanie na
strojów armii hitlerowskiej i społeczeństw.a niemieckiego 3• 

Struktura organizacyjna sieci <:entralnej, dla której przyjęto krypto
nim „Stragan1>, przedstawiała się następująco: Centralą przy Komendzie 
Głównej ZWZ, od lutego 1942 ,r. AK, kierował szef sieci, mający do dys

pozycji sekretariat i komórkę łączności; podlegał mu zastępca, pełniący 
zarazem funkcje kierownika poszczególnych kierowniczych komórek wy

wiadu. Ponadto powołano do życia centralę ewidencyjną, złożoną z biura 
studiów zagadnień wojskowych, sił powietrznych i marynarki oraz biura 
studiów zagadnień gospodaI1czych, dalej wydział techniczno-dokumenta
cyjny oraz wydział finansowy z komórką opieki nad aresztowanymi i :ro
dzinami poległych. Najbardziej interesuje nas jednak terytorialna organi
zacja „Straganu", prowadzona przez wspomniane kierownicze komórki 
wywiadu. Otóż sieć wywiadu ofensywnego ZWZ-AK dzieliła się na czte
ry sekcje: 

1. Centrala - wywiad na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, 2.
Zachód - wywiad na obszarze Rzeszy. i zachodnich krajów okupowanych, 
3. W schód - wywiad na froncie wschodnim, 4. Ekipa lotna do zadań

specjalnych 4. 

Pierwsze trzy sekcje, których sztaby mieściły się w Warszawie, roz
padały si<, z kolei na referaty czy podsekcje. Dla przykładu Sekcja Za

chód dysponowała m. in. xeferatem „Rzesza" i „Południe". (dla obszaru 
Austrii i Protektoratu Czesko-Morawskiego); siedziby. ich sztabów nie 
znajdowały się już w Warszawie, lecz w przypadku referatu „Rzesza" 
(kryptonim „ZR") s w Krakowie, a dla referatu „Południe" (kryptonim 
,,PZ") 6 w Wiedniu. Referatom wr,eszcie podlegały lokalne grupy wywia
dowcze, skupiające zaprzysiężony<:h żołnierzy ZWZ-AK. W obrębie re
feratu „Rzesza" istniały takie grupy w górnośląskim okręgu przemysło-

3 Tamże, s. 298-299 . 

.i W dokumentach hitlerowskich władz sądowych zadania owej sekcji specjalnej 

określano jako „Ausspahung des Verkehrswesens". Wydaje. się jednak, że zakres 

zadań był o wiele większy. 
5 Oznaczenie „ZR" należy tłumaczyć prawdopodobnie jako „Zachód-Rzesza".

Zaprzysiężeni członkowie referatu „Rzesza" otrzymywali kryptonimy literowo-cyfro

we; przykładowo szef krakowskiego referatu Emanuel Prower (ps. ,,Pawelec") otrzy

mał kryptonim „ZR 40". 

s Skrót „PZ" powstał najprawdopodobniej od „Południe-Zachód''. 
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wym (sieć oznaczona kryptonimem „S'') 7, w Berlinie 8, Gdańsku, Ham
burgu, a także i we Wrocławiu. Wszystkie one zasługują na oddzielne 
opracowanie choćby dla upamiętnienia ofiarnego trudu wielu osób, które 
złożyły ofiarę życia na tzw. cichym froncie walki z okupantem. Odnotuj
my jeszcze, że pracą Sekcji Zachód kierował do początków 1942 r. kpt. 
Jerzy Lewestan 9, którego następcą został dotychczasowy szef referatu 
,,Południe" Karol Trojanowski. Kierownictwo .referatu „Rzesza" spoczy
wało aż do końca listopada 1942 r. w rękach ppor. irez. Emanuela Pro
wera 10; nowym szefem referatu „Południe" mianowany został mgr Jan 
Mrózek 11• 

Hitlerowska policja i służba bezpieczeństwa oraz kontrwywiad woj
skowy podejmowały wiele wysiłków w celu ,rozbicia komórek „Straganu". 
Odnoszone sukcesy były jednak przypadkowe i sporadyczne 12• Sytuacja 
zmieniła się radykalnie na niekorzyść strony polskiej, kiedy w kwietniu 
1942 r. aresztowano szefa sekcji do zadań specjalnych Ludwika Kalkstei
na, który niebawem przeszedł na usługi gestapo 13. Przy warszawskim 
dowódcy policji bezpieczeństwa utworzona została wówczas specjalna 
komisja śledcza Głównego U.rzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Sonderkom
mando IV E 5 des RSHA) na czele z SS-Obersturmftihrerem komisarzem 
k.ryminalnym Karlem Hellerem. W wyniku dwuletniej działalności owego
30-osobowego zespołu 14 zdołano zadać polskiemu wywiadowi dotkliwe

1 Sieć górnośląska obejmowała ponad 50 członków, którzy pracowali na terenie 

Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna, Opola, Zaolzia itd. Pl-ZY jej budowie wielkie zasłu

gi oddal Stanisław Nowak (,,S 5"). 

s Nieco informacji o niej podaje J. B o  e n  i g k, Wyroki, Warszawa 1970, s. 50 
i n. 

9 Według danych Biura Informacji i Poszukiwań PCK zginął on 3 VIII 1944 r.

w obozie koncentracyjnym Mauthausen. 
10 Ur. 16 X 1911 r. w Zaleszczykach, zgilotynowany 24 I 1944 r. w więzieniu

w Brandenburgu. 

u Ur. 25 IX 11913 r. w Wędryni na Zaolziu, rozstrzelany 15 IV 1?45 r. w miejsco

wości Stein nad Dunajem. 
12 Wprawdzie sądy hitlerowskie skazały w latach 1939-1940 aż lt351 osób pod

zarzutem współpracy z polskim wywiadem, co stanowiło aż 34,60/o wszystkich skaza

nych, lecz były to w większości osoby oskarżone za działalność przypadającą na ilata 

poprzedzające wybuch II wojny światowej; ich ściganie umożliwiało w dużym stop

niu przejęcie przez władze hitlerowskie archiwum Oddziału II Sztabu Głównego WP . 

. Por. W. K o  z a c  z u k, Udział Polaków w wywiadzie antyhitlerowskim (Za Wolność 

i Lud, nr 51/1971, s. 8); L. L e  w a n d o  w i c z, Polskie archiwalia wojskowe w cza

sie okupacji 1939-1945 (Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2/1972, s. 481). 
13 Sprawy te omawia bliżej M. K a r c z e w s k i, Czy można zapomnieć?, War-

szawa 1969, który sam był także członkiem sekcji specjalnej. 

u Informacje uzyskane od mgra Stanisława Biernackiego, pracownika Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlei-owskich w Polsce. 
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straty, rozbito wiele komórek „Straganu", tak iż zaszła potrzeba daleko 
idącej ,reorganizacji i mozolnego odtwarzania centralnej sieci wywiadow
-czej. Ofiarą tragicznej w skutkach wsypy warszawskiej padła także 
placówka „Straganu" we Wrocławiu. 

Początki polskiego wywiadu antyhitlerowskiego we Wrocławiu ,się
gają 1933 r., kiedy to dla zadań głębokiego rozpoznania obszaru niemiec
kiego wprowadzono eksponenta Oddziału II do miejscowego konsulatu 
RJP. Utworzenie wrocławskiej placówki obserwacyjno-informacyjnej ,re
feratu „Zachód" miało początkowo tylko formalny charakter; podjęcie 
właściwej pracy przewidziane było dopiero na wypadek wojny 1s. W obli
czu intensywnego rozwoju niemieckiego potencjału militarnego zaszła 
rychło potrzeba rewizji dotychczasowej koncepcji . zadań wywiadu na 
obszarze Rzeszy. W myśl wytycznych z 1936 r. placówka we Wrocławiu 
miała odtąd obok zadań ogólnych skoncentrować swe wysiłki na badaniu 
niemieckiej gospodarki wojennej i zbierać informacje o wydajności pracy 
w zakładach prywatnych produkujących na potrz.eby armii, o zamówie
niach woj,skowy,ch, :bródlach energetycznych, stacjach rozdzielczych 
i prz.etwórczych, obronie przeciwlotniczej większych obiekitów przemy
słowych itd. 1s Owa aktywizacja działalności wywiadowczej odbywała się_ 
jednak wciąż w ramach pracy pokojowej; przestawienie jej na zadania 
właściwe okresom szczególnego napięcia czy wręcz zagrożenia wojennego 
nastąpiło dopiero wiosną 1939 r., zatem już po zajęciu przez Wehrmacht 
Czechosłowacji i terytorialnych roszczeniach Hitlera pod adresem P(?lski. 
Intensyfikacja pracy wywiadowczej zbiegła się tym razem z tworzeniem 
nowej sieci wywiadu wojennego i dywersji wojennej. Placówka wrocław
ska otrzymała wtedy dodatkowe środki finansowe dla pośpiesznej doraźnej 
[>Ozbudowy sieci agenturalnej, do której wolno było obecnie także anga
żować członków mniejszości polskiej w Niemczech 11. Niebawem zanoto
wano pierwsze sukcesy; oto w Żaganiu zdołano pozyskać do współpracy 
dyspozytora kolejowego, którego informacjom zawdzięczano rozpoznanie 
wielu niemiecbch jednostek wojsk.owy-eh na ·śląsku 1s. 

Pod koniec kwietnia 1939 r. przybył do Wrocławia attache wojsk.owy 
ambasady polskiej w Berlinie ppłk Szymański. Po rozmowach z zaufaną . 
grupą miejscowej- Polonii, girupą Polaków w Legnicy i przedstawi-cielami 
c:z;eskiego wywiadu oddanymi do dyspozycji Oddziału II doszło do utwo-

15 W. Ko z a c  z u k, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy 

Niemieckiej 1922-1939, Warszawa 1967, s. 243-244, 253. 
16 Tamże, s. 256.
17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP aż do ostatnich tygodni przed wybu

chem II wojny światowej było przeciwne wciąganiu członków mniejszości polskiej 

w Niemczech do pracy w polskim wywiadzie. 
1s K o z a c z u k,. op. cit., s. 282.

.. 
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rzenia tzw. zimnej agentury we Wrocławiu. Rozpoczęcie pracy miało na
stąpić na wy,raźny sygnał centrali z ,chwilą wybuchu działań wojennych. 
Błyskawiczny rozwój wydarzeń w pierwszych dniach września 1939 .r. 
stanął na przeszkodzie uruchomieniu siatki. Kontakt zdołano nawiązać 
dopiero dnia 5 września, kiedy to przybył do Wrocławia oficer wydelego
wany przez szefa Oddziału II płka Smoleńskiego. Dalszy przebieg kam
panii wrześniowej przesądził jednak o ponownym zamrożeniu siatki, 
w konkretnej bowiem sytuacji wojennej nie widziano glębsrego sensu jej 
działalności 19. Skład owej g.rupy i jej późniejsze losy pozostają nieznane. 
Likwidacja zorganizowanych form życia polskiego w Niemczech w� 
wrześniu 1939 r. i masowe aresztowania działaczy Związku Polaltów 
w Niemczech pozbawiły antyhitlerowską konspirację niezbędnego oparcia 
w Rzeszy. W tej sytuacji zachodziła potrzeba montowania centralnej sie
ci wywiadowczej Komendy Głównej ZWZ całkowicie od podstaw; głów
nym oparciem stać się miały skupiska robotników polskich deportowa
nych na roboty przymusowe do Rzeszy. 

W maju bądź czerwcu 1940 ,r. przywieziono do Wrocławia około 
300-osobowy transport Polaków z obszaru rejencji katowickiej. Cały
transport przekazany został do dyspozycji Fahrzeug- und Motorenwerke
G.m.b.H. (FAMO-Werke), mieszczących się przy ówczesnej Grundstrasse
12 i zakwaterowano na terenie zakładów 20. Wśród przywiezionych na
roboty przymuswe znalazła_ się grupa Polaków z Czechowic-Dzied.zi<:
w pow. Bielsko-Biała; byli to Karol Majdak, Antoni Kalarus, Stanisław
Gajdzica, Tadeusz Kraj,ewski, Tadeusz Marszałek, Bronisław Jurczyk,
Bolesław Błachura, Karol Tomaszewski i inni. Grupa ta wyróżniała się
wśród robotników polskich w zakładach· FAMO patriotyczną postawą
i poziomem intelektualnym; wielu z nich łączyła przyjaźń wyniesiona
z ławy szkolnej czy gimnazjum. Po zapoznaniu się z nowymi wa.runkami
pracy i rozejrzeniu się po mieście zaczęto nawiązywać kontakty z innymi
grupami Polaków przebywający{!h na robotach we Wrocławiu. Okazję ku
temu dawały niedzielne wycieczki nad Odrę w rejonie Popowic, a zwła
�cza nabożeństwa dla Polaków odprawiane w kościółku przy ul. Le
gnickiej.

Niebawem doszło też do nawiązania kontaktu z grupą polskich 
inżynierów, skierowanych do FAMO z podwarszawskich zakładów me
chanicznych URSUS i zatrudnionych tu w biurze konstruk,cyjnym. Grupa 
ta cieszyła się we W.roclawiu znacznymi przywilejami; była zwolniona 

19 J. Bart o s  z, Ludzie ze znakiem P, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969,

s. 142.
20 Relacje Stanisława Gajdzicy i Karola Tomaszewskiego z Czechowic-Dziedzic;

zbiory własne. 



1. Grupa polskich robotników przymusowych we Wrocławiu przed kościołem przy ul.

Legnickiej (1940 r.) 
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2-5. Zdzisław Maszewski, Zofia Maszewska, Jadwiga Lenkiewicz, Antoni Kalarus 
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Zuchthaus Brandenburg (Havel)-Gorden 
I. In den er.ten , Monaten dilrr.:n die Ciefannnen lrr. • I n.• n BńeC. tlann alt. & WKhen •In.en 

Brief an M.he Anł(9harln acb.-.lbtn und von Jhnen empfannn. Nur Tint.en• odtr JfaMhlnen
aehrlft 1uliiuhc. Umfanw h6<:h1ten• 4 nw6bnHche Sełten. Schlecbt INN.'"* Br'4tf• wel"CMfl 
nlcht RUJKehi.ndJ5n,. Kelne Markeo oder Geld In dl• Rńeffl plnl•�:,. 1-.elne ,\nNr�t11karwn, 
P,ckchen oder Paket.e Nndtn. 
Jn den erat.en I Monaten der StrafrerbilBunR' dOrfen die Cefannnen ketne-n BMud,. da,nn alle 
4 liona.te S.uch An1...-.h3rhrer empfannn. Die Oenehmlfłung mu8 ,·orher 1cbrlftll�h tln• 
reholl w•rd•n. 

I. AnfraJN:'ft &n dle Verwahung .. --.nten nur bnntwortet, .,enn 1,rtfum-.chlał{ beUJ..-t. 

4, Die Zuaran.KSnu:mmer (MIi C..fa.n,renc.n b:t � aur den Um�hlu zu .c:hrtłben. 

L�-�-- _ _,_-....c......_ ----- --------

6. Ostatni oficjalny list inż. Maszewskiego do siostry

.i 

� ... 



. \ 

7. List pożegnalny Karola Majdaka



Bod .Abschrirt: 

} L 424.44 
9 ( 3) J 67.4Jg 

I 1!1 :ł a ci .., n .l „ s D u u t s o h e a V .J l k e a 

In der Stra1'ssct,.e g.,�ęn 
den Sohoi&d .Anton i< o l s r u e, g,;boren am 7, Januar 1908 in 
Tsohaohor.itz, Kreis Bielitz, zuletzt in Braale.11 wobnht.tt .. �weellD, 
zur Zeit ił) dieser Saohe in geriohtlioher t'lntersuohungshatt, 

wą�n Laadeaverrats 
hat der Vol kllgeriohtaho r, 3. Senat, au! O rund der Hauptvtrhancilung 
vom '7), .August 1944, an ..-eloh er te il-genol!lll8D haben 

als Richter: 
Volksgeriohtsrat Dr. Greulioh, Voraitzer, 
Lc.ndgeriohtlldirek�r Storbeok, 
Ortsćruppenleiter rii.Jlter, 
Be=irk sstodtret Vehlberg, 
Absohnit�ldite r �erneoke, 

a1e Vertreter des Oberr eiaheanwalta: 
Ehter 5tac.tsl.ln-cl.t l:łeugel, 

f'Ur Reoht erkannt; 
Der J.n,;eklo�e ;.ntoo &.h,rue h at im Sot:l:18r 1942 dl.U'Oh O'nt.er

etutzung eiller hoohverr!iteri sohen polni sohen Or:;ani.sotion den Peind 
des ·Reicha beg.!nntigt. 

Er -:ird d1..her 
Zin ':' O d 8 

und :!Ur!! couernden :Shrverhu1t verurteilt, 

Dió Riohtigkeit der voreteh enden J.beehr11't 
.�ird begleubigt und die V ollat:reokbarkeit des 
Urteils besoheinit,;t. 

Berlin, den 30 • .l.uguet 1944 
gez,K.e.eetner, Regietung11ll11pektor 

c.ls Urkun!'.isbe
�

e

�

r GesoM1'tastelle 

Justizobers tl!.r 
ols Ur kun ds beomta r de ohli:ftsatelle 

8. Wyroi( Trybunału Narodowego 1r sprawie Antoniego I�alarusa



9-10. Stanisław Gajdzica, Karol Majdak

11. Polacy nad Odrą we Wrocławiu w lipcu 1941 r.

Stoją od prawej: Z. Maszewski, K. Majdak. K. Tomaszewski, T. Krajewski, inż. Ka

pała, technik - nazwisko nie znane, A. Kalarus 
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od obowiązku noszenia dyskryminacyjnego znaku „P" i zakwaterowana 

w „Baudach's Ho,tel'' przy ówczesnej Frankfurterstrasse 117 /119. Znaleźli 

się w niej m. in. inżynierowie Zdzisław Maszewski, Zdzisław Ruciński 

i Stanisław Karpała; dalszych nazwisk nie udało się ustalić. Przeniesienie 

wymienionych do Wrocławia łączyło się z podporządkowaniem zakładów 

URSUS tutejszym FAMO-W erke z uwagi na zbliżony profil produkcyjny. 

FAMO-Werke należały podówczas we Wrocławiu obok Linke-Hofmann 

Werke do najważniejszych ośrodków przemysłu zbrojeniowego. Tu odby

wała się produkcja silników do łodzi podwodnych oraz części do różnych 

pojazdów mechanicznych, tu także wspólnie z miejscową filią Junkers

-Werke produkowano silniki samolotowe. W sumie był to zatem obiekt 

godny uwagi kierownictwa „Straganu". 

W niewyjaśnionych bliżej okolicznościach doszło pod koniec 1940 r. 

do pozyskania inż. Zdzisława Maszewskiego dla celów·wywiadu ofensyw

nego ZWZ. Nastąpiło to najprawdopodobniej podczas pobytu Maszew

skiego u rodziny w Warszawie, gdzie skontaktowali się z nim funkcjo

nariusze Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego KG ZWZ występujący 

pod pseudonimami „Henryk" i „Inżynier" (prawdziwe nazwiska nie

znane). Postawione zadanie brzmiało: ,,Wyśledzenie produkcji Famo

-Werke we Wrocławiu, zbadanie nastrojów ludności i zebranie wszelkich 

informacji ważnych pod względem wojskowym'' 21. Dla wykonania po

wyższego zadania Maszewski miał dobrać sobie współpracowników, 

a zgromadzone materiały przekazywać specjalnemu kurierowi referatu 

,,Rzesza" (siatki „ZR") poprzez Katowice do K,rakowa. 

Kim był inżynier Zdzisław Maszewski? Wiadomo o nim, iż urodził 
się w dniu 8 IV 1914 r. w Suwałkach jako syn Stanisława i Kazimiery 

z domu Paszkowska. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego podjął 

w 1933 r. studia na Politechnice Warszawskiej, a po ich ukończeniu 

osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę w zakładach URSUS. W 1939 .r. 

zawarł związek małżeński z Zofią Ziepult i zamies:i'Jkal u żony przy ul. 
Rakowieckiej. W Warszawie mieszkała wówczas także siostra Maszew

skiego, Jadwiga Lenkiewicz, która prowadziła sklep przy ul. Raszyńskiej; 

z ,czasem przeniosła się do Warszawy i druga siostra młodego inżyniera, 

Leokadia. Początek okupacji hitlerowskiej nie zapowiadał zrazu wię-

21 ,, ... die Produktion der Famo-Werke in Breslau auszuspahen, die Stimmung 
der Bevolkerung zu erkunden und sonstige kriegswichtige Nachrichten einzuziehen". 
Cytat zaczerpnięty z uzasadnienia wyroku Trybunału Narodowego Rzeszy w sprawie 
przeciwko Stanisławowi Gajdzicy z 8 Il 1944 r.; Archiwum Akt Nowych (AAN), 

Zespól mikrofilmów akt b. Reichsjustizministerium, sygn. 1326, mikrofilm nr 24866, 
kl. 6. Identycznie w akcie oskarżenia naczelnego prokuratora przy Trybunale Naro
dowym przeciwko Antoniemu Kalarusowi z 15 VII ,1944 r.; tamże, sygn. 11'34, mikro
film nr 24674, kl. 24. 
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.kszych zmian w życiu rodziny Maszewskich. Zdzisław nadal pracował 
w URSUS-ie, a siostra nadal prowadziła swój sklep. Względnie spokojny 
tryb życia został zakłócony przeniesie�iem 26-letniego wówczas inż. Ma
szewskiego do Wrocławia 22. 

We Wrocławiu tymczasem Maszewski ,rozglądał się za odpowiednimi 
·współpracownikami. Wydaje się, iż j�o pierwszych pozyskał do pracy
wywiadowczej kolegów z URSUS-a, inżynierów Zdzisława Rucińskiego
i Stanisława Karpalę. Następnie zwrócił uwagę na grupę czechowicko
-dziedzicką; zaprzyjaźnił się z nią, uczestniczył we wspólnych niedziel
nych wycieczkach czy spotkaniach towarzyskich. Niejedną okazję ku
temu stwarzało samo usytuowanie hotelu „Baudacha", gdyż w tej sa
mej posesji mieściło się kino „Metropol". i kawiarnia (,,Kaiser's-Kaffe
geschaft"). Po niezbędnym rozpoznaniu Maszewski przystąpił do indywi
dualnego werbowania dalszych członków do swej siatki. 36-letni Karol
Majdak, najstarszy spośród Slązaków przywiezionych do Wrocławia
z Dziedzic, jako pierwszy wyraził zgodę na pracę dla polskiego wywiadu.
Najprawdopodobniej został też niebawem zaprzysiężony i otrzymał kon
kretne zadania.

W maju 1941 r. Majdak skontaktował Maszewskiego ze swym kolegą
z Dziedzic, Stanisławem Gajdzicą. Ten ostatni, .urodzony 13 V 1919 r.
w Bystrzycy na Zaolziu w rodzinie urzędnika policji, był studentem AH
w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej w 4 pułku strzelców górskich
w Cieszynie podjął w 1939 r. w Krakowie pracę w walcowni. Po kampa
nii wrześniowej został bez pracy i przeniósł się do Dziedzic, skąd
w czerwcu 1940 r. został wywieziony na roboty do Wrocławia. Maszewski
starał się podczas pierwszego spotkania zbadać przeszłość Gajdzicy i jego
'Stosunki rodzinne; kiedy dowiedział się o jego przeszkoleniu wojskowym,
sprowadził rozmowę na temat wraków samolotów złożonych na terenie
zakładów FAMO. Nie przedstawiając się jeszcze jako pracownik polskie
go wywiadu, pytał Gajdzicę, czy nie udałoby się ustalić źródła uszkodzeń
w samolotach. Gajdzica obiecał zająć się sprawą, codziennie bowiem
w drodze do pracy przechodził w pobliżu samolotów przy ul. Strzegom
skiej. Za pomocą lornetki wypożyczonej od byłego członka KPD zatrud
nionego w FAMO i przy asekuracji jednego z kolegów przeprowadził
niezbędne obserwacje z mostu naprzeciw zakładów i łatwo stwierdził,
ie uszkodzenia pochodziły od broni maszynowej. Wyniki obserwacji
zostały przekazane Maszewskiemu, który wówczas przedstawił się jako
pracownik wywiadu ZWZ, wzywając jednocześnie Gajdzicę do współpra
cy. Oferta została przyjęta; wkrótce potem nastąpiło zaprzysiężenie w ho
telu „Baudach" i przydział nowych zadań. Przewidywały one rejestrację

22 Dane przekazane przez Leokadię Jeleńską. 
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wrocławskich mostów i ich charakterystykę techniczną, zabezpieczanie 
różnych próbek metali używanych przy produkcji w FAMO, ponowne 
dokładne zbadanie ,charakteru wspomniąnych wyżej uszkodzeń i typów 
uszkodz�mych samolotów oraz ustalenie źródeł zaopatrzenia FAMO w alu
minium i typów produkowanych śmigieł samolotowych 23. Zadań tych 
Gajdzica nie zdołał w pełni wykonać, ponieważ pod koniec 1941 r. na
darzyła mu się okazja przeniesienia się do Krakowa, z której za wiedzą 
Maszewskiego skorzystał. 

Jesienią 1941 r. Maszewski zwerbował do siatki kolejnego Ślązaka, 
Antoniego Kalarusa z Czechowic, znanego przedwojennego działacza 
Związków Zawodowych i członka Zarządu Głównego ZZ. Kalarus urodził 
się 7 I 1908 r. w Czechowicach. Po ukończeniu szkoły podstaw<!wej był 
najpierw robotnikiem rolnym, potem zdobył zawód kowala i rozpoczął 
pracę w walcowni w Dziedzicach, która z przerwą na odbycie służby 
wojskowej w pułku artylerii w Bielsku trwała do listopada 1939 r. Wtedy 
to za swą działalność związkową został aresztowany przez policję hitle
rowską .. W kwietniu 1940 r. został zwolniony z aresztu i wkrótce potem 
skierowany na ,roboty do Wrocławia. Kalarus nie otrzymał zrazu konkre
tnych zadań wywiadowczy-eh, miały one zostać sprecyzowane podczas 
wyja:oąu Maszewskiego na urlop do Warszawy. 

Podczas pobytu Maszewskiego w Warszawie w sierpniu 1942 r. jego 
przełożony „Henryk" skontaktował go z niejakim „Marianem", który 
polecił wyszukać we W.rocławiu Polaka dysponującego własnym mieszka
niem i który byłby gotów przyjmować przejeżdżających oficerów polskich 
i zaopatrywać ich w środki finansowe oddane mu do dyspozycji przez 
AK. Maszewski ."?aproponowal wtedy właśnie Kalarusa; propozycję zaak
ceptowano i wręczono dla Kalarusa 750 marek wraz z hasłem, przy któ
rego pomocy przyjezdni mieli się legitymować we Wrocławiu. Kalarus 
przyjął powierzone mu zadanie i w dwóch partiach odebrał pieniądze 
organizacyjne od Maszewskiego. W następnych miesiącach podobno je
dnak tylko raz zgłosił się we W.rocławiu peyłien nieznajomy, poszukujący 
kontaktu za pomocą ustalonego hasła; przybysz nie potrzebował jednak 
środków pieniężnych, z czego wnioskowano, że chodziło tylko o spraw
dzenie bezpieczeństwa lokalu kontaktowego czy też przerzutowego 24. 

Wydaje się, iż hitlerowskim władzom śledczym nie udało się ustalić pra
wdziwej roli Kalarusa w w,roclawskiej placówce „Straganu". W aktach 

23 Informacje udzielone autorowi przez Stanisława Gajdzicę, pokrywające się na 

ogól z treścią wyroku skazującego z 8 II 194'4 r. 

24 Informacje przekazane przez Eugeniusza Kalarusa oraz dane zawarte w akcie 

oskarżenia i wyroku skazującym Antoniego Kalarnsa; AAN, Reichsjustizministerium 

1134, mikrofilm nr 24674, kl. 24-25 i 39-41. 
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sądowych zachowała się m. in. wzmianka o raporcie wrocławskiego ge
stapo (referat III A 3) z 5 XI 1943 r., określającym Kalarusa jako kie
rownika akcji „N" we Wrocławiu; placówka gestapo w Płocku zdołała 
nawet zebrać konkretne materiały obciążające. Cala ta dokumentacja 
uległa jednak zniszczeniu podczas jednego z nalotów na Berlin i niemo
żliwością było jej odtworzenie 25• Rodzina Kalarusa przypomina sobie też, 
że poqczas jednego z urlopów w Czecho�icach zwierzył się ze swoich 
wyjazdów do nie znanej bliżej hrabiny, właścicielki podwrocławskiego 
majątku ziemskiego. Cel tych wyjazdów nie jest znany, nasuwać się mo
że jednak przypuszczenie o ewentualnych kontaktach czy próbach nawią
zania kontaktu z niemiecką antyhitlerowską grupą konspiracyjną 
,,Kreisauer Kreis" 2s.

Inż. Maszewski zabiegał rówmez o pozyskanie osób, którym powie
rzał tylko jednorazowo określone zadanie. Do kręgu tych osób, nie za
przysięganych dla ZWZ-AK, należał m. in. Karol Tomaszewski z Dziedzic, 
przywieziony do Wrocławia w wieku 18 lat (ur. 18 X 1921 r.). Maszew
ski znając jego zam.iłowania fotograficzne i wiedząc, że dysponuje -
mimo obowiązującego Polaków zakazu - apa,ratem fotograficznym, po
prosił o wykonanie kilku zdjęć zakładów FAMO, placu sąsiednich 
Junkers-Werke ze wspomnianymi już uszkodzonymi samolotami oraz 
zakładów Linke-Hofmann. Tomaszewski wykonał zamówione fotografie 
i przekazał je osobiście Maszewskiemu; dalszych zadań już nie otrzy

mał 27
• Krąg stałych i doraźnych współpracowników inż. Maszewskiego 

powiększali jeszcze Tadeusz Krajewski, Tadeusz Marszałek i Bolesław 
Błachura; wykonywane przez nich zadania nie są jednak bliżej znane. 
Wydaje się, że liczba członków wrocławskiej placówki „Straganu" nie 
ogranicza się tylko do przytoczonych już nazwisk; rozmia,ry późniejszych 
aresztowań zdają się potwierdzać ten domysł. 

W myśl pierwotnych ustaleń z „Henrykiem" i „Inżynierem" inż. Ma
szewski miał przekazywać zgromadzone materiały za pośrednictwem spe
cjalnego kuriera centralnej sieci wywiadowczej ZWZ. Pierwszy stwier
dzony przyjazd kuriera do Wrocławia miał m1eJsce na krótko przed 
Wielkanocą bądż Zielonymi Swiętami 1941 r. P,rzybyla tu wówczas 

2s Tamże, kl. 10-11, pismo naczelnej prokuratury przy Trybunale Narodowym 
do berlińskiego gestapo z 19 V 1944 r. 

26 Informacja przekazana przez Eugeniusza Kalarusa. Na temat grupy „Kreisauer 
Kreis" por. m. in.: K. J o n c a, Doktryna polityczna arystokratycznej „opozycji" an

tyhitlerowskiej na Sląsku (1940-1944). Spór wokół „Kreisauer Kreis" (Studia Śląskie, 
Seria nowa, t. XX, Opole 1971, s. 149 i n.); t e  n ż e, Prawo w koncepcjach śląskiej

,,opozycji'' antyhitlerowskiej „Kreisauer Kreis" Helmutha Jamesa von Moltke, (tam
że, t. XXI, Opole 1972, s. 135 i n.). 

27 Informacje przekazane autorowi przez Karola Tomaszewskiego. 
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kurierka sieci „ZR" Marta Rachel ps. ,,Rona" 28, przekazała Maszewskie

mu pisemne wytyczne do dalszej pracy i odebrała jednocześnie raport 
z informacjami o poczynionych dotąd obserwacjach. Raport został prze
wieziony do Katowic i złożony Zygmuntowi Witczakowi 29, u którego 
zbiegały się wszystkie nici systemu łączności służby kurierskiej grupy 
„ZR". W. Katowicach dokonywano segregacji napływających z Rzeszy 
materiałów i z kolei odsyłano do Krakowa, do szefa „ZR" Emanuela Pro
wera, który wreszcie osobiście lub też za pośrednictwem kurierów prze

kazywał je do Warszawy 30. Z podobną misją przybyła Rachel do Wro

cławia co najmniej jesz-cze raz w ciągu 1941 ·r. 

Dla 1942 r. brak wiadomości o przyjazdach kurierów do Wrocławia; 
wynikało to prawdopodobnie ze zmiany dotychczasowego trybu przeka

zywania informacji do centrali „Straganu". Maszewski wykorzystując 
swoje legalne wyjazdy urlopowe do Warszawy zabierał tedy i zebrany 
materiał wywiadowczy z Wrocławia. Wówczas to sklep przy ul. Raszyń

skiej prowadzony przez Jadwigę Lenkiewicz zaczął pełnić funkcję lokalu 
kontaktowego. Tutaj, podobnie zresztą jak i w mieszkaniu żony przy ul. 
Rakowieckiej, dochodziło do przekazywania informacji przełożonym 
z centrali, tu Maszewski otrzymywał wytyczne, tu wreszcie odbywał na
rady z „Henrykiem" i „Stanisławem" (nazwisko nieznane) 31. 

Działalność „Straganu" osiągnęła w 1942 r. największy rozkwit 
i wówczas właśnie doszło do tzw. afery Kalksteina. Gestapo nie przystą
piło jednak natychmiast do likwidacji poszczególnych placówek, lokali 
kontaktowych i aresztowania żołnierzy „cichego frontu". Specjalne ko
mando RSHA podjęło natomia:,t dokładną inwigilację rozpoznanych 
członków „Straganu", ścisłą obserwację systemu łączności i dróg przerzu
towych. Do akcji włączyły się również placówki gestapo tych miast lub 
okręgów, w których istniały sekcje wywiadu ZWZ-AK. Uderzenie nastą
piło dopiero po kilkumiesięcznym przygotowaniu. 

We Wrocławiu tymczasem Maszewski zdradzał już pod koniec 1941 r. 

oznaki niepokoju; już wtedy zdawał sobie sprawę z tego, że jest śledzo
ny. Wrocławskie gestapo niewątpliwie nadzorowało wówczas wszystkie 
skupiska Polaków na terenie miasta, w tym także niedzielne nabożeń-

2s Ur. 26 V 1904 r. w Kępnie, zatrudniona jako księgowa w Katowicach w fir

mie Binder; dnia h X 1943 r. skazana na śmierć przez Trybunał Ludowy i 2 XI 

Hl43 r. stracona. 

29 Ur. 21 III 1899 r. we Wrześni, pracownik firmy Binder w Katowicach; dnia 

24 I 1944 r. stracony po skazaniu przez Trybunał Narodowy. 

ao Por. akt oskarżenia naczelnego prokuratora przy Trybunale Narodowym prze

ciwko Marcie Rachel z 11 VI 1943 r.; AAN, Reichsjustizministerium 1742, mikrofilm 

nr 25282, kl. 5 i 7. 
s1 Informacje Leokadii Jeleńskiej. 
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stwa dla robotników polskich w kościół.ku przy ul. Legnickiej i ruch 
w hotelu „Baudacha". Praca gestapowskich agentów naprowadziła wio
sną 1942 r. na ślad działającej we Wrocławiu organizacji ZWZ-AK, zało
żonej z inicjatywy Mieczysława Reszla, żołnierza ZWZ od sierpnia 
1941 r. 32 Praca owej organizacji konspiracyjnej przybrała rychło tak 
szerokie rozmiary, że wrocławskie gestapo przystąpiło w dniu 5 VI 
1942 r. do aresztowań 33. Ich ofiarą padł m. in. inż. Zdzisław Ruciński, 
a być może i dalsi członkowie lub współpracownicy grupy Maszewskiego. 
Gestapowskie śledztwo ujawniło wiele faktów świadczących o ·rozległej 
pracy wywiadowczej organizacji zainicjowanej przez wspomnianego wy
żej Mieczysława Reszla, które mogły przyczynić się do rozbicia siatki 
inż. Maszewsikiego. Zachowany raport RSHA, oparty na szczegółowym 
sprawozdaniu wrocławskiego gestapo, informuje, co następuje: 

„W sierpniu 1941 r. został zwerbowany do polskiej tajnej organizacji 
,,ZWZ" Mieczysław R e s  z e  1, ur. 8. 10. 07 w Rauxel/Westf. Powierzo
no mu wówczas zadanie rozpoznania transportów wojskowy-eh, przemysłu 
zbrojeniowego na Dolnym i Górnym Śląsku oraz nastrojów ludności 
i sytuacji aprowizacyjnej na Dolnym i Górnym Śląsku. R e s  z e 1, który 
przyjął zadanie, zwerbował z kolei swego wuja i polecił mu założyć we 
Wrocławiu grupę ruchu oporu organizacji wojskowej „ZWZ". Wykonując 
powyższe zadanie ów Polak zwerbował wielu agentów, którzy dostarczali 
mu in.formacji o zakładach zbrojeniowych, lotniskach itd. Ponadto został 
jeszcze założony tzw. oddział socjalny, który gromadził żywność, odzież 
i inne reglamentowane wskutek wojny towary i przekazywał je Polakom 
w Generalnym Gubernatorstwie. Ponadto organizowano zbiórki pieniężne 
na cele polskiego ruchu oporu. Uczestniczyli przede wszystkim byli pol
scy oficerowie, urzędnicy, studenci i inni członkowie warstwy inteligencji. 

Kierownik grupy ruchu oporu „ZWZ" we Wrocławiu utrzymywał. 
ścisły kontakt z rodzinami dawnych aktywistów byłej polskiej mniejszo
sc1 we Wrocławiu (Zw.iązku Polaków w Niemczech). Zorganizował: 

• w związku z tym grupy, w których słuchano wspólnie zagraniczne audycje
radiowe. Stapoleitstelle Breslau aresztowała dotychczas 53 osoby w oma
wianej sprawie. Podczas rewizji w mieszkaniach znaleziono liczne mel
dunki o zakładach zbrojeniowych, sieci komunikacyjnej itd. oraz wiele
map i planów sytuacyjnych z obszaru Górnego i Dolnego Śląska. I cho
ciaż grupa ruchu oporu znajdowała się dopiero w stadium rozbudowy,

32 Po zakończeniu śledztwa Mieczysław Reszel został 16 XII 1942 r. przeniesiony

do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie zginął już 13 I 1943 r. 

3S Z datą 5 VI 1942 r. łączono dotychczas wyłącznie akcję policyjną przeciwke> 

członkom tzw. grupy „Olimp"; por. A. K o n i e c 7- n y, Wrocławski „Olimp" (Odra, 

nr 9/1963, s. 19-23). Ostatnio wiele uwagi poświęcił owej grupie J. W y d e r k o  w

s k i m. in. w swej książce pt. Po wrześniu był lipiec, Warszawa 1971. 
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udało się jej już zgromadzić wiele materiału i przekazać go swym zlece

niodawcom" 34. 

Dalsze badania wyjaśnią być może ewentualne powiązania organizacji. 

Mieczysława Reszla z grupą Maszewskiego. Już obecnie można jednak 

przyjąć, ,jż śledztwo w sprawie organizacji ZWZ przyczyniło się w jakimś 
stopniu do rozpracowania placówki „Straganu" przez wrocławskie ge
stapo. Tymczasem nastąpiły dalsze fatalne wydarzenia. 21 XI 1942 r .. 

w Hamburgu, w punkcie kontaktowym tamtejszej placówki „Straganu", 

zostali aresztowani Emanuel Prower wraz z Zygmuntem Witczakiem. 

Przy zatrzymanych znaleziono obciążające materiały przygotowane dla 

tamtejszej tajnej radiostacji oraz pieniądze organizacyjne 35. Po kilku 

dniach nastąpiły aresztowania członków placówki w Berlinie, zaś w Ka

towicach 1 XII 1942 r. zatrzymana została Marta Rachel. Konfrontacja 
uzyskanych zeznań z posiadanymi już informacjami pozwoliły gestapo 

przygotować ostateczne uderzenie na grupę wrocławską. 

Prawdopodobnie w styczniu 1943 r., w nieznanych niestety okolicz

nościach, aresztowany został inż. Maszewski. N a wieść o tym jego żona 

opuściła mieszkanie i pod przybranym nazwiskiem ukrywała się w War
szawie. Wkrótce jednak znalazła się w rękach policji, zostda osadzona 

na Paw.iaku, gdzie zginęła w czasie trwania powstania w getcie 36. Zofia 
Maszewska-Ziepult stała się w ten sposób pierwszą ofiarą związaną 

z dziejami wrocławskiego „Straganu"; wiadomość o śmierci żony nie do
tarła już do inż. Maszewskiego. W dniach 27-30 I 1943 r. gestapo are

sztowało we Wrocławiu 'Karola Majdaka, Tadeusza Krajewskiego, Tadeu
sza Marszałka, dalej Juliana Feliksiaka, Jana i Józefa Sromków pochodzą

cych z pow. Bielsko-Biała, także zatrudnionych w FAMO, ponadto Józefa 
Spiewaka i Józefa Szczotkę z Dziedzic, który wówczas odbywał służbę 
wojskową w Wehrmachcie i utrzymywał kontakt z niektórymi członkami 
,,Straganu". 27. stycznia zatrzymany został także Karol Tomaszewski, 

przebywają-cy wówczas w zakładach Junkersa przeniesionych w grudniu 
1942 ,r. do miejscowości Kraliki pod Międzylesiem w Sudetach. Ogółem 
areszto:wanych zostało 19 osób, które osadzono we wrocławskim więzie
niu policyjnym. Z rąk gestapowskich zdołał wymknąć się Bolesław Bla
chura; w grudniu 1942 r. pojechał na urlop do rodziny w Kobiernicach 
pod Bielskiem i nie powrócił już do W�ocławia. Ukrywał się do końca 
wojny 37• W dniach wrocławskich aresztowań na urlopie u ·rodziny prze-

34 Reichssicherheitshauptamt Amt IV - Meldung wichtiger staatspolizeilicher· 

. Ereignisse, nr 7 z 26 I 1943 r. 

35 Informacje udzielone przez Annę Czermak z Ormingeringen (Szwecja), byłą, 

żonę Emanuela Prowera. 
3s Informacja Leokadii Jeleńskiej. 

37 Informacje Karola Tomaszewskiego i Stanisława Gajdzicy.
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bywał także Antoni Kalarus. Tu dotarły doń wieści o akcji gestapo. Ra
dzono mu ucieczkę do Generalnego Gubernatorstwa, dysponował przecież 
dowodem osobistym na nazwisko Antoni Sianek z pieczątką urzędu 
gminnego w Mścibowie, pow. Wołkowysk, dostarczonym mu przez kon
spirację. Nie posłuchał jednak tych rad, zawierzył solidarności towarzy
szy walki i złożonym przysięgom dochowania tajemnicy; uznał, że jego 
ucieczka obciążyłaby kolegów, byłaby wobec nich zdradą, a na niego 
samego rzuciłaby podejrzenia. Wrócił zatem do Wrocławia i tu został 
aresztowany 10 II 1943 r. 38 Na razie na wolności pozostawał jedynie Sta
nisław Gajdzica. Gestapo dotarło również do warszawskich lokali kontak
towych Jnż. Maszewskiego. Tlł zostały aresztowane obie jego siostry, 
Leokadia i Jadwiga Lenkiewicz, które po krótkim pobycie na Pawiaku 
przetransportowano do więzienia we Wrocławju 39. 

WFJ wrocławskim Polizeiprasidium wszystkich aresztowanych umie
szc:tono w odrębnych ,celach i przystąpiono do śledztwa. P,rowadzili je 
funkcjonariusze referatu III A 3 oraz IV N, specjalizujący się w kontrwy
wiadzie oraz budowie siatek inwjgilacyjnych. Jednym z nich był asystent 
kryminalny Erich Gesler 40. Podczas długich przesłuchań wciąż padały 
pytania o kontakty z Maszewskim i Kalarusem, częstotliwości spotkań 
z nimJ, ,charakterze otrzymanych zadań wywiadowczych, czy pobytach 
w hotelu „Baudach.a". Próby zaprzeczania na niewiele się 2idały, gdyż 
gestapo dysponowało obszernym materiałem obciążającym. Aresztowani 
orientowali się na ogól w aktualnym stanie śledztwa; informacje na ten 
temat wymieniali sobie podczas spotkań na korytarzach więziennych, 
w łaźni, a wieczorami próbowano i rozmów przez okno. Właśnie na ta
kiej rozmowie został przyłapany Karol Tomaszewski; ukarano go za to 
24-dniowym karcerem. Dodajmy, że podczas śledztwa we Wrocławiu za
trzymanym nie zezwolono na prowadzenie korespondencji z rodzinami.

Po zamknięciu dochodzeń wrocławskie gestapo od.dało najbardziej ob
ciążonych do dyspozycji Sądu Wojennego Rzeszy. Sąd ten zrezygnował 
jednak z przejęcia i rozpatrzenia sprawy we własnym zakresie. W lipcu 
lub sierpniu 1943 r. ,,sprawa Maszewskiego i innych" została przekazana 
prokuraturze przy Trybunale Narodowym (Volksgerichtshof). Komplet 
akt śledztwa został przedtem jeszcze udostępniony grupie operacyjnej 

38 Informacja Eugeniusza Kalarusa, por. też akt oskarżenia Antoniego Kalarusa. 

39 Informacje Leokadii Jeleńskiej; szczegóły aresztowania zawarte są także w za_ 

chowanych listach więziennych Jadwigi Lenkiewicz do siostry. 

40 Bliższe szczegóły na temat struktury organizacyjnej, obsady personalnej i roz

miarów aresztowań Staatspolizeileitstelle Breslau zawiera praca A. K o  n i e  c z  n e

go, Organizacja i działalność wrocławskiego gestapo w latach 1933-1945 (Biuletyn 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XXIII, Warszawa 

1971, s. 7-117). 
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referatu IV E 5 RSHA. W związku ze wspomnianymi czynnościami pro
cesowymi nastąpil:o przeniesienie wrocławskkh konspiratorów do berliń
skiego więzienia przy Alexanderplatz. Tu rozpoczęła się nowa seria 
przesłuchań i konfrontacji przed sędzią śledczym, zmierzająca do sformu
łowania zarzutów w oficjalnych nakazach aresztowania. Nakazy te wrę
czono 6 VIII 1943 r.; nie otrzymała go jedynie Leokadia Maszewska, 
która wprawdzie nie należała do konspkacji, ale doskonale orientowała 
się w charakterze działalności swego brata i była świadkiem warszaw
skkh spotkań i na:rad; wypuszczono ją na wolność. 

W prokur.aturze Trybunału Narodowego czyniono ostatnie przygoto
wania do serii .procesów wrodawsk.iej grupy „Straganu". Terminy ich 
trzeba było odłożyć niemal w ostatniej chwili, gdyż do Berlina dotarła 
wiadomość o aresztowaniu Stanisława Gajdzicy, poszukiwanego dotych- · 
czas bezskutecznie listami gończymi przez wrocławskie gestapo. Areszto
wania dokonano przypadkowo w Krakowie 16 III 1943 r. Podczas prze
słuchania na Montelupich gestapo zidentyfikowało Gajdzicę 'i wkrótce też 
odesłano ,go do Wrocławia. Tu poddano go krótltiemu śledztwu i po około 
dwóch tygodniach skierowano w transporcie do Berlina. Droga na Ale
xanderplatz wiodła poprzez więzienie w Głogowie, gdzie konwojowani 
m�eh przenocować. Na ulicach Głogowa Gajdzica podjął próbę ucieczki, 
która niestety się nie powiodła; pociągnęła natomiast za sobą okirutne 
skatowanie i zakucie w kajdany. W wagonie więziennym Gajdzica zdo
łał za cenę zegarka, który cudem przemycił przez więzienia w Krakowie 
i Wrocławiu, .nakłonić strażnika do usunięcia z akt notatki o próbie · 
ucieczki. Okoliczność ta wywarła niewątpliwie wpływ na dalsze postępo
wanie policyjno-sądowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tzw. Flucht
vermerk zaciążyłby poważnie na późniejszym tra•ktowaniu przez gestapo. 

Wkrótce po przybyciu na Alexanderplatz doszło do ni€spodziewanego 
spotkania Gajdzi<:y z inż. Maszewsk,im w łaźni berlińskiego więzienia. 
Maszewski opowiedział mu wtedy o aktualnym stanie śledztwa, o tych 
wszystkich jego elementach, którym nie sposób było zaprzeczyć, ponie
waż jeden z grona inżynierów z URSUS-a okazał się agentem gestapo. 
Padło nazwisko owego zdrajcy. Maszewski pow.iedział tci, że wobec wy
jazdu Gajdzicy do Krakowa jesienią 1941 r. i nie objęcia go falą pierw
szych aresztowań zdecydowano o przerzuceniu nań niektórych zarzutów 
dla odciążenia pozostałych konspiratorów. W obecnej sytuacji łnż. Ma
szewski postanowił odwołać swe pierwotne zeznania; wprowadziło to 
pewne zamieszanie do uporządkowanego już materiału śledczego, ale 
zarazem znacznie pogorszyło sytuację szefa wrocławskiej placówki „Stra
ganu". Ten jednak wówczas pogodził się już ze swym losem. Zgromadzo
ny materiał obciążający był tak obszerny, że wynik bliskiego postępowa
nia sądowego nie pozostawiał dlań żadnych złudzeń i dlatego zamierzał 

7 - Sobótka l/73 
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wziąć cały ciężar odpowiedzialności na siebie z myślą o ratowaniu towa

rrzyszy walki. Taka postawa Maszewskieg·o pozwoliła Gajdzicy obrać 
dogodną linię obrony w· śledztwie; podczas przesłuchań opowiadał więc 
szeroko o sprawach nie stanowiących już tajemnicy dla gestapo, unikając 
pułapek i nie wyjaśnionych dotąd kwestii odnoszących się do jego udziału 
w pracach �,Straganu" 41. 

Niedługo potem los zdawał się uśmiechnąć do uwięzionych. 23 XI 
1943 r. podczas kolejnego nalotu alianckiego na Ber1in bomby spadły 
także na więzienie przy Alexanderplatz; zniszczeniu uległo jego frontowe 
i�krzydlo (administracyjne), a wraz z nim akta śledztwa przeciwko człon
kom wrocławskiego „Straganu" 42. Prokuratura przy Trybunale Narodo
wym przystąpiła jednak natychmiast do odtwarzania zaginionej dokumen
tacji. W tym celu zwróciła się do wszystkich urzędów uczestniczących 
w śledztwie (placówki gestapo we Wrocławiu i Berlinie, Sądu Wojennego 
Rzeszy, sędziego śledczego itd.) o nadesłanie odpisów protokołów przesłu
chań i innych dokumentów 43

. Mimo wielu ponagleń odtwarzanie "trwało 
kilka miesięcy. W końcu prokuratura była znów w posiadaniu dość wy
czerpującej ddkumentacji, tak iż mogła zredagować akty oskarżenia; 
oskarżenie Antoniego Kalarusa np. nosiło datę 15 VII 1944 r. 

W ciągu 1944 r. rozstrzygnęły się losy członków wrocławskiego „Stra
ganu". Jako pierwszy stanął przed 3 senatem Try.bunału Narodowego 
Stanisław Gajdzica. 8 lutego zapadł wyrok skazujący go na 4 lata obos
trzonego obozu karnego; wkrót<:!e potem został przeniesiony do obozu dla 
Polaków przy więzieniu w Rawiczu, gdzie pozostał do ewakuacji w sty
czniu 1945 r.; szczęśliwie doczekał wolności w obozie Griebo w dniu 
25 IV tegoż roku 44• Jako nasiępny stanął przed Trybunałem Karol Maj
dak, którego dowieziono na rozprawę z ciężkiego więzienia w Amberg. 
18 VII 1944 r. zapadł wyrok Śkazujący go na karę śmierci 45_ W trzy dni 
później takim samym wyrokiem z.akończył się proces faż. Zdzisława Ma
szewskiego 46, którego doprowadzono na salę rozpraw nr 2 Vollksgericht'S-

,1 Informacje Stanisława Gajdzicy. 
42 Por. pismo prokuratury przy Trybunale Narodowym do berlińskiego gestapo

z 4 XII 1943 r.; AAN, Reichsjustizministerium 1134, mikrofilm nr 24674, kl. 5. 
43 Tamże, kl. 5-11.

44 Tamże 1326, mikrofilm nr 24866, kl. 6-10 (wyrok) oraz inform�cje Stanisława 
Gajdzicy. 

45 Według dokumentów udostępnionych przez wdowę po Karolu Majdaku (list 
z więzienia w Amberg, urzędowe wezwanie na rozprawę główną oraz list z więzienia 
Brandenburg-Gorden). 

48 Informacja o dacie skazania Maszewskiego zawarta jest w wyroku Antoniego 
Kalarusa. 
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hofu przy Bellevuestrasse 15 z więzienia karnego w Plotzensee 47. Bez
pośrednio po skażaniu przeniesiono Majdaka i Maszewskiego do zakładu 
karnego w Brandenburg (Havel)-Gorden, gdzie mieli oczekiwać na 
wykonanie wyroku. 30 VIIl 1944 r. odbył się proces Antoniego Kalarusa; 
także i on odbył się w sali ,rozpraw nr 2. Składowi orzekającemu prze
wodniczył tym razem radca Trybunału Narodowego dr Greulich, a oskar
żał I prokurator Heugel. Sentencja wyroku brzmiała: ,,Oskarżony Antoni 
Kalarus udzielał latem 1942 r. pomocy polskiej organizacji wywrotowej, 
wspierając wroga Rzeszy. Dlatego zostaje skazany na śmierć i utratę 
praw publicznych na zawsze" 48. Także i jego przeniesiono do więzienia 
w Brandenburgu-Garden nad Hawelą. 

Minister sprawiedliwości Rzeszy, działając z upoważnienia Hitlera, 
zatw.ierdzil wszystkie vyyroki śmierci. Jako pierwszy został oddany katu 
inż. Maszewski. 11 IX 1·944 r. o godz. 1246 nastąpiło zgilotynowanie 49. 

Na krótko przed egzekucją pozwolono mu jeszcze napisać ostatnie słowa 
do siostry: ,,Kochana Lolu. Jesteś zapewne już w posiadaniu mego listu 
z tą tragkzną wiadomością o moim wyroku śmierci so. Za chwilę odejdę 
z tego świata. Mam możność jeszcze ten ostatni list napisać. Chciałbym 
pożegnać Zochnę. Lolu, jeśli kiedy, może nawet za lat parę, ją zobaczysz, 
to ją pożegnaj. Powiedz jej, że był kiedyś na świecie ktoś, krto ją darzył 
największym uczuciem miłości, jakie w ogóle na ziemi istnieje. Powiedz 
jej, że życzę jej szczęścia. Ni,ech ona czasem może w Tocznicę mej śmierci 
wspomni mnie. Moje ostatnie myśli są przy niej. Ty Lolu nie rozpaczaj, 
bo to i tak nic nie pomoże. Taka jest wola Boża. Chciałbym Cię jeszcze 
prosić, abyś może wspólnie ze Skierniewicami postarała się o sprowadze
nie moich prochów do kraju. 
Poproś pań[stwo] Dąbrowskich, aby się Tobą ·zaopiekowali. żegnaj Lolu, 
pożegnaj całą ·rodzinę. Niech Cię Bóg prowadzi. 

Całuję Cię Zdzich 
Bradenburg w dniu mego stracenia 
11 września 1944 roku 
PS. Załączam fotografię Zochy i medalik, te dwa przedmioty, które mia
łem ze sobą" 51

• 

47 Fakt przebywania w więzieniu Plotzensee potwierdza zachowana koresponden-

·cja z siostrą Leokadią.
4s AAN, Reichsjustizministerium 1134, mikrofilm nr 24674, kl. 39.
49 Dane Biura Informacji i Poszukiwań PCK.
so Zachowały się dwa listy Maszewskiego do siostry z 16 VIII 1944 r.; jeden 

z listów dajemy w tłumaczeniu, a drugiego zamieszczamy fotokopię. 
si List ten udostępniła Leokadia Jeleńska. Warto dodać, iż zgodnie z życzeniem

wyrażonym w pożegnalnym liście prochy jnż. Maszewskiego zostały w czerwcu 1949 r. 

sprowadzone do Polski. 
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Już nazajutrz stracono Karola Majdaka, a 24 X 1944 r. Antoniego 

Kalarusa 52
• Wydaje się, że doszło również do skazania siostry Maszew

skiego, Jadwigi Lenkiewicz. Jej zachowana korespondencja z więzienia 

w Ansbach (Bawaria) z okresu 5 XI 1943-10,IX 1944 r. zaopatrzona jest 
bowiem stempelkiem ,cenzora i tłumacza pr.zy Trybunale Narodowym 53. 

Pozostała zresztą w tym więzieniu aż do momentu wyzwolenia przez 

wojska alianckie. Wolność zastała ją jednak ciężko chorą i w stanie krań

cowego wyczerpania. I chociaż umieszczono ją natychmiast w szpitalu, 

a potem dzięki staraniom męża - majora Polskich Sil Zbrojnych na Za

chodzi,e, Jana Lenkiewicza - przetransportowano do Włoch, zmarła tam 

wkrótce mimo troskliwej opieki lekarskiej. Przyjąć można wreszcie, że 

część współpracowników czy informatorów grupy inż. Maszewskiego 

uniknęła postawienia • przed sądem; gestapo zastosowało wobec nich 

areszt ochronny i zarządziło ich przeniesienie do obozu koncentracyjnego. 

Taki właśnie los spotkał Karola Tomaszewskiego, którego w lipcu 1944 r. 
skierowano do KL. Gross-Rosen (nr obozowy 8965, blok 13) 54. 21 IX 

1944 •r. nastąpiło przeniesienie Tomaszewskiego do KL. Mauthausen, 

gdzie jako nr 105186 doczekał wyzwolenia. 

Mimo rozbicia placówki „Straganu" we Wrocławiu gestapo roztoczyło 

ścisły nadzór nad polsk.imi :robotnikami przymusowymi w zakładach 
FAMO; wzmógł się on jeszcze bardziej w 1944 r., kiedy to założono na 
terenie zakładów filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (Arbeitslager 

Breslau I). W tych trudnych warunkach stopniowo odradzała się polska 
konspiracja we Wrocławiu, w tym i w FAMO-Werke. Pracami organiza

cyjnymi kierowali tym razem Barczyk z Zawiercia i Sobczyk z Łaz. 

28 VII 1944 r. gestapo wymierzyło organizacji kolejny cios; aresztowania 

objęły około 80 robotników, których po zakończeniu śledztwa deporto

wano do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 55• Rychło potem praca 

konspiracyjna na terenie FAMO-Werke jesz.cze ,raz się ożywiła; inicja
tywa leżała teraz w rękach ludzi przywiezionycą_ do Wrocławia z po
wstańczej Warszawy 56. Sprawy te wykraczają jednak już poza ,ramy 
niniejszego opracowania. 

s2 Jak przyp. 48, kl. 54. 
53 Listy te udostępniła autorowi Leokadia Jeleńska.
54 Dane według listu Tomas zewskiego z Gross-Rosen do rodziny z 10 IX 1944 r.

Podczas pobytu w obozie autor listu został skierowany do pracy w kamieniołomach. 
55 Informacje uzyskane od Kazimierza Napory z Zawiercia, aresztowanego w owej

akcji i osadzonego potem w Gross-Rosen (nr 9014). 
ss Por. J. Ba r t  o s  z, op. cit., s. 150-156. 
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Unmittelbar vor dem faschistischen -Oberfall auf die Sowjetunion hatte das Obet
kommando des ZWZ (Verband des bewaffneten Kampfes) ein zentrales Nachńchten
netz organisiert, das alle von den Deutschen okkupierten Gebiete umfasste. Das 
Netzunter dem Kryptonym „Stragan", fiihrte offensive Aufklarung nach den An
weisungen des Stabes des Oberbefehlshaber.s in London und stiitzte sich im weiten 
Ma!3e auf die polnischen Zwangsarbeiter, die vom Okkupanten nach Deutschland 
deportiert worden waren. 

Im Rahme_n der Sektion West dieses Netzes wirkte u.a. eine Gruppe in Wroc
ław, deren Leiter Ing. Zdzisław Maszewski war. Maszewski wurde aus der Trakto
renfabrik „Ursus" bei Warszawa in die Rustungsfabrik „Famo-Werke" uberstellt. 
Zu seinen engsten Mitarbeitern gehorten Arbeitskollegen vom „Ursus" sowie eine 
Gruppe von Schlesiern aus Czechowice-Dziedzice (Antoni Kalarus, Karol Majdak, 
Stanisław Gajdzica u.a.). Die Gruppe hatte die Aufgabe, Informationen uber die 
Produktion der „Famo-Werke" und tiber die Stimmungen unter der Bevolkerung zu 
sammeln. Das gewonnene Materiał wurde anfangs durch die Vermittlung eines Ku
riers via Katowice-Kraków (Marta Rachel), spa.ter unmittelbar von Ing. Maszewski 
an die Zentrale in Warszawa iiberwiesen. Ausserdem wurden in Wrocław Anlaufs
punkte fiir die Bedtirfnisse des ZWZ - AK gebildet. 

Urn die Jahreswende 1942/43 wurde die Tatigkeit der Gruppe dekonspiriert; die 
Gestapo verhaftete etwa 20 Mitglieder und weitere Mitarbeiter der Gruppe. Nach 
Jangerem Ermittlungsverfahren wurden die meistbelasteten vor den Volksgerichthof 
in Berlin gestellt; Maszewski, Kalarus und Majdak wurden zum Tode verurteilt, 
andere erhielten langjahrige Gefangnisstrafen, noch andere wurden in das Konzen
tra tionslager Gro(-3-Rosen deportiert. 
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G. von G r  a w e  r t - M a y, DAS STAATSRECHTLICHE VERHAL'l'NIS SCHLE

SIENS ZU POLEN, BOHMEN UND DEM REICH W AHREND DES MITTELALTERS 
(ANFANG DES 10. JAHRHUNDERTS BIS 1526), Scientia-Verlag, Aalen 1971, ss. 
X:X:VII, 168. 

W słynnej i znanej z wysokiego poziomu, założonej w 1878 r. przez Ottona 

v. Gierke, a obecnie wznowionej serii wydawniczej „Untersuchungen zur deutschen
Staats- und Rechtsgeschichte", ukazała się jako jej tom 15 wymieniona wyżej roz
prawa Grawert-Maya o stosunku polityczno-prawnym Sląska do jego sąsiadów. Wo
bec tego, że Sląsk nigdy nie był suwerennym państwem (Autor dowodzi tego stanu
rzeczy dla XIII i początku XIV w.), więcej się tutaj mówi o stanowisku Sląska
w państwie polskim i w czeskim, a sama praca w istocie rzeczy raczej zajmuje się
stosunkami prawno-politycznymi Polski i Czech do Rzeszy Niemieckiej w średnio
wieczu, tj. aż do 1526 r., kiedy Sląsk wraz z królestwem czeskim znalazł się pod
berłem Habsburgów.

Temat ten w odniesieniu do Polski, pominąwszy przestarzałą rozprawę C. Wers
chego (1888), nie był dotąd w takiej rozciągłości rzeczowej i czasowej rozpatrywany. 
Jak wiadomo, nosił się z zamiarem opracowania tego zagadnienia M. Z. Jedlicki, ale 
zdołał wykonać go tylko fragmentarycznie (Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do 
roku 1000, Poznań 1939). Toteż z tym większym zainteresowaniem bierzemy do ręki 
omawianą tutaj II}onografię, która za jednym zamachem pokusiła się o przedstawie
nie tych stosunków w tak szerokim zakresie. Na jej pochwalę na samym początku 
powiedzieć trzeba, że Autor opanował doskonale stosunlcowo szeroką podstaw1, źt·ód
lową i niemniej rozległą literaturę przedmiotu. Pierwszeństwo dal on, rzecz oczy
wista, literaturze niemieckiej, ale bynajmniej nie pomijał prac uczonych czeskich 
i polskich; jest więc doskonale obznajmiony nie tylko z przedmiotem analizy, lecz 
także z głównymi punktami spornymi dotychczasowej dyskusji. W zasadzie broni 
on stanowiska zajmowanego przez naukę niemiecką, ale też licząc się z dorobkiem 
opohentów w wielu miejscach koryguje jej powierzchowne uogólnienia i błędne usta
lenia. W sumie więc można powiedzieć, że ltteratura przedmiotu wzbogaciła się 
o nową, cenną pozycję, która zajmie poważne miejsce w dalszych rozprawach.

Praca składa się aż z dziesięciu rozdziałów; jedynie częściowo można usprawie
dliwić tak duże rozczłonkowanie wykładu wielowątkowością, a także dużym zakre
sem czasowym analizy. Można by powiedzieć, że za późno w tej chwili dyskutować 
nad kon trukcją książki; ale na karb nie dość zwartej konstrukcji wykładu trzeba 
będzie złożyć znaczne rozdrobnienie konkluzji, a tym samym zatracenie głównych 
łinii rozwojowych omawianego problemu. W dużej mierze kłopoty konstrukcyjne 
wynikają stąd, że Sląsk, jak to już na samym początku podkreśliliśmy, nigdy nie 
był samodzielną jednostką polityczną, toteż Autor niniejszej monografii zmuszony 
jest w każdym odcinku czasowym rozpatrywać osobno stosunek prawno-polityczny 
Sląska do Polski, do Czech i do Rzeszy; nieuniknione są powtórzenia, a nawet 
sprzeczności tudzież elcskursy w dziedziny luźno związane z głównym tematem. 

Raczej więc trzeba czytać każdy rozdział jako osobną rozprawę. 

' 
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W rozdziale I Autor rozpatrzył zagadnienie przynależności terytorialnej Sląska 

w X w., odwołując się tutaj do ustaleń dotychczasowej literatury. W rozdziale II, 

przechodząc do właściwego tematu swoich badań, rozważa sprawę stosunku Sląska 

do Niemiec w X w.; ponieważ jednak ziemia ta należała najpierw do Czech (aż do 

r. 990), a następnie do Polski, Autor skupił swoją uwagę na ustaleniu ówczesnych

stosunków prawno-politycznych między Polską, Czechami a Niemcami. Mimo wielu

bystrych uwag i pożytecznych uściśleń nie wychodzi on poza dotychczas wypowia

dane poglądy. Co się tyczy oceny zjazdu gnieźnieńskiego w r. 1000, to stawia on na

wet pewien krok wstecz z powodu pominięcia ważnych ustaleń T. Wasilewskiego

(Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa,

,,Przegląd Historyczny", t. LVII, 1966, s. 1-12).

Na teren słabo dotąd zbadany wkraczamy z XI w. Okres ten aż do ·początku 

XIII w. jest przedmiotem uwagi Autora w rozdziale III. Początkowo chodzi mu 

o ustalenie pozycji prawnej Sląska w stosunkach politycznych między Polską a Cze

chami po zajęciu tej ziemi przez księcia Brzetysława w 1039 r. Nie podziela on tezy

niektórych historyków, jakoby cesarz Henryk III, godząc się w 1041 r. na zatrzyma

nie dwu bliżej nie określonych ziem (jedną z nich z pewnością był Sląsk), zacho

wywał nad nimi dla siebie zwierzchnictwo lenne. Z kolei niesłusznie dowodzi, jakoby
płacenie przez Polskę trybutu na rzecz Czechów po odebraniu Sląska w 1050 r. nie

dotyczyło tylko tej ziemi, lecz rozciągało się na całą Polskę. Na dowód zależności

Polski od Czech w tym czasie przytacza znaną informację Kosmasa (II 37), jakoby

Wratysław II nosił nie tylko tytuł króla Czech, lecz także Polski. Wiadomo jednak,

że słowa kronikarza wyrażały w tym wypadku co najwyżej pobożne życzenia. Trudno

także powoływać się na potwierdzenie świeżo kreowanemu królowi czeskiemu Wła

dysławowi trybutu „z Polski" w 1158 r. przez cesarza Fryderyka jako świadectwa

mającego dowodzić uiszczania tego trybutu z terenu całej Polski. Skoro Śląsk był
częścią Polski, słusznie użyto w przywileju takiego ogólnikowego określenia. Trybut

na rzecz Czech ciążył więc na ziemi śląskiej; opłacanie tego trybutu ustało jednak
po śmierci Bolesława Krzywoustego, a i za jego poprzednich czasów uiszczano go
sporadycznie.

Jak wiadomo, w nauce niemieckiej utarło się przekonanie, że począwszy od 

1163 r. Sląsk stal się lennem niemieckim i wyszedł ze wspólnoty prawno-politycznej 

polskiej. Pogląd ten wszedł do podręczników szkolnych; jeszcze dzisiaj spotyka się 

go nagminnie w podręcznikach w NRF, a także w rewizjonistycznej publicystyce. 

Mimo że badacze polscy wielokrotnie wykazywali niedorzeczność takiego twierdze

nia, nie doczekało się ono krytyki ze strony poważnej historiografii tego kraju. War

to więc zacytować słowa Grawert-Maya: ,,Diese Ansicht ist jedoch nicht haltbar. 

Schlesien blieb vielmehr weiterhin im połnischen Staatsverband" (s. 57). Jego zda

niem ten stan rzeczy utrzymywał się aż do 1202 r., kiedy ze śmiercią Mieszka Sta

rego monarchia piastowska rozpadła się na dzielnice, których książęta domagali się 
dla siebie samodzielności i niezależności. ,,Prawno-politycznie - stwierdza Autor -

księstwa śląskie nie należały już do państwa polskiego, gdyż takie już w ogóle nie 

istniało" (s. 60). Jest to pogląd pod każdym względem osobliwy; gdyby nam przy_ 
szlo uznać go za słuszny, trzeba by potwierdzić, że w tym czasie wiele państw euro

pejskich zniknęło z powierzchni ziemi, a na ich miejsce powstał bezlik pseudopaństw 

lub pólpaństw. Tymczasem, jak dowodzi przykład Rusi lub Czech, istnienie feudal

nych państewek dzielnicowych nie jest sprzeczne z istnieniem jednego ogólnego pań

stwa, które w rozmaitych postaciach ciągle daje znać o sobie aż do momentu po

nownej integracji w ramach monarchii stanowej. 

Ten formalistyczny pogląd ma jednak poważne następstwa w dalszej analizie. 
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Wbrew doświadczeniu całego polskiego procesu historycznego w XIII w. Grawert
-May wychodzi z założenia, że skoro w 1202 r. książęta śląscy uzyskali niezależność, 

przestali oni być książętami państwa polskiego. Wystarczy jednak wskazać na „księ
stwo" Henryka Brodatego ii jego syna Henryka Pobożnego, dalej Henryka IV Pra
wego, a także Henryków głogowskich, aby dowieść tezy wręcz przeciwnej. Uważali 
się oni w pełni za dziedziców „księstwa" (ducatus), a później „królestwa" polskiego. 
c1rawert-May wprawdzie cytuje odnoszące się do tej kwestii podstawowe dzieła 
Balzera (1919) i Baszkiewicza (1954), ale widocznie nie zrozumiał dyskutowanej tam 
koncepcji Królestwa Polskiego, a także stanowiska poszczególnych książąt dynastii 
piastowskiej w tym państwie. 

W rozdziale IV po ustaleniu powyższych założeń wyjściowych dotyczących cha
rakteru państwa piastowskiego w XI-XIII w. Autor kolejno rozważa stanowisko 

Sląska już to jako części (Teil) Polski, już to jako części Czech czy Moraw w sto

sunku do Rzeszy w latach 1002-1250. W rozdziale tym szczególnie sztucznie rysuje 
się rezultat wysunięcia Sląska jako podmiotu sprawczego w stosunkach z Rzeszą. 
Przez cały ten czas (z wyjątkiem lat 1039-1050) Sląsk był integralną dzielnicą pań
stwa polskiego, chybione więc jest wymienianie go jako części państwa czeskiego. 
Ponieważ jednak Polska płaciła Czechom trybut ze Sląska, była więc z tego tytułu 
państwem od Czech zależnym, a Czechy z kolei pozostawały w zależności lennej 
od królestwa niemieckiego lub cesarstwa, Autor konstruuje stopnie pośredniej za
leżności Sląska od Rzeszy już w tych czasach. Jest to konstrukcja mało płodna 
heurystycznie i skąpa w konkluzje. W rzeczywistości Autor tą okólną drogą ósią
gnąl cel o wiele bardziej godny zabiegów, mianowicie niejako mimochodem zanali
zował całokształt stosunków prawnych między Polską, Czechami i Niemcami w XI
XIII w. Jednakże perspektywa pars pro toto nie pozwoliła mu na przedstawienie 
tego zagadnienia w sposób systematyczny. 

Wywody szczegółowe Grawert-Maya przynoszą sporo ustaleń trafnych lub wy
magających uwzględnienia w dalszej dyskusji nad całokształtem stosunków polsko
niemieckich w tym czasie. Na podkreślenie zasługuje jego twierdzenie, że w 1002 
i 1013 r. Bolesław Chrobry, przyjmując Lużyce i Milsko jako lenna z rąk króla 

Henryka II, nie wchodził w stosunek lenny wobec Niemiec jako władca Polski 
(s. 63, 64). Taki punkt widzenia był zawsze reprezentowany przez naukę polską. 
Uwagi Autora uszły tutaj dwie rozprawy: K. Tymienieckiego, Traktat merseburski

z r. 1013 (Wiadomości Archeologiczne, t. XVI, 1940, s. 451-470, wyd. 2, 1948, s. 458-
476), i M. Z. Jedlickiego, Układ merseburski z roku 1013 (Przegląd Zachodni, R. VIII, 
1952, nr 7/8, s. 748-769). 

Zgodzić się też należy z jego interpretacją stosunków prawnych za Mieszka II; 
jego zdaniem nie ma żadnej podstawy pogląd, jakoby w 1031 r. doszło do narzu
cenia Polsce zależności lennej. Sądzi on jednak, że do nawiązania takiego stosunku 
doszło w 1033 r., kiedy Polska została podzielona na trzy części. Trzeba jednak za
uważyć, że źródła takiego mniemania nie potwierdzają, a podział kraju dokonany 
pod groźbą interwencji zbrojnej Niemiec i zapewne na żądanie Dytryka nie wymagał 
uprzedniego złożenia hołdu lennego przez zainteresowanych. Ustalenie się takiej 
zależności można przyjąć dopiero od powrotu na tron polski Kazimierza Odnowiciela 
w 1038 lub 1039 r. Nie wzbudza zastrzeżenia pogląd o utrzymującej się dalej zależ
ności Polski od cesarstwa, mimo że poszczególne jej fazy wymagałyby staranniej
szego przedstawienia. Nie robimy jednak z tego Autorowi zarzutu, gdyż sprawy te 

wykraczają poza podjęty przez niego temat. 

Warto tutaj zanotować jego pogląd na hold merseburski Bolesława Krzywouste

go w 1135 r. Idąc za przekazem Ottona z Fryzyngi (Chron. VII 19), odnosi on ten 
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hołd, jak i związaną z nim daninę, do Pomorza Rugii, natomiast 11 Polska jako 
taka - pisze on - nie weszła w stosunek lenny względem Rzeszy·• (s. 70). Uwagi 
Grawert-Maya uszła rozprawa T. Grudzińskiego pt. Pertraktacje merseburskie z 1135 

roku (Kwartalnik Historyczny, t. LXXV, 1968, s. 273-298), który biorąc z kolei za 
podstawę swoich ustaleń przekaz roczników magdeburskich doszedł do wniosku, że 
„książę polski został zmuszony do złożenia Lotarowi hołdu lennego z całości ziem 
polskich, znajdujących się aktualnie w jego bezpośrednim władaniu" (s. 287). Rozej
rzenie się w podstawie źródłowej skłania do opowiedzenia się raczej za stanowiskiem 
zajętym w tej sprawie przez Grawert-Maja. Jest oczywiste, że rocznikarz magde
burski rozszerzył treść układu odnoszącego się do Rugii i Pomorza Zachodniego na 
całą Polskę. Za większą wiarogodnością przekazu Ottona przemawia jego konkret
ność geograficzna. 

Można mieć wątpliwości, czy porozumienie księcia Władysława II z królem Kon
radem zawarte w 1146 r. w Kainie należy rnzumieć w ramach stosunków lennych, 
natomiast wiele wskazuje na to, że uiszczona w 1157 r. przez Bolesława Kędzie
rzawego suma 2000 grzywien złota miała charakter kary, a nie trybutu (s. 73). 
Wszystkie formy zależności Polski od Rzeszy ustały po 1184 r. Należy uznać też 
konkluzję, że w omawianym tutaj czasie „stosunki prawno-polityczne śląska do Rze
szy miały tylko charakter pośredni, biegły one poprzez państwo polskie" (s. 75). 
Trudno się więc z Autorem zgodzić, że stosunki książąt śląskich z dworem cesarskim 
po 1163 r. miały charakter lennopodobny (lehnsartig, s. 75; lehnsahnlich, s. 77); 
w źródłach brak śladu takiego stosunku. Nikt oczywiście nie będzie kwestionował 
drugorzędności protokolarnej tych książąt podczas pobytu ich przy boku króla lub 
cesarza. 

Pomijając tutaj instruktywny zarys stosunków prawno-politycznych czesko-nie:.. 
mieckich w XI-XIII w., pt·zedstawiany kontrowersyjnie pl'zez naukę NRF-owską 
i czeską (W. Wegener, 1959; Z. Fiala, 1959), przechodzimy do rozdziału V, w którym 
Autor omawia stosunek śląska do Polski i Czech w latach 1202-1320 (s. 92 i n.). 
Rozdział ten ze względu na stanowisko Autora, że Śląsk a Polska to wielkości sobie 
przeciwstawne, stanowi jednak osiągnięcie negatywne i nie warto się nim tutaj zaj
mować. Równie pO\vierzchowna jest próba naszkicowania stosunku prawnego śląska 
do Czech. 

Rozdział VI charakteryzuje stosunek śląska do Rzeszy na przełomie XIII i XIV 
wieku. Punktem centralnym jest tutaj oczywiście sprawa rzekomego hołdu lennego 
księcia wrocławskiego Henryka IV, złożonego w 1280 r. cesarzowi Rudolfowi I 
w Wiedniu oraz rozporządzenia tym księstwem przez Rudolfa w 1290 r. na rzecz 
króla czeskiego Wacława II. Należy żałować, że Grawert-May właśnie tej sprawy· 
nie rozpatrzył dokładniej, jak się tego dopominał już K. Maleczyński (Historia

Sląska, t. I s. 509-510-524-526), który sam był do faktu złożenia hołdu ustosun
kowany podejrzliwie. 

Również i dalsze rozważania na temat ówczesnej sytuacji Śląska wypadły bar
dzo powierzchownie, gdyż uwagi Autora uszły całkowicie prace Bronisława Wło
darskiego, z których najważniejsza zajmuje się analizą ówczesnych stosunków pol
sko-czeskich w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. (1931); nie doceniał też 
wagi ustaleń Balzera i Baszkiewicza, których prace były mu znane. 

Za najcenniejszą część pracy wypadnie zatem uznać rozdziały VII-IX, które 
zajmuj� się określeniem stanowiska prawno-politycznego Śląska najpierw bardzo 
szczegółowo w latach 1327-1372 (s. 114-148), a następnie nieco pobieżniej w XV w. 
W 1327 r. zaczął się proces rozciągania i konsolidacji zwierzchnictwa czeskiego nad 
księstwami śląskimi, który trwał z przestankami aż do 1372 1·. Mimo że Autor ciągle 
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zaprzecza związkom Śląska z Polską, widoczne jest, że właściwymi aktorami toczącej 

się rozgrywki są przede wszystkim Luksemburgowie, Jan i Karol IV, oraz król 

polski Kazimierz Wielki; książęta śląscy są tylko narzędziem i obiektem tej roz

grywki. Układy· wyszehradzkie (1335) i namysłowskie (1348) dowodzą, że ówcześni 

władcy monarchii czeskiej uważali się za rzeczywistych panów zwierzchnich śląska 

dopiero po uzyskaniu bądź wymuszeniu cesji króla polskiego do tych ziem. Ten 

stan rzeczy nie uległ zmianie i w XV w. (mimo epizodu z królem węgierskim Ma
ciejem Korwinem). Toteż dopiero układ z 1515 r. i ostateczne przejście królestwa 

czeskiego wraz ze Śląskiem pod panowanie Habsburgów przesądziło o odejściu tej 

ziemi ze wspólnoty politycznej polskiej nie tylko z punktu widzenia prawnego, lecz 

także i politycznego. 

Mimo zgłoszonych tu i ówdzie zastrzeżeń uważamy studium Grawert-Maya za 

cenne osiągnięcie badawcze. Studium to pomyślnie rozwiązało wiele zagadnień dotąd 

niejasnych lub spornych, a nawet tam, gdzie postawionego sobie celu nie osiągnęło, 

uświadomiło nam potrzebę dalszej dyskusji. 

Gerard Labuda 

OTAZKY D:8JIN ST.REDNI A VYCHODNl EVROPY, uspoi'adal F. Hej!, ,,Opera 

Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas Philosophica·•, nr 176. Brno 1971, ss. 

377 + 5 nlb. + 1 zdjęcie. 

31 III 1971 r. 70-lecie swych urodzin obchodził uroczyście dr Josef Macurek, 

profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyniego w Brnie, członek 

korespondent Czechosłowackiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Wrocławskiego im. B. Bieruta, wybitny uczony, znakomity znawca dziejów Europy 

środkowej i wschodniej w czasach nowożytnych, serdeczny i wypróbowany przy

jaciel Polski i Polaków, związany od dziesięcioleci wielorakimi więzami przyjaźni 

i współpracy z wrocławskim środowiskiem historycznym. Rocznicę tę grono przy
jaciół, uczniów 1 współpracowników. wśród których obok badaczy czeskich i słowne
kich nie zabrakło również historyków z innych krajów (Związek Radziecki, Węgry, 

Austria, Rumunia, Francja i Polska), uczciło wydaniem księgi pamiątkowej, zreda

gowanej przez prof. F. Hejla. Choć wśród 26 prac zamieszczonych w księdze aż 5 

wyszło spod pióra historyków polskich, chętnych do uczczenia jubileuszu prof. Jo
sefa Macurka ·znalazłoby się w Polsce znacznie więcej, szczególnie wśród pracowni

ków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Josef Macurek bo
wiem jest nie tylko wysoko w środowisku wrocławskim cenionym uczonym, ale tak

że dla swoich cech charakteru i zalet towarzyskich człowiekiem niezmiernie popu

larnym oraz powszechnie szanowanym i lubianym. życząc Jubilatowi długich lat 

życia w dobrym zdrowiu oraz dalszej, jakże owocnej działalności naukowej, pragnę 
już dziś w imieniu kolegów i swoim własnym zgłosić akces do Jego kolejnej księgi 

jubileuszowej. 
Księgę otwiera słowo wstępne F. Hejla. Autor dał w nim życiorys naukowy 

Jubilata oraz scharakteryzował główne nurty Jego bogatego dorobku naukowego. 

Zamieścił też bibliografię prac Jubilata za lata 1960-1970 1 (s. 7-17). Dalej w po

rządku chronologicznym opublilcowano studia i artykuły. Charakteryzuje je ogromna 

1 Bibliografię prac prof. J. Macurka za lata poprzednie opublikował M. Rejnus
w: ,,Sbornik praci fitosoficke fakulty brnenske university", C 8, R. X. 1961, s. 551-
557.
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rozpiętość chronologiczna (od wczesnego średniowiecza do czasów najnowszych, 
współczesnych) i tematyczna. Fakt ten jest jednak w pełni zrozumiały. Tak szerokie 
przecież były zainteresowania badawcze prof. Josefa }iacurka. 

W części mediewistycznej księgi znajduje się artykuł G. Labudy (Die Prussen. 
in den tschechischen und slowakischen Liindern des friihen Mittelalters, s. 19-24), 
poświęcony wielokrotnie już w nauce dyskutowanej kwestii najstarszego pobytu Pru
sów w krajach czeskich i słowackich w okresie wczesnego średniowiecza. Wbrew 
sugestiom V. Smilauera 2, który powstanie osad zamieszkałych na tym terenie przez. 
Prusów wiązał z działalnością biskupa ołomunieckiego Henryka Zdika (1126-1150) 
w Prusach, Autor dowodzi, że należy je przesunąć na czasy, gdy kraje te stanowi
ły jeden organizm państwowy, a więc na lata panowania Bolesława Chrobrego i jego 
syna Mieszka Il. Natomiast L. L. Gumeckaja zajęła się w swoim artykule (K woprosu. 
o jazyke mołdawskich gramot XIV-XV ww., s. 25-35) problemem języka doku
mentów mołdawskich z XIV-XV w., stwierdzając, że były one spisywane w ukraiń
skim wariancie „zachodnioruskiego" języka Hterackiego. Poddała przy tym krytyce
stanowisko współczesnej slawistyki rumuńskiej, traktującej niesłusznie język wszyst
kich dokumentów powstałych na terytorium wschodnioromańskich dialektów Moł
dawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu jako monolit i nazywającej go „literackim sło
wiańskim językiem redakcji rumuńskiej". Wreszcie R. Heck omówił w swoim stu-
dium (Związki Bedrzycha ze Strażnicy z Polską i Polakami, s. 37-51) kontakty
Bedrzycha (Fryderyka) ze Strażnicy, jednego z najwybitniejszych działaczy ruchu hu
syckiego i przywódcy stronnictwa taboryckiego po bitwie ·pod Lipanami w 1434 r.,
z Polską i Polakami. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na jego współpracę z polsko
litewskimi zwolennikami husytyzmu oraz rolę, jaką Bedrzych odegrał w latach 11440-
1442 w wysuwaniu i propagowaniu kandydatury jagiellońskiej na tron czeski. Dorzucił
też garść faktów potwierdzających wcześniej już wysuniętą hipotezę, le żona Bed
rzycha ze Strażnicy, Elżbieta, była szlachcianką polską, pochodzącą najprawdopodob
niej z rodziny Trojanowskich herbu Starża.

Okres późnego feudalizmu, najsilniej reprezentowany w twórczości naukowej 
Jubilata, otwiera w księdze artykuł G. Szekelyego (Gesellschaftlicher Vorgang osteu
mpiiischer Art zwischen Mitte des XV. Jh. und 1514: Verlust des Obersiedlungsrechtes 
der Leibeigenschaft in Ungarn, s. 53-67). Dotyczy on jednego z głównych zjawisk to
warzyszących tzw. wtórnemu poddaństwu - przywiązania chłopów do ziemi. Pozba
wienie chłopa prawa swobodnego przenoszenia się z majątku do majątku feudal
nego lub do miasta jest charakterystyczne dla wszystkich krajów objętych tzw. 
wtórnym poddaństwem, a więc położonych na wschód od Laby lub ściślej - na po
łudnie od Bałtyku. Autor omawia poszczególne etapy realizacji tego zjawiska na 
terenie Węgier i w konltluzji stwierdza, że przywiązanie chłopa do ziemi było jed
ną z ważkich przyczyn wybuchu powstania G. Dózsy w 1514 r., a klęska tej wojny 
chłopskiej utwierdziła je na Węgrzech na ponad dwa stulecia. M. L. Mikoletzky zwró
cił w swoim artykule (Sklaven im alten Osterreich, s. 69-83) uwagę na istnienie 
w Austrii na przełomie XVI i XVII w. niewolnictwa, zjawiska słabo dotąd zbada
nego w odniesieniu do chrześcijańskiej Europy. J. Perenyi poświęcił swe studium 
(Wirtschaftliche und soziale Umges'taltung in Ungarn unter der Tilrkenherrschaft im 
XVI. und XVII. Jahrhundert, s. 85-103) przemianom ekonomiczno-społecznym w tu
reckiej części Węgier w XVI-XVII w., stwierdzając, że pod panowaniem tureckim

z V. S m  i 1 a u e r, Fragen der iiltesten slavischen Siedlung in Bohmen und 
Mći.hren im Lichte der namenkundlichen Forschung (Siedlung und Verfassung Boh
mens in der Friihzeit, hrsg. von F. Graus u. H. Ludat, Wiesbaden 1967). 
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strnktura społeczna ludności węgierskiej znacznie się uprościła. Szlachta i bogate 
mieszczaństwo węgierskie opuściło te tereny, przenosząc się do nie objętej okupacją 
turecką części Węgier. Również drobni kupcy i rzemieślnicy przenosili się do miast 
i wsi, w których nie było Turków. Na miejscu pozostali jedynie chłópi. Nowa klasa 
panująca złożona z Turków i mahometańskich Bośniaków skoncentrowała się w 3-4 
wielkich miastach lub w twierdzach pogeanicznych, żyjąc z łupów i pobieranej od 
chłopów renty. Jej przedstawiciele nie stali się posiadaczami porzuconych przez wę
gierskich feudałów majątków ziemskich, nie sprawowali sądownictwa nad swymi 
chłopami. Byli tylko użytkownikami części świadczeń oddawanych przez ludność 
węgierską państwu tureckiemu. Nie odczuwali w związku z tym potrzeby nawiązy
w ania z nią bezpośrednich kontaktów. Ludność węgierska pozostała dla nich obca 
tak z racji języka, jak i kultury oraz religii. Konkludując Autor stwierdza, że mimo 
150 lat panowania nie udało się Turkom przekształcić swej części Węgier w pro-. 
wincję typu bałkańskiego. Problematykę społeczno-gospodarczą zarania epoki nowo
żytnej zamyka w księdze artykuł M. Dana (Negustori Clujeni pe piata Cracoviei la 
.sfirs{tul sec. al XVI-lea, s. 105-l1'9), poświęcony związkom handlowym Cluj z Kra
kowem u schyłku X,V,I w. Autor stwierdził m. in., że tylko w latach 1592-1596 od
wiedziło Krnków 61 kupców i rzemieślników z Cluj, zaopatrując się tutaj w naj
rozmaitsze towary zarówno pochodzenia polskiego, jak i obcego (sukna, płótna, jed
wabie, odzież, obuwie, wyroby metalowe, owoce południowe, ryby bałtyckie, chemi
kalia, zwierciadła, papier itp.). Towary te nabywali nie tylko na potrzeby rynku 
siedmiogrodzkiego, ale też krajów sąsiednich (Mołdawia, Wołoszczyzna, kraje bał
kańskie). Niektórzy z nich osiadali na stale w Krakowie, uzyskując prawa miejskie. 
Autor omówił wreszcie szereg problemów technicznych i organizacyjnych związa
nych z tym handlem (transport, spółki handlowe, kapitał, formy kredytowe, ceny 
i zysk). 

W problematykę religijno-ideologiczną XVI-XVII w. wprowadza czytelnika 
księgi artykuł J. Mikulki (K ideologickym zópasum jednoty bratrske v Polsku, 
s. 121-128), omawiający niektóre aspekty polemik ideologicznych jednoty braci czes
ltlch w Polsce z katolikami i przedstawicielami wyznań reformowanych, szczególnie
z luteranami. Autora interesowała przede wszystkim zawarta w nich argumentacja
historyczna i jej znaczenie dla uzasadniania praw obywatelstwa jednoty w Polsce.
Natomiast W. Urban zajął się Propagandą braci polskich na Słowacji w pierwszej
ćwierci XVII stulecia (s. 129-143). Autor zwrócił szczególną uwagę na jej formy, jak
pozyskiwanie uczniów do szkól ariańskich, wysyłka książek ariańskich, wymiana
korespondencji, działalność emisariuszy ariańskich w Słowacji. Dalej stwierdza, że
propaganda ta była najbardziej skuteczna we wschodnich rejonach Słowacji, g.dzie
m. in. arianom udało się pozyskać czołowych humanistów słowackich, Jana Bocatiu
sa, z pochodzenia Lużyczanina, oraz Marcina Weigmanna z Bardejova. Spośród sło
W?-ckich uczniów szkoły rakowskiej wyszli późniejsi przywódcy braci polskich, Daniel
Lehocki i Jan Moszowski, a także Juraj Lochmann, syn znanego pastora Macieja,
zamieszkałego na stale w Mosovcach i - jak się zdaje - sympatyka arianizmu.
Autor poświęcił też nieco miejsca ich losom po wygnaniu arian z Rzeczypospolitej.
Dzieje i znaczenie pobiałogórskiej emigracji czeskiej w Trenczynie omówił w swym
artykule P. Horvath (Ceskti pobelohorskci emigrcicia v Trencine, s. 145-159). Autor
stwierdza w nim, że emigracja ta posiadała znaczne rozmiary, a emigranci wnieśli
poważny wkład do rozwoju gospodarczego i kulturalnego przybranej ojczyzny. Wresz
cie J. Polisensh.-y poruszył problem wpływu kultury i myśli politycznej włoskiej,
a w mniejszym stopniu także hiszpańskiej na Komenskiego (Komensky, Morava

a Itcilie jeho doby, s. 161-168). Na podstawie analizy dzieła Komenskiego Clamores
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Eliae udowodnił, że Komensky pozostawał pod wpływem nie tylko myśli angielskiej 
i holenderskiej, ale również wloskief, a nawet hiszpańskiej, szczególnie Machiavellego 
i Campanelli. 

Artykuł R. Prazaka (Neologickci hnutf a predpoklady tzv. ncirodniho obrozenf. 
u Cechu, Slovciku a Madaru z hledislca vyvoje jejich vzcijemnyc1!, vztcihu, s. 169-183) 
dotyczy roli ruchu neologicznego w dziele odrodzenia narodowego Czechów, Słowa
ków i Węgrów. Ruch ten, rozumiany przez Autora szeroko jako odnowa nie tylko 
języka, ale w ogóle lrnltury narodowej, został zapoczątkowany jeszcze· przed okre
sem odrodzenia narodowego i przyczynił się w powiązaniu z wieloma innymi czyn
nikami do stworzenia programu narodowo-politycznego i kulturalnego,· a następnie 
wykształcenia się nowożytnych narodów czeskiego, słowackiego i węgierskiego. Spo
ro miejsca w swych rozważaniach Autor poświęcił współpracy czeskich,, słowackich 
i węgierskich przedstawicieli ruchu neologicznego i ocenił ją niezwykle wysoko. 
L. Sziklay zajął się w swym artykule (Problemy provincionalismtL a urbanizace na
11zemi Uher poccitkem 19. stoleti ve svetle dvou bcisnickych epistoł, s. 185-195) · lite
racką polemiką na temat prowincjonalizmu i urbanizacji na Węgrzech w początkach
XIX w. Kierunek pierwszy reprezentował M. Vitkovics, z pochodzenia Serb, jeden
z najwierniejszych zwolenników Kazinczyego, najwybitniejszego poety klasycystycz
nego na Węgrzech, a zarazem twórcy prozy serbskiej. W liście wierszowanym do
I. Horvata sławił on uroki życia wiejskiego. Jego poglądom przeciwstawił się naj
większy poeta klasycznej literatury węgierskiej D. Berzsenyi, publikując utwór kry
tykujący horacjański ideał życia na wsi i sławiący życie w mieście. W jego ślady
poszło potem wielu poetów węgierskich, upatrujących w życiu wiejskim zacofanie,
a w urbanizacji kraju - postęp i dobrobyt. Metodologiczne aspekty badań nad
związkami kulturalnymi Austrii z krajami Europy środkowej i wschodniej przed
Wiosną Ludvów omówił I. Frled (Ku charakterlstike rak;usko-vychodoeurópskych kul
titrnych vztahov 1815-1848, s. 197-203), stwierdzając, że wbrew sugestiom wielu 
historyków niemieckich nie może być moWY o jednostronnym oddziaływaniu twór
ców austriackich na kulturę czeską, węgierską, serbską itd. Chodziło tu bowiem 
o wzajemne oddziaływanie. Autor podkreśla z naciskiem inspirującą rolę czeskich,
węgierskich, serbskich i słoweńskich podań, legend, pieśni i ksiąg ludowych w twór
czości literackiej, muzycznej i artystycznej takich postaci, jak Grillparzer, Stifter,
Vogl, Lenau, Grtin, Haydn, Mozart, Beethoven i inni. W literaturze austriackiej tego
czasu znajdowały ponadto odbicie WYdarzenia i życie codzienne na Węgrzech, w Cze
chach, w Serbii itp.

V. żacek poruszył zagadnienie udziału Czechów w przebudowie w duchu nowo
żytnym państwa serbskiego w czterdziestych latach XIX w. (Ceskci ućast pi'i vy
stavbe Srbska jako moderniho statu v 40. letech XIX. stoleti, s. 205-219). Gdy po 
zamachu stanu w 1843 r. Serbia zmieniła orientację polityczną z prorosyjskiej na 
profrancuską i pod wpływem rządu francuskiego oraz konserwatywnego odłamu emi
gracji polskiej z księciem Czartoryskim na czele starała się ułożyć dobre stosunki 
z Portą, nad utrzymaniem tej linii politycznej czuwali w Belgradzie agenci Czarto
ryskiego. Jednym z nich był Czech Franti�ek Zach, który obok swego głównego za
dania zajął się szerzeniem na Bałkanach idei wzajemności słowiańskiej oraz reor
ganizacją serbskiego ustawodawstwa i aparatu państwowego zgodnie z nowoczesny
mi wymogami. Jego projektom i działalności w Serbii Autor poświęcił w artykule 
gros miejsca, zwłaszcza projektom zjednoczenia Słowian południowych w jednym 
organizmie państwowym oraz reorganizacji pańs�a serbskiego. 

Wiadomości o Czechach i Słowalrnch, zawarte w rękopisach Towarzystwa $w. 
Cyryla i Metodego w Kijowie, omówił L. Haraksim (Odaje o Cechach a Slovcikoch 
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v spisovom materitili Cyrilometodejskej Spolocnosti (1847), s. 221-232). Autora in
teresowała przy tym zarówno spuścizna po członkach tego towarzystwa (V. M. Belo
zerskij, N. I. Hulak, N. I. Kostomarov), jak i nieczlonkach (N. Rigel'man i F. V. Ci
zov). Na podstawie analizy wspomnianych wyżej wiadomości stwierdza, że człon
kom towarzystwa dobrze były znane dzieła J. Kollara, P. J. Safarika, V. Hanki i in
nych wybitnych osobistości życia narodowego Czechów i Słowaków i że odnosili się 
oni przychylnie do projektów utworzenia federacyjnego państwa czesko-słowackiego. 
Arykuł M. Danilaka dotyczy stosunku I. Rakowskiego, wybitnego działacza narodo
wego wcześniejszego okresu na Rusi Zakarpackiej, do galicyjskich Ukraińców (Ivan 
Rakovsky a halicski Ukrajinci, s. 233-244). Rakowski nawiązał kontakty z dzia
łaczami ukraińskimi w Galicji i został korespondentem różnych pism i gazet. W swo
ich artykułach pisał o współpracy Ukraińców galicyjskich i zakarpackich, o życiu 
narodowym, a przede wszystkim o rozwoju ukraińskiego języka i literatury. I. Do
rovsky poddał analizie pisma czeskiego podróżnika, tłumacza i krytyka merackiego 
E. Faita (1854-1929), dotyczące historii Macedonii, stosunków narodowościowych na
jej terenie, języka, szkolnictwa i spraw gospodarczych (Faituv pi'inos pro poznani
Makedonie (Kapitola z dejin cesko-makedonskych kulturnich styku), s. 245-262).
Konkludując Autor stwierdza, że choć Fait nie rozumiał całej złożoności problemu
bałkańskiego, był jednak pierwszym Czechem, a jednym z pierwszych Europejczy
ków, ,,który ·zwiedził niemal wszystkie miasta i wsie Macedonii, nawiązał ścisłe kon
takty z miejscową ludnością i nakreślił najobiektywniejszy i najpełniejszy do tej
pory obraz Macedonii". Przyszłość Macedonii widział w utworzeniu federacji jugo
słowiańskiej i opowiadał się za współpracą polityczną i gospodarczą z krajami bał
kańskimi. Był pod tym względem typowym przedstawicielem kół liberalnoburżuazyj
nych w Czechosłowacji.

Obszerne studium czesk0-słoweńskim stosunkom politycznym i społecznym 
w XIX i w początkach XX w. poświęcił F. Jordan (Ce§i a Slovinci v 19. a na za_ 
có.tku 20. stolett (Jejich vztahy verejne a politicke), s. 263-292). Choć te stosunki 
były żywe i miały duże znaczenie dla obu narodów, pełna ich ocena według Autora 
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu badań nad związkami czesko-słoweń
skimi w dziedzinie kultury i gospodarki. Natomiast J. Kolejka omówił w swym ar
tykule stosunek jednego z przywódców austriackiej socjaldemokracji, Ottona Bauera,. 
do problemu narodowościowego na Bałkanach (Rakouslco-uhersti socialiste o Balkó.
nu (1908-1913), s. 293-301). Autor stwierdza, że burzliwe wydarzenia na Bałkanach 
wywołały zainteresowanie socjaldemokratów problematyką narodowościową. Zajął 
się nią również Bauer, który w przeciwieństwie do wielu socjaldemokratów zachod
nich i austriackich oceniał wy..soko ruchy wolnościowe Słowian Południowych. Stal 
się przez to reprezentantem tych sił w socjaldemokracji austriackiej, które realnie 
oceniały sytuację na Bałkanach i były rzecznikami marksistowskiego rozwiązania 
kwestii narodowościowej w ogóle. Tematem artykułu C. Necasa jest ekspansja fi
nansowa Centralnego Banku Czeskich Kas Oszczędnościowych w przededniu I wojny 
światowej (Kapitó.lova expanze O sti'edni banky ceskych spoi'itelep, v pi'edvecer prvni 

svetove valky, s. 303-318). Ekspansja ta według Autora najsilniej wystąpiła w la
tach 1908-1910 i objęła nie tylko kraje habsburskie, ale i obce, głównie słowiańskie. 
R. G. Plaschka poświęcił swój artykuł (Zwei Siidslawen an der Schwelle von 1918, 

s. 319-328) sylwetkom politycznym dwu Jugosłowian: Franciszka Grafenauera i ge
nerała Stefana Sarkoticia. Łączył ich konserwatyzm, a dzielił stosunek do spraw na
rodowościowych. Grafenauer, poseł do Rady Państwa w Wiedniu, był rzecznikiem
jedności Słowian Zachodnich i Południowych i ich współpracy z Rosją, za co został
przez rząd wiedeński uwięziony. Po uwolnieniu oddał się całkowicie pracy nad stwo-
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rzeniem wspólnego państwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Natomiast Sarkotić, 
-powołany w 1914 r. przez cesarza na stanowisko namiestnika Bośni i Hercegowiny, 
a następnie na dowódcę okręgu wojskowego bośniacko-hercegowińsko-dalmatyńskie
go, stal się rzecznikiem bezwzględnego tłumienia podczas wojny wszelkich ruchów 
narodowych na podległym mu terenie. Podejmowane przez niego próby sprawiedli
wego ułożenia stosunków narodowościowych nie tylko nie powiodły się, ale nara
ziły go na niełaskę dworu i wygnanie w 1918 r. Autor kończy swe wywody stwier
dzeniem, iż i Grafenauer, i Sarkotić, choć w kwestii narodowej zajmowali bieguno
wo różne pozycje, nie przeczuwali, że nie ona, lecz kwestia społeczna stanie się 
w Europie okresu powojennego najważniejsza. 

Dalsze prace zawarte w księdze mówią już o ostatnim etapie II wojny świato
wej. Sp. Zd. Konecny li F. Mainu� piszą o mało u nas znanym fakcie znacznego udzia
łu armii rumuńskiej w wyzwal_aniu Czechosłowacji spod okupacji hitlerowskiej (Osvo
bozeni Ceskoslovenska a rumunskci armada, s. 329-337). Około 250-tyśięczna armia 
rumuńska w ramach II Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej w okresie od 18 XII 
1944 do 12 V 1945 r. przeszła szlak· bojowy od wschodniej Słowacji do wschodnich 
Czech. Natomiast H. Batowski poruszył w swym artykule (Diplomatic Relations of 

the Slavic States on the Eve of 1945, s. 339-346) problem stosunków dyplomatycznych 
między państwami słowiańskimi na przełomie 1'944 i 1945 r., a także państw słowiań
skich z innymi państwami. Wiele miejsca poświęcił przy tym charakterystyce sy
tuacji rzeczywistej i formalnej państw słowiańskich, istnieniu w większości z nich 
dwu rządów, uznawaniu poszczególnych rządów przez ZSRR i państwa zachodnie, 
a także stosunkowi do nich hitlerowskich Niemiec. 

W okres powojenny przenosi czytelnika artykuł J. Slizińskiego Recepcja_ Jana 

Amosa Komenskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej (s. 347-351). W artykule 
tym niezbyt zrozumiale są dla czytelnilta zastrzeżenia Autora co do oceny postawy 
Jana Amosa Komenskiego w czasie „potopµ" szwedzkiego zawartej w książce 
W. Czaplińskiego a oraz co do treści życiorysu Komenskiego w Polskim słowniku

biograficznym 4. Oparte są one bowiem w dużym stopniu na nieporozumieniu. Część
artykulową księgi zamyka artykuł A. Soboula poświęcony charakterystyce postaci
Napoleona (A propos du ze centenaire de la naissance de Napoleon. Le heros et Z'his
toire, s. 353-357).

Na podkreślenie zasługuje nie tylko interesująca i stanowiąca poważny wkład do 
nauki treść merytoryczna księgi, ale i piękna, godna Jubilata szata edytorska. Este
tyczna obwoluta, zharmonizowana z nią twarda oprawa, ładny krój czcionek, po
rządny papier - oto jej rzucające się od razu w oczy cechy. 

Józef Leszczyński 

CESKO-SLOVENSKE PRACE O JAZYCE, D:E:JINACH A KULTU:ftE SLOVANS
KYCH NAROD-0 OD ROKU 1760. BIOGRAFICKO-BIBLIOGRAFICKY SLOVNIK, 
opr. M. Kudełka, Zd. Simecek i zespól, Praha 1972, ss. 560 + 4 nlb. 

Idea opracowania biograficzno-bibliograficznego słownika czechosłowackiej sla
wistyki zrodziła się na IV Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Moskwie w 1958 
roku. Powołano na nim m. in do życia Międzynarodową Komisję do Badań Dziejów 

a W. C z  ap 1 i ń s k i, O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy, War
szawa 1966, s. 119-120. 

4 Polski słownik biograficzny, t. XIII/3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, 
s. 385-389.
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Slawistyki, która opracowała rozległy, skoordynowany w skali międzynarodowej pro
gram, a jego realizację powierzyła poszczególnym komisjom narodowym. W ramach 
tego programu komisja czechosłowacka przystąpiła do prac nad wyżej wspomnia
nym słownikiem. Były one realizowane w ówczesnym Instytucie Słowiańskim Cze
chosłowackiej Akademii Nauk w Brnie i w ówczesnym Instytucie Radzieckim Sło
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie, a ich rezultat miał być pr�edstawiony na V 
Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Sofii w 1963 r. Tymczasem Zjazd ten nie 
włączył problemu historii slawistyki do swego programu, w związku z czym prace 
nad słownikiem uległy zahamowaniu. Pełną parą ruszyły one naprzód dopiero 
w 1966 r. w świeżo powołanym do życia w Brnie Instytucie Historii Europejskich 
Krajów Socjalistycznych Czechosłowackiej Akademii Nauk w związku ze zbliżają
cym się VI Międzynarodowym Zjazdem Slawistów w Pradze (1968), a ich wynikiem 
jest recenzowany słownik. 

Według słów redaktorów słownik „stawia przed sobą równocześnie dwa cele: 
chce być podręcznikiem zawierającym zwięzłe i jednocześnie podstawowe informacje 
o dotychczasowych pracach czeskich i słowackich badaczy na temat historii i kul
tury narodów słowiańskich, a zarazem w pewnym sensie wstępem do syntezy dziejów
slawistyki w Czechosłowacji i jej bibliograficznym punktem wyjścia" (s. 5}.

W opracowaniu haseł do słownika wzięło udział 42 uczonych, a nad całością 
czuwali M. Kudełka i Zd. Simecek, kt9rzy przygotowali również podstawy heury
styczne pod całą czeską część słownika. Nad słowacką częścią słownika pieczę spra
wowali V. Borodovcak (hasła z dziedziny historii, archeologii i etnografii), M. Laciok 
(hasła z dziedziny językoznawstwa), A. Popovic (hasła z dziedziny literatury). Wy
boru haseł czeskich z zakresu językoznawstwa dokonał R. Vecerka. Wyborem i re
wizją haseł dotyczących uczonych rosyjskich działających w Czechosłowacji zajął 
się A. V. Florowski, a po jego śmierci hasła te przejrzał i uzupełnił I. O. Panas. 
Wreszcie O. Zilynśkyj służył informacjami o uczonych narodowości ukraińskiej. 

Zwięzłe, ale wyczerpujące wiadomości o koncepcji słownika, jego ramach chro
nologicznych i zasadach obowiązujących przy opracowywaniu haseł znajdujemy we 
wstępie, napisanym przez M. Kudełkę i Zd. Śime�ka. Według nich o początkach sla
wistyki nie można mówić przed drugą połową XVIII w. Stąd w słowniku znalazły 
się postacie, które zajmowały się tą dyscypliną naukową i wniosły do niej trwały 
wkład począwszy od 1760 r., a na lutym 1968 r., kiedy to prace nad nim zostały 
zamknięte, skończywszy. Przy postaciach aktualnie czynnych naukowo wyjątkowo 
uwzględniano też prace, które ukazały się w terminie późniejszym. Spośród około 
2000 uczonych parających się slawistyką wybrano 594 takich, których twórczość nau
kowa najpełniej odzwierciedla osiągnięcia metodologiczne, koncepcyjne i faktogra
ficzne slawistyki czechosłowackiej w ostatnich 200 latach. Nie brak wśród nich 
i uczonych, którzy obok slawistyki uprawiali jeszcze inne dziedziny wiedzy humani
stycznej. Pominięto natomiast zupełnie publicystów. Obok Czechów i Słowaków dzia
łających zarówno w kraju, jak i za granicą w słowniku znaleźli się również cudzo
ziemcy, głównie Rosjanie i Ukraińcy, znacznie rzadziej natomiast Polacy (np. W. Bo
bek i M. Szyjkowski} oraz Jugosłowianie, którzy działali na terenie Czechosłowacji 
i swymi osiągnięciami naukowymi przyczynili się walnie do rozwoju slawistyki cze
chosłowackiej. Chodziło tu przeważnie o uczonych, którzy stracili bezpośredni kon
takt z rodzimym środowiskiem naukowym. Nie uwzględniono natomiast w słowniku 
slawistów narodowości niemieckiej i węgierskiej przebywających stale ilub okresowo 
w krajach czeskich lub w Słowacji, ponieważ ich działalność naukowa wiązała się 
ściśle z rozwojem prac slawistycznych w Niemczech, Austrii lub na Węgrzech. 

Hasła wchodzące w skład słownika zbudowane są identycznie. Każde 1- nicl:j. 

8 - Sobótka l/73 
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składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera zwięzły życiorys (data i miej
sce urodzenia, szkoła średnia, studia, stopnie naukowe, specjalność w zakresie sla
wistyki, miejsce pracy), druga - charakterystykę głównych nurtów i osiągnięć do
robku slawistycznego, trzecia wreszcie - w porządku chronologicznym ukazywania 
się bibliografię prac slawistycznych (monografie, prace zbiorowe, studia, artykuły, 
ale bez publicystyki). Niekiedy przy wybitniejszych uczonych dochodzi do tego część 
czwarta, informująca o opublikowanych życiorysach tlub charakterystykach twór
czości naukowej bohatera danego hasła, a jeszcze rzadziej piąta, zawierająca wiado
mości o ich spuściźnie literackiej, wydanej korespondencji, pamiętnikach i wspomnie
niach i zupełnie wyjątkowo o losach ich bibliotek lub zbiorów, np. przy J. Dobrovs
kim, L. Niederlem czy F. Palackim. Wszystkie części poza piątą, przy której przy
jęto układ rzeczowy, ułożone są chronologicznie. Nad słusznością tej zasady można 
by dyskutować. Czy np. nie należało z nią zerwać przy bibliografii? Bardziej celowe 
byłoby przecież ułożenie jej według innych kryteriów, a mianowicie według tego, 
jaką wagę posiadają poszczególne prace dla rozwoju slawistyki tak w Czechosło
wacji, jak i w innych krajach. Można też żałować, że w życiorysach nie zaznaczano 
doktoratów honorowych uzyskiwanych przez niektórych bohaterów haseł. Są one 
przecież świadectwem rangi uczonego. 

Obok wstępu i haseł słownik zawiera również alfabetyczne zestawienie inicja
łów imion i nazwisk autorów haseł, zestawienie biograficznej literatury, encyklopedii 
i kompendiów, wykaz używanych skrótów oraz indeks osób, choć nie wszystkich 
występujących na kartach słownika, przy czym nazwiska stanowiące samodzielne 
hasła zaznaczono drukiem tłustym, a strony tych haseł - półtłustym. 

Omawiany słownik jest poważnym osiągnięciem naukowym slawistów czechosło
wackich i stanowi nieocenioną pomoc dla każdego badacza interesującego się sla
wistyką i osiągnięciami uczonych czechosłowackich w jej zakresie. Jest także dobrym 
wzorem i zachętą do podjęcia prac nad identycznym słownikiem w Polsce. 

Józef Leszczyński 

J. Ko 1 e j  k a, NARODNOSTNI PROGRAMY PRO STR.EDNf A JIHOVYCHO
DNf EVROPU, Brno 1971, SS. 431. 

Rozwój i kształtowanie się narodów socjalistycznych stawia przed teoretykami 
marksizmu zadanie analizy tego procesu. Jest rzeczą oczywistą, że analiza ta nie 
może być od owego procesu oderwana, że sięgać musi do okresu narodzin narodów 
we współczesnym znaczeniu, do okresu kapitalizmu. W ostatnich latach powstało 
sporo (szczególnie w Związku Radzieckim, gdzie proces ten trwa już ponad pól wie
ku) prac na ten temat 1. Ale w ref!eksji nad narodem socjalistycznym niezbędna jest 
również świadomość historyczności samych narzędzi tej ref:leksji, historyczności ka
tegorii teoretycznych używanycp w marksistowskich analizach procesów narodowych. 
W tym celu równolegle obok analizy procesu kształtowania się i rozwoju narodu 
musi być prowadzona analiza dziejów refleksji teoretycznej i programowo-politycz
nej nad kwestią narodową. 

Literatura marksistowska poświęcona dziejom kwestii narodowej w ujęciu mar
ksizmu jest bogata, ale przy bliższym jej poznaniu zauważyć można pewną niejedno-

1 Por. J. A. D u n a j  e w  a, Sotrudniczestwo socyalisticzeskich nacyj w stroitiel
stwie komunizma, Moskwa 1960; J. W. A r  u t  i u n i a n, Socyalnokulturnyje aspiekty 
razwitija i sbliżenijci nacyj w SSSR (Sowietskaja etnografija, 1972, nr 3); por. też 
szereg publikacji na lamach „Woprosow istorii", R. 1966. 
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litość. Nie wszystkie okresy i zagadnienia w dziejach marksizmu są jednakowo opra

cowane. Dla przykladu „kwestia polska" ma dość bogatą literaturę, ale już „kwestia 

bałkańska" wykazuje duże zaległości w tej dziedzinie, nie mówiąc już o braku mo

nografii poglądów na kwestię narodową tak wiele w historii ruchu robotniczego 

znaczących postaci, jak np. K. Kautsky. Nie ma również monograficznego opracowa

nia kwestii narodowej w Austro-Węgrzech - kraju, który mógłby być terenem za_ 

sadniczych w tym zakresie badań mogących dostarczyć niejednego, cennego dziś 

spostrzeżenia. Brak też monografii dotyczącej poglądów austromarksizmu w kwestii 

narodowej. Marksistowska krytyka austromarksizmu skupiała się raczej na proble

matyce państwa, zagadnieniach rewolucji itp., poświęcając kwestii narodowej w je

go ujęciu nieliczne artykuły polemiczne bądź obszerne wzmianki w poszczególnych 

pracach 2. Nie dysponujemy również monograficznym opracowaniem dziejów marksi

stowskiej refleksji nad kwestią narodową, opracowaniem, które logicznie biorąc, po

winno stanowić ukoronowanie poprzednio wymienionych rozpraw. Brak ten stanowi 

jedną z w.ielu białych kart w historii marksizmu. Nie wypełniają tej luki próby syn

tetycznych opracowań kwestii narodowych w poszczególnych krajach 3•

Dod�jmy jednak, że braki te nie wynikają ze szczególnej- indolencji historyków, 

czy też umownego „tabu". Podobnie jak w okresie kapitalizmu powodem początko

wego braku zainteresowania narodami południowosłowiańskimi, przejawiającego się 

choćby w mechanicznym powtarzaniu zanegowanych przez historię ocen Engelsa do

tyczących tych narodów, była nie niechęć do Serbów, Chorwatów, Słoweńców, Cze

chów, lecz obiektywna prawidłowość nierównomiernego rozwoju kapitalizmu, tak 

obecnie w refleksji nad społeczeństwem socjalistycznym wysunęły się na czoło za

gadnienia kwestii walki z rewizjonizmem, dyktatury proletariatu, kierowniczej roli 

partii, czy też problemy wewnętrzne poszczególnych krajów, określone mianem „spe

cyficznych (narodowych) dróg do socjalizmu". 

W tej sytuacji J. Kolejka, historyk z Brna, autor recenzowanej książki, stanął 

przed niełatwym, lecz ambitnym zadaniem. Skrótowo określa je podtytuł książki: 

,,Z dziejów socjalistycznej teorii kwestii narodowej 1848-1917. Od Marksa do Leni
na". Praktycznie rzecz biorąc, Kolejka podjął się napisania historii marksistowskiego 

ujęcia kwestii narodowej w tym okresie. Książka składa się z dwóch części. W pierw

szej, zatytułowanej „Dejiny a osoby", omawia Autor chronologicznie, od Marksa 

i Engelsa poczynając, wszystkie najważniejsze wystąpienia teoretyków marksistow

skich lub też tych, którzy jak K. Renner, wprost na kształt marksistowskiej refleksji 

oddziaływali. Są tu więc relacje z prac poświęconych kwestii narodowej K. Kauts

ky'ego, E. Bernsteina, R. Luxemburg, K. Kelles-Krauza (którego Kolejka wyraźnie 

faworyzuje), K. Rennera i O. Bauera oraz szeregu mniej znaczących teoretyków, jak 

V. Adler, F. Austerlitz, E. Krfatan. Sporo miejsca poświęca Autor wystąpieniom soc

jaldemokratów czeskich oraz ich sporom z wiedeńskim kierownictwem austriackiej

socjaldemokracji. Przegląd ten lcończy relacja z prac Lenina napisanych przed wy

buchem I wojny światowej.

Część druga, pt. ,,Problemy", sklada się z 19 syntetycznych podsumowań naj

ważniejszych zagadnień, np.: ,,Sens wyobrażeń o narodzie", ,,Co to jest naród", ,,Me

chanizm powstania nowoczesnego narodu", ,,Wyobrażenia o przyszłym zanikaniu na

rodów", ,,Program austriackiej socjaldemokracji w kwestii narodowej", ,,Proletariat 

a naród", ,,Kwestia polska", ,,Kwestia czeska" itp. W obrębie każdego podsumowania 

2 N. L ese r, Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus 
als Theorie und Praxis, Wien 1968. 

8 Por. np. K. Ma rx, F. En g e Is, O Polsce, t. I-II, Warszawa 1960; Karl Marx
despre romcini, Bucure�ti 1964; J. Re v a  i, Marx a madarskci revoluce, Bratislava 1964, 
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materiał dowodowy przedstawił Autor w historycznym rozwoju. Praca Kolejki jest 
więc dziełem pionierskim, zawiera szereg ustaleń, dla których warto zalecić ją do 
tłumaczenia na język polski. Jej najistotniejszą zaletą jest szeroka perspektywa 
historyczna, uwzględnienie wszystkich znaczą�ycp wystąpień, jakie w tej kwestii 
w ramach historii marksizmu miały miejsce. Książka Kolejki dostarcza o wiele wię
cej materiału historycznego niż traktowane w Polsce jako podstawowe kompendium 
w tej sprawie opracowanie Jerzego J. Wiatra Naród i paiistwo. Ta szeroka perspek
tywa wyjaśnia wiele dotychczasowych niejasności, ukazuje zawile drogi kształtowa
nia się poglądów poszczególnych teoretyków, pokazuje, że marksizm, a w jego ra
mach i rozwiązania kwestii narodowej, to nie „genialne objawienia" jednostek, lecz 
wynik artykulacji przez te jednostki doświadczeń zbiorowych, wspólne osiągnięcie 
podmiotu procesu historycznego, klasy robotniczej. Taki sposób pisania historii mar
ksizmu jest szczególnie cenny w sytuacji, kiedy pojawiają się tendencje do odcięcia 
występujących w jego dziejach teoretyków od tych zbiorowych osiągnięć. Mimocho
dem dokonuje Kolejka nie lada sztuki, jeśli idzie np. o ocenę wkładu Lenina w re
fleksję nad kwestią narodową w tym okresie. Udowadnia, że szereg tez teoretycznych 
twórcy państwa radzieckiego, które w literaturze popularnej funkcjonują jako pomy
sły samego Lenina, pochodzi w rzeczywistości od innych teoretyków (np. zasadniczy 
kierunek krytyki autonomii narodowokulturalnej oraz teza, że najbardziej odpowie
dnią dla kapitalizmu formą państwa jest państwo narodowe, przejęte są od Kauts
ky'ego), przywraca niejako Leninowi należne mu miejsce i pozwala zarazem 
zrozumieć niepojęty dla przeciętnego słuchacza kursu filozofii na wyższej uczelni 
lub czytelnika literatury popularnej fakt, dlaczego Lenin nazywał Kautsky'ego 
renegatem 4, a zarazem Kautsky występuje jako jeden z tych, na których Lenin 
w wielu kluczowych sprawach najczęściej się powołuje. Dodajmy jednak, że teorety
czne myśli Kautsky'ego nie były przyjmowane przez Lenina bezkrytycznie. Uwida
cznia się to przy rozpatrywaniu poglądów Kautsky'ego i austriackich socjaldemokra
tów w sprawie kwestii narodowej. Żałować należy, że Kolejka nie przeprowadził do 
końca gruntownej analizy zasygnalizowanych przez nas problemów. Autor urywa 
niejako analizę poglądów Lenina na leninowskiej 'i stalinowskiej krytyce austro
marksizmu i luksemburgizmu w okresie wojen bałkańskich. A przecież już pierwsze 
dni wojny, w ldórych przywódcy II Międzynarodówki (z nielicznymi wyjątkami) 
stoczyli się na pozycje nacjonalistyczne, m. in. glosując za dotacjami na cele wojenne, 
a Lenin wystąpił z hasłem przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę domową 
przeciw własnej burżuazji, stanowiły dramatyczne uwieńczenie dotychczasowych 
tendencji. W ten sposób proces historyczny w ujęciu Kolejki pozbawiony zostaje 
swych najważniejszych konsekwencji, które z jednej strony stanowiły zakończenie 
określonych tendencji rozwojowych, z drugiej - stworzyły punkt wyjścia do proce
sów nowych. Była tu również okazja do polemiki z niewystarczającym już dzisiaj 
poglądem, utrwalonym w świadomości społecznej za pomocą literatury popularnej, 
jakoby wybuch nacjonalizmu w s�eregach austriackiej i niemieckiej socjaldemokracji 
w pierwszych miesiącach I wojny światowej był czymś niezwykłym, nagłą zdradą 
dotychczasowych ideałów. Przeczą temu choćby drobiazgowo opisane przez Kolejkę 
polemiki czeskich i niemieckich przywódców w ramach austriackiej SD, polemiki, 
w których·- jak słusznie zauważa Autor - nieraz wiedeńscy przywódcy przyjmo
wali płaszczyznę nacjonalistyczną 5• Niestety, te możliwości nie zostały wyzyskane. 

4 W. L e  n i n, Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky, (Dzieła, t. X,XVIII,
Warszawa 1954). 

s K o Ie j k a, op. cit., s. 98-110, 362-370. 
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Przechodząc do próby oceny braków książki Kolejki spróbujemy odpowiedzieć 
uprzednio na pytanie: jakim wymogom powinna sprostać „idealna" monografia za
gadnienia? Przede wszystkim wydaje się, że monografia taka nie powinna się ogra
niczyć do zrelacjonowania sporów na temat kwestii narodowej w łonie europejskich 
socjaldemokratów. Relacja taka, jak sądzimy, powinna być krokiem wstępnym. 
Z kolei należałoby wyjaśnić dwa zagadnienia: 1. W jaki sposób kształtował się stosu
nek między programami ruchów robotniczych a programami narodowymi burżuazji 
poszczególnych narodów. Nie wystarczą tutaj formułki w rodzaju, że program burżu
azji był nacjonalistyczny, w ten bowiem sposób zamyka się drogę do wyjaśnienia 
sojuszy, które nieraz SD zawierała z postępową, burżuazją. Sojusze takie nie zawsze 
jednak stanowią przyjęcie nacjonalistycznej płaszczyzny. 2. Programy burżuazyjny 
i socjaldemokratyczny poddane być muszą konfrontacji z rzeczywistym przebiegiem 
procesu historycznego, z wykorzystaniem wszelkich przydatnych do tego celu ma
teriałów i źródeł. Tyłko bowiem w ten sposób, poprzez ustalenie, co zostało w toku 
procesu historycznego zweryfikowane, możliwa jest ocena, co w programie SD miało 
charakter taktycznego manewru, co było rzeczywistym przejściem na płaszczyznę 
burżuazyjnego nacjonalizmu, co zaś było, z punktu widzenia prawidłowej teorii, myl
nym rozpoznaniem stanu faktycznego. To pozwollioby np. prawidłowo ocenić znany 
i;tosunek Engelsa do narodów południowosłowiańskich. W dotychczasowej bowiem 
literaturze fakt zanegowania przez historię ocen Engelsa traktuje się {ostatnio C. Bo
bińska) jako jego pomyłkę, sugerując jednocześnie, że była to pomyłka teoretyczna 
lub niekonsekwencja s. Tymczasem stanowisko Engelsa było pomyłką, ale nie 
w sferze teorii, lecz w sferze praktyki: wynikało ono po prostu z mylnego 
rozpoznania startu faktycznego. Przyczyn tej pomyłki szukać należy w braku dostate
cznej informacji na temat aktualnego stanu zagadnień narodowych. Dopiero bowiem 
po założeniu przez Kautsky'ego „Die Neue Zeit", kiedy na lamach tego pisma po
jawiać .się zaczęły artykuły południowosłowiańskich socjaldemokratów o kwestii na
rodowej i socjalnej w ich krajach, stosunek niektórych przywódców europejskiej 
SD do tego zagadnienia zmienił się prawie radykalnie. Oczywiście, brak informacji 
był nieprzypadkowy i wynikał z tego, że początkowo problematyka bałkańska skut
kiem nieistnienia tam klasy robotniczej leżała poza zasięgiem zainteresowań euro
pejskiej socjaldemokracji. Sciślej - zainteresowania te ograniczały się do funkcji ' 
spełnianych w ramach Austro-Węgier i Turcji przez górne war6twy Południowych 
Słowian. Patrzono nań przez pryzmat bana Jelacicia, współpogromcy rewolucji wę
gierskiej. 

Tymczasem Kolejka rezygnuje z wszystkich tych zabiegów i ogranicza się do 
obiektywistycznego zrelacjonowania poglądów poszczególnych teoretyków lub do ich 
krytyki, np. w Btosunku do R. Luxemburg. Stanowi to, jak sądzimy, wynik braku 
własnego punktu widzenia w tych sprawach. Widać to wyraźnie przy analizie układu 
sil klasowych na Bałkanach {dla marksisty nie jest wystarczające pokazanie układu 
sił między mocars.twami), czy też poglądów Rennera z 1914 r., których nicią prze
wodnią jest „przeciwstawienie politycznej idei narodu prawnej idei narodu" 7

• Kolej
ka nie pyta, na jakiej podstawie czyni Renner prawo apolitycznym, nie rozwiewa 
również złudzeń tych przywódców austriackiej SD, którzy w swych wystąpieniach 
pod koniec ubiegłego wieku sądzili, że pozytywne rozwiązanie kwestii narodowej 
w Austro-Węgrzech równoznaczne jest z wprowadzeniem powszechnego prawa wy
borczego i którzy w praktyce program narodowościowy redukowali do walki o to 

8 C. B o b i ń s k a, Marksa spotkania z Polską, Kraków 1971.
7 K o I e j k a, op. cit., s. 300.
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prawo. By rozwiać te złudzenia, mocno zakorzenione do dzisiaj w społecznej świado
mości, a przejawiające się w przekonaniu, że ważne kwestie społeczne rozwiąże się 
za pomocą dekretu czy przepisu prawnego, trzeba wyjść poza programy, trzeba po
kazać organiczny związek stanowiska austromarksizmu w kwestii narodowej z jego 
stanowiskiem w kwestii państwa, walki klasowej, słowem, z tym kompleksem zagad
nień, które w literaturze marksistowskiej nqszą miano (klasycznego) rewizjonizmu. 
Należałoby także zbadać nastroje mas i z tego punktu również ocenić proponowane 
programy. Ale Kolejka pisze: ,,Nie jest naszym zadaniem szczegółowe przedstawienie 
w następnych rozdziałach nastroju mas ludowych: Jugosłowian lub Czechów w la
tach 1912-1913. Zadowolimy się ogólnym stwierdzeniem, że w socjaldemokratycznej 
prasie z tego okresu konstatowało się: spadają okowy narodowego ucisku w Turcji, 
spadną i w Austro-Węgrzech" s. Podobnie mimo deklaracji składanych we wstępie 
Kolejka nie przeprowadza konfrontacji programów SD z programami partii bur
żuazyjnych i rzeczywistym przebiegiem procesu historycznego. Uważa, że konfronta
cja, o której mówimy, to „nowe zadania badawcze" 9_ O brakach teoretycznych i wła
s�ego stanowiska świadczy również wspomniane poprzednio niepodjęcie analizy 
postaw europejskiej SD w pierwszych miesiącach wojny, postaw, które były konse
kwencją uprzednio zaistniałych tendencji. 

Mimo zasygnalizowanych krytycznych uwag recenzowana rozprawa Kolejki po
siada nie tylko duże walory poznawcze, lecz wysuwa pod adresem historyków szereg 
postulatów badawczych. Wypada bowiem stwierdzić, że niektóre tezy teoretyków 
socjaldemokratycznych przełomu XIX i XX w. po przejściowym odsunięciu ich ze 
względów politycznych nabierają dziś aktualności. Do nich w pierwszym rzędzie 
należą poglądy Bauera z 1907 r., według którego ustrój socjalistyczny w środkowej 
Europie urzeczywistni się najpierw według zasady narodowej (socjalistyczne państwa 
narodowe), a następnie dokona się integracja między poszczególnymi pa11stwami, ze 
zniesieniem granic politycznych włącznie. Przypomnienie tej idei, nieobcej również 
i innym teoretykom SD, jest aktualne w okresie podejmowania kroków integracji 
państw socjalistycznych w ramach RWPG. Została otwarta już granica -między NRD 
a Polską. Planuje się ;i częściowo w for,mie umów bilateralnych realizuje przesunię
cie wolnej siły roboczej w zależności od potrzeb poszczególnych członków RWPG 
(Polska -NRD, Polska - CSRS). Procesy te sprawiają, że szereg dawnych idei na
biera nowych rumieńców, a równocześnie zmusza do polemiki z wszelkimi złudzeniami. 

Karol Fiedor i Sławomir Bogusław Kunda

WIELKOPOLSKA SZKOŁA EDUKACJI NARODOWEJ. STUDIA I WSPO
MNIENIA Z DZIEJÓW GIMNAZJUM MĘSKIEGO (OBECNIE I LICEUM OGÓLNO
KSZTAŁCĄCEGO) W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM W 125-LECIE JEGO ZAŁO
ŻENIA 1845-1970, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, ss. 496. 

Początek roku szk. •1970/711 był dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie 
Wlkp. wyjątkowo uroczysty, gdyż szkoła ta obchodziła wtedy, w pierwszych dniach 
września, 125-lecie swego istnienia. Bardzo rzadko zdarza się tak piękny jubileusz 
szkolny, dlatego też był wyjątkowo dostojnie obchodzony. Odbyły się liczne <imprezy 
z udziałem przedstawicieli władz państwowych i partyjnych, grona nauczycielskiego 

s Tamże, s. 281. 
9 Tamże, s. 14. 
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oraz licznych wychowanków i gosc1. Wzniosłe te uroczystości z pewnosc1ą na długo 
pozostaną w pamięci uczestników. Najpełniejszą i najtrwalszą jednak formą uczcze
nia zasłużonego jubileuszu jest wydanie z tej okazji księgi pamiątkowej. 

Omawiana księga pamiątkowa jest dziełem wielkiej grupy współpracowników. 
Komitet Redakcyjny, który rozpoczął działalność w 1967 r., składał się z (IJ2 osób 
pracujących pod przewodnictwem prof. Witolda Jakóbczyka z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na apel oraz samorzutnie napłynęło na ręce Komi
tetu wiele opracowań i wspomnień, z których po długich dyskusjach przyjęto ma
teriały dostarezone przez około 40 osób. Weszły też one ostatecznie w skład �ięgi. 
Ta duża !liczba współpracowników i współautorów stanowiła niewątpliwie pewne 
utrudnienie w pracach Komitetu, którego zadaniem było utrzymanie zwartości i jed
nolitoś<:i projektowanego dzieła. Jednakże w rzeczywistośc_i była zjawiskiem wysoce 
pozytywnym, gdyż świadczyła o wielkim zainteresowaniu podjętym dziełem i o chęci 
czynnego w nim udziału. To wielkie zainteresowanie i zaangażowanie uznać trzeba 
za wyjątkowy sukces szkoły, świadczący o tym, że jej wychowankowie nie tracą 
z nią kontaktu i czują się zawsze z. nią związani nićmi sympatii i wdzięczności. 

Całość opracowania podzielona jest na cztery zasadnicze rozdziały, poświęcone 
kolejno dziejom miasta, rozwojowi szkoły, metodom nauczania i wychowania oraz 
losom niektórych wychowanków. Najwięcej, bo prawie połowę dzieła, poświęcono 
sprawom nauczania i wychowania, słusznie uznanym za najważniejszy problem 
w dziejach szkoły, szczególnie w okresie zaboru. 

Opracowanie dziejów miasta Ostrowa Wlkp. wyszło sp9d pióra pięciu autorów 
i obejmuje cały okres jego istnienia, a więc od pierwszych śladów osadnictwa i naj_ 
wcześniejszych wzmianek źródłowych aż do dnia dzisiejszego. Autorzy podkreślili 
fakt, że jest to pierwsze pełniejsze opracowanie w tej dziedzinie, gdyż wprawdzie 
początki badań nad dziejami miasta sięgają polowy XIX w., jednakże dotąd nie zdo
byto się na monografię obejmującą całość problematyki i napisano jedynie kilka 
przyczynków. Oparli się ·też głównie na pracach drukowanych, traktując swoje opra
cowanie jako punkt wyjścia dalszych badań, służących do przygotowania mono
grafii obejmującej w pełni dzieje miasta. W omawianym opracowaniu najlepiej 
wypadły -czasy nowsze, a więc XIX i X.X w., gdzie pełniej przedstawiono proble
matykę gospodarczą, narodowościową i społeczną miasta, natomiast w odniesieniu 
do okresu Polski przedrozbiorowej silą rzeczy - z powodu braku badań archiwal
nych - ograniczono się tylko do podania niektórych faktów z dziejów miasta. 

Rozwój szkoły od chwili powstania jej koncepcji i zorganizowania aż do najnow
szych czasów przedstawiony został w rozdziale drugim. Należy zaznaczyć, że Autorzy 
bardzo słusznie postąpili, rozpoczynając ten rozdział od scharakteryzowania sylwetek 
i osobowości dwóch osób, które w decydujący sposób przyczyniły się do założenia 
w 1845 r. Gimnazjum ostrowskiego, mianowicie księdza Jana Kompally i Wojciecha 
Lipskiego, właściciela pobliskiego Lewkowa. Obaj byli płomiennymi patriotami i ro
zumieli potrzebę szerzenia oświaty nie tylko wśród szlachty, ale zwłaszcza wśród 
polskiego mieszczaństwa, które wtedy - w połowie XIX w. - było jeszcze słabe, 
oraz wśród chłopów, którym właśnie nadano ziemię na własność i wśród których 
nauka była dotychczas zjawiskiem prawie nie znanym. Trzeba więc podkreślić wy
jątkową trafność decyzji obu założycieli, a jej rzeczywiste znaczenie podkreślają 
dzieje szkoły. Mimo prób zniemczenia uczyła się w niej w okresie zaboru głównie 
młodzież polska, która przed germanizacją broniła się poprzez działalność w tajnych 
kółkach patriotycznych i oświatowych. Jest wielką zasługą Autorów, że ten wątek 

zdołali opracować bardzo szeroko, ukazując obronę młodzieży przed germanizacją 

na szerokim tle i z różnych punktów widzenia. Stanowi to też bardzo istotny wkład 
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·do naukowego rozpoznania tego zagadnienia, i to szczególnie w Poznańskiem, gdzie

sprawy te były wprawdzie już znane, ale w sposób dość ogólnikowy. Szczególnie

wyraźnie kwestia ta została podkreślona w następnej, trzeciej części księgi.

W rozdziale drugim na uwagę zasługuje też szerokie potraktowanie dziejów 

Gimnazjum w latach 1918--JL939 i od 1945 r. Bardzo interesujące jest przedstawienie 

zabiegów o jego repolonizację w pierwszych fatach po odzyskaniu niepodległości. 

Dzięki ofiarnej pracy grona nauczycielskiego oraz pomocy władz i społeczeństwa zdo

łano szybko wyprowadzić szkołę ze stanu zaniedbania, w jakim znalazła się wskutek 

sytuacji w momencie zakończenia wojny i dużej dewastacji w czasie jej opuszczania 

przez Niemców. Stala się też wkrótce jednym z najlepiej -działających zakładów tego 

typu w Poznańskiem. Została rozbudowana, uzyskała grono nauczycielskie o wysokich 

kwalifikacjach, otrzymała świetną bibliotekę i pomoce naukowe. W szkole pulsowało 

życie, działały liczne organizacje młodzieżowe; zdobyła też sobie wybitną pozycję 

w życiu miasta i regionu. 

Ten szybki rozwój został brutalnie przerwany w wyniku hitlerowskiej agresji 

we wrześniu 1939 r. Szkoła ucierpiała jak nigdy dotąd. Ponownie ją zd�wastowano,

przerwano naukę, zginęło kilku członków grona pedagogicznego oraz 236 byłych 

wychowanków, zajmujących już poważne stanowiska w życiu społecznym. Więk-

6zość z nich, bo 680/o, zginęła w wyniku eksterminacyjnej działalności okupanta, 
a 2'Y'/o oddało życie za Ojczyznę, walcząc na różnych frontach wojennych. Reszta 

zginęła w nie znanych okolicznościach lub zmarła wskutek chorób i odniesionych 

ran. Jeśli chodzi o okres Polski Ludowej, omówiono powojenną odbudowę szkoły, 

rekonstrukcję grona nauczycielskiego oraz usiłowania w zakresie ,pełnego ożywienia 

jej działalności poprzez różne organizacje młodzieżowe i kółka zainteresowań. Szkoła 

ponownie zdołała zająć należne jej miejsce w życiu Ostrowa Wlkp. i jego regionu. 
Rozdział trzeci poświęcony jest zasadniczo metodom nauczania i pracy wycho

wawczej. Wspomniano już o sprawach związanych z obroną uczniów przed germa

nizacją w okresie zaboru. Przedstawiono tu jednak również szereg innych istotnych 

dla pracy wychowawczej i ogólnego życia szkoły zagadnień. Przede wszystkim sze

roko potraktowano działalność różnych organizacji szkolnych. Ukazano też sylwetki 

kilku dyrektorów, traktując ich rzeczowo i krytycznie, ale zarazem serdecznie 

i z uczuciem wdzięczności za ich wkład pracy i troskę o szkolę. Bardzo interesujące 

i wartościowe jest opracowanie historii tajnego nauczania w zakresie szkoły podsta

wowej i średniej na terenie miasta i okolicy w okresie okupacji hitlerowskiej. Po

dano tu bardzo szczegółowe informacje pochodzące od osób uczestniczących w tej 

potrzebnej wtedy, ale jakże niebezpiecznej pracy. Poza tym trzy opracowania w tym 

rozdziale rzucają światło na warunki pracy i zapal młodzieży uczącej się w szkole po 

II wojnie światowej. Pokolenie, które uczestniczyło w walkach partyzanckich, umiało 

także przyłożyć się do nauki i poddać się dyscyplinie szkolnej. Przyczyniło się też 

do tego grono nauczycielskie, które potrafiło pokonać różne trudności i nadać szkole 

właściwą rangę. 

Ostatni rozdział poświęcony jest losom niektórych wychowanków szkoły ostrow

skiej. Brali oni aktywny udział w wydarzeniach o podstawowym znaczeniu dla na

szego narodu i kraju, a więc przede wszystkim w powstaniu styczniowym i wielko

polskim, w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. i w ruchu oporu skierowanym 

przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Uczestniczyli też w życiu społeczeństwa, często 

piastując odpowiedzialne stanowiska w urzędach, zakładach pracy i organizacjach 

oraz stowarzyszeniach. Z Gimnazjum ostrowskiego wyszło wielu naukowców, spe

cjalistów w różnych dziedzinach wiedzy. Niektórzy z nich rozsławHi szeroko imię 

Polski w różnych krajach świata. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zawsze pamiętali 
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o szkole, z której wyszli i której tyle zawdzięczali. Dzieje i przeżycia wychowanków
pokazane są w sposób barwny, żywy i wywołujący duże zainteresowanie.

Cennym uzupełnieniem opracowania są liczne zdjęcia. Przedstawiają one budy
nek szkoły i jego wnętrze, przede wszystkim jednak założycieli, poszczególnych 
dyrektorów, grono nauczycielskie i wychowanków. Interesujące są też zdjęcia nie
których dokumentów dotyczących dziejów szkoły. Wielką wartość mają wykazy 
nauczycieli, spisy maturzystów od początku istnienia zakładu oraz rejestr wychowan
ków, którzy zginęli w powstaniu stycznioWYm, w czasie I wojny światowej i po
wstania wielkopolskiego oraz podczas II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. 
Można jedynie żałować, że nie załączono planu sytuacyjnego szkoły, który umiejsco
wiłby ją na terenie miasta. 

Księgę pamiątkową uczelni ostrowskiej trzeba uznać za dzieło bardzo udane. 
Jest ona cennym wkładem w poznanie dziejów szkolnictwa średniego w Poznań
skiem od połoWY XIX w. Będzie ona nie tylko trwałym pomnikiem dla uczczenia. 
jubileuszu, lecz także chlubnym dziełem na temat polskiego szkolnictwa. · 

Stanisław Nawrocki 

J. R a t  a j  e w  s k i, WYDAWNICTWO I CZASOPISMO „NOWINY" W OPOLU
W LATACH 1911-1921, Warszawa 1972, ss. 203. 

Niewielka formatem i objętością książka J. Ratajewskiego została wydana jako 
zeszyt 18 „Materiałów i Studiów do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego 
w bardzo niewielkim nakładzie. Byłoby jednak źle, gdyby przeszła nie zauważona, 
gdyż po pracy Glenska 1 jest to pierwsza monografia gazety polskiej na Górnym 
Sląsku z przełomu XIX i XX w., i to monografia w pełni zasługująca na tę nazwę. 

,,Nowiny'' były z początku małą i niewiele znaczącą gazetą, ale dzięki zachowa
niu szeregu cennych dla jej historii źródeł Autorowi udało ,się zbadać wiele proble
mów z dokładnością dotychczas nie spotykaną, odkt-yć pewne prawidłowości z zakre
sa podstaw finansoWY<:h, pra<:y dziennikarskiej, produkeji, kolportażu, typowe dla 
większości polskich gazet Sląska. Trudno znale.źć jakiekolwiek luki w podstawie 
źródłowej monografii. Oczywiście zasadnicze znaczenie miały dla Autora zachowane 
roczniki „Nowin" oraz inne licznie wykorzystane gazety śląskie i pozaśląskie. Nie
mniej sięgnął on do bardzo obszernie reprezentowanych archiwaliów Wrocławia, 
Opola, Katowic, Poznania, Merseburga, wyczerpując pod tym względem wszystkie 
możliwości. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów omawiających kolejno powstanie 
WYdawn1ctwa, jego podstawy organizacyjne i materialne, pracę redakcji, produkcję 
i kolportaż, formy zewnętrzne i układ wewnętrzny gazety, jej program społeczno
polityczny, wykorzystanie literatury polskiej i obcej na lamach pisma, oddziaływanie 
oraz zawieszenie wydawania gazety. Pracę uzupełniają: wykaz tytułów czasopism 
i gazet, z których „Nowiny" przedrukowywały wiadomości, wykaz autorów i tytułów 
prac opublikowanych w piśmie, indeks osób i indeks czasopism. Jak widać z powyż
szego, jest to w stopniu o wiele większym monografia prasoznaw<:za niż polityczna, 
w części prasoznawczej przynosi też najwięcej interesujących nowości, gdy natomiast 
kwestie polityczne zostały ujęte bardziej skrótowo, często w sposób niepełny, nie 

1 J. G 1 e n s  k, ,,Nowiny" Raciborskie w latach 1889-1904. Szkic monograficzny, 
Katowice 1970. 
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zawsze jasny. Autora usprawiedliwia jednak częściowo is�nienie obszernej monografii 
Narodowej Demokracji, której kierunek polityczny reprezentowały „Nowiny". Cie
kawa jest przede wszystkim geneza pisma, powstałego jako wynik sporów wśród 
Polaków opolskich, jako reakcja Górnoślązaków na zbyt ugodową politykę osiadłych 
na Sląsku . Wielkopolan. Autor podniósł tu zwłaszcza poważną rolę niedocenianego 
dotychczas adwokata opolskiego Lercha, który najczęściej ginął w cieniu drugiego 
twórcy „Nowin" - Kurpierza. Wydaje się jednak, że zbyt mało wzięto tu pod uwa
gę ówczesną sytuację w ruchu polskim na Sląsku, a zwłaszcza przejście Korfantego 
do obozu „Katolika", co pozbawiło obóz endecki sztandarowego przywódcy i zmusiło 
do odbudowywania swych wpływów na innych zasadach niż popularność jednost� 2• 

Cennym odkryciem Autora był statut Drukarni Spółkowej wydającej „Nowiny". 
Pozwala on zorientować się w podstawach prawnych innych analogicznych instytucji 
śląskich. Charakterystyczne też dla większości samodzielnych gazet tego terenu jest 
powiązanie gazety z instytucją typu ekonomicznego (w tym wypadku z Bankiem 
Rolników), która wspomagała finansowo niesamowystarczalne pismo. Szereg interesu
jących szczegółów finansowych wykrył Autor badając bilanse spółki. Wyniki jego 
potwierdzają wniosek wysnuwany już przez innych, że zasadniczą wagę miały za
mieszczane w gazecie anonse i dodatkowe prace drukarskie. Bez nich nie można 
było pisma utrzymać, gdyż dochody z prenumeraty były zbyt niskie i zmienne. War
to zdać sobie sprawę z faktu, że same polskie ogłoszenia nie były w stanie zapewnić 
bytu żadnemu śląskiemu pismu. Ciekawe są szczegóły pracy redakcyjnej „Nowin", 
jednak mylące wydaje się stwierdzenie, iż wykorzystywano w niej 76 czy 68 tytułów 
gazet. Autor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że większość z nich to były prze
druki pośrednie, a więc liczba faktycznie wykorzystywanych tytułów musiała być 
nieporównywalnie mniejsza (s. 76). Od dłuższego czasu wiedziano, że w kolportażu 
prasy Sląsl{iej dużą rolę odgrywali tzw. agenci czy poś1·ednicy rozprnwadzający ga
zetę. Autor pierwszy prześledził rozprowadzanie pisma wśród tych właśnie agentów. 
Wydaje się jednak, że przecenia on rozmiary kolportażu za pośrednictwem poczty -
w takim wypadku dane dotyczące prenumeraty pocztowej byłyby o wiele bliższe glo
balnej liczby abonentów, a wystarczy zwrócić uwagę, że w 1902 r. grupa „Katolika" 
rozprowadzała pocztą na Sląsku zaledwie 2432 egzemplarze swych gazet, a miała 
łącznie 31,5 tys. abonentów, w tym samego „Katolika" 12 tys. 3 Przy badaniu treści 
,,Nowin" Ratajewski zastosował na szeroką skalę metody statystyczne, śledząc zwła
szcza zmiany zachodzące w piśmie. Wydaje się, że warto za Autorem zwrócić uwagę 
na zwiększanie się procentu informacji oraz wypowiedzi dziennikarskich. Może 
jednak nie najlepiej się stało, że dla reprezentacyjnych badań Autor wybrał oprócz 
lat 1911 i 1919 również 1914 r., mało typowy, gdyż w połowie pokojowy, w połowie 
wojenny. Niezbyt też przekonuje wniosek Autora: ,,Mimo ciągłej przewagi tekstów 
nieśląskich wydaje się jednak, że pismo miało typowy lokalny charakter. Przygnia
tającą większość ogłoszeń stanowiły bowiem ogłoszenia z terenu" (s. 1.:h5). Kryterium 
,,lokalnego charakteru" gazety zostało tu chyba przyjęte zbyt mechanicznie. 

Jak już pisano uprzednio, najwięcej pretensji można mieć do omówienia progra
mu społeczno-politycznego. Nieścisłe jest przede wszystkim stwierdzenie (s. 118), że 
z chwilą sojuszu Korfantego z Napieralskim i powstania „Gazety Ludowej" ukształ
towały się dwa obozy polityczne. Przecież o dwóch obozach politycznych trzeba mó-

2 M. O r  z e  c h o  w s  ki, Narodowa Demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 ro
ku), Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965, s. 206. 

a Tamże, s. 137; M. C z a p l i ń s k i, Powstanie i rozwój koncernu „Katolika" 
w Bytomiu w latach 1898-1914 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. X.XVI, 
1971, m 3, s. 321). 
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wdć już w 1901, może w 1902 r. ! Mótywem wysunięcia Pośpiecha na kandydata 
w wyborach 1912 r. nie była - jak pisze zasugerowany argumentacją „Nowin" 
Autor - chęć uchronienia Wajdy przed przykrościami, lecz fakt, że Pośpiech był 
-endekiem, a Wajda nie (s. 122) 4• Z kolei wszystkie argumenty przeciwko kandydo
wal11iu w tychże wyborach redaktorów są tylko zasłoną dymną dla niechęci wobec
fors-owania przez obóz konkurencyjny pracowników „Katolika", Korfantego !(który
później sam się wycofał) i Dombka (tamże) 5• Tak wyraźna w okresie wojny i po
wojnie niechęć opolskiego pisma do Napieralskiego nie jest jasna bez wzmianki,
jaką postawę zajął ten ostatni w latach 1914-191,8. Przedstawienia sytuacji poli
tycznej szczególnie brak czytelnikowi dla lat powstań i plebiscytu. Autor posługuje
się tu skrótami myślowymi ze szkodą dla zrozumiałości tekstu. Szczególnie razi po
czątek rozdziału IX: ,,Po znanych wypadl<:ach w Opolu w maju ,1920 r ... " (s. 172),
J1:dYż uDrzednio wcale nie wyjaśniono, co się wówczas wydarzyło.

Analizując, kto był głównym odbiorcą „Nówin", Ratajewski dochodzi do wnio
sku, że przede wszystkim chłop polski. Zwraca też uwagę na spadek liczby abonen
tów w lecie w czasie największego nasilenia prac polowych. Szkoda, że zabrakło 
tu jasnego postawienia sprawy, czy fenomen letniego spadku prenumeraty dotyczy 
tylko gazet o wiejskim kręgu odbiorców, czy podobnie rzecz się miała z pismami wyda
wanymi w okręgu przemysłowym i czytanymi głównie przez robotników jak „Gazeta 
Ludowa" czy „Katolik". 

Wnioski Autora są przeważnie ostrożne i wyważone, podobnie jego stosunek do 
przyjętych powszechnie d popularnych opinii (np. s. 162). W niektórych wypadkach 
można jednak z tymi wnioskami polemizować. W moim np. przekonaniu trudno uznać 
powstanie „Nowin" za „przejaw wzmożonej aktywności Narodowej Demokracji na 
Śląsku" (s. 174), lecz raczej za próbę ratowania traconych wpływów. Z kolei popu
larność „Nowin" należy oceniać w kontekście rozpowszechniania ich konkurentki -
,,Gazety Opolsl<::iej". Porównanie to nie wypada najkorzystniej dla „Nowin", skoro. 
według danych policyjnych (zresztą przyjmowanych przez Autora za prawdziwe) 
miały one w 1914 r. 3,5 tys_ nakładu wobec 5,5 „Gazety Opolskiej" 6• Trudno tu prze
cież doliczać mechanicznie „Nowiny Kępińskie" wydawane dla zupełnie innego te
renu. W ogóle wydaje się, że Autor jest skłonny nieco przeceniać rolę interesującego 
go pisma, posiadającego do wojny dość ograniczony zasięg oddziaływania. 

Kończąc trzeba dodać, że nie najszczęśliwszy jest też sposób cytowania źródeł -
wyłącznie według numerów gazet lub teczek i stron archiwaliów. Pozbawia to czy
telnika znajomości dokładnej daty pochodzenia źródła i utrudnia wykorzystanie pracy. 

Te ostatnie uwagi nie mogą oczywiście wpłynąć na sumaryczną ocenę monogra
fii Ratajewskiego. Jest �na poważnym krokiem naprzód w studiach nad historią 
prasy śląskiej i wagą swych wyników badawczych wychodzi daleko poza znaczenie 
samych „Nowin". 

Marek Czapliński 

4 Archiw,um Archidiecezjalne we Wrocławiu, I A 24a, 18 nie pag. Kapica do 
Koppa 3 II 1912, por. też „Gazeta Ludowa" z 14 XII 1911. 

s Por. ,,Gazeta Ludowa" z 11 i 28 XI 1911. 
6 Archiwum Państwowe m. Wrocławia i Województwa' Wrocławskiego, zespól 

Rejencji Opolskiej, Biuro Prezydialne, t. 62, s. 48-62, Tabela gazet polskich z 19114 r. 

/ 
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Z DZIEJÓW WOJENNYCH POMORZA ZACHODNIEGO. CEDYNIA 972 - SIE
KIERKI 1945. Praca zbiorowa pod redakcją B. Miśkiewicza, Poznań 1972, ss. 285. 

w· literaturze historycznej od d_awna dawał się odczuwać brak obszerniejszej pu
blikacji ukazującej problematykę militarną Pomorza Zachodniego. Fragmentaryczne 
wiadomości na ten temat, rozproszone w wielu wydawnictwach i czasopismach nau
kowych, były trudno dostępne dla szerokiego ogółu interesujących się tym zagadnie
niem. Z tym większym więc uznaniem należy powitać cenną inicjatywę zapełnienia 
istniejącej luki podjętą przez Wydawnictwo Poznańskie. Chodzi o publikację zaty
tułowaną Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972 - Siekierki 1945.

Praca ta powstała właśnie z myślą - co zaznaczają Autorzy - odtworzenia stosun
kow-0 słabo oświetlonej w naszej literaturze problematyki militarnej Pomorza Za
chodniego. Na publikację składa się zbiór szkiców poświęconych wybranym fragme!J
tom dziejów wojennych, których widownią było Pomorze Zachodnie. Książka pod 
względem merytorycznym dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, mająca charak
ter wprowadzający, zawiera artykuły Z. Wielgosza i K. Olejnika dotyczące charakte
rystyki gospodarczo-historycznej oraz systemu obronnego Pomorza Zachodniego do 
polowy XVIII w. Autorzy poświęcili szczególnie dużo uwagi zachodnim rubieżom 
tej dzielnicy, jej systemom fortyfikacji wzniesionym na tym obszarze początkowo 
dla obrony niepodległości Polski, a następnie niezawisłości państwa zachodniopomor
skiego. 

W drugiej części publikacji znajdujemy rozprawy odtwarzające chronologicznie 
poszczególne działania wojenne na obszarze tej dzielnicy. Autorami szkiców omawia
jących wojny o zjednoczenie Pomorza Zachodniego z Polską za pierwszych Piastów, 
obronę niezawisłości tych ziem od XII do XVII w., okres wojny trzydziestoletniej, 
walki . o Pomo1·ze Zachodnie w toku wojen polsko-szwedzlclch I brandenbursko
szwedzkich (1655-1720), czas wojen napoleońskich oraz forsowanie Odry pod Sie
kierkami w kwietniu •1945 r. są: B. Miśkiewicz, G. Labuda, H. Lesiński, J. Wiśniewski 
i B. Frankiewicz. Już same nazwiska wymienionych historyków, wybitnych znawców 
przedmiotu, od szeregu lat zajmujących się badaniami dziejów polskich ziem zachod
nich i stosunków polsko-niemieckich, stanowią wystarczającą rekomendację tej książ
ki. Dzięki właśnie stworzeniu tak reprezentatywnego zespołu autorskiego praca mo
gla objąć całokształt problematyki militarnej w dziejach Pomorza Zachodniego. Pod
kreślić trzeba symboliczną wymowę przyjętych ram chronologicznych książki. Wy
kład merytoryczny bowiem rozpoczynają Autorzy od świetnego zwycięstwa Mieszka 
i Czcibora nad łupieżczą wyprawą margrabiego Hodona na zachodnie rubieże Polski 
(972), kończą zaś na pięknej karcie oręża polskiego, opisując przebieg fragmentu 
operacji berlińskiej, mianowicie forsowanie Odry pod Siekierkami w 1945 r. 

Zamiarem Autorów i Edytora było przygotowanie pozycji popularnonaukowej, 
jednakże w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia wyłoniły się liczne trudności, 
głównie niedostatek i luki w dotychczasowych opracowaniach analitycznych. Zaistnia
ła więc potrzeba podjęcia uzupełniających kwerend źródłowych, które wzbogaciły nie
wątpliwie merytoryczną wartość książki, ale miały też 1nne jeszcze konsekwencje. 
Autorzy bowiem zmuszeni zostali do zastosowania, zgodnie z przyjętym zwyczajem 
i warsztatem historycznym, przynajmniej uproszczonego aparatu naukowego, który 
pozornie zmienił formalny profil wydawnictwa. Faktem jest jednak, że efektem wy
siłków badawczych stała się inte;ł:"esująca pozycja właśnie typu popularnonaukowego 
i niewątpliwie najszersze nawet kręgi czytelników odniosą dużą korzyść z jej lektu
ry. Szkoda tylko, że Wydawnictwo Poznańskie nisko skalkulowało nakład książki 
(3 tys. egz.), bo w dużej mierze ograniczyło to, jeśli nie przekreśliło w ogóle, pier
wotny zamiar spopularyzowania zaprezentowanej w książce problematyki. Niewątpli-
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wym mankamentem wydawnictwa jest brak indeksów nazwisk i nazw miejscowości, 
wyraźnie dający się odczuć przy tak wielkim natłoku informacji i utrudniający lek
turę książki tym odbiorcom, którzy nie poprzestając na jej przeczytaniu pragnęłoby 
wydaną pracę dokładnie przestudiować. Szkoda to tym większa, że rzecz jest nie
zmiernie interesująca, mogąca w dużym stopniu zaspokoić wiele za.interesowań mi
łośników dziejów polskiego oręża. Dużą zaletą książki są natomiast liczne mapki 
i szkice topograficzne oraz ilustracje ułatwiające czytelnikom lekturę oraz umożli
wiające poznanie terenów walk i bohaterów wydarzeń. 

Bronisław Dziaduch 

W. U r b  a n, DUSZPASTERSKI WKŁAD KSIĘŻY REPATRIANTÓW W ARCHI
DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ W LATACH 1945-1970, Wrocław 1970, ss. 195 *. 

Książka dzieli się na pięć rozdziałów omawiających po· kolei pracę księży w ar
chidiecezjd wrocławskiej, którzy pochodzą z następujących prowincji kościelnych: 
archidiecezji lwowskiej, diecezji łuckiej, pińskiej, przemyskiej i archidiecezji wileń
skiej. Każdy rozd:iuał zawiera krótkie dane statystyczne dotyczące stanu liczbowego 
ludności oraz duchowieństwa w tych diecezjach, a następnie wykaz biograficzny 
księży. Wykazy te stanowią istotną treść książki. Autor omówił działalność 292, 
w większości żyjących i nadal aktywnych duchownych rzymskokatolick.ich. Najwięcej 
z nich, bo 230, pochodzi z archidiecezji lwowskiej, 19 z diecezji łuckiej, 9 z pińskiej, 
21 z przemyskiej i 13 z archidiecezji wileńskiej. We wstępie, obejmującym około 1/3 

tekstu, Autor prżedstawił migracje Judności w archidiecezji wrocławskiej w 1945 r., 
wskazał też na znaczenie kościoła katolickiego na tym .terenie w dziele konsolidacji 
sil społeczeństwa wokół odbudowy zniszczeń wojennych zarówno materialnych, jak 
i duchowych oraz tw;orzenia ponownie życia polskiego. Zagadnienia te umieścił 
w kontekście ogólnoświatowych i europejskich wypadków historycznych. 

Wydaje się, że szczupłe są wnioski ogólne z całości przedstawd.onego, ogromne
go trudu księży polskich na Dolnym Śląsku. Praca ma więc raczej charakter mate
riałowy. Jest to - i te ceche. tak charakterystyczną dla wszystkiego, co wychodzi 
spod pióra W. Urbana, należy szczególnie podkreślić - materiał rzetelny i bogaty. 

Problemy wyjątkowo akcentowane przy biografiach, zgodnie z tytułem ściśle 
duszpasterskie, o czym świadczy także stosowana terminologia i co jest zrozumiale 
z uwagi na osobę Autora, mogą być dyskusyjne zarówno co do ważności, jak i spo
sobu przedstawienia. Książka jest jednak pewną zrealłzowaną koncepcją, pokazującą 
rolę księży w dziele repolonizacji Dolnego Śląska, koncepcją, z którą być może trzeba 
będzie polemizować, uzupełniać wyniki badań W. Urbana i korygować pewne twier
dzenia. Jedno jednak pozostaje bezsprzecznym faktem: książka stanowi dzieło pio
nierskie. Nie ma how.iem w piśmiennictwie historycznym pracy o roli duchowieństwa, 
instytucji kościelnej w ważkim dziele odbudowy życia polskiego na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej. 

Szkoda, że do tekstu nie został dołączony przynajmniej indeks miejscowości, choć 
przydałby się również osobowy. Mimo bowiem układu alfabetycznego biografii księ
ży w obrębie rozdziałów korzystanie z pracy natrafia na pewne trudności. W pracy 
występują też błędy drukarskie oraz nieścisłości w nazwach powiatów, pisanych 
niekiedy z dużej ilitery mimo użycia formy przymiotnikowej. Stało się to zapewne 
z winy włoskiej drukarni. 

Józef Puciłowski 

* Wprawdzie na karcie tytułowej jako mieJsce wydania wymieniony jest Wroc
ław, książka drukowana jednak była w Rzymie. 
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RECENZJA CZY MISTYFIKACJA? 

(ODPOWIEDŹ P. MIECZYSLAWOWI PATEROWI) 

K A 

W nrze 1 „Sobótki" z 1971 r. M. Pater opublikował recenzję mojej książki pt. 
Walka o kulturę narodową ludu na Sląsku (1815-1863), Wrocław 1968; recenzję, 
w której nie pozostawił na autorze suchej nitki i usiłował na swój sposób zdyskwa
lifikować jego pracę. Dla jaśniejszego stanu rzeczy trzeba wyjaśnić, że po kilku jej 
pozytywnych omówieniach i recenzjach w prasie krajowej i zagranicznej oraz po 
pozytywnych opiniach „wewnętrznych" jej wersji habilitacyjnej tak.ich znawców 
problematyki, jak prof. prof. Henryk Barycz, Julian Krzyżanowski, Stanisław Ros
pond, Bogdan Zakrzewski, nagle M. Pater ruszył do generalnej rozprawy z pozycji 
nieubłaganego oskarżyciela i w swojej filipice potępił całą książkę od A do Z. Tak 
wdęc wyjaśnienia autora nie będą dotyczyły spraw drugorzędnych, jak np. pewnych 
wytkniętych słusznie niezręczności stylistycznych czy też dyskusyjnych i nawet nie 
uzasadnionych sądów o mniejszym ciężarze gatunkowym (np. kwestia ram chronolo
gicznych problematyki, uściślenie terminologii), gdyż tego rodzaju niedostatki wy
stępują w książce i rzeczywiście obciążają konto autorskie, aczkolwiek nie w tak 
wyolbrzymionej postaci, jak to sugeruje Recenzent. Sprawa bowiem wymaga zasad
niczej odpowiedzi, a więc czy dyskwalifikacja książki jest słuszna, czy też stanowi 
zręczną mistyfikację o pozorach naukowych. Sięgnijmy po dowody! 

Recenzent przeprowadził bardzo szczegółową analizę pierwszej części mojej 
książlti ( .. Kwestia polszczyzny w publicystyce") i zupełnie pominął zawartość jej 
drugiej części (,,Problemy literatury popularnej dla ludu"), ale swój negatywny 
osąd rozciągnął na całą pracę. Jest to chyba zwykła nieuczciwość. Recenzent stawia 
mi zarzut, że nawet nie wytłumaczyłem czytelnikowi, dlaczego „największy, prawie 
stustronicowy rozdział poświęcono w niej różnym kwestiom literatury ludowej w ca
łej Polsce, z wyłączeniem Sląska pruskiego, któremu praca jest poświęcona". A prze
cież po tym wprowadzającym rozdziale następuje rozdział poświęcony właśnie lite
raturze ludowej na Sląsku pruskim pt. Literatura popularnoludowa � Górnym 
i Dolnym Sląsku" (s. 256-298). Po cóż ta mistyfikacja i fałszywa troska o czytel
nika? Niestety, Recenzent wykazuje wyjątkową ignorancję w zakresie teorii i historii 
kultury, a zwłaszcza literatury, i cala jego metodologia historyczna zupełnie zawodzi, 
gdy tylko dotlmie jakiejś kwestii kulturoznawczej. Stąd też kwestionuje nawet ade
kwatność tytułu mojej książki pisząc: ,,W istocie jest ona poświęcona rozwojowi 
piśmiennictwa ludowego na Górnym Sląsku, a nie »walce o kulturę narodową ludu 
na Sląsku« ... " Oczywiście, Recenzent nie raczył zwrócić uwagi, że przedstawiłem 
także stan piśmiennictwa na Dolnym Sląsku i na Sląsku Cieszyńskim. Poza tym 
wymieńmy przykładowo ważniejsze problemy rozwoju kultury omawiane w książce: 
zagadnienie używania języka polskiego w życiu publicznym, nauczanie języka pol
skiego, dzieje pracy kulturalno-oświatowej, biblioteki i stowarzyszenia kulturalne, 
wydawnictwa, podręczniki polskie, literatura popularnoludowa w Polsce i na Sląsku, 
recepcja literatury ogólnonarodowej, krytyka i teoria literacka, folklor, prasa. Czyż-
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by ten zespól bardzo różnorodnych zjawisk kulturowych Recenzent wyłączał z za
kresu pojęcia kultury? Rzecz jasna, że problematyka językowa i literacka miała 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju kultury narodowej ludu śląskiego i dlatego właśnie 
ją wysunięto na pierwszy plan. 

A dalej. Recenzent odkrywa jakieś przedziwne prawidłowości rozwoju i socjo
logii kultury na Sląsku, stwierdzając, że „obecność narodowej kultury polskiej na 
Górnym Sląsku mogła być (i była w latach późniejszych) raczej wynikiem rozwoju 
narodowej świadomości Górnoślązaków, wzrostu. ich zainteresowań oświatą, czytel
nictwem, kulturą w ogólności . . . aniżeli skutkiem jakiejś świadomie podjętej 
»walki«". I następnie: ,,Oddziaływanie w kierunku narodowym było raczej ubocznym
skutkiem niż celem literatury iludowej". Nie wiadomo, czy podziwiać w tych fanta

zyjnych tezach naiwność niewiedzy, czy schematyzm swoistego historyzmu, który
szufladkuje proces dziejowy według podręcznikowego szablonu: przemysł, handel,
ludność, wojny, miasta, ruchy społeczne i. .. trochę kultury. Według bowiem przeko
nania Recenzenta owa „obecność narodowej kultury polskiej na Górnym $ląsku"

byłaby jakimś wtórnym czynnikiem świadomości narodowej, jakimś spóźnionym
i nieważnym echem spraw donioślejszych, jakimś przygodnym fenomenem w życiu
społecznym, a tacy budziciele polskości, jak Lompa, Szafranek, Miarka czy redakto
rzy narodowego „Dziennika Górnośląskiego", nie walczyli o kulturę narodową ludu
i o jego polityczną aktywizację na płaszczyźnie upowszechniania treści kulturotwór
czych, ale pokornie czekali, aż im germanizatorzy oświecą i ucywilizują Górnośląza
ków. Taki punkt widzenia Reczenzenta reprezentowali w przeszłości niemieccy „ba
dacze" piśmiennictwa polskiego na Górnym Sląsku, których fałsze skompromitował
już W. Ogrodziński. Jak też pogodzić z poglądem Recenzenta na charakter literatury
ludowej na Sląsku takie choćby utwory, jak popularny wiersz Lompy Przestroga

do przeciwników narodowości polskiej w Sląsku pruskim czy antygermanizacyjny
dramat Miarki Kulturnik? Przykłady tego rodzaju „braku walki" o piśmiennictwo
i kulturę narodową można by mnożyć, ale Recenzent powinien je znać, jeśli prz€..
czytał moją książkę.

Wydaje się, że ten jakiś bardzo podejrzany historyzm M. Patera, wykarmiony 
na niemieckich archiwaliach, jest wyjątkowo ślepy na ·wpływy kultury ogólnonaro
dowej na Sląsk w omawianym okresie, na inspirującą funkcję literatury ogólnokra
jowej w piśmiennictwie regionalnym. Jeśli nawet Górny Sląsk znajdpwał się w gra
nicach państwa pruskiego i silą rzeczy dzielił jego losy, to jednak w sferze wspólnoty 
kultury ogólnopolskiej i regionalnej tradycji narodowej niewiele miał wspólnego 
z tą państwowością i mimo politycznych kordonów ciążył stale w stronę polskości. 
To właśnie ogólnonarodowa kultura przenikała przez granice zaborów i utrwalała 
poczucie więzi z narodem polskim i nie można nie dostrzegać jedności dążeń i celów 
wszystkich Polaków w tej dziedzinie istnienia narodowego. No cóż, w tym aspekcie 

historia Górnego Sląska jeszcze nie objawiła się Recenzentowi i dlatego drepcząc 
w opłotkach regionalnej historiografii nie potrafi on zrozumieć integrujących i akty

wizujących uwarunkowań kultury ogólnopolskiej, która stanowiła naturalne, czynne 
źródło rozwoju życia kulturalnego na Sląsku i coraz intensywniejszego oddziaływa

nia rodzimej twórczości na świadomość społeczeństwa. 

Innym zasadniczym terenem wypadów polemicznych Recenzenta jest kwestia 

sposobu wyzyskania materiałów prasowych, na których oparłem się w swoim chro

nologicznym przeglądzie dyskusji nad zagadnieniami polszczyzny i w syntetycznej 
ocenie tej problematyki (Rozdział V. ,,Ocena narodowych i kulturalnych aspektów 

walki o polszczyznę"). Recenzent i w tym wypadku nie umie określić swojego sta
nowiska wobec możliwości wyzyskania tego rodzaju materiału. Ba, nawet pomawia 
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mnie o „pewną mistyfikację", wyn�ającą - jego zdaniem - z braku histo_rycznych 
dowodów, że treść polemik prasowych była właśnie taka, a nie inna, że pokrywała się 
z realną rzeczywistością. Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim metody, czego 
jednak Recenzent nie uświadomił sobie i w konsekwencji tej niewiedzy obarczył 
mnie znów urojonym zarzutem, że sugerowałem: ,,jakoby od przesycenia polemik 
językowych treściami politycznymi zależał narodowy rozwój Górnego śląska w du
chu polskim". Otóż w analizie dyskusji prasowych interesował mnie w szczególności 
problem opinii publicznej, tj. odzwierciedlenia w tym materiale określonych poglą
dów, postaw, nastrojów. I w tym socjologicznym znaczeniu owe artykuły, korespon
dencje, polemiki, doniesienia są dokumentem źródłowym, podobnie jak np. Ódpo
wiedź na pytanie otwarte w ankiecie. Z metodologicznego punktu widzenia te pra
sowe wypowiedzi są źródłem do badania opinii publicznej i nie ma powodu, by 
wątpić w rzeczowość tych informacji. Natomiast Recenzent koniecznie chciałby 
zweryfikować ich prawdziwość w sensie ścisłości metody historycznej, a więc usta
lenia faktu na „mocniejszym" teście. Ale na dobrą sprawę 1;am nie wie, jak to 
zrobić. Np. cytując moje stwierdzenie, że Otto Fischer określał mowę górnośląskiego 
Polaka jako jakąś zbieraninę, formułuje równocześnie pretensjonalną uwagę: ,,żad
nej kwestii historycznej twierdzenie to nie wyjaśnia". A jaką niby to kwestię ma 
jeszcze w ogóle wyjaśniać epitet Fischera? Może bitwę pod Grunwaldem? Oto jaką 
uhistorycznioną metodologię zaleca mi Recenzent albo jak obłudnie fabrykuje swoje 
pretensje! 

Nie sposób odpowiedzieć na wszystkie pomówienia, przekręcenia interpretacyjne 
tekstu, dopełnienia moich sądów dowolnymi wtrętami, złośliwe domniemania, pre
parowanie WYPOWiedzi. Jest tego zbyt wiele i z lwnieczności trzeba ograniczyć się 
do prezentacji samej techniki trików recenzenckich. Oto przykłady. 

Recenzent imputuje mi nawet, że w książce: ,,Nie próbuje się wyjaśnić sensow
nie, dlaczego w pewnym okresie w ogóle rozwinęła się namiętna polemika na temat 
języka polskiego na śląsku, skąd powstał, z jakich przesłanek zrodził się ogólnie 
poruszany [sic!] w książce problem podnoszenia kultu1·y i poziomu umysłowego 
Górnoślązaków". Ażeby zdemaskować tego rodzaju pomówienie, wystarczy otworzyć 

moją książkę np. na s. 29-30 i przeczytać: ,,Wśród mas polskich dojrzewało coraz 
mocniej przekonanie, że likwidacja polszczyzny w administracji, sądownictwie, usta
wodawstwie, szkole ułatwiała niemieckim klasom posiadającym ujarzmienie polskiego 
chłopa i robotnika nie znającego języka urzędowego i przez to aż nazbyt często WY
danego na pastwę samowoli niemieckiego urzędnika. Zaniedbywanie i lekceważenie 
oświaty w języku ojczystym umożliwiało utrzymanie ludu w ciemnocie i w żelaz
nych karbach posłuszeństwa wobec zwierzchności. Ludność polska nie rozumiała 
WYdawanych w języku niemieckim instrukcji i zarządzeń, nie czytała wychodzących 
prawie wyłącznie w języku niemieckim »amtsblattów« czy »kreisblattów«, w sądach 
przegrywała rozprawy z niemieckimi stronami, nie znając przepisów i języka urzędo
wego nie mogła się odwoływać do wyższych instancji od doznawanych krzywd. 
Obszarnicy i urzędnicy sprytnie wyzyskiwali skomplikowaną machinę pruskiej biu
rokracji przeciw interesom ludu, doprowadzając do zaognienia antagonizmów kla
SOWYCh i narodowościowych. W ten sposób walka o polszczyznę stawała się nie tylko 
świadomym przejawem postawy narodowej, ale także wyrazem określonego aspektu 
protestu społecznego, albowiem germanizowana ludność polska zdawała sobie sprawę, 
że tylko dzięki równouprawnieniu językowemu, oficjalnemu uznaniu języka polskiego 
w życiu publicznym będzie w stanie wydobyć się z nędzy i skutecznie przeciwstawić 
się nadużyciom niemieckich klas panujących". 

W podobny sposób Recenzent usiłuje mi wmówić i pouczyć, że nie potrafiłem -

9 - sobótka ina 
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jak wywodzi - ,,ocenić podobnych w formie opinii germanizatora Rendschmidta 
i Lompy; tego ostatniego trudno posądzić o poglądy germanizatorskie (s. 46-47). 
Obydwaj uznawali potrzebę przyswojenia sobie języka niemieckiego przez ludność 
polską, ale kierowali się w tym odmiennymi intencjami, Rendschmitd - germaniza
torskimi, Lompa - w nadziei, że to ułatwi Polakom 9bronę ich interesów w różnych 
dziedzinach życia publicznego. Kiedy się przekonał, iż to nie rozwiązuje zagadnienia, 
zmienił poglądy w tej sprawie". Tyle zdawałoby się rozsądnych poglądów Recen
zenta, ale jeśli znów sięgnąć do mojej książki, to okazuje się, że Recenzent dokonał 
zwykłego plagiatu i przywłaszczył sobie niemal dosłownie moją ocenę postawy Lom
py. �roszę przeczytać i porównać następujące zdania na s. 47 książki: ,,Poglądów 
Lompy na sprawę nauki języka niemieckiego czy upowszechnienia t'eo języka wśród 
ludu nie można wiązać z jakąś tendencją zmierzającą do zniemczenia ludności pol
skiej, z jakimś germanizacyjnym programem; po prostu wynikały one z przekonania, 
że polscy poddani monarchii pruskiej muszą dla własnego dobra poznać język urzę
dowy. Lompa, jako pisarz gminny, i doradca ludu, wiedział na podsta:wie codzien
nego doświadczenia, że wskutek nieznajomości języka niemieckiego palscy chłopi 
przegrywali procesy sądowe i ze nie patrafili się uchronić przed wyzyskiem ze strony 
obszarników i urzędników. Nierzadko przecież właściciele ziemscy fałszowali doku
menty prawne określające zasady świadczeń i powinności chłopa na r.zecz dworu, 
wykupu ciężarów, rozdziału ziemi, uwłaszczenia. Pisał o tym Lompa bardzo szeroko 
na lamach czasopisma »Der Rosenberg-Kreuzburger Telegraph«. Niebawem zresztą 
odciął się zupełnie od tego stanowiska i stal się żarliwym propagatorem równoupraw
nienia polszczyzny". 

Recenzent nie waha się nadużywać bardzo nieetycznych sposobów polemiki, 
ażeby utkać misterną sieć mistyfikacji i oczernić przeciwnika. Bezceremonialnie tra
ktuje tekst książki, wyławiając z niego takie fragmenty, które może dowolnie inter

pretować i dopasowywać do swych pseudonaukowych krytyk. Pomija świadomie 
szersze konteksty omawianych w książce zagadnień, aczkolwiek pożywia się nimi. 
Przytoczone przykłady jasno wykazują, jak to sobie Recenzent preparował tekst. 
A można by jeszcze dorzucić niejeden taki kamyczek do ogródka Recenzenta. Trudno 
jednak nużyć czytelnika koniecznymi w takich 'wypadkach cytatami dowodowymi. 

Recenzent formułuje także zaskakujące swoim uproszczeniem generalizacje hi
storyczne, sprzeczne z obiektywnym stanem rzeczy, i konsekwentnie wypacza moje 
poglądy. Pisze więc: ,,Dla duchowieństwa nie istniał dylemat popierania germaniza
cji il.ub obrony języka polskiego, jak sugeruje Autor (s. 21). Występowało ono przeciw 
polityce wynarodowienia, w obronie praw językowych ludności polskiej". Absolutnie 
nie sugeruję na owej s. 21 mojej książki takiego dylematu, jak to sobie wydumał 
Recenzent. Po prostu stwierdzam tam: ,,Szczególnie trudną rolę w rozwiązywaniu 
sprzeczności między politycznym programem germanizacji a oporem i rozwojem 
świadomości mas polskich miał kler katolicki na Górnym $ląsku, który rywalizując 
z protestantyzmem, faworyzowanym przez władze państwowe, obawiając się od
szczepieństwa germanizowanych katolików polskich, a równocześnie walcząc z krze
�iącymi się laickimi i rewolucyjnymi tendencjami, znajdował mocne oparcie w tra
dycyjnej religijności polskiego ludu i dlatego musiał przynajmniej w ograniczonej 
mierze popierać na terenie szkoły i kościoła prawa językowe górnośląskich Polaków, 
przeciwstawiając się jednak zdecydowanie polskiej agitacji narodowej i niepodle
głościowej". Jak w tej sytuacji dyskutować, jeśli Recenzent co krok ucieka się do 
złośliwych fauli. 

Recenzent odrzuca mój pogląd, że duchowieństwo sprzeciwiało się zdecydowanie 
wszelkim próbom aktywizacji świadomości narodowej, ,,gdyż � według jego zda-
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nia - w okresie badanym przez Autora nie spotykamy na Górnym' Sląsku poważ
niejszych prób. »aktywizacji« narodowej Polaków, ani też księża katoliccy nie do
strzegali tam wówczas takiego zjawiska". A oto kilka przykładów dyskredytujących 
tego rodzaju przekonanie. W „Dzienniku Górnośląskim" z 20 I 11849 r. donoszono, 
że pewien kapłan z powiatu rybnickiego został ukarany przez zwierzchność duchow
ną, ponieważ dawał swoim parafianom do czytania „Wielkopolanina", który - jak 
wiadomo - był pismem o wręcz nacjonalistycznych tendencjach. Znana jest także 
korespondencja Lepkowskiego do czasopism poznańskich, w której ten redaktor na
rodowego „Dziennika Górnośląskiego" bardzo negatywnie oceniał antynarodową po� 
stawę kleru śląskiego i jego walkę z tym pismem. Takie też intencje określały 
publiczny donos 93 księży z Raciborza na ks. Szafranka, który w rezultacie został 
zasuspendowany przez biskupa wrocławskiego. Recenzent powinien również wiedzieć, 
że w 1849 r. władze pruskie powołały do życia pod redakcją ks. Bogedaina „Gazetę 
Wiejską dla Górnego Sląska", która miała przeciwdziałać ruchom demokratycznym 
i polskiej agitacji narodowej. I robiła to konsekwentnie! 

Nie wiem, z jakich pobudek wypływa niechęć Recenzenta do przytoczonych 
w mojej książce faktów aktywizacji narodowej śląskich Polaków w okresie Wiosny 
Ludów, a także do ujmowania regionalnych zjawisk kulturotwórczych w perspekty
wie oddziaływania ogólnonarodowej kultury i związków z nią. Wydaje się, że o tych 
mankamentach decydują przede wszystkim ograniczenia w metodzie i myśleniu 
historycznym regionalisty, który zagubił się w różnorodnych układach procesu dzie
jowego i nadmiernie zaufał nazbyt jednostronnym kryteriom politycznej interpreta
cji zjawisk w regionie mieszczącym się w obcym organizmie państ}'lowym. Niedosta
tek socjologicznych i kulturoznawczych metod analizy przejawów życia zbiorowego 
ograniczył rozumienie przez Recenzenta tych szerszych uwarunkowań rozwoju 
społeczności polskiej na Górnym Sląsku, które określały zmiany stanu świadomości spo
łecznej w jej czasowych i przestrzennych płaszczyznach. Dlatego też trzeba z nacis
kiem podkreślić, że źródłem do badania przemian świadomości społecznej i narodowej 
ludności polskiej na Sląsku są nie tylko zarządzenia i ustawy władz niemieckich, 
programy polityczne, formy ustroju, opisy faktów i wydarzeń spoleczno-gospodarc;;ych 
itp., ale niemniej ważne czynniki i oddziaływania kulturotwórcze, jak np. rozwój 
form literatury regionalnej i recepcja wzorów ekspresji artystycznej funkcjonują
cych w określonym czasie w twórczości ogólnonarodowej. Jest to zagadnienie rozu
mienia znaku kultury jako odpowiednika zarówno sytuacji społecznej i politycznej, 
jak również podatności świadomości społecznej na głębsze wpływy ideologiczne 
i aktywniejsze treści narodowe. Tak odczytana np. twórczość Lompy i Damrota 
wskazuje, że przejście w piśmiennictwie regionalnym od prymitywu wyrazu do arty
stycznej formy wypowiedzi, doskonalonej na wzorach poezji romantycznej, uzewnę
tl'zniało już jakościowe przemiany w świadomości zbiorowej. W tym świetle patrio
tyczna poezja powstań śląskich była logiczną konsekwencją owych stopniowych 
przemian i znakiem masowego procesu aktywizacji narodowej. Niestety, te subtelne 
czynniki przeobrażeń świadomościowych nie przystają do schematycznego historyzmu 
Recenzenta. 

Recenzent jednak i na gruncie ścisłej wiedzy historycznej nie zawsze porusza się 
swobodnie. Np. zupełnie nie orientuje się w powikłanej problematyce ·tzw. reorga
nizacji narodowej Wielkiego Księstwa Poznańskiego podczas Wiosny Ludów; nie zna 
protokołów posiedzeń poselskich Kola Polskiego, w których to posiedzeniach uczest
niczyli przedstawiciele Górnego Sląska; nie rozumie niejednolitej postawy społeczeń
stwa poznańskiego w tym czasie wobec Sląska. I dlatego sprawy te kwituje w swojej 

recenzji tylko niemądrym epitetem. 
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Nie wyczerpując listy podobnie zmistyfikowanych i upstrzonych znakami za
pytania bardzo wątpliwych pretensji co do stylu książki, pragnąłbym przede wszy
stkim zwrócić uwagę na typ krytyki zaprezentowanej przez Recenzenta. Wydaje się, 
że nawet w najostrzejszej polemice nie wolno przekraczać granic rzetelności i ucz
ciwości naukowej, tj. dopuszczać się świadomego wypaczania poglądów przeciwnika 
i preparowania tekstu. Tę banalną prawdę należy przypomnieć ku zachowaniu 
dobrych obyczajów w nauce. 

Tadeusz Gospodarek 

Odpowiedź doc. Tadeusza Gospodarka na moją recenzję nie daje podstaw do 
rzeczowej polemiki. 

Mieczysław Pater 

UWAGI O KSIĄŻCE T. GOSPODARKA „WALKA O KUL'rURĘ NARODOWĄ 

LUDU NA SLĄSKU", WROCLAW 1968 • 

W nrze 1 „Sobótki" z 1971 r. ukazała się recenzja M. Patera o książce T. Gos
podarka Walka o kulturę narodową ludu na Sląsku. W związku z tym chciałabym 
dorzucić kilka uwag, które mi się nasunęły. Pragnę mianowicie zwrócić uwagę na 
błędy i nieścisłości w recenzowanej książce. 

Na s. 80 Gospodarek pisze o 70 milionach (!) Słowian na terenie państwa prus
kiego. Przecież w całym państwie pruskim nie było tylu mieszkańców. Cóż dopiei·o 

mówić o Słowianach. 
Na s. 121 Gospodarek pisze: ,,Zaden z wniosków Szafranka w sprawie przyznania 

podstawowych praw językowych śląskim Polakom, jak również późniejsze wnioski 
Kosickiego, nie został przegłosowany". Jest to pewna nieścisłość. Wniosek Szafranka 
o sporządzanie polskich tłumaczeń protokołów posiedzeń izby sejmowej został nie
tylko przegłosowany, ale nawet uchwalony 18 IV 1849 r., później dopiero anulowany.
Piszę o tym w znanej Autorowi książce Obro1i.cy ludu śląskiego, s. 241-242.

Treść książki Gospodarka nie jest zgodna z tytułem, bo Autor pisze nie tylko 
o Sląsku, ale także o Królestwie Polskim, Księstwie Poznańskim i Galicji. Jeżeli cho
dzi o Poznańskie i Galicję, to nie zajmowałam się historią oświaty w tych dzielnicach
i dlatego nie zabieram w tej sprawie głosu, natomiast mogę wykazać błędy popeł
nione w rozdziale traktującym o Królestwie. I tak np. Gospodarek popełnia jaskrawy
błąd na s. 163, pisząc o Komisji Edukacyjnej za Księstwa Warszawskiego (?!). Prze
cież nawet z podręczników dla szkól średnich można się dowiedzieć, że Komisja
Edukacji Narodowej - to pierwsze ministerstwo oświaty, którym się słusznie szczy
cimy - powstała w 1773 r. w niepodległej Polsce i przestała istnieć wraz z jej upad
kiem. Za Księstwa Warszawskiego władzą oświatową była od 15 II 1807 do 1 I 1'1312 r.
Izba Edukacyjna, od 7 I 1812 do 6 VII 1815 r. Dyrekcja Edukacji Narodowej, przy
czym obie nie były samodzielnymi ministerstwami.

Na s. 164 Gospodarek pisze: ,,Dopiero około r. 1865 zwrócono uwagę przede 
wszystkim na kształcenie warstw drobnomieszczańskich. W Warszawie powstawały 

• Recenzja ta wpłynęła w ostatnim czasie, a ponieważ łączy się tematycznie
z powyższą polemiką, umieszczamy ją w niniejszym dziale. Redakcja. 
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szkółki niedzielne dla rzemieślników". Jest to również jaskrawy błąd. Szkółki rze
mieślniczo-niedzielne powstały nie w 1856 r. i nie tylko w Warszawie, lecz i w in
nych miastach jeszcze za Królestwa Kongresowego, pierwsza w 1815 r. Poza tym po 
wstąpieniu na tron Aleksandra II, kiedy nastąpiły dla Królestwa nieco liberalniejsze 
czasy, zwrócono uwagę nie tylko na kształcenie warstw drobnomieszczańskich, ale 
w ogóle na sprawę oświaty wszystkich warstw, zwłaszcza na oświatę ludu, a nawet 
mas żydowskich. 

Na s. 164 Gospodarek podaje, że od 1861 r. w prasie warszawskiej rozwijała się 
dyskusja nad reorganizacją szkółek elementarnych. Nie, rozwijała się już wcześniej 
nie tylko w prasie, ale w całej publicystyce wychodziło wiele pism w tej sprawie. 
Poruszano poza tym nie tylko sprawę szkółek elementarnych, ale wszelkich form 
pracy oświatowej, np. bibliotek, odczytów, czytelni itp. 

Na s. 194 również błędnie Gospodarek podaje, że w Królestwie Polskim dopiero 
od 1861 r. przypomniano sobie o sprawie oświaty ludu i zaczęto zakładać szkółki. 
Książki Poznańskiego Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 r. Gospodarek 
nie mógł znać, gdyż wyszła w 1968 r., natomiast gdyby znał wcześniejszą pracę Sem
połowskiej Reforma szkolna 1862 r. lub moją Sprawa oświaty ludowej w Królestwie

Polskim w dobie reform Wielopolskiego, nie popełniłby takiego błędu. 
Na s. 164 Gospodarek przytacza statystykę szkolnictwa w Królestwie w latach 

1860-1864, opierając się na książce Wojciechowskiego Oświata ludowa w Królestwie

i Galicji. Ale Wojciechowski zaczerpnął wszystkie te dane z mojej wyżej wymienio
nej pracy. Obaj autorzy nie uważali za stosowne podać, że korzystali z moich żmudnych 
poszukiwań archiwalnych. 

Również na s. 164 Gospodarek pisze błędnie, że ustawa z 1862 r. o wychowaniu 
publicznym została opracowana przez Wielopolskiego i Korzeniowskiego. Wielopolski 
był dyrektorem wskrzeszonej w 1861 r. Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego i z jego polecenia oraz pod jego kierunkiem ustawa została przygoto
wana, ale sam jej nie opracowywał. Ustawa z 1862 r. jest dziełem zbiorowym, w któ
re Korzeniowski istotnie włożył wielki wkład. 

Na s. 164 Gospodarek pisze, że ustawa z 1862 r. nie przyniosła żadnych zmian 
w dziedzinie szkolnictwa elementarnego. Znów wielki błąd. Ustawa zawierała zna
czne zmiany, które jednak z powodu wybuchu powstania nie weszły w życie. 

Na s. 1L79 Gospodarek pisze, jakoby akcję oświatową w Królestwie rozwijało 
wówczas tylko Towarzystwo Rolnicze, które zresztą zostało w kwietniu 1861 r. roz
wiązane, a nie wspomina zupełnie o działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobro
czynności i innych towarzystw dobroczynnych w Królestwie ani o poczynaniach 
oświatowych pod ich firmą. Przecież już w 1858 r. powstały biblioteki popularne, 
tzw. czytelnie WTD, które odegrały ważną rolę w życiu umysłowym uboższej lud
ności Warszawy, nie mówiąc już o ochronkach i różnych kursach dla analfabetów. 

Wszystko to dowodzi, że Autor pisze o sprawach oświatowych w Królestwie, 
mając o nich bardzo słabe, niekiedy nawet błędne pojęcie. 

Jeżeli chodzi o język książki, to nasunąć się mogą również krytyczne uwagi. Na 
s. 114 jest: w wrocławskim gimnazujm, na s. 150: w wspomnianym artykule. Czy 
nie powinno być: we wrocławskim gimnazjum, we wspomnianym artykule? Na s.150
znajduje się zdanie: Nie wolno żądać, ażeby I?Olski Górnoślązak zaniedbywał swojego
języka (!). 

Nasuwa się przypuszczenie, że ci, którzy oceniali pracę Gospodarka przed wy
drukowaniem, nie czytali jej dość uważnie. 

Janina Ender 
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St a n i s ł a w  B y l i n a  

SESJA NAUKOWA POSWIĘCONA JAKUBOWI BARTOWI CISINSKIEMU 

17 I 1972 r. Zakład Słowianoznawstwa PAN zorganizował w Warszawie sesję 
naukową poświęconą postaci wybitnego serbołużyckiego pisarza i działacza narodo
wego Jakuba Barta Ćisinskiego (1856-1909). Prócz łiczni,e zgromadzonych przedsta
wicieli slawistyki polskiej wzięli w niej aktywny udział zaproszeni goście zagraniczni, 
reprezentujący ośrodki sorabistyczne NRD i Czechosłowacji. W czasie dwóch sean
sów obrad wygłoszono osiem referatów i komunilrntów dotyczących różnych ·aspek
tów działalności i twórczości Barta ćisinskiego. Otwarcia sesji dokonał kierownik 
Zakładu Słowianoznawstwa PAN prof. Z. Stieber, charakteryzując w skrócie sylwetkę 
łużyckiego twórcy i podkreślając żywe związki łączące go z kulturą i literaturą pol
ską. Wstępną część sesji zakończyło odczytanie listów i telegramów powitalnyclt 
a wśród nich listu nestora slawistyki polskiej prof. T. S. Grabowskiego z Krakowa. 

Przedpołudniowej części obrad przewodniczył dyrektor budziszyńskiego Institutu 
za serbski łudospyt, prof. P. Nowotny. On też był autorem pierwszego przewidzia
nego w programie referatu Pojęcie ojczyzny u Ci§inskiego. Referent potraktował 
temat szeroko, przedstawiając rozwój pojęcia „ojczyzna" w twórczości poprzedników 
Ćisinskiego (zwłaszcza Handrija Zejlera), w twórczości jemu współczesnych, wreszcie 
w jego własnych utworach o tematyce patriotycznej. W wyniku szczegółowej analizy 
Autor sp1·ecyzował podstawowe cechy pojmowania słowa „wotcina" przez łużyckiego 
pisarza: zaangażowanie uczuciowe, podkreślanie łużyckiej odrębności etnicznej i kul
turalnej, przywiązanie do ziemi zamieszkałej przez Serbołużyczan bez względu na 
.charakter granic administracyjnych, przeciwstawienie się żywiołowi obcemu. Referat 
prof. J. Ślizińskiego z Zakładu Słowianoznawstwa PAN pt. Jakub Bart Cisinski 

w Polsce kładł:' główny nacisk na zjawisko recepcji twórczości łużyckiego poety na 
terenie Polski, poczynając od lat osiemdziesiątych \Xl\X w. po czasy najnowsze. 
W drugiej części swego wystąpienia referent zajął się zagadnieniem kontaktów Łu
życzanina z Polakami oraz jego stosunkiem do kultury i literatury polskiej. O wy
nikach poszultiwań archiwalnych związanych z życiem i twórczością Ćisin
skiego mówił doc. F. Metsk z Institutu za serbski łudospyt w Budziszynie K pra

.senju wuchowanja Ci§inskeho zawostajenstwa. Autor przedstawił nie opubli�owane 
dotąd interesujące materiały znajdujące się !W- Archiwum Kultury Serbołużyckiej 
(Serbski Kulturny Archiw) w Budziszynie. Cykl referatów przedpołudniowych zamy
kało wystąpienie dra J. Petra (Uniwersytet Karola w Pradze) pt. Jakub Bart Cisinski 

i walka o wyzwolenie Bułgarii 1877/78 1·. Przypomniano tu aktywność młodego Cisin
skiego w studenckim stowarzyszeniu „Serbowka" w Pradze, jego słowianofilstwo 
i zaangażowanie w sprawy narodów bałkańskich walczących o wolność. 

Popołudniowej części obrad przewodniczył prof. J. Śliziński. Cykl krótkich 
komunikatów otworzyło wystąpienie dra S. Byliny z Instytutu Histonii PAN pt. 
Przeszłość narodu serbołużyckiego w poezji Jakuba Barta Cisinskiego. Autor skon-
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centrował swą uwagę na sposobie relacjonowania wydarzeń historycznych przez pi
sarza oraz na pojmowaniu przezeń czasu minionego. Dr R. P�otrowska z Zakładu 
Słowianoznawstwa PAN przedstawiła Próby dramatyczne Cisinskiego. Jak wynikało 
ze stwierdzeń Autorki, twórczość dramatyczna Cisinskiego pozbawiona była więk
szych walorów literackich, a jej znaczenie należy rozpatrywać w aspekcie treści 
patriotycznych i budzicielskich. Wystąpienie dra E. Madany z Zakładu Słowianoznaw
stwa PAN pt. Liryka Barta Cisinskiego charakteryzowało spojrzenie znawcy teorii 
literatury. Autor przedstawił wyniki analizy poszczególnych rodzajów liryki Cisin
skiego, opierając się przede wszystkim na zbiorze jego utworów Księga sonetów. 

Ostatnim prelegentem omawianej sesji był dr A. S. Matyniak z Uniwersytetu Lódz
kiego; !którego komunikat Polonica w korespondencji Cisinskiego opracowany był 
na podstawie materiałów znajdujących się w archiwum budz1szyńskim. 

Dyskusja, jaka wywiązała się po wygłoszeniu referatów, była żywa i interesują
ca. Przyniosła ona uzupełnienia do poszczególnych referatów, często bardzo istotne. 
Wymienić należy przede wszystkim wystąpienia dyskusyjne obu referentów łużyc
kich - prof. Nowotnego i doc. Metśka oraz glosy dra J. Vlaśka (Uniwersytet Karola 
w Pradze), -dra Petra, prof. Z. Stiebera, doc. Pogonowskiego, dra Maksymowicza 
i innych. Obrady sesji podsumował prof. Sliziński, który poinformował również ze
branych, że wszystkie wygłoszone na sesji referaty i komunikaty ogłoszone zostaną 
w odrębnej publikacji Zakładu Słowianoznawstwa PAN. Publikacja ta obejmować 
będzie również szereg innych prac autorów polskich i zagranicznych poświęconych 
postaci Jakuba Barta Cisinskiego. 

Ryszard Gladkiewicz 

TYSIĄCLECIE BITWY POD CEDYNIĄ - SESJA NAUKOWA W DĘBNIE 

LUBUSKIM (2-3 VI 1972 r.) 

Zgodnie z lapidarnymi zapiskami kronikarskimi 24 VI 972 r. Mieszko I odniósł: 
wielkie zwycięstwo pod Cedynią, odpierając najazd margrabiego Hodona. Brakowało 
tylko 27 lat do tysięcznej rocznicy tego wydarzenia, gdy z istotnym udziałem 1. Armii 
WP rozpoczynała się forsowaniem Odry w rejonie Cedynia-Siekierki--Gozdowice 
operacja berlińska. Zwycięstwo cedyńskie i sforsowanie Odry w II wojnie światowej 
urastają w tradycji historycznej do symbolicznych klamer, spinający"ch jakże długi 
ciąg polskich wysiłków w walce z militarnym - i nie tylko militarnym - naporem 
niemieckim. 

Rocznica cedyńska stała się podnietą do zakrojonych na skalę ogólnopolską uro
czystych obchodów, do których oczywiście włączyło się środowisko naukowe. Jednym 
z przejawów jego aktywności na tym polu była sesja w Dębnie Lubuskim - owoc 
zespolonych wysiłków organizacyjno-naukowych Instytutu Zachodniopomorskiego ze 
Szczecina, Wojskowej Akademii Politycznej z Warszawy, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Chojeńskiej z siedzibą w Dębnie oraz dębnowskiego Oddziału Powiatowego 
ZNP. Na stu kilkudziesięcioosobową grupę uczestników obrad złożyli się prócz szcze
cińskich i warszawskich współorganizatorów przedstawiciele niemal wszystkich ośrod
ków uniwersyteckich, niektórych placówek PAN i innych instytucji. Podkreślić trzeba 
duże zainteresowanie obradami ze strony miejscowych nauczycieli, młodzieży, dzia
łaczy kulturalno-oświatowYch oraz licznych miłośników regionu i historii spoza tych 
środowisk. Uniwersytet Wrocławski reprezentowali mediewiści z Instytutu Historycz
nego: prof. R. Heck, dr L. Matusik, mgr R. Gładki ew i cz. 
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Przedsięwzięcia tego rodzaju często przekształcają się w mniej lub bardziej 
efektowne „galówki". Sesja cedyńska, choć nie przyniosła rewelacyjnych wyników 
naukowych, nie stała się kolejnym tylko uroczystym akcentem rocznicowym. Przy
czyniło się do tego pozyskanie na autorów· referatów ludzi o uznanej kompetencji 
oraz atrakcyjna i nowoczesna. forma organizacyjna sesji. Sesja składała się z dwóch 
części, z których każda wypełniła cały dzień. W pierwszym dniu obrady toczyły się 
w pięknym Dębnowskim Ośrodku Kultury. Przybyli na nie przedstawiciele władz 
politycznych i administracyjnych powiatu i województwa szczecińskiego oraz ra
dziecki konsul z Poznania W. Owczarow. Po otwarciu obrad przez I sekretarza KP 
tow. T. Jagusia oraz po przemówieniach wstępnych sekretarza KW tow. J. Łazarza 
i dyrektora Instytutu Zachodniopomol'Skiego doc. T. Białeckiego wygłoszono refe
raty, komunikaty oraz odbyła się dyskusja. 

W doborze referatów przejawiła się dobra koncepcja, by nie ograniczać się do 
przedstawienia ,problematyki bitwy cedyńskiej i jej znaczenia czy skutków, lecz 
związać ją ze znaczeniem rejonu Zachodniego Pomorza w walce państwa polskiego 
z „Drang nach Osten" oraz z miejscem, jakie bitwa z 972 r. zajmuje w militarnej 
historii Polski. Wprowadzeniem do tego kompleksu tematyki był referat dra W. Fili
powiaka pt. Gospodarcze i polityczne znaczenie Cedyni w początkach państwowości

polskiej. Stwierdzono tu, że położenie .tej krainy predestynowało ją do intensywnego 
rozwoju osadnictwa, a w połączeniu z nim stało się przesłanką odegrania przez osadę 
cedyńską i jej rejon kluczowej roli w takich ważnych momentach i epokach histo
,rycznych, jak okres kultury łużyckiej, X w., II wojna światowa. Referent zanalizo
wał, opierając się głównie na materiałach archeologicznych, rozwój budownictwa 
obronnego na tym terenie do okresu wczesnośredniowiecznego,. zaznaczając dużą rolę 
Mieszka I. w rozbudowie grodu. Gospodarcze, polityczne i militarne znaczenie Cedyni, 
leżącej na głównym szlaku do ziem wielecl{ich, dowodzi wielkiej wiedzy wojskowej 
i politycznej Mieszka, który tutaj zdecydował się stawić czoło agresji. Zwycięstwo 
cedyńskie stworzyło warunki do umocnienil'1 państwowości polskiej oraz dalszego 
wszechstronnego rozwoju Cedyni i jej okolic. Referat prof. G. Labudy pt. Pomorze

Zachodnie w walce z 1UlPOTem niemieckim w tysiq,cleciu istnienia państwa polskieoo 

zwracał uwagę na różnorodność tych walk pod względem formy: zmagania politycz
no-dyplomatyczne, separatyzm pomorski w ramach" państw9wości pruskiej, ruch od
rodzenia narodowego. Najbogatszy materiał przedstawiono dla okresu od XII do 
początku XVIII w. Płk doc. L. Ratajczyk w ciekawym i kontrowersyjnym referacie 
Pierwsze historyczne zwycięstwo polskie pod Cedynią w .x w. i jego znaczenie w hi

storii polskiej sztuki wojennej zajął się aspektem historycznowojskowym i taktycz
nym bitwy. Szeroko omówił źródła i literaturę problemu, konkludując, że dopiero 
w ostatnich ilatach wydobyto w pełni polityczne i wojskowe wartości zwycięstwa 
z 972 r. Szeroko przedstawiając problematykę taktyki Mieszka w bitwie, dal też się
gające starożytności tło porównawcze, by wykazać wielkość sztuki wojennej pierw
szych Piastów, bazującej na taldch elementach, jak zaskoczenie i okrążenie, wciąga
nie w zasadzkę. Dla strategii polskiej tego okr-esu ważne jest stosowanie znanej 
wybitnym władcom i dowódcom zasady organizacji obrony państwa w dużej odle
głości od centrum. Prof. B. Miśkiewicz w referacie Polska wczesnopiastowska i Po
morze Zachodnie w obronie swej niezawisłości wyszedł od stwierdzenia, że dominują
ca dotąd w badaniach problematyka polsko-pomorskich wojen, stosunków dyploma
tycznych i misji przesłania problem związków i różnic między Polską a Pomorzem 
Zachodnim. Faktem �est, że istniała między nimi wyrosła na gruncie walki z naporem 
germańskim wspólnota interesów. Bardzo złożone procesy dziejowe nie doprowadziły 
jednak do przekształcenia jej w trwały związek państwowy. Niepowodzenia Polski 
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w zakresie włączenia Pomorza do XII w. Autor tłumaczy przede wszystkim stosowa
niem przez Piastów siły jako głównego instrumentu. Dostrzega jednocześnie szereg 
korzyści, jakie przyniosły Pomorzu kontakty z państwem polskim. 

Ostatni referat płka dra hab. K. Sobczaka poświęcony był Udziałowi Ludowego 

Wojska Polskiego w końcowym etapie II wojny· światowej na· berlińskim kierunku 

strategicznym i jego znaczeniu historycznemu. Pewne niebezpieczeństwo niespójności 
tematycznej i „rocżnicowości" zręcznie tu wyminięto rz"etelnym, ru.e wygładzonym 
przedstawieniem zagadnienia i związaniem referatu z terenową autopsją w dniu na
stępnym. Zasadniczą częścią referatu było omówienie operacji forsowania Odry, ale 
sporo miejsca udzielono i przygotowaniom do całej „operacji berlińskiej", wr:az 
z trudnościami tych przygotowań, działaniom jednostek WP w operacji budziszyń
skiej oraz statystyce udziału WP w końcowej fazie wojny. Dla Autora udział wojsk 
polskich w rozpoczętej 16 IV 1945 r. pod Siekierkami ofensywie berlińskiej stanowi 
najwięk.sze zwycięstwo w dziejach oręża polskiego. 

Na sesję zgłoszono ponadto 4 komunikaty. Przedstawili je: płk doc. S. Wojtkowiak 
(opieka lekarska nad żołnierzem polskim w okresie wczesno�eudalnym i ówczesny 
stan higieny wojskowej), ppłk dr J. Cytowski (znaczenie powrotu ziem zachodnich 
i północnych do Macierzy w procesie wychowawczym żołnierza polskiego w ostatniej 
fazie II wojny światowej), ppłk dr A. Ogrodowczyk (udział WP w zagospodarowaniu 
ziemi szczecińskiej i umocnieniu granicy w pierwszych miesiącach powojennych) oraz 
doc. T. Wasilewski (konflikt sasko-polski za Mieszka I a dworska hierarchia 
Ottonów). , 

Po 'referatach i komunikatach wywiązała się żywa, wielostronna :i 'obfitująca 
w akcenty polemiczne dyskusja. Dotyczyła ona podstawy źródłowej studiów nad bit
wą cedyńską (dr K. Olejnik, doc. J. Bieniak, ;prof. A. Nadolski), krytyki dorobku 
literatury (dr K. Olejnik, płk K. Sobczak, prof. R. Heck) oraz szczegółów tak
tyki Mieszka (W. Filipowiak, K. Olejnik). Poruszono też szereg szerszych zagadnień 
z zakresu stosunków polsko-pomorsko-niemieckich w okresie wczesnofeudalnym 
(J. Bieniak, A. Nadolski, dr W. Fenrych). Zastanawiano się nad możliwością i sensem 
porównania wydarzeń cedyńskich z X w. i z II wojny światowej (A. Nadolski), pod
kreślano jedna_k ważną polityczną i ideologiczną funkcję badań nad jednymi i dru
gimi (R. Heck). 

Zupełnie odmienny charakter miała druga część sesji. Polegała ona mianowicie 
na terenowym objeździe miejscowości związanych z obradami - Mieszkowic, Cedyni, 
Wzgórza Czcibora pod Cedynią, Siekierek i Gozdowie. Objazd ten unaocznił koniecz
ność badań terenowych i uwzględniania elementów topografii w badaniach nad hi
storią militarną. Zwiedzanie pól bitewnych i muzeów miało też określone znaczenie 
emocjonalne. 

Sesja spełniła swoje zadania zarówno naukowe, jak i społeczne. Podkreślili to 
w swych podsumowaniach: pierwszej części doc. Białecki i drugiej części płk Sob
czak. Dla nauki istotne jest określenie aktualnego stanu wiedzy o bitwie cedyńskiej 
i niedomogów dotychczasowej literatury, z czego wynika postulat intensyfikacji, 
zwłaszcza prac archeologicznych. Dlatego w:;trtość materiałów sesji, które w całości 
zostaną opublikowane, będzie niemała. Potrzeby społeczne ri polityczne wymagają -
a sesja to zaakcentowała - szerszej i rzetelniejszej popularyzacji bitwy cedyńskiej 
i operacji forsowania Odry w ,1945 r. Początkiem tego winno być uczynienie rejonu 
Cedyni, Siekierek itd. jednym wielkim „Miejscem Pamięci Narodowej", gdzie historia 
głębokiegą średniowiecza i czasów najnowszych stanie się oparciem dla patriotyzmu 
dnia dzisiejszego . 

•
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KONFERENCJA HISTORYKÓW W BUDAPESZCIE 

W dniach 12-15 IX 1972 r. odbyła się w Budapeszcie konferencja naukowa histo
ryków z okazji 500-lecia urodzin przywódcy wojny chłopskiej na Węgrzech w 15'14 r. 
G. Dózsy. Obok uczonych węgierskich mieli w niej wziąć udział historycy z Polski
(J. Gierowski, M. Malowist, A. Podraza, A. Wyczański i J. Leszczyński), Związku
Radzieckiego (V. V. Mavrodin, A. Sapiro), Czechosłowacji (P. Ratko�, J. Koci, R. Mar
sina, P. Horvath), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (G. Heitz, A. Laube,
M. Steinmetz, G. Vogler), Rumunii (P. Cernovodeanu, L. Demeny, C. Fenesan, S. Pas
cu, S. Stefanescu), Jugosławii (S. Vilfan); Francji (E. Le Roy Ladw·ie, R. Mandrou),
Austrii (0. Piekl), Anglii (R. H. Hilton) i Niemieckiej Republiki Federalnej (I. Bog).
Nie wszyscy jednak zjawili się w Budapeszcie. Zabrakło m. in. historyków radziec
kich, francuskich, angielskich i niektórych czechosłowackich, ale część z nich nade
słała na piśmie swoje wystąpienia i zostały one odczytane w toku obrad.

Konferencja miała bardzo uroczystą oprawę. Na pierwszym posied,;.eniu plenar
nym (12 września) otwarcia jej dokonał członek Biui-a Politycznego Komitetu 

Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i przewodniczący Ludo
wego Frontu Patriotycznego, G. Kallai, pełniący zarazem funkcję przewodniczącego 
Komitetu Honorowego G. Dózsy. Następnie G. Szekely wygłosił referat pt. Wojna 
chłopska pod wodzą Dózsy. Po wysłuchaniu referatu uczestnicy konferencji udali się 
pod pomnik Dózsy, gdzie odbyła się uroczystość złożenia wieńców. W okolicznościo
wym przemówieniu sekretarz generalny Ludowego Frontu Patriotycznego, J. Benc
sik, podkreślił znaczenie rewolucyjnego powstania Dózsy dla współczesności. Od 13 
września obrady toczyły się w sekcjach: 1. historii politycznej, 2. historii ideologii, 
3. historii społecznej i gospodarczej oraz 4." historiografii. Podstawę dyskusji stano
wiły referaty. W sekcji pierwszej referat pt. Państwo stanowe a antyfeudalne walki 
chłopów na Węgrzech od epoki husyckiej do 1514 r. wygłosił L. Elekes. Obrady sekcji
drugiej zainaugurował rererat J. szucsa pt. O ideologii ruchów chłopskich w Europie 
środkowo-wschodniej, trzeciej - Z. P. Pacha pt. Wojna chłopska w 1514 r. i wtórne
poddaństwo, wreszcie czwartej - E. Pamlenyiego pt. Dózsa w historiografii węgier
skiej. Dyskusja toczyła się głównie wokół teoretycznych zagadnień antyfeudalnych
wystąpień chłopskich w okresie późnego feudalizmu oraz problemu tzw. wtórnego
poddaństwa. Niektórzy uczestnicy wygłaszali ponadto koreferaty wzbogacające fakto
graficznie poruszane przez referentów zagadnienia.

Wszyscy obecni na konferencji historycy polscy zabierali głos w dyskusji. J. Gie
rowski mówił o politycznym znaczeniu ruchów chłopskich w Polsce w XVII w., 
zwracając szczególną uwagę na v.,ystąpienia chłopów skierowane przeciw obcym na
jeźdźcom, np. w latach „potopu" szwedzkiego (1655-1657) i w okresie wielkiej wojny 
północnej 01'702-1709), oraz przeciw uciskowi fiskalnemu i wojskowemu. Omówi! 
także problem inspiracji czynnika politycznego w wielu ruchach chłopskich (działal
ność emisariuszy Bohdana Chmielnickiego i Jerzego II Rakoczego w 1651 r.). A. Po
draza w swoim v.,ystąpieniu zajął się różnymi formami oporu chłopskiego w rejonie 
polskich Karpat w X,VI�XVIII w., postulując przeprowadzenie przez historyków 
radzieckich, czechosłowackich, węgierskich, rumuńskich i polskich wspólnych badań 
nad tym problemem w odniesieniu do terenu całych Karpat. Koordynacją ich zająłby 
się ośrodek krakowski, a wyniki zostałyby omówione na specjalnej konferencji mię
dzynarodowej. M. Malowist mówił o czynnikach ułatwiających (m. in. słabość władzy 

państwowej) i utrudniających (np. wyniszczenie chłopów) powstania chłopskie. Starał 



140 Kronika naukowa 

się też pokazać czynniki, które sprawiły, że w okresie późnofeudalnym nie doszło na 
ziemiach etnicznie polskich do wojny chłopskiej. Widział je przede wszystkim w tym, 
że proces refeudalizacji dokonywał się na nich stopniowo, przez wiele dziesięcioleci 
i wieków. A. Wyczański poświęcił swe wystąpienie możliwościom dalszego rozwoju 
gospodarki chłopskiej w Polsce w XVI w. tkwiącym w istnieniu pustek. J. Leszczyń
ski natomiast zreferował osiągnięcia i braki historiografii polskiej w zakresie badań 
nad ruchami chłopskimi na Sląsku w XVI-X•VIII w. 

Na zakończenie odbyło się posiedzenie plenarne, na którym przewodniczący po
szczególnych sekcji wygłosili krótkie komunikaty podsumowujące wyniki ich· prac, 
a M:. Makkai omówił stan badań nad wojnami chłopskimi i wysunął w tym zakresie
szereg postulatów badawczych. 

Konferencja w Budapeszcie stała się forum konfrontacji poglądów uczonych róż
nych krajów na temat teorii ruchów chłopskich. Przyczyniła się również do poży
tecznej i twórczej wymiany zdań na temat tzw. wtórnego poddaństwa. 

Warto podkreślić serdeczność i gościnność, z jaką historycy węgierscy podejmo
wali swoich kolegów zagranicznych, w tym i polskich. 

R o m a n  H e c k  

KONFERENCJA POLSKO-CZECHOSLOWACKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ 

W WARSZAWIE 27-28 IX 1972 

Kolejne, tradycyjne już spotkanie historyków polskich i czechosłowackich po-. 
święcone zostało analizie rozwoju narodów czesk_iego, słowackiego i polskiego 
w latach międzywojennych. Stanowiło ono kontynuację cyklu dyskusji Komisji na 
temat kwestii narodowej rozpoczętych w 1970 r. Podstawę zasadniczej części obrad 
związanej z tym zagadnieniem . stanowiły trzy referaty. W pierwszym z nich doc. 
V. Pel;a z Pragi zajął się problemem stosunku burżuazji do kwestii narodowej w mię
dzywojennej Czechosłowacji. W dążeniu do syntetycznego ujęcia Autor poświęcit
chyba zbyt wiele uwagi sprawom politycznym, dając ogólny zarys dziejów naszego
południowego sąsiada, a gubiąc nieco z oczu właściwy temat referatu. W zakresie
tego tematu na uwagę w referacie zasługiwały: krytyka koncepcji czechostowakizmu.
i charakterystyka ewolucji postawy KPCz wobec kwestii narodowej. Bardzo interesu
jący referat o rozwoju narodu słowackiego w tej epoce wygłosiła dr Z. Holotikova
z Bratysławy. Zajęła się w nim m. in. zmianami struktury narodu słowackiego,
a szczególnie wzrostem liczbowym warstw średnich, będących głównymi nosicielami
nacjonalizmu. Przedstawiła blaski i cienie sytuacji Słowaków w ówczesnej Republice
Czechosłowackiej. Scharakteryzowała politykę narodową ludaków i źródła jej popu
larności oraz program narodowy komunistów słowackich. Prof. J. żarnowski z War
szawy zobrazował znaczenie czasów II Rzeczypospolitej w rozwoju narodu polskiegor
podkreślając szczególnie takie elementy, jak ukształtowanie się pełnej struktury
społecznej, awans dość licznych grup ludzkich przechodzących do służby w admini
stracji i pracy w zawodach inteligenckich, integrację administracyjną i go.spo
darczą oraz związaną z oddziaływaniem oświaty i środków masowego przekazu.
unifikację kulturową. Stwierdził, że mimo pewnych czynników dezintegrujących (kon
flikty klasowe, różnice dzielnicowe, sprzeczności polityczne) przeważały wówczas
czyniki integrujące.

W streszczeniu bogatej dyskusji można zanotować tylko niektóre z myśli obszer-
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nych wystąpień dyskutantów. Tak więc prof. G. Labuda (Poznań) podniósł 
konieczność ustalenia pewnego schematu pytań, aby badania nad rozwojem narodów 
mogły przynosić porównywalne wyniki. Prof. J. Chlebowczyk (Katowice) zwrócił 
m. in. uwagę na p1'awidłowość prowadzącą do tego, że w powersalskiej Europie po
wstało 10 krajów wielonarodowościowych, z których znaczna część przybrała na
skutek polityki burżuazji narodów w nich najliczniejszych charakter państw naro
dowych, jak Polska i Czechosłowacja. Prowadziło to do ucisku mniejszości i związa
nego z tym ograniczania swobód demokratycznych narodów państwowych. Wskazał
też na długotrwałość procesu przezwyciężania koncepcji czechoslowakizmu w KPCz,
zakończonego właściwie dopiero przez reformy ustrojowe ostatnich lat. Prof. J. To
maszewski (Warszawa) wypowiedział się przeciwko fetyszyzowaniu roli państwa
i integracji narodowej. Podkreślił konieczność różnorodnej oceny czechosłowakizmu,
bardziej pozytywnej przed powstaniem Czechosłowacji, a krytycznej po jej pm,vsta
niu. Doc. M. Hroch (Praga) wyraził opinię, że nie wszystkie ruchy i nie wszystkie
integracje narodowe są, pozytywne. Elementami postępu w XX w. są często zjawiska
dezintegrujące, jak walka klas. Ważny faktor oceny analizowanych procesów stanowi
sytuacja międzynarodowa. Prof. R. Wapiński (Gdańsk) wskazał, że wykształcenie się
koncepcji państwa narodowego miało wpływ na ideologię nie tylko nacjonalistycz
nych i burżuazyjnych ugrupowań politycznych. Przypomniał, że przejmowanie przez
naród wzorców szlacheckich nie było wyłączną specyfiką polską. Dr J. Molenda
(Warszawa) postulował potrzebę badań nad docieraniem świadomości narodowej do
mas. Stwierdził, że mimo liczebnej przewagi chłopów w Polsce międzywojennej trud
no uważać ówczesnych Polaków za naród chłopski. Dr L. Hass (Warszawa) podniósł
rolę elementu wyznaniowego w polskiej ideologii nacjonalistycznej dwudziestolecia.
Dowodził, że integracja narodowa służyła klasom panującym. Prof. H. Zieliński
(Katowice) polerpizował z niektórymi zdaniami dra L. Hassa, wskazując na to, że
integracja narodowa służąca interesom klas panujących mogla być także korzystna
dla mas. Mówił również o kryteriach przynależności narodowej na Sląsku, Warmii
i Mazurach. Dr W. Balcerak. (Warszawa) p1·zeprowadził obszerną analizę sytuacji
politycznej Czechosłowacji i Polski w okresie miedzywojennym. Doc. V. .St'astny
(Brno) pozytywnie ocenił powstanie burżuazyjnych państw narodowych w dziejach
narodów czeskiego, słowackiego i polskiego jako ważny etap dla ukształtowania się
ich socjalistycznych spoleczeńst_w dnia dzisiejszego. Prof. P. Ratkoś (Bratysława)
przedstawił różnice społeczne między sferami rządzącymi międzywojennej Polski
i Czechosłowacji i wyrazit przekonanie, że bez potrzebnej w pewnym okresie idei
czechosłowakizmu nie doszłoby do powstania Czechosłowacji. Stwierdził też, że bur
żuazja nie mogla rozwiązać w państwach wielonarodowościowych kwestii narodowej.
Może ją rozwiązać tylko państwo socjalistyczne. Prof. R. Heck (Wrocław) postulował
szersze stosowanie w badaniach kwestii narodowej metody porównawczej. Zajął się
też niektórymi aspektami ideologii słowiańskiej w świadomości narodowej Czechów,
Słowaków i Polaków.

Drugą część obrad naukowych Komisji wypełnił referat Pracowni Historiografii 
Instytutu Historii PAN przygotowany przez zespól pod kierunkiem prnf. A. F. Grab
skiego, a poświęcony przedstawieniu dorobku polskiej nauki historycznej w latach 
J..969-1972. W dyskusji doc. M. Hroch ocenił wysoko historiografię polską, zwracając 
jednocześnie uwagę na I pewne jej odejście od problematyki gospodarczej. Prof. 
R. Heck wniósł uzupełnienia dotyczące pozycji śląskoznawczych. Dr E. Kołodziej
(Warszawa) poinformował zebranych o niektórych kwestiach dotyczących archiwa
liów do dziejów najnowszych. Prof. Prof. J. żarnowski, R. Wapiński, A. Zahorski
(Warszawa) i G. Labuda zajęli się recepcją książki historycznej w społeczeństwie
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polskim. O tej samej kwestii mówił . także prof. M. Drozdowski, który przedstawił' 
ponadto jako wicedyrektor Instytutu Historii PAN plany pracy tej placówki na naj
bliższą przyszłość. O problemie recepcji książki historycznej w społeczeństwie czecho
słowackim mówili doc. M. Kucera (Bratysława), prof. P. Ratkos i doc. M. Hroch. 
Doc. A. Grobelny (Opawa) podniósł potrzebę 1Studiowania przez historyków litera
tury pięknej jako materiału źródłowego i odbicia zainteresowań społeczeństwa. 

Poza obradami naukowymi odbyło s-ię posiedzenie organizacyjne Komisji, na 
którym postanowiono, że następne spotkanie odbędzie się w Czechosłowacji we wrze
śniu 1973 r. i poświęcone będzie ewolucji narodów czeskiego, słowackiego i polskiego 
w epoce budownictwa socjalizmu. Postanowiono również podjąć szereg kroków dla 
dalszego zacieśnienia wzajemnej współpracy. Posiedzeniom Komisji, w których 
uczestniczyli jej stali członkowie i zaproszeni goście, przewodniczyli prof. G. Labuda, 
prof. P. Ratkos, prof. R. Heck i doc. M. Hroch. Dla zagranicznych uczestników kon
ferencji strona polska urządziła w dniu 29 września wycieczkę do Płocka. Warszaw
skie spotkanie polsko-czechosłowackie było udaną imprezą naukową. 

J ó z ef L e s  z c.z y ń s k i  

III REGIONALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNOM.EDYCZNE

W JELENIEJ GÓRZE 

W dniach 30 IX-1 X 1!}7/2 r. odbyło się w Jeleniej Górze III Regionalne Sym
pozjum Historycznomedyczne, zorganizowane w ramach „Wrz\śnia Jeleniogórskiego" 
przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Hi'storH Medycyny. Honorowy 
Patronat nad nim sprawowały miejscowe władze polityczne i administracyjne z I se
kretarzem Komitetu PZPR dla miasta i powiatu Jelenia Góra J. Grochmalickim 
i przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Powiat.owej Rady Naro
dowej T. Bugajem na czele, a także dyrektor Jeleniogórskich Zakładów Farmaceu
tycznych J. Bachowski. W sympozjum wzięli udział historycy medycyny z prawie 
wszystkich najważniejszych ośrodków krajowych, zaproszeni przedstawiciele po
krewnych dyscy:plin naukowych oraz goście z zagranicy: kierownik katedry historii 
medycyny w Uniwersytecie Purkyniego w Brnie J. Sajner i dyrektor Instytutu Hi
storii Medycyny w Uniwersytecie Lipskim S. Schwann ze współpracownikami. 

Głównym przedmiotem obrad były' początki i rozwój kultury medycznej na Slą
sku. Referat wstępny wygłosił przewodniczący Zarządu Głównego PTHM i wice
przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny S. Szpilczyński. 
Omówił w nim stan i potrzeby w zakresie badań nad dziejami i rozwojem medycyny 
na Sląsku, wysuwając przy tej okazji interesującą i zasługującą w pełni na poparcie 
propozycję napisania dwutomowej historii myśli medycznej na Sląsku. Następnie 
w doniesieniach szczegółowych poruszono cały szereg problemów dotyczących roz
,voju myśli medycznej na Sląsku (J. Burchardt, Witeloniana, Z. Domaslawski 
i Cz. Margas, Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w. w świe
tle miejscowych archiwaliów, L. Korc, Opolanin dr Jerzy Filip Mogalla (1766-1831) 
- lekarz naczelny Sląskiego Instytutu Gwarkowego i założyciel pierwszego na Sląsku
zakładu leczenia serwatką), rozwoju medycyny ludowej i ziołolecznictwa na Sląsku
(Z. Wolniak, Ruchome apteki ziołowe z Karpacza, T. Grzegorczyk-Skibińska, Lekarze
ogrodnicy wrocławscy z XVI w.), kształcenia lekarzy Polaków w Uniwersytecie Wro
cławskim (S. Brzozowski, Polskie studia lekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim
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1811-1863), roli lekarzy Slązaków w Gdańsku (M. Dudzic i H. Pankiewicz, Bracia 

Kulmusowie z Wrocławia - znani lekarze w Gdańsku w XVIII w.), wreszcie roz

woju uzdrowisk śląskich (W. Tomaszewska, Rozwój Dusznik Zdroju w XIX w.). 

Do silesiaków należy również referat A. Barona pt. Dolnośląscy medycy-literaci 

w latach 1945-1972. Kilka zgłoszonych i - jak wskazują tytuły - poruszających 

ważką dla historii medycyny na Śląsku i jej związków z Pol6ką problematyką 

prac nie zostało nadesłanych. Dwa referaty nie dotyczyły w ogóle historii medy

cyny na Śląsku (H. Kowalenko, Mineralna woda iwonicka w świetle traktatów 

cudzoziemskich lekarzy z końca XVII w.; S. Rostafiński i Z. Wolniak, Warszawski 

farmaceuta i lekarz dr Teodor Heinrich, propagator balneologii). Nad wygłoszonymi 

doniesieniami rozwinęła się dość ożywiona dyskusja, w której prostowano błędy 

popełnione przez referentów lub uzupełniano ich wywody. Obrady podsumował 

J. Leszczyński, wskazując na osiągnięcia i braki sympozjum. Wśród tych drugich

na plan pierwszy wysunął brak referatów poruszających nader zaniedbaną, a jakże

potrzebną problematykę metodologiczną.

III Regionalne Sympozjum Historycznomedyczne w Jeleniej Górze było imprezą 

naukową ze wszech miar udaną i sprawnie zorganizowaną, głównie dzięki trudowi 

miejscowych członków PTHM z Z. Domaslawskim na czele oraz życzliwości miejsco

wych władz. Jelenia Góra udowodniła, że stać ją w niektórych dyscyplinach nauko

wych na organizowanie imprez o charakterze ogólnopolskim. 

M i e c z y s ł a w  In g l o t, S t a n i s ł a w  M i c h a l k i e w i c z

KONFERENCJA POSWIĘCONA PROBLEMATYCE „CHŁOP W PRZEMIANACH 

SOCJO-EKONOMICZNYCB (1750-1850). WYPOWIEDZI. ANALIZY. REFLEKSJE" 

KRASTOWITZ POD KLAGENFURTEM (AUSTRIA) 23-28 X 1972 R. 

Była to IV z kolei międzynarodowa konferencja Des Studienkreises ftir Kultur

beziehungen in Mittel- und Osteuropa. Zagadnieniem wiodącym konferencji, skupia
jącej jak i w latach poprzednich historyków z Austrii, Danii, Jugostawii, Polslti, Ru
munii, NRF i Węgier, był problem przemian w położeniu chłopa w latach 1750-1850. 

Tym samym chłop i kwestia chłopska w omawianym czasie stanęła w centrum około 

20 referatów, refleksji i komunikatów, które wypełniły sesję. Najogólniej twierdzić 

można, że z uwagi na zainteresowania badaczy biorących udział w konferencji na
desłane i wygłaszane teksty grupowały się wokół dwóch typów ujęć. Większa część 
referatów wyrastała z ambicji ukazania rzeczywistych, obiektywnie rekonstruowanych 

procesów i faktów historycznych. Autorzy pozostałych ograniczyli sję głównie do re
konstrukcji świadomości ludzi żyjących w badanych epokach, do odtworzenia ich 

opinii o faktach i procesach zachodzących w tym czasie, i to w oparciu o trzy pod

stawowe typy relacji: publicystykę polityczno-społeczną, opisy podróży, utwory lite

ratury pięknej. 

Taki podział sugerował wybór koncepcji obrad, mianowicie podział na sekcje: 

skupiające badaczy obiektywnych źródeł z jednej i badaczy tekstów z drugiej strony. 
Organizatorzy wybrali jednak inną koncepcję, mniej może zgodną ze strukturą przed

stawionych tematów, bardziej natomiast z ideowym celem spotkania i zamiarem kon

frontacji stanowisk poszczególnych dyscyplin naukowych na wspólnym forum. Wy

brano koncepcję „dni" poświęconych poszczególnym obszarom geograficznym. I tak 
pierwsze dni obrad zajęły problemy krajów b. monarchii habsburskiej i Rumunii. 

Następnie miały miejsce „dnie" polski i rosyjski. 

Wśród referatów pretendujących do odtworzenia rzeczywistości historycznej oma-

; 
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wianych lat w zakresie problematyki chłopskiej wyróżniała się praca A. Timma (NRF) 
pt. Der Bauer im soziookonomischen Wandel (1750-1850), wygłoszona w ostatnim 
dniu konferencji. Wystąpienie to stanowiło próbę uogólniającego spojrzenia na pro
blematykę chłopską Europy środkowej i wschodniej, zawierało więc wiele elemen
tów o założeniach teoretycznych, wyrażało dążenie do klasyfikacji badanych zjawisk 
i sprowadzenia ich do wspólnego mianownika na podstawie 10 wyróżnionych przez 
referenta cech. Węższej terytorialnie i bardziej szczegółowej problematyki - acz nie 
pozbawionej akcentów ogólnych - dotyczyły referaty pozostałych badaczy. K. Din
klage (Austria) w swoim wy,stąpieniu na temat Die Bauern des Habsburger-Reiches 
und der soziookonomische Wandel des 18/19 Jahrhunderts poruszył głównie zagadnie
nia gospodarcze, nieraz w sposób nazbyt szczegółowy. Pominął natomiast zupełnie 
zabór austniacki (Galicja), którego rozwój odbiegał od nakreślonego w referacie. 
S. Vilfan (Jugosławia) w interesujący sposób mówił o reformach agrarnych w mo
narchii habsburskiej. W referacie pt. Die Agrarreformen von Maria Theresia bis Kud
lich ukazał charakter i zasięg zmian, ich, odmienność w stosunku do reform przepro
wadzonych przez Józefa II. Historycy Rumunii F. Constantiniu i D. Berindei przed
stawili problematykę chłopską swego kraju. Pietwszy z nich w referacie Fiirstliche 
Reformen und Bojarenreaktion: Di.e Lage des rumiinischen Bauerntums im Zeitalter 
des aufgekliirten Absolutismus (1746-1821) zaprezentował uczestnikom konferencji 
skomplikowaną sytuację rumuńskiego chłopstwa w drugiej połowie XVIII i dwóch 
pierwszych dziesiątkach lat XIX w. Drugi przedstawił w referacie pt. Die Lage der 
Bauern in der Walachei und in der Moldau und das Agrarregime zur Zeit des Or
ganischen Regulaments (1831-1958) niemniej złożony obraz w okresie późniejszym, 
nie wykraczającym jednak poza lata pięćdziesiąte. Referat W. Rusińskiego (Polska) 
z uwagi na nieboecność jego autora przedstawił w formie skróconej T. Timm. Był 
to jedyny wyjątek, gdyż stosowano zasadę niewygłaszania referatów osób, które 
z tych czy jnnych powodów nie przybyły na konferencję. Równocześnie zapewniono 
publikację wszystkich wystąpień oraz głosów i wypowiedzi nadesłanych. Referat 
W. Rusińskiego pt. Veriinderungen in der Struktur und okonomischen Lage der pol
nischen Bauern an der W�nde vom 18. zum 19. Jahrhundert dotyczył węzłowych
problemów przemian w strukturze i gospodarczym położeniu chłopów w dyskutowa
nym okresie. Kolejno M. Cieśla (Polska) mówił o fizjokratyzmie polskim i znacze
niu powołania w Rzeczypospolitej Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego
w świecie Ministerstwa Oświaty (Der Physiokratismus und die Volksaufkliirung in 
Polen am Ende des 18. Jahrhunderts). Problematyce rosyjskiej był poświęcony refe
rat W. Leitscha (Austria) pt. Zur Bauernfrage in Russland, zakończony dyskusyjnym 
akcentem o „wiecznym" konserwatyzmie chłopskim. Szkoda, że zabrakło głosów histo
ryków radzieckich, sprawy tej bowiem nie rozwiązuje i rozwiązać nie może jeden 
nadesłany referat, tym bardziej że nie był odczytany. Przedstawiony przeto obraz 
można traktować jako jednostronny, wymagający jeszcze wielu dyskusji zarówno 
w aspekcie ogólnym, jak również szczegółowym. 

W drugiej grupie referatów część poświęcono odbiciu kwestii chłopskiej w pu
blicystyce, część natomiast w literaturze pięknej. B. Grafenauer (Jugosławia) mówił 
o sytuacji chłopów Słowenii (Die Lage der slowenischen Bauern in der zweite11
Hiilfte des 18. Jahrhunderts im Spiegel von Erhebungen und Publizistik), S. Michal

kiewicz (Polska) - Sląska (Die Bauernfrage in Schlesien in der Zeit der Franzosi
schen Revolution und der napoleonischen Kriege im Spiegel der Publizistik und der
zeitgenossischen Geschichtsquellen), H. Stanescu (Rumunia) - Rumunii (Die Wieder
spiegelung der 1784er Aufstandes der Motzen in der rumiiniendeutschen Publizistik
und Literatu1· bis 1850). W dwóch pierwszych referatach ich autorzy wychodzili poza
publicystykę, sięgając do innych źródeł współczesnych, w trzecim autor posługiwał
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się literaturą piękną w celu podbudowania obrazu uzyskanego na podstawie publi
cystyki. 

Kwestię odbicia problematyki chłopskiej w literaturze pięknej podjęli S. K. Kos
tić (Jugosławia) w ref.eracie pt. Die Lage der serbischen Ba_uern im Hab\burgerreich
in den Schulbiichern und einigen literarischen Werken der siebziger und achtziger 
Jahre des 18. Jahrhunderts, M. Inglot (Polska) w wystąpieniu pt. Die Bav,ernfrage in
der polnischen Literatur in der Zeit der Romantik (1822-1863) i W. •GesJmann 
(Austria) mówiąc o problemach rosyjskich (Die Bauernproblematik in \lr schonen
Literatur Russlands). .) 

Dyskusja skupiła się wokół· kilku zagadnień. Poruszono nie tylko pro�enfy bar
dziej szczegółowe, zwłaszcza związane z pograniczem austro-tureckim, alEJ takżd wiele 
innych. M. in. żywo zareagowano na schemat A. Timma, przedstawionyłr, ���o re
feracie, kwestionując przydatność zawartych w nim uogólnień jako charakterystycz
nych cech w rozwoju Europy wschodniej i Rumunii. Równocześnie zwr�qono uwagę 
na przejściowy charakter Polski, gdzie występowało (z mniejszym lub większym na
sileniem) szereg cech wskazanych przez A. Timma. W dyskusji nie zabrakło też 
głosów krytycznych i uzupełniających w odniesieniu do tematyki chłopslciej Rosji. 

Wśród najciekawszych problemów poruszonych w dyskusji nad referatami oma
wiającymi stan świadomości polityczno-społecznej był problem zakresu wpływu sło
wa drukowanego na chłopów. Powstał on w wyniku wątpliwości wysuniętych przez 
jednego z dyskutantów po referacie S. Michalkiewicza, a zawartych w pytaniu: czy 
wysokie nakłady pism przeznaczonych dla ludu nie były jakimś nieporozumieniem 
wobec zjawiska dość powszechnego niemal analfabetyzmu wsi? Inni dyskutanci, 
uznając fakt niskiego stanu wykształcenia chłopstwa, zwracali jednocześnie uwagę 
na różne możliwości recepcji drukowanego słowa, jak głośne czytanie w wąskim 
gronie osób czy nawet publiczne odczytywanie druków w kościele oraz na zebraniach 
specjalnie w tym celu zwoływanych. Jednocześnie przypomniano, że przedpiśmienny 
okres rozwoju kulturowego, w jakim znajdowała się ogromna większość chłopstwa, 
nie był równoznaczny z brakiem wrażliwości na słowo drukowane i opowiadane. 
Przeciwnie. wśród chłopów istniała potencjalna wrażliwość w tym zakresie pobu
dzana przez folklor, a także przez tzw. literaturę jarmarczną (opowieści o awanturach 
rycerskich czy sowizdrzałach). Do pogłębienia dyskusji przyczyniły się m. in. głos 
R. Wittmanna (NRF), zapowiadany w programie konferencji pt. Der lesende Land
mann. Zw· Rezeption aufklii.rerischer Bemiihungen durch die lii.ndliche Bevolkerung
bis ca 1800 i instruktywna wypowiedź E. Hala.sza (Węgry).

W dyskusji nad referatami poświęconymi literaturze pięknej zarysował się m. in. 
problem poznawczych walorów tego typu tekstów. I tu ujawniły się dwa stanowiska. 
Zwolennicy pierwszego podkreślali poznawczą drugorzędność przekazów literackich 
wobec prawdy historycznej. Inni uznali takie stanowisko za tradycyjne, opowiadając 
się za poznawczą równorzędnością literatury. Ich zdaniem, literatura nie przel<azy
wala „gorszej" prawdy o epoce, lecz po prostu inną prawdę, prawdę ujętą w innym 
języku niż prawda dokumentów historycznych. Stąd też wskazywano na koniecz
ność badania swoistego języka literatury i struktur literackich, szczególnie takich, 
jak archetyp, mit czy topes. 

Jak widać z przebiegu dyskusji, wiązała się ona z problemami istotnymi z nauko
wego punktu widzenia, a jednocześnie niekontrowersyjnymi w sensie ideologicznym 
i światopoglądowym. Podobne nastawienie dominowało również w referatach, jak
kolwiek były one oparte nieraz na innych założeniach metodologicznych. Tym samym 
i na tej konferencji, jak na poprzednich, stworzono płaszczyznę sprzyjającą :lepszemu 
poznaniu się i zrozumieniu, a jednocześnie atmosferę szacunku dla odrębności stano
wisk metodologicznych. 

10 - Sobótka 1/73 
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N E K R o L

EWA MARIA MALECZYNSKA 

31 V 1900-19 X 1972 

o G I 

W dniu 19 X ]972 r. zmarła we Wrocławiu dr Ewa Maria Maleczyńska, emery

towany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta we 

Wrocławiu, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Jana Ewangelisty Purkyniego 

w Brnie, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, redaktor Sląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka", były pra

cownik Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, były członek Towarzystwa 

Naukowego we Lwowie, organizator i pierwszy prodziekan Studium dla Pracujących 

Wydziału Filozoficzno-Historycznegó Uniwersytetu Wroclaws'kiego, były kierownik 

Katedry Historii Polski i Powszechnej do końca XV w., organizator i pierwszy kie

rownik Zakładu Historii Sląska Instytutu Historii PAN, były członek Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego w Warszawie i rzeczoznawca naukowy Centralnej Komisji 

Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki, Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz 
Zespołu Historyków przy Wydziale Nauki KC PZPR, były członek Rady Naukowej 

Wydawnictwa Ossolineum, działacz społeczny i polityczny, były członek Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu i były zastępca członka KC PZPR. 
Prof. Ewa Maleczyńska urodziła się 31 V 1900 r. we Lwowie w rodzinie inteli

genckiej. Jej ojcem był Ludwik Szweiger, nauczyciel, a matką - Maria z Biernac
kich. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczała w rodzinnym mieście. Po uzyska
niu w 1918 r. świadectwa dojrzałości uczyła przez rok w szkole powszechnej w Cho
dlu pod Lublinem (rok szk. ;J,918/1919). W 1919 r. rozpoczęła studia historyczne w Uni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i ukończyła je w 1923 r. Specjalizowała się 
w mediewistyce w seminarium prof. S,tanisława Zakrzewskiego. Pod jego kierunkiem 
wykonała też rozprawę doktorską pt. Uposażenie węgierskich grodów nadważańskich, 

którą obroniła 24 III 1924 r. i uzyskała stopień doktora filozofii. W czasie dwu ostat

nich lat studiów pracowała jako asystent w Katedrze Historii Polski, ale po ich ukoń
czeniu przeszła do prywatnego szkolnictwa średniego na terenie Lwowa i podjęła 

studia na Wydziale Prawniczym Uniwersytetu Lwowskiego. Po wyjściu za mąż za 

historyka Karola Maleczyńskiego (22 XII 1924) i urodzeniu córki Kazimiery musiała 
jednak przerwać te studia, bo nie mogła pogodzić ich z obowiązkami rodzinnymi 

i zawodowymi. 

Okres przedwojenny wypełniony był w życiu prof. Ewy Maleczyńskiej przede 

wszystkim pracą w szkolnictwie średnim, najpierw prywatnym, a następnie od 1936 r. 
w VII Gimnazjum Państwowym we Lwowie. Wiele czasu poświęcała Ona wówczas 

dydaktyce nauczania historii. Od 1934 r. wykładała ten przedmiot w Uniwersytecie 

Jana Kazimierza, a od 1936 r. kierowała pracami Ośrodka .Metodycznego Nauczania 

Historii we Lwow.ie. Wiele też na ten temat pisała. Spod Jej pióra wyszedł w 1937 r. 

podręcznik Nauczanie historii w szkole średniej oraz wiele artykułów szczegółowych, 

jak O roli książki historycznej w. pracy szkoły średniej (1930), W spra;wie celu i po-
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ziomu gimnazjalnej nauki historii (1930), W sprawie lektury historycznej w wyższych

klasach szkoły średniej (1933) oraz Z doświadczeń nad samodzielną pracą ucznia

w nauczaniu historii (1934). Mimo tak rozlicznych obowiązków prof. Ewa Maleczyń
ska znajdowała również w tym okresie czas na własną pracę naukową. Napisała 
wówczas i opublikowała z zakresu mediewistyki polskiej trzy pozycje monograficzne 
(Książęce lenno mazowieckie 1351-1526, 1929; Rola polityczna królowej Zofii Hol
szańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422-1434, 1936; Związki kultu

ralne Polski z zagranicą w epoce piastowskiej, 1939) oraz kilka studiów i recenzji 
(np. Polska a kuria papieska w latach 1420-1422, 1933). Prace te przyniosły Jej uzna
nie świata naukowego i powołanie na członka Lwowskiego Towarzystwa Naukowego 
(1938). 

Wybuch drugiej wojny światowej zastał prof. Ewę Maleczyńs)cą we Lwowie. 
W latach 1939-1941 pracowała nadal w szkolnictwie średnim jako nauczycielka 
w XIII Szkole średniej z polskim językiem wykładowym we Lwowie. Następnie po 
zajęciu w 1941 r. tego miasta przez wojska niemieckie i po likwidacji polskiego 
szkolnictwa wyższego i średniego rozpoczęła działalność w tajnym szkolnictwie pol
skim. Wyzwolenie w 1944 r. od okupacji hitlernwskiej sprawiło, że mogla WL'Ócić do 
pracy w XIII Szkole średniej. W następnym roku wraz z rodziną przeniosła się do 
Krakowa i na rok objęła tam stanowisko nauczycielki w I Gimnazjum Państwo
wym. W 1946 r. wyjechała do Wrocławia, gdzie od roku pracował już jako profesor 
Uniwersytetu Wrocławskiego Jej mąż. We Wrocławiu była początkowo zatrudniona 
jako nauczycielka w I i III Gimnazjum Państwowym (1946-1950) oraz kierownik 
Ośrodka Dydaktycznego Historii i Nauki o Polsce Współczesnej. Wykładała również 
dydaktykę historii w Uniwe�sytecie Wrocławskim. Nie zaniedbywała także pracy pi
sarskiej z tej dziedziny. Opublikowała m. in. podręcznik historii średniowiecznej 
(1947) oraz artykuł Zagadnienia regionalne w nauczaniu historii w szkole średniej

(1949). 
Jednocześnie prof. Ewa Maleczyńska prowadziła intensywną działalność nauko

wą, wydając szereg prac, m. in. monografię Społeczeństwo polskie pierwszej polowy

XV w. wobec zagadnień zachodnich (1947), na podstawie której w 1948 r. habilito
wała się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. 
Od 1 VI 11950 r. przeszła do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim jako docent etato
wy. 1 XII 1950 r. otrzymała nominację na profesora nadzwyczajnego, a 1 V ,J..966 r. -
profesora zwyczajnego. W Uniwersytecie i w związku z pracą w nim pełniła szereg 
funkcji. Od 1950 r. była k,ierownikiem Katedry Historii Polski Średniowiecznej, a po 
jej likwidacji w 1952 r. w wyniku. reorganizacji Instytutu Historii pracowała naj
pierw w Katedrze Historii Polski, a potem po kolejnej reorganizacji w 1957 r. w Ka
tedrze Historii Polski i Powszechnej do XV w., kierowanej przez prof. Karola Male
czyńskiego. Gdy prof. Maleczyński w związku z objęciem w 1959 r. Katedry Nauk 
Pomocniczych Historii i Archiwistyki zrezygnował z kierownictwa Katedrą Historii 
Polskii i Powszechnej do X:.V w., objęła je prof. Ewa Maleczyńska i na tym stanowisku 
pozostała do momentu przejścia w stan spoczynku w dniu 1 X 1970 r. (od 1969 r. Ka
tedra ta zmieniła nazwę na Zakład Historii Polski i Powszechnej do końca XV w.). 
Z Jej inicjatywy powstało w 1955 r. w Uniwersytecie Wrocławskim Studium dla Pra
cująćych Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Od początku jego .istnienia kierowała 
nim prof. Ewa Maleczyńska najpierw jako kierownik, a następnie w latach 1958-
1964 prodzie�an Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W latach pięćdziesiątych zasia
dała jako rzeczoznawca naukowy w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracow
ników Nauki, a po jej likwidacji przez szereg lat jako członek w Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego. Była też członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz 
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Zespołu Historyków przy Wydziale Nauki KC PZPR. W Jatach ll953-1959 pracowała 
na drugim etacie w Instytucie Historii PAN. Była twórcą i pierwszym kierownikiem 
Zakładu Historii Śląska IH PAN (1953-1954). 

Głównym nurtem działalności prof. Ewy Maleczyńskiej była praca naukowa. 
W okresie przedwojennym interesowały Ją przede wszystkim zagadnienia polityki 
wewnętrznej Polski w pierwszej połowie XV w., dzieje Mazowsza przed inkorporacją 
do Korony oraz związki kulturalne Polski z obcymi krajami za Piastów. Po wojnie 
prof. Ewa Maleczyńska oddala się bez reszty problematyce czeskiej i śląskiej okre
su późnego średniowiecza i renesansu. Czołową rolę w tych zainteresowaniach zajmo
wał ruch husycki w Czechach i w Polsce. Po szeregu studiów szczegółowych prof. 
Ewa Maleczyńska opublikowała monografię zatytułowaną Ruch husycki w Czechach 
i w Polsce (1959), która wywołała szeroką dyskusję głównie z uwagi na tezę posta
wioną przez Autorkę o braku kryzysu ekonomicznego w Europie środkowej w XV w. 
Wydala także wspólnie z R. Heckiem Ruch husycki w Polsce. Wybór tekstów źródło

wych do r. 1454 (1953). Wiele miejsca w dorobku naukowym prof. Ewy Maleczyń
skiej zajmują polskie tradycje na śląsku, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa, w tym 
i Uniwersytetu Wrocławskiego (Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia, 
1946; Tradycje szkoły polskiej na Sląsku na tle walki o narodowość, 1948), szanse 
i próby odzyskania prowincji śląskiej w okresie późnego średniowiecza (Sprawa po

wrotu Sląska do Polski w roku 1404, 1946) czy stosunek społeczeństwa polskiego do 
spraw zachodnich (Społeczeństwo polskie I polowy XV wieku wobec zagadnień za
chodnich, 1947) i problem udziału Ślązaków w rozwoju kultury i nauki polskiej w do
bie Odrodzenia (Wkład ziemi śląskiej w rozwój nauki polskiego Odrodzenia, 1956; 
Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznaw
czej i literatury polskiego Odrodzenia, wspólnie z R. Gansińcem, 1956). Pisała rów
nież o Drang nach Osten w XIV-XV w. i roli śląska w zmaganiach polsko-nie
mieckich (Udział Sląska w zmaganiach polsko-niemieckich I polowy XV wieku, 1946; 
Zagadnienie Drang nach Osten w XIV i XV w., 1962). Na marginesie zainteresowań 
zgłosiła szereg odkrywczych postulatów w dziedzinie badań nad stosunkami polsko
niemieckimi (Problem polsko-niemiecl,;i w dotychczasowej historiografii polsfoicj, 1950; 

Problematyka badawcza stosunków polsko-niemieckich w okresie 1320-1454, 1950). 
Dala wreszcie syntetyczny obraz roli Śląska w próbach zjednoczenia państwa polskie
.go w XIII w. (Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu o Sląsk w XIII wie

ku, 1953). 
Na odrębną wzmiankę zasługują gruntowne, nierzadko pionierskie studia prof. 

Ewy Maleczyńskiej poświęcone radykalnym nurtom ideologicznym na śląsku w dobie 
pohusyckiej oraz w początkowym okresie reformacji (Postępowa ideologia na Sląsku 
w dobie husytyzmu i reformacji, ·1'954; Ulryk Stadler na tle losów anabaptystów 

w I połowie XVI wieku, 1959; Fryderyk II legnicki wobec lewego nurtu reformacji 

na Sląsku, 1960; Gabrielowcy śląscy, 1961; Z problematyki genezy reformacji na 
Sląsku, 1961; Odgłosy ruchu anabaptyjskiego · we Wrocławiu w trzecim i czwar

tym dziesiątku lat XVI wieku, 1963), a także artykuł o ideologii drobnego mieszczań
stwa w Polsce na przełomie X.N i XVI w. (Ze studiów nad ideologią drobnego 

mieszczaństwa w Polsce XV i początków XVI wieku, 195'7). Największą jednak 
pasją badawczą prof. Ewy Maleczyńsk!iej w ostatnim okresie Jej życia stały się 
dzieje kultury. Opublikowała z tego zakresu niewiele (k\Siążka .popularnonaukowa 
Wrocławskie panie piastowskie i ich partnerzy, 1966; Ze studiów nad tworzeniem 

się inteligencji miejskiej w późnym średniowieczu, 1966), b-0 przedwczesna śmierć 
nie pozwoliła Jej zrealizować rozpoczętych i często �ważnie zaawansowanych za
mierzeń badawczych. 
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W swej działalności naukowej prof. Ewa Maleczyńska przywiązywała ogromną 
wagę do tworzenia syntez. Nie licząc podręczników do szkól średnich i popularnego, 
zbiorowego zarysu· historii Sląska (Dzieje Śląska, Warszawa 1955), wzięła aktywny 
udział w powstaniu Historii Polski pod red. H. Łowmiańskiego (t. I, cz. 1), oraz His
torii śląska pod red. K. Maleczyńskiego (spod Jej pióra wyszła lwia część t. I, cz. 2, 
1961). Patronowała też wielu wydawnictwom zbiorowym, jak „Szkice z dziejów Sląs
ka" (t. I-II, 1953, 1956), Z dziejów postępowej ideologii na Śląsku (1956) i Studia 
z dziejów polskich i czechosłowackich (�. I, 1960). 

Zmarła ,lubiła zabierać głos na temat integracyjnej i kulturotwórczej roli histo
rii jako dyscypliny naukowej oraz wrocławskiego środowiska naukowego we Wroc
ławiu i na Sląsku, szczególnie Dolnym (O znaczeniu Uniwersytetu Wrocławskiego na 
Ziemiach Odzyskanych, 1959; Rola kuitury historycznej w dobie przebudowy ustroju 
społecznego, 1948; O społecznej użyteczności historii, 1963). Pasjonowała się zagadnie
niem badań regionalnych, ich rozwoju i znaczenia, ogromną rolą współpracy Uni
wersytetu ze szkolnictwem w tej dziedzinie (Dookoła zagadnienia pracy naukowej na 
prowincji. Z doświadczeń wrocławskich, 1949; W sprawie badań nad historią lo
kalną, 1960; Cwierć wieku tradycji i dalsze formy współpracy Uniwersytetu Wroc
ławskiego i szkoły, 1971). Wyspecjalizowała się wreszcie w podsumowywaniu i oce
nie wyników badań śląskoznawczych, czechoznawczych i niemcoznawczych, ponie
waż przy tej okazji mogla zgłaszać nowe postulaty badawcze, wskazywać na ważną, 
a zaniedbaną przez historyków i przedstawicie1i pokrewnych dyscyplin problematykę 
i na tym tle ukazywać znaczenie środowiska wrocławskiego w rozwoju badań histo
rycznych w Polsce Ludowej {np. Powojenna literatura historyczna o Śląsku, •1948; 
Organizacja i dorobek pracy nad historią Śląska w okresie 1945-1948, 1949; Kilka 
uwag na temat problematyki bada11. okresu Odrodzenia w dziejach śląska, 1953; 
O nowe spojrzenie na przeszłość Śląska. W przededniu konferencji poświeconej histo
rii Śląska, 1953; o nowe spojrzenie na przeszłość .Sląska, 1954; Rola i znaczenie nau
kowego środowiska wrocławskiego w rozwoju bada1i historycznych w Polsce Ludo
wej, 1965). 

Prof. Ewa Maleczyńska była inspiratorem i organizatorem wielu Jmprez nauko
wych o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym, wrocławskim, jak Konferencja Sląska 
Instytutu Historii PAN w 1953 r. czy sesja poświęcona współpracy Uniwersytetu ze 
szkolnictwem w 1971 r. Wiele inwencji włożyła w zorganizowanie współpracy z cze
chosłowackimi ośrodkami naukowymi, zwłaszcza brneńskim. W uznaniu Jej zasług' 
na tym polu oraz za poważny wkład w poznanie przeszłości Czech i jej propagowa
nie na terenie Polski Uniwersytet J. E. Purkyniego w Brnie nadal Jej najwyższy ty
tuł naukowy pozostający w gestii każdej uczelni - doktorat honoris causa. Prof. 
Ewa Maleczyńska kierowała również krótko powstałym z Jej inicjatywy Zakładem 
Histonii Sląska IH PAN, a jego pracownikiem etatowym pozostała do 1959 r., przy
czyniając się w poważnym stopniu do powstania jego programu naukowego oraz do 
podjęcia szeregu inicjatyw badawczych, zwłaszcza gdy chodzi o stworzenie syntezy 
historii Sląska oraz podjęcia badań nad problematyką społeczno.-gospodarczą tej pro
wincji oraz okresem renesansu. 

Mówiąc o dorobku naukowym i organizacyjno-naukowym prof. Ewy Maleczy11-
skiiej, nie sposób pominąć Jej prac redakcyjnych. Od 1950 r. objęła funkcję redaktora 
,,Sobótki" (od 1957 r. śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka"), którą kiero
wała najpierw sama, a później przy współudziale Józefa Gierowskiego (od 1953) i ni
żej podpisanego (od 1966) dosłownie do przedostatniego dnia życia. Losy tego czaso
pisma il.eżały Jej szczególnie na sercu. Mimo wielu trudności i przeszkód potrafiła 
zapewnić mu regularne ukazywanie się, wcale wysoki poziom i zabezpieczenie ma-
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terialne. Była też redaktorem prac zbiorowych, jak Z dziejów postępowej ideologii na 

Sląsku (1956), a wspólnie z mężem - Szkiców z dziejów Sląska (1953, 1956), Dzie

jów Sląska (1955) i Studiów dziejów polskich i czechosłowackich (1960). Prace te po
wstały też głównie z Jej inicjatywy. 

W osobie proll. Ewy Maleczyńskiej Uniwersytet Wrocławski stracił znakomitego, 
wytrawnego pedagoga i dydaktyka. Jej .interesujące, o potężnym ładunku intelektual
nym wykłady przyciągały szerokie rzesze młodzieży studenckiej. Dużym wzięciem 
cieszyły się prowadzone przez Nią seminaria doktorskie skupiające przede wszystkim 
nauczycieli, w tym bardzo dużo kobiet. Prof. Ewa Maleczyńska przywiązywała szcze
gólną wagę do stworzenia nauczycielom możliwości dalszego dokształcania się i zdo
bywania przez nich stopni doktorskich. Nieraz chwytała za pióro, by tym swoim 
przekonaniom dać szerszy wyraz (Kilka uwag o doktoratach nauczycielskich ł.965). 
Tylko od a.964 r. wychowała 7 doktorów rekrutujących się głównie z szeregów nau
czycielstwa. Nagły zgon nie pozwolił doprowadzić Jej do doktoratu kilku innych 
doktorantów. Jest charakterystyczne, że na swoich seminariach doktorskich prof. 
Ewa Maleczyńska szczególną opieką otaczała kobiety. Zdawała sobie bowiem dosko
nale sprawę z faktu, że przy obowiązkach rodzinnych i pracy zawodowej start nauko
wy kobiet jest specjalnie trudny i że z tego powodu ich opiekun naukowy musi im 
poświęcać więcej czasu i troski. Podobnie przedstawiała się sprawa, gdy chodzi 
o studia dla pracujących. Prof. Ewa Maleczyńska była gorącym orędownikiem tej
formy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Z Jej inicjatywy powstało na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego Studium dla Pracujących,
kierowane przez nią przez wiele lat. Robiła dużo, by zachęcić nauczycieli do podjęcia
studiów zaocznych i eksternistycznych i pomóc im w ich ukończeniu. Mnóstwo czasu
poświęcała na opracowanie najbardziej odpowiednich programów dla tego rodzaju
studiów, a także wszelkiego rodzaju przewodników i poradników dla studentów
zaocznych i eksternistów. Sporo też o nich pisała, uzasadniając ich celowość i potrze
bę oraz dzieląc się z zainteresowanymi własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami
w tym zakresie (Zasady organizacji studiów uniwersyteckich dla pracujących, 1959;
Uniwerlłyteckie lłtudia il.la pracujących w trzy lata po konferencji poznańskiej, 1962; 

Z doświadczeń na kierunku historycznym studiów zaocznych, 1963; Uwagi o aktual
nych potrzebach studiów dla pracujących, 1966 itd.). Popierając ideę studiów dla
pracujących, kierowała się nie tylko względami praktycznymi, ale i głęboko humani
tarnymi. Pragnęła dać szansę ludziom, którzy na skutek wojny i ciężk!ich warunków
powojennych, a nierzadko i sytuacji rodzinnej, nie mogli kształcić się na studiach
stacjonarnych. To humanitarne podejście do człowieka charakteryzowało także sto
sunek" prof. Ewy Maleczyńskiej do młodszych pracowników naukowych. Bez względu
na to, czy byli zatrudnieni w podległej Jej jednostce czy też nie, zawsze rozumiała
trudności startu naukowego, starała się go ułatwić przez wyszukiwanie możliwości
publikacji prac oraz wciąganie do inicjowanych i organizowanych przez Nią prac
naukowych. Miała też ogromne zrozumienie dla potrzeb materialnych młodych adep
tów nauki. By uzupełnić ich skromne budżety domowe, starała się o prace zlecone
dla nich, o możliwie wysokie honoraria za publikowane prace, a nierzadko rezygno
wała z należnych Jej pieniędzy, by mogli je otrzymać bardziej potrzebujący. Nic
przeto dziwnego, że wdZJięczni uczniowie i współpracownicy ofiarowali Jej w 50-le
cie pracy dydaktycznej i naukowej tom prac pt. Studia z dziejów kultury i ideologii
(1968).

Działalności prof. Ewy Maleczypskiej nie da się zamknąć w murach szkoły, 
uczelni czy intytutu PAN-owskiego. Zawsze czynna a pełna energii szukała ujścia· dla 
swego twórczego niepokoju w pracy społecznej i politycznej. W 1947 r. wstąpiła do 
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PPS, a po zjednoczeniu polskiego ruchu robotniczego w 1948 r. została członkiem 
PZPR. Zasiadała wielokrotnie we władzach partyjnych uczelni, a w latach 1949-

1952 i 1960-1967 była członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu 
i w latach 1959-1964 zastępcą członka KC PZPR. 

Za zasługi na polu nauki, dydaktyki i pracy społeczno-politycznej otrzymała sze
reg wysokich odznaczeń państwowych, jak order Sztandaru Pracy II klasy, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę Budowniczy Wrocławia 
i odznakę Zasłużony dla Dolnego Sląska. 

W twórczym wysiłku prof. Ewa Maleczyńska nie ustawała do ostatnich dni życia. 
Mimo choroby oczu pracowała nad syntezą historii kultury na Sląsku. Jeszcze na 
ostatnim za Jej życia posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Sobótki w dniu 18 X br., 
zaraz po wyjściu z którego uległa na ul. Kuźniczej ciężkiemu wypadkowi samocho
dowemu, przy omawianiu koncepcji i zawartości numeru związanego tematycznie 
z Rokiem Nauki Polskiej zgłosiła chęć napisania artykułu poświęconego wkładowi 
PAU w rozwój badań śląskoznawczych. Obietnicy tej, niestety, nie zdołała już do
trzymać. W wyniku niezwykle ciężkich obrażeń wewnętrznych odniesionych w wy
padku zmarła 19 października. 

W osobie prof. dr Ewy Maleczyńskiej wrocławskie środowisko naukowe i cała 
polska nauka historyczna straciły badacza o nieprzeciętnych walorach i możliwoś
ciach intelektualnych, uczonego o szerokich horyzontach myślowych, wychowawcę 
wielu pokoleń historyków, inspiratora i organizatora wielu ogólnokrajowych i lo
kalnych, wrocławskich, przedsięwzięć naukowych, doświadczonego redaktora wy
dawnictw zbiorowych i źródłowych oraz „Sobótki", niestrudzonego orędownika spra
wy praktycznego równouprawnienia kobiet w nauce, dobrego, wrażliwego na krzywdę 
i nędzę ludzką czlow<ieka, wybitnego działacza politycznego i społecznego. Cześć Jej 
pamtęcl. 

Józef Leszczyński 
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