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POLSKICH W NIEMCZECH 

W dniach 14-15 X 1967 r. w zwiqzku z przypadajqCq 40 rocznicq powstania 

Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech odbyla si� w Opolu sesja naukowa 

poswi�cona om6wieniu znaczenia i roli sp6ldzielni polskich w Niemczech w walce 
o utrzymanie polskosci ziem zachodnich i p6lnocnych od drugiej polowy XIX w.

az do 1939 r.

Organizatorami sesji byl Sp6ldziekzy Instytut Badawczy w Warszawie i Ins

tytut Slqski w Opolu. W sesji uczestniczyli przedstawiciele wielu osrodk6w 

badawczych w Polsee, gl6wnie z Warszawy i ziem zachodnich, zar6wno pracow

nicy naukowi, jak i dzialacze sp6ldzielczy z okresu mi�dzywojennego, przebywa

jqcy w6wczas w Niemczech, wsp6lczesni dzialacze central sp6ldzielczych oraz 
dzialacze gospodarczy i polityczni z wojew6dztwa opolskiego. Uczestnicy sesji 

otrzymali na kilka tygodni naprz6d specjalnie w tym celu wydrukowane wy

dawnictwo pt. Sp6ldzielczosc w walee o polskosc ziem zaehodnieh. Materialy na 
sesj� naukowq z okazji 40 roezniey powstania Zwiqzku Sp6ldzieMi Polskieh 
w Niemezeeh (Biblioteka Sp6ldzielczego Instytutu Badawezego, nr 2, Warszawa 
1967). Zlozyly si� na nie referaty: s. Ochocinskiego Sp6ldzielezosc polska w zabo
rze pruskim da 1918 r.; S. Zygi Polskie banki ludowe na Slqsku w walee o wy
zwolenie narodowe w lataeh 1869-1939; K. Pietrzaka-Pawlowskiego Sp6ldzielezosc 
polska w R2eszy Niemieekiej w okresie mi�dzywojennym; T. Kowalaka Niekt6re 
aspekty polityezne dzialalnosei sp6ldzielezosei ,n:iemieekiej w Polsee w lataeh 
1918-1939; Z. Pi�tka i S. Szewczyka Udzial sp6ldzielezosei w rozwoju gospodar
ezym Opolszezyzny 1945-1965. Ponadto Instytut Sl1tski w Opolu opublikowal tech
nikq rotaprlntu wydawnictwo: Sp6ldzielezosc Slqska Opolskiego w Polsee Ludo
wej. Studia i materialy (Opole 1967). 

Otwarcia sesji dokonal prezes Naczelnej Rady Sp6ldzielczej Tadeusz Janczyk. 
W imieniu gospodarzy powital zjazd przewodniczqcy Prezydium WRN w Opolu 
J. Buzinski. Obradom przewodniczyl doc. H. Cholaj (dyrektor SIB) i doc. J. Kokot
(dyrektor Instytutu Slqskiego w Opolu). Autorzy opublikowanych referat6w przed

stawili tylko ich gl6wne tezy. Referaty wywolaly ozywionq dyskusj�, w kt6rej

zabralo glos 17 dyskutant6w.

Z powodu braku czasu kilku dyskutant6w zlozylo swoje wypowiedzi do pro
tokolu, nie wyglaszajqc ich na sesji. 

Obrady sesji podsumowal prof. S. Inglot, wykazujqc, ze dotychczasowe bada

nia stuletnich juz prawie dziej6w polskiego ruchu sp6ldzielczego na ziemiach 
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zachodnich przyniosly powazny dorobek wydawniczy. Dotyczy to zwlaszcza sp6l
dzielczosci polskiej na G6rnym Slqsku w okresie kapitalizmu. Sesja powinna 
stac si� poczqtkiem dalszych prac badawczych uwzgl�dniajqcych problematyk� 
ruchu sp6ldzielczego na Slqsku zar6wno w okresie kapitalizmu, jak i w ostatnim 
dwudziestoleciu Polski Ludowej. Konieczne jest szersze opracowanie historii Ju
bilata, tj. b. Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech, oraz napisanie pracy 
o sp6ldzielczosci niemieckiej w wojew6dztwie slqskim w okresie mi�dzywojen
nym. Oceniajqc sesj� prof. Inglot wyrazil przekonanie, ze jej dorobek powinien
byc wykorzystany i spopularyzowany.

Wygloszone na sesji streszczenia opublikowanych referat6w oraz glosy wszyst
kich dyskutant6w b�dq wydane drukiem oddzielnie przez SIB. 

W godzinach poludniowych odbyla si� na Rynku w Opolu uroczysta manife
stacja zgromadzonej tu w liczbie okolo 15 tys. ludnosci. Manifestacj� otworzyl 
I sekretarz KW PZPR Marian Miskiewicz, wskazujqc na znaczenie polskich sp6l
dzielni dla utrzymania polskosci na Slqsku w okresie mi�dzywojennym. Wice
premier Zenon Nowak wyglosil do manifestant6w obszerne przem6wienie, w kt6-
rym wiele miejsca poswi�cil historycznym doswiadczeniom ludnosci Slqska i jej 
wielowiekowym zmaganiom o wyzwolenie narodowe i spoleczne. Stwierdzil on 
m. in.: ,,Ziemie zachodnie i p6lnocne wr6cily w granice panstwa polskiego dzi�ki
niezachwianemu patriotyzmowi ludu Slqska, Pomorza Zachodniego i Pomorza
Wschodniego, dzi�ki walce calego narodu i zwyci�stwu Zwiqzku Radzieckiego
w drugiej wojnie swiatowej . . . Wiekowe tradycje walki ludu slqskiego i pomor
skiego, Warmiak6w i Mazur6w Sq na r6wni z innymi post�powymi i rewolucyj
nymi tradycjami narodu tymi gl�bokimi korzeniami, z kt6rych wyrasta pot�zne
drzewo dnia dzisiejszego. Dzialalnosc Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech
jest jednq z pi�knych kart tej walki. Dlatego dzis w 40 rocznic� powstania
Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech slusznq sprawq jest przypomnienie
o latach chwalebnej walki o polskosc tych ziem" 1•

Nast�pnie przemawial Tadeusz Janczyk, zwracajqc szczeg6lnq uwag� na nie
sprzyjajqce warunki polityczne i gospodarcze, w kt6rych dzialaly polskie sp6l
dzielnie w Niemczech w okresie mi�dzywojennym. Z kolei nastqpilo odsloni�cie 
przez niego na murze ratusza w Opolu tablicy pamiqtkowej w zwiqzku z obcho
dzonym jubileuszem. S�dziwi weterani polskiej sp6ldzielczosci w Niemczech prze
zyli wielkq chwil� w swoim zyciu. Patriotyczna manifestacja byla wyrazem czci 
dla tych, kt6rzy w latach brunatnego terr.oru rozwijali dzialalnosc polskq na zie
miach zachodnich i p6lnocnych, bronili interes6w ludnosci polskiej priesladowanej 
przez germanizator6w. 

Organizacja sesji naukowej, w kt6rej wzi�lo udzial okolo 70 naukowc6w pol
skich oraz przedstawicieli wszystkich central sp6ldzielczych, byla doskonala. Sp6l
dzielczemu Instytutowi Badawczemu i Instytutowi Slqskiemu w Opolu nalezy 
za to wyrazic uznanie. Urzqdzono interesujqcq wystaw� dokument6w i ksiqzek 
historycznych zwiqzanych tematycznie z sesjq, a kazdy sposr6d okolo 300 uczestni
k6w Zjazdu otrzymal pi�kny pamiqtkowy medal. 

W drugim dniu uczestnicy sesji zwiedzali Pomnik Czynu Powstanczego na 
G6rze Sw. Anny w powiecie strzeleckim, obiekty historyczne Opolszczyzny oraz 
sp6ldzielnie. 

1 Z myslq o Polsee ... Sprawozdanie z uroczystosci obchodu 40 rocznicy pow
stania Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niemczech, Opale 14 pazdziernika 1967, 
s. 57.




