
„I nie ustaniem w walce, Siłę słuszności mamy, I mocą tej słuszności, Wy-
trwamy i wygramy” – ostatnią strofą hymnu Związku Polaków w Niem-
czech rozpoczynano każde polskie zebranie związkowe. Autorem tekstu 
hymnu jest opolanin Edmund Jan Osmańczyk, wybitny działacz mniejszo-
ści polskiej w Niemczech. 

Celem naszej wystawy jest przedstawienie najciekawszych archiwaliów do-
kumentujących działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie re-
jencji opolskiej. Opowiadając historię Związku przedstawiamy poszczegól-
ne problemy związane z ochroną tożsamości kulturowej i języka polskiego 
wśród identyfikujących się z Polską mieszkańców międzywojennego Ślą-
ska. Pokazujemy działalność polskich szkół mniejszościowych, teatrów, 
związków śpiewaczych, spółdzielni rolniczych. Prezentujemy związany 
z Polską ruch pielgrzymkowy i harcerski oraz polskie wydawnictwa dla 
dzieci i młodzieży. 

„Pięć prawd Polaków”

1. Jesteśmy Polakami 
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci 
3. Polak Polakowi bratem 
4. Co dzień Polak Narodowi służy 
5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle

Pieczęć Związku Polaków w Niemczech [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2106]
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27 sierpnia 1922 roku w  Berlinie spotkali się przed-
stawiciele największych organizacji polskich w Niem-
czech, by powołać do życia związek reprezentujący 
wszystkich Polaków – obywateli Niemiec oraz polskie 
stowarzyszenia wobec władz niemieckich. Tak po-
wstał Związek Polaków w Niemczech, z główną siedzi-
bą w Berlinie, który dążył do zdobycia pełnych praw 
mniejszości narodowej dla Polaków i  ich obrony we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

Śląsk Opolski reprezentowany był na spotkaniu przez 
Ambrożego Pordzika i  Stanisława Webera. Obaj też 
weszli w skład Rady Naczelnej. Prezesem Związku zo-
stał Stanisław Sierakowski. Decyzje zjazdu zjednocze-
niowego zatwierdzone zostały przez pierwsze walne 
zebranie 3 grudnia 1922 r., na którym zaakceptowano 
statut i utworzono biuro Związku z sekretarzem gene-
ralnym Janem Kaczmarkiem.

Organizacyjnie Związek podzielony był na pięć dziel-
nic: Dzielnica I obejmowała Śląsk (z siedzibą w Opo-
lu), Dzielnica II – Berlin i środkowe Niemcy (Berlin), 
Dzielnica III – Westfalię i Nadrenię (Bochum), Dzielni-
ca IV – Warmię, Mazury, Powiśle (Olsztyn), Dzielnica 
V – Pogranicze: Kaszuby, ziemię złotowską (Złotów). 

W  roku 1932, w  10-lecie działalności organiza-
cji,  Związek przyjął Rodło jako symbol łączności 
Polaków z narodem. Rodło to biały znak graficzny, 
odzwierciedlający bieg Wisły z zaznaczonym Krako-
wem, na czerwonym tle. Autorką grafiki była artyst-
ka Janina Kłopocka. Nazwę, która była kombinacją 
dwóch słów: ROdzina oraz goDŁO, zaproponował 
Jan Osmańczyk. 

6 marca 1938 r. w   Teatrze Ludowym w   Berlinie 
rozpoczął się z  inicjatywy Związku I  Kongres Po-
laków w  Niemczech. Obrady Kongresu uroczyście 
otworzył prezes Związku, ks. Bolesław Domański. 
Przybyło ok. 5 tysięcy Polaków mieszkających na 
Śląsku Opolskim, Kaszubach, Warmii, Mazurach, 
Ziemi Malborskiej, Ziemiach Połabskich, w Westfa-
lii i Nadrenii. Spotkanie stało się manifestacją na-

rodową Polaków w hitlerowskich Niemczech. W jego 
trakcie ogłoszono „Pięć prawd Polaków”, które sta-
nowiły podstawę ideową działalności Związku:

1. Jesteśmy Polakami 
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci 
3. Polak Polakowi bratem 
4. Co dzień Polak Narodowi służy 
5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle

Związek został zdelegalizowany przez rząd III Rzeszy 
w lutym 1940 r. Represje, zapoczątkowane na przeło-
mie sierpnia i września 1939 r., dotknęły wielu człon-
ków, część z nich rozstrzelano, ok. 4 tysiące trafiło do 
obozów koncentracyjnych, głównie w  Sachsenhau-
sen, Dachau, Ravensbrück i Buchenwaldzie.

1	 Uroczystości	pogrzebowe	ks.	Bolesława	Domańskiego,	1939	r., 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/828]

2	 Pierwsza	strona	„Dziennika	Berlińskiego”	z	dnia	9–10	grudnia	1922	r.,		 	
	 publikująca	odezwę	do	Polaków	w	Niemczech	oraz	statut	Związku	 
	 zarejestrowany	3	grudnia	1922	r.	
3,	6	 Nagłówki	pisma	Związku	Polaków	w	Niemczech 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]

4	 Ksiądz	dr	Bolesław	Domański,	proboszcz	parafii	Świętej	Marii	Magdaleny	 
	 w	Zakrzewie,	„ksiądz	patron”,	od	1933	r.	prezes	Związku	Polaków	 
	 w	Niemczech	[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/825]

5	 Jan	Kaczmarek,	dr	prawa	i	ekonomii,	działacz	Związku	Polaków	 
	 w	Niemczech,	1929	r.	[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/832]

7	 Stanisław	Sierakowski,	współzałożyciel	Związku	Polaków	w	Prusach	 
	 Wschodnich,	prezes	Związku	Mniejszości	Narodowych	w	Niemczech,	 
	 pierwszy	prezes	Związku	Polaków	w	Niemczech,	poseł	do	Sejmu	 
	 Pruskiego,	1925	r.	[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/838]

8	 II	Światowy	Zjazd	Polaków	z	Zagranicy	w	Warszawie.	Uczestnicy	zjazdu	 
	 podczas	uroczystości	w	Stołecznym	Oficerskim	Yacht-Klubie	RP.	Widoczni	 
	 mężczyźni	trzymający	sztandary	ze	znakiem	Rodła,	5–12.08.1934	r. 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/52]

Powstanie Związku Polaków w Niemczech 



Zebranie, na którym powołano Dzielnicę I, od-
było się 18 lutego 1923 r. w  Bytomiu w  hotelu 
Lomnitz, półtora roku po założeniu Związku 
Polaków w  Niemczech. Opóźnienie wynikało 
z polsko-niemieckiego konfliktu o Górny Śląsk 
oraz dążenia lokalnych działaczy do stworzenia  
organizacji regionalnej, niezależnej od centrali. 

Dzielnica I  obejmowała początkowo opolską 
część Górnego Śląska, z czasem została powięk-
szona o Dolny Śląsk. Działało w niej ponad 5 ty-
sięcy osób.

Pierwszym prezesem Dzielnicy I  został Kazi-
mierz Malczewski. Po nim, w latach 1926-1930 
funkcję tę sprawował ks. Czesław Klimas, w la-
tach 1930-1935 ks. Karol Koziołek oraz od 1936 r. 
do wybuchu wojny Franciszek Myśliwiec. Wi-
ceprezesem przez cały okres istnienia Dzielni-
cy był Arka Bożek. 

Dzielnica I  została zarejestrowana 7 listopada 
1923 r. w sądzie obwodowym w Berlinie, a dwa 
tygodnie później uzyskała prawo reprezento-
wania mniejszości polskiej Śląska Opolskiego 
w sprawach jej dotyczących.

O  powstaniu Dzielnicy I  poinformowano nad-
prezydenta rejencji opolskiej, Alfonsa Pro-
skego. Wkrótce na łamach prasy ukazała się 
odezwa wzywająca do wstępowania w szeregi 
nowo powstałej polskiej organizacji („Katolik 
Codzienny” 1923, nr 50).

Do Związku mógł przystąpić każdy Polak, który 
ukończył 18 lat, uznawał statut i opłacał skład-
ki. W późniejszym okresie wprowadzono obo-
wiązek rekomendowania kandydatów. 

Struktura organizacyjna Związku Polaków 
w  Niemczech została dopracowana na prze-
strzeni pierwszych lat jego działalności. Człon-
kowie Związku pochodzący z jednej miejscowo-
ści tworzyli oddział, który wybierał własnego 
męża zaufania. Zadaniem mężów zaufania było 
pobieranie składek członkowskich, zwoływa-
nie zebrań, rozprowadzanie druków i  prasy 
związkowej. 

Mężowie zaufania z  danego powiatu tworzyli 
radę powiatową. Powiatowe zebranie mężów 
zaufania wybierało delegatów na zjazd dzielni-
cowy, ten zaś wybierał radę dzielnicową i  za-
rząd dzielnicy składający się z  przewodniczą-
cego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika. 

Wszyscy członkowie Związku dzielili się na trzy 
kategorie: I – mężczyźni, II – kobiety, III – mło-
dzież i bezrobotni. Przynależność do poszcze-
gólnych kategorii  decydowała o wysokości opła-
canych składek. 

Siedziba Dzielnicy I  Związku Polaków w  Niem-
czech znajdowała się początkowo w  budyn-
ku Banku Rolników. W  1930 r. władze Dzielni-
cy przeniosły się do budynku, gdzie na parterze 
mieściła się Gospoda Polska (Nickolaestr., dzi-
siejsza ul. Książąt Opolskich). Dom ten w 1933 r. 
został zakupiony przez Bank Słowiański z Ber-
lina i służył jako Dom Polski do różnych celów. 
Tu odbywały się spotkania, akademie i uroczy-
stości. Oprócz biura Dzielnicy mieściły się tu też 
polskie towarzystwa, np. Polsko-Katolickie To-
warzystwo Szkolne na Śląsku Opolskim, Zwią-
zek Stowarzyszeń Młodzieży Polsko-Katolickiej. 

Związek prowadził działalność o charakterze po-
litycznym, kulturalnym i gospodarczym. Działa-
cze związkowi byli zaangażowani w wydawanie 
polskiej prasy, wśród której na terenie Dzielni-
cy I największy zasięg miały: „Nowiny Codzien-
ne”, „Zdrój”, „Polak w Niemczech”, „Młody Polak 
w Niemczech” i „Mały Polak w Niemczech”.

Trudnym okresem w historii Dzielnicy I był 
okres 1935-1936, kiedy to organizacja przej-
ściowo wypowiedziała posłuszeństwo wła-
dzom centralnym. Chęć ożywienia działal-
ności Dzielnicy I  doprowadziła do przejęcia 
przez działaczy śląskich kierownictwa Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz 
powstania Związku Polaków na Śląsku.

Wybuch II wojny światowej doprowadził do 
likwidacji ZPwN, a działaczy i członków orga-
nizacji aresztowano we wrześniu 1939 roku.

1	 Pieczątka	Dzielnicy	I	Związku	Polaków	w	Niemczech 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]

2	 Grupa	księży:	ks.	Karol	Koziołek	(siedzi	z	lewej),	ks.	Czesław	Klimas	 
	 (siedzi	z	prawej),	prezes	Związku	Polaków	w	Niemczech	ks.	Bolesław	 
	 Domański	(stoi	z	lewej),	katecheta	polskiego	gimnazjum	w	Bytomiu	 
	 ks.	Franciszek	Nawrot	(stoi	z	prawej),	1932	r.	 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/835]

3	 Ks.	Karol	Koziołek,	proboszcz	parafii	w	Grabinie,	prezes	Dzielnicy	 
	 I	Związku	Polaków	w	Niemczech,	1933	r. 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/835]

4	 Budynek	Banku	Rolników	w	Opolu	przy	ulicy	Książąt	Opolskich	36 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3520/6]

5	 Nagłówek	pisma	Dzielnicy	I	Związku	Polaków	w	Niemczech 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]

6	 Odezwa	do	Polaków,	„Katolik	Codzienny”	1923,	nr	50 
 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]



Dokumentacja Związku Polaków w Niemczech się 
nie zachowała, więc odtworzenie jego historii jest 
możliwe tylko dzięki materiałom niemieckich in-
stytucji, które w bardzo dokładny sposób obserwo-
wały aktywność organizacji polskich. To właśnie 
z dokumentów i raportów gromadzonych skrupu-
latnie przez urzędników Naczelnego Prezydium 
Prowincji Górnośląskiej w  Opolu (Oberpräsidium 
der Provinz Oberschlesien Oppeln), Rejencji Opol-
skiej (Regierung Oppeln) oraz powstałej po dojściu 
do władzy Adolfa Hitlera Tajnej Policji Państwowej 
w Opolu (Geheime Staats Polizei Oppeln), dowiadu-
jemy się szczegółów na temat działalności mniejszo-
ści polskiej. Centralne władze niemieckie narzuci-
ły instytucjom państwowym w regionie obowiązek 
sprawozdawczy, w  aspekcie monitorowania dzia-
łalności polskiej. Sprawozdania sporządzali lan-
draci, nadburmistrzowie miast wydzielonych, pre-
zydenci policji i  prezydent rejencji. Do 1936 roku 
są to tematyczne sprawozdania polityczne „Politi-
sche Lageberichte”, natomiast po 1936 roku doty-

Tajne! czą one już wyłącznie spraw mniejszości polskiej 
i znamy je pod nazwą „Minderheitpolitische Lage-
berichte”. Na podstawie rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych Rzeszy i Prus z 12 paździer-
nika 1937 roku sprawozdania te były sporządzane 
kwartalnie. Każdy rodzaj działalności kulturalnej, 
oświatowej czy religijnej znajdował swoje odzwier-
ciedlenie w raportach i gromadzonej dokumentacji. 
Stąd też dzisiaj mamy tak szeroką wiedzę m.in. na 
temat funkcjonowania szkół mniejszościowych, or-
ganizacji pielgrzymek, zebrań, wypoczynku dzieci 
w  Polsce. W  specjalnie przygotowanych meldun-
kach rejestrowano informacje dotyczące aktywno-
ści mniejszości polskiej. Raporty krążące pomiędzy 
instytucjami oznaczano jako poufne (Vertraulich) 
lub tajne (Geheim). 

Przed władzą niemiecką nie dało się niczego ukryć. 
Przykładem jest tu ankieta kierownictwa regio-
nu Związku Polaków w Niemczech dotycząca osób 
związanych z ruchem polskim.  Przed 20 maja 1935 
roku trafiła ona do przewodniczących lokalnych kół 
ZPwN. Interesujące jest, że ankieta ta znana była 
władzom niemieckim już na etapie kontaktu z dzia-
łaczami w terenie, a późniejsza kartoteka Gestapo 
oparta była na informacjach tożsamych z wynika-
mi ankiety. Pojawiły się w niej pytania o: uczniów 

polskich szkół i  ich rodziny, związki śpiewacze 
i sportowe, Polaków czytających polską prasę, har-
cerzy polskich, szerzenie polskiej propagandy, wy-
cieczki i kursy. Zachowana kartoteka Gestapo prze-
chowywana w opolskim archiwum to tylko część 
wytworzonej dokumentacji niemieckiej policji. Na 
kartach widnieją numery wielu zaginionych teczek. 
Na przykład sprawy VA 13 144 dotyczyły pielgrzy-
mek do Polski, a VA 13 156 kursów języka polskiego. 
Dokumenty te prawdopodobnie zostały przez ucie-
kających gestapowców spalone. 

Informacje na Gestapo napływały z terenu. Człon-
kowie mniejszości polskiej byli obserwowani i szpie-
gowani między innymi przez członków organizacji 
Związek Niemieckiego Wschodu, Podgrupa Górny 
Śląsk  (Bund Deutscher Osten, Untergruppe Ober

schlesien) w Opolu. Związek posiadał własną i do-
skonale zorganizowaną  sieć informatorów w ma-
łych miejscowościach i  utrzymywał z  nimi stały 
kontakt. Tu angażowali się przeważnie nauczyciele, 

którym zadanie to zlecała partia hitlerowska. BDO 
w zbieraniu informacji z terenu stanowił silną kon-
kurencję dla Gestapo. W 1935 roku sporządził do-
kładny rejestr wszystkich przejawów polskiej dzia-
łalności, który udostępniał dla celów tajnej policji. 
Kolejnymi informatorami byli Służba Bezpieczeń-
stwa (Sicherheitsdienst-Unterabschnitt) w  Opo-
lu, Dyrekcja Policji (Polizeidirektion) w Opolu oraz 
Młodzież Hitlerowska (Hitler-Jugend Gebiet 4) we 
Wrocławiu. Hitler Jugend szpiegowała polską mło-
dzież na wsi. W akcję inwigilacji wsi zaangażowa-
ni zostali również studenci w ramach akcji „Land-
dienst”. W czasie ferii wiosennych i letnich w latach 
1935-1938 faszystowski związek studentów wysy-
łał grupy studentów i  studentek do pracy na wsi. 
Studenci kierowani byli do miejscowości w powia-
tach opolskim, kozielskim, oleskim czy strzelec-
kim, gdzie zamieszkiwała ludność angażująca się 
w ruch polski, nie trafiali natomiast do dużych go-
spodarstw chłopskich w  powiatach o  sympatiach 
proniemieckich, czyli np. niemodlińskim, nyskim 

czy grodkowskim.  Zadaniem studentów była za-
równo praca fizyczna w gospodarstwie, jak i pra-
ca kulturalna wśród dorosłych i dzieci. Głównym 
celem pracy było rozeznanie społeczne i politycz-
ne wsi, tropienie działalności polskiej oraz pro-
pagowanie zachowań proniemieckich. Ważnym 
źródłem informacji dla władz niemieckich była 
również ukazująca się w regionie oraz w Polsce 
prasa polska. W referacie nr I Gestapo dokony-
wano tłumaczeń polskich notek prasowych oraz 
wykorzystywano wydawany centralnie „Gesam-
tüberblick über die polnische Presse”.

  

1,7	 Pisma	z	Tajnej	Policji	Państwowej	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	oznaczano	 
	 jako	tajne	i	poufne	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]

2	 Pismo	o	ankiecie	ZPwN	dotyczące	członków	mniejszości	polskiej 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]

3	 Informacja	o	Johannie	Kampce	z	Ligoty	Turawskiej	w	kartotece	Gestapo 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/0/1/4046]

4	 Meldunek	policji	o	organizacji	spotkania	mniejszości	polskiej	22	kwietnia	1935	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]

5	 Odpis	z	meldunku	na	temat	nieznanego	z	imienia	Kampki	z	rodziny	polskiej,	 
	 który	nie	zamierza	wstąpić	do	Hitler	Jugend	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]

6	 Sprawozdanie	o	mniejszości	składane	przez	landrata	opolskiego	24	listopada	1937	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/1935]



Atrakcyjną formą działalności ZPwN były orga-
nizowane pod jego auspicjami przedstawienia 
teatralne. Już w 1924 r. w Wójtowej Wsi człon-
kowie miejscowego Oddziału ZPwN wystawili 
trzy sztuki: Św. Germana, Janek doktorem i Na-
pad bandytów dla około 400 osób. Oddział ZPwN 
w  Miechowicach przedstawił w  gmachu kon-
sulatu polskiego w Bytomiu sztukę Szanuj ojca 
swego i matkę.

Spektakle odbywały się przy różnych okazjach, 
np. w  Mikulczycach na zebraniu Oddziałów 
ZPwN w 1929 r. odegrano inscenizację Ligonia 
Dobry syn i Wesele Łobzowskie, z okazji otwarcia 
Domu Polskiego w Bytomiu w 1933 r. przedsta-
wiono popularnego Słowiczka, zaś spotkanie 
młodzieży polskiej ZPwN w Gliwicach urozma-
icono przedstawiając Wesołą wdówkę z  udzia-
łem m.in. Wiktora Gorzołki. Wielkie rocznice 
narodowe uświetniane były przedstawieniami 
teatralnymi. W czasie obchodów rocznicy Kon-
stytucji 3 maja, zorganizowanych przez ZPwN, 
w  sali Rolnika w  Opolu 5 maja 1930 r. zespół 
z Gosławic przedstawił W krainie baśni czyli noc 
świętojańska. Ogniwa ZPwN urządzały cieszące 
się dużą popularnością obchody gwiazdkowe, 
które przeznaczone były dla dzieci polskich. Im-
prezy te wykorzystywano jako okazję do zebra-
nia środków na pomoc finansową np. dla wdów 
po powstańcach. Taki charytatywny charakter 
miało m. in. przedstawienie amatorów z Biada-
cza pt. Nasza szopka w 1928 r.

W  działalność kulturalno-oświatową zaanga-
żowane były także kobiety, np. Towarzystwo 
Kobiet im. św. Kingi w Bytomiu wystawiło Bab-
ski comber na zabawie zimowej w 1937 r. Oka-
zje do występów stwarzało święto ludowe, tzw. 
święcone, podczas którego Towarzystwo Polek 
z Dobrodzienia wystawiło Mistrza i  czeladnika 
24 kwietnia 1938 r. W czasie ostatniej święconki 
zespół teatralny z Opola przedstawił w Dobro-
dzieniu 16 kwietnia 1939 r. Święto wiosny, czyli 
uroczyste topienie marzenioka.

Aktywność teatralna korelowała z kalendarzem 
wydarzeń i pracy ZPwN. W marcu uroczyście 
obchodzono święto „wiary ojców”, podczas któ-
rego wystawiano polskie spektakle. W  1931 r. 

bytomski zespół teatralny przedstawił w Strzel-
cach Potęgę błogosławieństwa matki, w  1936 r. 
udało się zaprezentować w  Opolu Pogrzeb Ka-
zimierza Wielkiego oraz inscenizację Błogosła-
wiona dobroć. Ostatnia uroczystość z tej okazji 
została przygotowana przez opolski zespół te-
atralny 23 marca 1937 r. z  inscenizacją wier-
sza Polski królowo na tle obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej i sztuką U stóp krzyża oraz za-
bawnym dialogiem Karlik i starka. W czerwcu 
uroczyście obchodzono Dzień Matki i Dziecka. 
Z tej okazji w 1930 r. w Oleśnie wystawiono dia-
log Sierota, w  Zabrzu odegrano sztukę Znając 
serce matki – ten wie co stracił, w 1932 r. w Do-
brzeniu Wielkim dialog Mali trębacze. Jedną 
z ostatnich przed wybuchem II wojny światowej 
sztuk przedstawianych z tej okazji był Czerwo-
ny kapturek, zagrany w Opolu (1936) i Raciborzu 
(1937). Oprawę teatralną przygotowano również 
w związku z przypadającym na listopad miesią-
cem oszczędzania. W 1935 r. dziewczęta z okrę-
gu oleskiego ZPwN zagrały Skarbonkę Bronki. 

Teatr polski

Spektakle wystawiano także podczas obchodów 
rocznic powstania ZPwN, np. w 1935 r. w Raci-
borzu zaprezentowano Łobzowian Władysława 
Anczyca. 

Z  inicjatywy ZPwN powstawały nowe koła te-
atralne. Należał do nich m. in. 15-osobowy ze-
spół pod kierunkiem Jana Kasperka, przewod-
niczącego bytomskiego Towarzystwu Śpiewu 
Halka, w Bytomiu w 1931 r. oraz 29-osobowy Po-
wiatowy Zespół Teatralny w Oleśnie. W Strzel-
cach Opolskich powstała 30-osobowa grupa te-
atralna Gomoły z Grodziska. 

Dzięki pracy działaczy ZPwN od jesieni 1932 r. 
uroczyście obchodzono dożynki. W trakcie świę-
ta przedstawiano barwne widowisko Żniwniok. 
Jedna z takich imprez zorganizowana na Górze 
św. Anny 2 października 1938 r. zgromadziła ok. 
350 osób. 

Oprócz dużych obchodów organizowano także 
mniejsze, których zadaniem było propagowanie 
kultury i języka polskiego, np. Dzielnica I ZPwN 
w Opolu 22 listopada 1936 r. przygotowała Wie-
czór Pieśni i Muzyki Polskiej, w trakcie którego 
Opolski Zespół Teatralny odegrał sztukę Na wy-
miarze Kołodzieja.

Do zadań ZPwN należała również ochrona wy-
stępów aktorów i  zapewnienie bezpiecznego 
przebiegu spektakli teatralnych. W  tym celu 

w  dniu 25 kwietnia 1929 r. dr Józef Michałek, 
kierownik Towarzystwa Szkolnego na Śląsk 
Opolski, zwracał się do opolskiej policji w spra-
wie ochrony występu aktorów polskich z Teatru 
Polskiego w  Katowicach. Niestety, w  wyniku 
iluzorycznej ochrony ze strony policji i nagonki 
niemieckiej nacjonalistycznej prasy doszło do 
dotkliwego pobicia aktorów i  dużej części wi-
dzów opolskiego spektaklu w dniu 28 kwietnia 
1929 r. ZPwN składał do prokuratury wniosek 
o  śledztwo w  sprawie tych zajść. Jednak nie-
miecki sąd I i II instancji uniewinnił sprawców, 
a w wyniku głównego procesu, który odbył się 
w październiku 1930 r., uwolniono od odpowie-
dzialności 13 osób, a 7 oskarżonych skazano na 
kilka miesięcy więzienia i niewielkie grzywny.

Pomimo braku sprzyjającej atmosfery dla or-
ganizowania na terenie rejencji opolskiej pol-
skich przedstawień, ZPwN starał się umożliwić 
działalność polskim amatorskim zespołom te-
atralnym działającym na miejscu oraz występy 
gościnne teatrów przybyłych z Warszawy i Kato-
wic. W tym celu, kierując się zasadą wzajemno-
ści, uzależniano występy niemieckich zespołów 
teatralnych w  Polsce od umożliwienia działal-
ności polskich zespołów w Niemczech w latach 
1937-1938. Dzięki tym działaniom polskie sztu-
ki mogły być wystawiane m. in. w sali w hotelu 
Form’s w Opolu.

Różnorodna działalność ZPwN, w tym również 
w  gospodarcza, pozwoliła na wsparcie kultu-
ry polskiej. Z inicjatywy tej organizacji powstał 
Komitet Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Ślą-
ska Opolskiego, który wspierał finansowo roz-
wój teatru w latach 1932-1939 poprzez organizo-
wanie imprez i szkoleń dla ludowych zespołów 
teatralnych.  

Spektakle przeznaczone dla dzieci przedstawiał 
zespół aktorski po dyrekcją Alojzego Smolki. 
Smolka ukończył kurs lalkarski zorganizowa-
ny przez Światowy Związek Polaków w Zakopa-
nem i w 1937 r. założył przy Dzielnicy I ZPwN 
Polski Teatr Kukiełkowy. Aktorzy nie tylko wy-
stępowali w  teatrze, ale także szyli kostiumy, 
zajmowali się reżyserią i scenografią. Zespół ten 
wystawił m. in. Szewczyka Dratewkę M. Kow-
nackiej, Cztery mile za piec, Strasznego Smoka, 
Odważnego szewczyka, Piękną królewnę, Króla 
goździków, Jaka praca taka płaca Ligonia. W la-
tach 1937-1939 przygotowano 6 sztuk i dano 200 
przedstawień. Ostatni występ odbył się w Wied-
niu dla kolonii zuchów polskich w lipcu 1939 r. 

We wrześniu 1939 r. wszystkie polskie zespoły 
teatralne zostały rozwiązane, a część ich  człon-
ków osadzono w  obozach koncentracyjnych. 
W obozie w Buchenwaldzie znaleźli się wszyscy 
członkowie amatorskiego zespołu z Opola. Tam 
zginął m. in. Wiktor Gorzołka.

1	 Proces	sprawców	pobicia	aktorów	Halki	z	dnia	8	października	1929	r.,	nazwany	potocznie	maskaradą. 
	 Świadkowie	polscy	zostali	przyprowadzeni	pod	ochroną	policji	niemieckiej	do	gmachu	sądu.	Rozprawy	 
	 I	i	II	instancji	wydały	wyroki	uniewinniające	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/267]

2,	9	 Afisz	spektaklu	Ligia	Paula	Barreta,	reż.	L.	Kielanowski,	scen.	J.	Jarnutowski,	sztuka	wystawiana	przez	teatr	 
	 z	Katowic	w	Raciborzu	w	dniu	28	lutego	1937	r.	W	nocy	21-22	lutego	1937	r.	nieznani	sprawcy	ponaklejali	 
	 na	plakatach	obraźliwe	słowa	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/263] 

3	 Zaproszenie	na	polski	wieczór	ludowy	zorganizowany	przez	Związek	Polaków	w	Niemczech,	w	którym	 
	 przedstawiono	Skalmierzanki	autorstwa	Jana	Nepomucena	Kamińskiego,	dnia	3	lutego	1935	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/263] 

4	 Rysunek	satyryczny	z	gazety	„Polonia”	1937,	nr	4475	z	1	kwietnia	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/263]

5	 Przedstawienie	Cztery mile za piec	Marii	Kownackiej,	wystawione	przez	Alojzego	Smolkę	w	1937	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/451/81]

6	 Karta	sporządzona	przez	opolskie	Gestapo,	dotycząca	Alojzego	Smolki,	który	wraz	z	siedmioma	członkami	 
	 swojego	zespołu	już	w	pierwszych	dniach	września	1939	r.	został	aresztowany.	Sąd	w	Berlinie	skazał	go	 
	 za	zdradę	stanu	na	10	lat	więzienia,	po	czym	przewieziono	go	do	Buchenwaldu.	Smolka	opuścił	więzienie	 
	 w	Brandenburg-Görden	27	kwietnia	1945	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/11298] d

7 Halka	–	broszura	informacyjna	dotycząca	występu	teatru	z	Katowic	w	opolskim	ratuszu	28	kwietnia	1929	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/265] 

8	 Pismo	dr.	Józefa	Michałka,	kierownika	Polsko-Katolickiego	Towarzystwa	Szkolnego	na	Śląsk	Opolski	do	policji	 
	 w	sprawie	ochrony	aktorów	i	uczestników	spektaklu	Halka	w	dniu	28	kwietnia	1929	r.	oraz	rysunek	opolskiego	 
	 Ratusza	i	okolic	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/266]



Wysyłanie polskich dzieci w  Niemczech 
na kolonie w  Polsce zostało zapoczątko-
wane w 1923 r. przez Związek Polskich To-
warzystw Szkolnych w Niemczech. W tym 
czasie na wakacje ze Śląska do Poznania wy-
jechało 37 dzieci, w następnym roku liczba 
ta zwiększyła się do 316. Natomiast w 1930 r. 
polskich dzieci z Niemiec spędzających wa-
kacje w  Polsce było już 3500. Popularne 
miejsca, do których ściągały wówczas kolo-
nie z Niemiec, to: Zakopane, Kraków i oko-
lice, Warszawa, Poznań, polska część Gór-
nego Śląska, Kaszuby oraz Częstochowa. 

Członkowie Związku Polskich Towarzystw 
Szkolnych w  Niemczech żywili przeko-
nanie, że spędzanie czasu przez młodzież 
mniejszości polskiej w ojczyźnie przodków 
stanowi ważny element wychowania naro-
dowego, pogłębiającego ich miłość do ma-
cierzystego kraju. Uważali też, że pobyt 
w Polsce przyczynia się do znacznej popra-
wy polskiej mowy wśród dzieci i  wzmaga 
chęć kontynuowania nauki języka polskie-
go. Robili więc wszystko, aby organizować 
coraz liczniejsze wyjazdy, pomimo proble-
mów, jakie ich z tego powodu spotykały ze 
strony władz niemieckich. Co prawda, teo-

Ferie dzieci w Polsce

retycznie kolonie dzieci polskich z Niemiec 
powinny odbywać się bez większych prze-
szkód, jednak w praktyce organizatorzy ze 
Związku Polskich Towarzystw Szkolnych 
w  Niemczech napotykali na wiele utrud-
nień, które miały zniechęcić ich do plano-
wania kolejnych wyjazdów. 

Opiekunami dzieci podczas kolonii w Polsce 
byli często ich nauczyciele z mniejszościo-
wych szkół polskich, zwykle wrogo nasta-
wieni do polskości, a lojalni wobec państwa 
niemieckiego. Współpracowali oni z policją 
państwową prowadzącą inwigilację środo-
wiska polskiego i m.in. sporządzali raporty 
z pobytu dzieci w kraju ich przodków. 

Mimo wszystkich prób destabilizowania 
środowiska mniejszości polskiej, działacze 
Związku nie ustawali w walce o pełne prawa 
i lepsze życie dla członków swojej społecz-
ności, w tym polskich dzieci w Niemczech. 

Wyjazdy do Polski organizowano nie tylko 
dla dzieci, korzystała z nich także młodzież 
studencka. W 1930 r. do Rudna pod Krzeszo-
wicami wyjechali studenci polscy z Niemiec 
skupieni w  Związku Akademików Górno-
ślązaków „Silesia Superior”. Opiekunem tej 
grupy był wówczas dr Tadeusz Dziekoński, 
a jednym z uczestników – przyszły stypen-
dysta Związku Polaków w Niemczech, póź-
niejszy artysta grafik Ludomir Kopczyński. 

1	 Pismo	Starostwa	Powiatowego	w	Opolu	informujące	o	wyjeździe	wakacyjnym	 
	 uczniów	polskiej	szkoły	mniejszościowej	w	Markowicach	do	Zakopanego,	1931	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/155, s. 31]  

2	 Kolonie	letnie	dla	polskich	dzieci	z	Niemiec	zorganizowane	przez	Związek	 
	 Obrony	Kresów	Zachodnich	w	Jaworzu	Średnim,	1929	r.	 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/2891]

3	 Kolonie	letnie	dla	dzieci	z	Górnego	Śląska	zorganizowane	przez	Związek	 
	 Obrony	Kresów	Zachodnich	w	Bochni,	okres	między	1920	a	1933	r.		 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/2873]

4	 Ogłoszenie	organizacyjne	Towarzystwa	Szkolnego	w	Bytomiu	dotyczące	 
	 organizacji	kolonii	dla	dzieci	polskich,	„Katolik	Codzienny”	1930,	nr	110	 
 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

5	 Ogłoszenie	organizacyjne	Polsko-Katolickiego	Towarzystwa	Szkolnego	na	Śląsk	 
	 Opolski	dotyczące	kolonii	letnich	w	Polsce,	„Nowiny	Codzienne”	1930,	nr	149 
 [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

6	 Kolonie	letnie	dla	dziewcząt	z	Górnego	Śląska	zorganizowane	przez	Związek	 
	 Obrony	Kresów	Zachodnich,	1928	r.,	miejsce	pobytu	nieznane 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/2880]



Polskie szkoły mniejszościowe
W rejencji opolskiej po 1922 roku mogło być roz-
wijane polskojęzyczne szkolnictwo. Gwarantowa-
ła to konwencja genewska o Górnym Śląsku z dnia 
15 maja 1922 r. Zapewniała ona prawo do zakłada-
nia szkół powszechnych i średnich z polskim języ-
kiem nauczania, prowadzenia lekcji religii w języ-
ku polskim w szkołach niemieckich, organizowania 
kursów języka polskiego. Możliwe było także two-
rzenie przez mniejszość polską szkół prywatnych, 
przedszkoli, szkół muzycznych czy uniwersytetów 
ludowych. W  praktyce jednak na terenie Śląska 
Opolskiego istniały tylko szkoły powszechne. Szko-
ły średniej mniejszość polska nie miała. 

Zgodnie ze statutem Związku Polaków w  Niem-
czech, warunkiem utworzenia powszechnej szkoły 
mniejszościowej było zebranie zgłoszeń 40 dzieci. 
Dla grup dwudziestoosobowych powstawać miały 
klasy mniejszościowe. W przypadku mniejszej licz-
by chętnych dzieci planowano tworzyć klasy sku-
piające dzieci z kilku gmin lub miejscowości. 

Z  inicjatywy Związku Polaków w  Niemczech 
27 sierpnia 1923 r. powstał w Berlinie Związek Pol-
skich Towarzystw Szkolnych, którego jedną z  or-
ganizacji dzielnicowych było Polsko-Katolickie To-
warzystwo Szkolne na Śląsk Opolski. Powstało ono 
w Bytomiu 19 października 1923 r. W okresie póź-
niejszym przeniesione zostało do Opola. Do zadań 
tego Towarzystwa należało organizowanie i utrzy-
mywanie szkolnictwa polskiego dla dzieci i  mło-
dzieży oraz utrwalanie różnych form oświaty pol-
skiej wśród dorosłych. Sieć Towarzystwa tworzyły 
zarządy powiatowe i  podporządkowane im koła 
miejscowe. 

Intensywne prace związane z  organizacją sieci 
szkół mniejszościowych trwały od 1923 roku. Złożo-
no 53 wnioski o utworzenie szkół dla 4500 uczniów. 
Ostatecznie jednak placówek takich otwarto tylko 
16. W powiecie opolskim były to szkoły w Boguszy-
cach, Malinie i Biadaczu. W ciągu kolejnych lat licz-
ba polskich szkół wzrastała, osiągając w 1926 roku  
liczbę 56. W przypadku powiatu opolskiego kolejne 
szkoły zostały otwarte w  Chrząstowicach, Chró-
ścinie, Groszowicach, Gosławicach, Grudzicach, 
Górkach, Kosorowicach, Nowej Wsi Królewskiej, 
Mechnicach, Popielowie, Starych Siołkowicach, 
Szczepanowicach, Wójtowej Wsi, Węgrach i Wrzo-

skach. Wzrost liczby polskich szkół mniejszościo-
wych nie był równoznaczny ze wzrostem liczby 
uczęszczających do nich dzieci, co m. in. przyczy-
niło się w  kolejnych latach do ich zamykania. Pro-
blemem tworzenia szkół mniejszościowych były 
ponadto: brak odpowiednio wykwalifikowanych 
nauczycieli o propolskiej motywacji, brak pomiesz-
czeń na lokale szkolne, podręczników i pomocy na-
ukowych, odwlekanie otwierania szkół przez wła-
dze niemieckie, co skutecznie zniechęcało ludność 
polską do posyłania dzieci do takiej szkoły. Ponadto 
ze strony niemieckiej prowadzono skuteczną agita-
cję wśród rodziców przekonując, że jeśli dzieci nie 
nauczą się języka niemieckiego, nie będą przyjmo-
wane do szkół średnich lub dopuszczane do dalszej 
nauki zawodu, a  co za tym idzie, także do pracy. 
Rodzicom grożono również zwolnieniem z  pracy, 
cofnięciem świadczeń socjalnych dla rodzin wielo-
dzietnych lub kuszono korzyściami materialnymi 
w  przypadku wycofania podpisu pod podaniem. 
W efekcie tych działań do szkół zgłaszało się o wie-
le mniej dzieci, niż było to przewidziane w  skła-
danym wniosku. Spowodowało to sukcesywne 
zamykanie tych szkół. Załamanie się systemu pu-
blicznego szkolnictwa mniejszościowego nastąpi-
ło w 1926 roku. Liczba placówek spadła z 56 do 37. 
W kolejnych latach zaczęto zatem otwierać szkoły 
prywatne. W 1931 roku placówek prywatnych było 
12, a naukę pobierało w nich 143 uczniów. Natomiast 
w  wykazie instytucji mniejszości polskiej funk-
cjonujących na Górnym Śląsku na dzień 1 czerw-
ca 1938 r. roku znajduje się 10 szkół prywatnych 
z liczbą 88 uczniów oraz 6 powszechnych z liczbą 
51 uczniów.  W kolejnym roku nastąpiła całkowita 
likwidacja placówek szkolnych. Ostatnie przestały 
istnieć z dniem 1 września 1939 r. Były to szkoły pu-
bliczne w Dobrzeniu Wielkim, Grudzicach, Marko-
wicach, Mikulczycach, Wieszowej i Wójtowej Wsi.

Alternatywą dla szkół mniejszościowych były or-
ganizowane od sierpnia 1922 r. kursy języka pol-
skiego oraz nauki religii w języku polskim. Otwar-
to wówczas 122 kursy językowe dla 7149 uczniów 
oraz 266 kursów lekcji religii, na które zapisano 
19 133 uczniów. Przychylni otwieraniu ich byli na-
uczyciele niemieccy, ponieważ hamowały one roz-
wój szkół polskich. 

Ponadregionalne znaczenie miało również utworzenie 
w Bytomiu pod koniec 1932 r. pierwszego gimnazjum 
polskiego w Niemczech. Do 1939 r. na 505 uczniów przy-
jętych do gimnazjum 281 pochodziło z terenu rejencji 
opolskiej. Polskie prywatne gimnazjum męskie w By-
tomiu było ważnym ośrodkiem działalności oświato-
wej, jak również badawczo-naukowej. Prawie każdy 
nauczyciel kierował jakimś odcinkiem prac. Funkcjo-
nowały tu m.in. koło muzyczne, uniwersytet ludowy, 
czytelnia i  biblioteka, zbierano materiały dotyczące 
kultury polskiej oraz wydawano gazetkę szkolną. 

Równocześnie w  1933 r. podjęto starania o  utworze-
nie żeńskiego gimnazjum w Raciborzu. Niestety, przed 
II wojną światową nie doszło do powstania tej szkoły. 
Uczennice pochodzące z terenu rejencji opolskiej kształ-
ciły się na tzw. kursach licealnych przy Państwowym 
Gimnazjum Żeńskim im. Jana Sobieskiego w Tarnow-
skich Górach. Popularnie szkołę tę nazywano Liceum 
Raciborskim z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Szkolnictwo średnie uzupełniano organizując rolni-
cze szkoły dokształcające oraz kursy w kołach przy-
sposobienia rolniczego. W 1931 roku otwarto 10 takich 
szkół dokształcających. Zajęcia odbywały się w okre-
sie jesienno-zimowym trzy razy w tygodniu w wymia-
rze trzech godzin wieczorami. Placówki te funkcjono-
wały wszędzie tam, gdzie istniały polskie prywatne 
szkoły powszechne. Trudności finansowe oraz prze-
szkody piętrzone przez władze niemieckie spowodo-
wały ich likwidację wiosną 1934 r.

1	 Grupa	dziewcząt	przed	budynkiem	szkoły	w	Opolu-Grudzicach,	prawdopodobnie	 
	 uczestniczki	kursu	języka	polskiego	lub	kursu	gospodarstwa	domowego.	W	budynku	 
	 tym	od	1924	r.	funkcjonowała	polska	szkoła	mniejszościowa	(1924-1930) 
 [Ze zbiorów prywatnych Danieli Mazur] 

2	 Kolonia	letnia	dla	dzieci	polskich	z	Niemiec,	Gdańska	i	Górnego	Śląska	zorganizowana	 
	 przez	Związek	Obrony	Kresów	Zachodnich	w	Jasienicy	(1921-1933) 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/2889]

3	 Wykaz	miejscowości,	w	których	odbywały	się	w	okresie	zimowym	1937/38	prywatne	 
	 kursy	języka	polskiego	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/2053]

4	 Wykaz	powszechnych	szkół	mniejszościowych	w	rejencji	opolskiej,	stan	na	dzień	 
	 1	stycznia	1931	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/143]

5	 Wykaz	mniejszościowych	szkół	prywatnych	według	stanu	na	dzień	1	stycznia	1933	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/143]

6	 Plakat	zachęcający	rodziców	do	zapisywania	dzieci	do	polskiej	szkoły 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/132]



Początki działalności harcerskiej na Górnym Ślą-
sku datowane są na 1920 rok, kiedy to powsta-
ły pierwsze męskie drużyny harcerskie w Wój-
towej Wsi (dzisiaj dzielnica miasta Gliwice) oraz 
w Siemianowicach. W kolejnych miesiącach z ini-
cjatywy Szymona Koszyka utworzono w  Opo-
lu Towarzystwo Skautów Polskich, które swoją 
działalnością objęło powiaty: opolski, prudnicki 
i kozielski. 

Sieć drużyn harcerskich na terenie Górnego Ślą-
ska rozrastała się bardzo dynamicznie. W okre-
sie plebiscytu w powiecie opolskim funkcjonowa-
ły już 33 drużyny skautowe. W ówczesnej sytuacji 
do głównych zadań harcerzy należały m.in. wy-
chowanie młodzieży w  duchu polskim i  przy-
gotowanie do potencjalnych działań zbrojnych. 
Harcerze angażowali się w organizowanie przed-
stawień teatralnych, wspólne śpiewanie polskich 
pieśni czy prowadzenie zajęć z zakresu metodyki 
harcerskiej. Co istotne, w momencie wybuchu II 
powstania śląskiego harcerze aktywnie włączyli 
się w działania zbrojne. 23 października 1920 r. 
harcerstwo śląskie przyjęło nazwę Związek Har-
cerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN).

Harcerstwo

Po okresie polsko-niemieckich zmagań o Górny 
Śląsk i podziale regionu, powstanie ZPwN stało 
się okolicznością sprzyjającą reaktywacji dru-
żyn harcerskich. Działalność swą wznowiły już 
latem 1922 roku. Jako pierwsze uaktywniły się 
drużyny w  Żernikach, Wójtowej Wsi pod Gliwi-
cami oraz w Bytomiu. Władze Dzielnicy I ZPwN 
wspierały działaczy harcerskich w  odbudowie 
struktur i koordynacji działań nowo powstałych 
drużyn. 

Efektem tych prac było powołanie w 1924 r. Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w Prowincji Górny Śląsk. 
Na zebraniu inaugurującym działalność Związ-
ku 11 marca 1924 r. wybrano jego władze: prze-
wodniczącego Leona Powolnego, wiceprzewodni-
czącego Arkadiusza Bożka i skarbnika Wacława 
Jankowskiego. Na zebraniu tym zatwierdzono 
również statut, zgodnie z którym Związek swo-
ją działalnością miał obejmować Śląsk Opolski. 
W myśl regulaminu głównym zadaniem harce-
rzy miało być „współdziałanie z rodziną i szkołą 
w  wychowaniu młodzieży w  kierunku urabia-
nia charakterów, rozwijania dzielności fizycznej, 
pielęgnowania uczuć narodowych, kształcenia 
umysłów i zaprawiania do życia społecznego”. 

W lutym 1924 r. utworzono Hufiec Harcerski Ślą-
ska Opolskiego, który obejmował powiaty zabr-
ski i gliwicki. W kwietniu powołano drużynę har-
cerską w Opolu, a jej drużynowym został Henryk 
Okos z Maliny. Harcerze byli systematycznie szko-
leni przez swoich instruktorów. Zajęcia dotyczy-
ły przede wszystkim problematyki harcerskiej, 
historii Polski oraz nauki czytania i  pisania po 
polsku. Organizowano również kursy zawodowe, 
np. kurs dla ślusarzy czy introligatorów.

W kolejnych latach harcerze musieli mierzyć się 
z  rosnącymi szykanami ze strony niemieckiej. 
Jednakże mimo niesprzyjających okoliczności 
harcerstwo polskie zwiększało swoją liczebność 
oraz zasięg działalności. Drużyny podejmowały 
inicjatywy mające na celu popularyzację życia 
harcerskiego. 

Do takich przykładów należy m.in. I  zlot har-
cerstwa polskiego w Niemczech, który odbył się 
27-28 lipca 1932 r. w Jedlinie pod Ziemięcicami. 
Wydarzenie to zgromadziło 220 harcerzy oraz 
prawie 2000 mieszkańców okolicznych miejsco-
wości i działaczy polskich organizacji młodzieżo-
wych. Wiosną 1938 r. w ramach Związku Harcer-
stwa Polskiego w Niemczech funkcjonowało już 

10 hufców, w tym 130 drużyn i gromad, zrzeszają-
cych łącznie 2247 członków. Na Śląsku Opolskim 
działały 4 hufce: bytomski, gimnazjum polskiego 
w Bytomiu, zabrsko-gliwicki oraz opolski.

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał dzia-
łalność ZHPwN. Harcerstwo, podobnie jak inne 
polskie organizacje, zostało zlikwidowane. Dzia-
łaczy aresztowano i wysłano do  obozów koncen-
tracyjnych. Taki los spotkał np. Józefa Kwietniew-
skiego, Józefa Kachela, Leona Powolnego, Pawła 
Kwoczka, Władysława Planetorza.

1	 Harcerze	ze	Śląska	Opolskiego	na	I	Zlocie	Związku	Harcerstwa	 
	 Polskiego	w	Niemczech	w	Jedlinie	w	1932	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

2	 Członkowie	opolskiej		drużyny	harcerskiej	im.	Bronisława	 
	 Koraszewskiego,	która	powstała	w	1924	r.,	a	jej	pierwszym	 
	 drużynowym	był	Ignacy	Weber-Kuźniewski	z	Wójtowej	Wsi 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

3	 Pierwsza	strona	dwutygodnika	„Harcerz	Śląski”,	który	ukazywał	 
	 się	od	1	listopada	1920	r.	Czasopismo	zawierało	artykuły	na	 
	 tematy	harcerskie	i	narodowe	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

4	 Reklama	miesięcznika	„Skaut” 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

5	 Leon	Powolny,	prezes	Związku	Harcerzy	Polskich	w	Prowincji	 
	 Górny	Śląsk	w	latach	1924-1926	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3840/47]

6	 Henryk	Okos,	członek	opolskiej	organizacji	harcerskiej 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

7	 Wizyta	angielskich	harcerzy	w	Opolu	w	1929	r. 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

8	 Nagłówek	z	godłem	Związku	Harcerstwa	Polskiego	w	Niemczech 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/218]

9	 Program	X	walnego	zebrania	Związku	Harcerstwa	Polskiego	 
	 w	Niemczech	w	1932	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/218]



Imieniny Marszałka
Tradycję obchodzenia imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przypadających na dzień 19 marca 
rozpoczęto już w 1915 r. 
Na Górnym Śląsku członkowie mniejszości polskiej 
świętowali imieniny Józefa Piłsudskiego biorąc 
udział w mszach oraz w akademiach organizowa-
nych przez pracowników Konsulatu Generalnego 
RP. Podczas akademii dzieci deklamowały polskie 
wiersze oraz prezentowano tańce narodowe, takie 
jak mazur i krakowiak. 

Polskie święta w Niemczech

11 listopada –  
Narodowe Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada 1918 r. został uznany za datę odzy-
skania przez Polskę niepodległości w 1926 r. Na terenie 
Górnego Śląska obchody Święta Niepodległości przy-
bierały różne formy. Prasa polska publikowała artyku-
ły, w których odtwarzano wydarzenia z 1918 r. W ko-
ściołach odprawiano msze w intencji wolnej ojczyzny, 
a miejsca pamięci narodowej ozdabiano flagami Pol-
ski i  kwiatami. W  budynku Konsulatu Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej odbywały się uroczystości, 
w  których udział brali m.in. Konsul Generalny, pra-
cownicy Konsulatu oraz przedstawiciele Związku Po-
laków w  Niemczech. W  trakcie uroczystej akademii 
deklamowano wiersze patriotyczne oraz śpiewano 
pieśni, m.in. „Boże coś Polskę”. 

Święto Konstytucji 3-go Maja 
Pierwsze w  polskiej historii święto narodowe ustanowiono 29 kwietnia 1919 r. 
Ludność z terenów Śląska Opolskiego również aktywnie uczestniczyła w obcho-
dach rocznicy uchwalenia Konstytucji. Składano kwiaty na grobach żołnierzy 
oraz wywieszano flagi Polski. W obchodach Święta Konstytucji 3 Maja brali udział 
przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech, pracownicy Konsulatu General-
nego Rzeczypospolitej Polskiej  z Konsulem Generalnym na czele, harcerze oraz 
członkowie mniejszości polskiej w Niemczech. W Opolu w kościołach pw. św. Woj-
ciecha oraz św. Sebastiana odprawiano msze święte „za ojczyznę”, po których 
uczestnicy w uroczystym przemarszu zmierzali do budynku Konsulatu General-
nego Rzeczpospolitej Polskiej na akademię. W trakcie ceremonii śpiewano polski 
hymn, prezentowano polskie tańce ludowe, a członkowie związków śpiewaczych, 
m.in. „Lutni” i „Echa”, uświetniali uroczystość wykonując polskie pieśni narodowe.

1	 Program	obchodów	uroczystości	Święta	Niepodległości	w	Opolu	w	1932	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/185]

2	 Program	uroczystości	zorganizowanych	w	ramach	obchodów	imienin	 
	 Józefa	Piłsudskiego	z	1935	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181]

3	 Górnoślązaczki	w	pochodzie	3-majowym 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/131/456]

4	 Program	uroczystości	zorganizowanych	przez	pracowników	Konsulatu	 
	 Generalnego	RP	z	okazji	imienin	Marszałka	w	1932	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/185]

5	 Program	obchodów	uroczystości	3-go	Maja	zorganizowanej	przez	Związek	 
	 Polaków	w	Niemczech,	oddział	powiatowy	na	powiat	opolski	w	1930	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/180]



Polska spółdzielczość rolnicza była jednym 
z filarów polskiego ruchu narodowego w re-
jencji opolskiej oraz ważnym ośrodkiem 
agitacyjnym na rzecz ruchu. Spółdzielnie 
tego typu skupiały rolników, a ci stanowi-
li duży procent w  strukturze społecznej 
mieszkańców rejencji. Poprzez pozyskiwa-
nie nowych członków spółdzielnie przyczy-
niały się do rozrastania i umacniana ruchu 
polskiego.  

Początki polskiej spółdzielczości rolniczej 
sięgają lat 70. XIX w., kiedy zaczęły powsta-
wać kółka rolnicze. Pod ich wpływem od 
1909 roku zaczęto organizować spółdzielnie 
o profilu rolniczo-handlowym, tzw. „Rolni-
ki”. Wybuch I wojny światowej oznaczał dla 
polskich spółdzielni rolniczych zaprzesta-
nie działalności. Po wojnie zaczęto je reak-
tywować i tworzyć nowe. W latach 20. XX w. 
cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
wśród rolników w  rejencji opolskiej. Zda-
rzały się nawet przypadki, że z  polskimi 
spółdzielniami dyskretnie współpracowa-
li niemieccy gospodarze. Duże znaczenie 
w  okresie międzywojennym miało też lo-
kalne Towarzystwo Górnośląskich Rolni-
ków, powstałe w powiecie raciborskim. 

Polskie spółdzielnie rolnicze prowadziły 
handel zbożami, sprzedawały nasiona, pa-
sze, nawozy sztuczne, opał, a  nawet ma-
szyny rolnicze. Za produkty sprzedane 

Polskie spółdzielnie rolnicze 

za pośrednictwem polskich spółdzielni jej 
członkowie otrzymywali ceny wyższe niż 
oferowały firmy i spółdzielnie niemieckie. 
Członkami spółdzielni byli z reguły rolni-
cy z małych i średnich gospodarstw. Spół-
dzielnie rolnicze były w  głównej mierze 
wspierane finansowo przez polskie banki 
ludowe. 

Zainteresowanie polskimi spółdzielniami 
rolniczymi powodowało wrogi stosunek 
do nich władz niemieckich. Administracja 
niemiecka postrzegała te spółdzielnie jako 
organizacje „wywrotowe”, będące jedynie 
narzędziem polskiej propagandy. Konku-
rencyjność polskich spółdzielni postrze-
gano jako „polityczną zagrywkę”, mającą 
przeciągać górnośląskich rolników na stro-
nę polską i traktowano jako zagrożenie dla 
egzystencji niemieckich „bauernferajnów”. 
Przeciwstawiano się jej na wszelkie możli-
we sposoby. Walka z  polską spółdzielczo-
ścią obliczona była zarazem na osłabianie 
polskiego ruchu narodowego.

Batalia ta przybrała szczególnie na sile po 
dojściu do władzy narodowych socjalistów. 
Wprowadzili oni szereg ustaw dających 
nawet możliwość odbierania gospodarstw 
członkom polskich spółdzielni rolniczych 
czy w ogóle polskim Górnoślązakom. Spół-
dzielnie rolnicze i  ich członkowie szybko 
stali się obiektem zainteresowania opol-

skiego Gestapo. Dyskryminacja, szykany, 
a nawet zastraszanie osiągały swój cel. Pew-
na część rolników, w obawie o swoje gospo-
darstwa, a nawet własne i swoich bliskich 
bezpieczeństwo, rezygnowała lub przecho-
dziła z polskich do niemieckich spółdzielni 
rolniczych. Mimo to liderzy polskich spół-
dzielni rolniczych nie ustawali w  stara-
niach o nowych członków. Dobrą okazją ku 
temu były m.in. organizowane corocznie 
dożynki.  

Kiedy w 1937 roku wygasła konwencja ge-
newska o  Górnym Śląsku (ratyfikowana 
w 1922 r.), a wraz z nią prawa mniejszości 
polskiej, rozpoczęła się powolna likwidacja 
spółdzielni rolniczych. 3 września 1939 r. 
Niemcy wydały tajne zarządzenie Główne-
go Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, na mocy 
którego majątki polskich spółdzielni prze-
szły w posiadanie spółdzielni niemieckich. 
Nad gospodarstwami polskich działaczy 
spółdzielczych ustanowiono niemieckich 
powierników.    

1	 Zjazd	delegatów	Związku	Polaków	w	Niemczech	w	Raciborzu,	 
	 na	drugim	planie	budynek	raciborskiego	„Rolnika”	 
 [Zbiory Bolesława Stachowa]

2	 Raport	opolskiego	Gestapo	na	temat	działalności	Towarzystwa	 
	 Górnośląskich	Rolników	w	Raciborzu 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/238]

3	 Informacja	o	powstaniu	filii	raciborskiego	„Rolnika”	w	Nędzy	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/239]

4	 Ogłoszenie	reklamujące	produkty	raciborskiego	„Rolnika”	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/237]

5	 Ogłoszenie	o	zebraniu	Towarzystwa	Górnośląskich	Rolników	 
	 z	Raciborza [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/237]

6	 Raport	opolskiego	Gestapo	z	dożynek	organizowanych	przez	 
	 Górnośląskie	Zjednoczenie	Rolników	w	Opolu 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/238]

7	 Ogłoszenie	o	obchodzie	spółdzielczo-rolniczym	–	imprezie	 
	 rozrywkowej,	zorganizowanej	przez	Górnośląskie	Zjednoczenie	 
	 Rolników	w	Opolu	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/238]

8	 Zażalenie	Związku	Polaków	w	Niemczech	w	związku	 
	 z	pobiciem	Józefa	Tremla,	kierownika	oleskiej	filii	„Rolnika”	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/513]

9	 Rolnicy	z	raciborskiego	„Rolnika”	przed	budynkiem	spółdzielni 
 [Zbiory Bolesława Stachowa]

10	 Informacja	o	walnym	zebraniu	„Rolnika”	ze	Strzelec	Opolskich 
 [„Nowiny Codzienne” 1924, nr 291 z 17 grudnia] 

11	 Konferencja	rolnicza	w	Bytomiu	na	temat	planów	założenia	 
	 miejscowej	filii	Górnośląskiego	Zjednoczenia	Rolników 
 [„Katolik Codzienny” 1920, nr 110 z 13 maja] 

12	 Wiadomość	o	założeniu	kółka	rolniczego	w	Koźlu	 
 [„Nowiny Codzienne” 1925, nr 70 z 25 marca] 



Polskość na Górnym Śląsku w  trudnych 
latach 30. XX wieku podtrzymywano tak-
że dzięki wysiłkom polskich organizacji 
mniejszościowych, które organizowały wy-
jazdy mieszkańców Śląska do Polski. Do-
rośli, podobnie jak młodzież i dzieci, pieszo 
lub koleją, w zorganizowanych grupach wy-
bierali się w podróż, aby odwiedzić polskie 
miasta, miejsca pielgrzymkowe czy piękne 
zakątki o walorach przyrodniczych.

Akta archiwalne pozwalają ocenić nasile-
nie ruchu pielgrzymkowego ze Śląska do 
Polski w latach 30. XX wieku: np. w roku 
1931 pomiędzy 13 maja a  21 października 
odbyło się łącznie 38 wyjazdów, z których 
większość opisana jest jako pielgrzymki 
(30), część zaś jako wycieczki (7), ewentu-
alnie jako procesje (1). W roku 1932 zaś po-
między 27 maja a 20 września odbyło się 
36 wyjazdów, w tym 10 wycieczek i 26 piel-
grzymek. Dodać trzeba, że także imprezy 

Pielgrzymki i wycieczki

kwalifikowane jako wycieczki miały zwy-
kle w programie pewne wydarzenia o cha-
rakterze religijnym, np. wyjazd do Krakowa 
obejmował wizytę u grobu św. Stanisława, 
a do Wieliczki – mszę w podziemnej kapli-
cy solnej.

Celem pielgrzymek były bliżej i dalej poło-
żone miejscowości, w których znajdowały 
się ważne obiekty kultu religijnego. Przede 
wszystkim odwiedzano dwa miejsca: pobli-
ską Górę św. Anny, a spośród położonych 
wówczas za granicą – głównie Częstochowę. 
W  dalszej kolejności wymieniane są Kra-
ków i Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, 
Bizja, Gidle, Piekary Śląskie, a pojedynczo 
nawet Warszawa, Wilno i Rzym.

Poza przeżyciami religijnymi, dostarczały 
one na ogół pozytywnych wrażeń dotyczą-
cych miast, zabytków, ludzi, kultury. Domi-
nowało u pielgrzymów poczucie wolności, 
braku zagrożenia ze strony służb mundu-

rowych, swobody wypowiadania się we 
własnym języku, w którym można było bez 
trudu porozumieć się z  ludnością polską. 
Ponadto z  miejsc pielgrzymkowych przy-
wożono na Śląsk książki, głównie śpiew-
niki i modlitewniki, które w okresie nasi-
lających się nacisków germanizacyjnych 
wykorzystywano jako podręczniki do do-
mowej nauki języka polskiego.

Uwaga! Uwaga! 

Rodacy ze Śląska Opolskiego! Bę-
dziemy więcej cenili nasze po-
chodzenie polskie, jeżeli pozna-
my naocznie śliczny kraj polski. 
W  bieżącym roku starać się bę-
dziemy, abyście Rodacy więcej niż 
dotychczas mieli sposobności za-
poznać się z Polską. Zapraszamy 
Was na pierwszy raz do przybytku 
kultury polskiej i to na wycieczkę 
do Krakowa.

„Nowiny Codzienne” 1934, nr 77

1	 Wycieczka	śląskich	Rodłaków	do	Warszawy,	1937	rok	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3840/0/4.5/74/1/0001]

2	 Pielgrzymka	Polaków	ze	Śląska	Opolskiego	do	grobu	św.	Stanisława	 
	 w	Krakowie,	wrzesień	1936	roku;	na	rękawach	widoczne	znaki	Rodła 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe,  sygn. 3/1/0/16/865]

3	 Pielgrzymka	śląska	do	Rzymu,	maj	1934	roku.	Uczestnicy	pielgrzymki	 
	 przed	Ołtarzem	Ojczyzny	–	pomnikiem	Wiktora	Emanuela	II 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/15/882/1]

4	 Pielgrzymka	śląska	do	Rzymu,	maj	1934	roku.	Plakat	informujący	 
	 o	pielgrzymce	oraz	krzyż	przeznaczony	na	upominek	dla	papieża;	 
	 na	postumencie	napis:	Piusowi	XI	Śląsk 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/15/882/3]

5	 Pielgrzym	w	Kalwarii	Zebrzydowskiej,	marzec	1932	roku;	w	tle	grupa	 
	 pielgrzymów	zgromadzona	wokół	niesionego	krzyża 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/15/565/8]

6	 Uroczysta	procesja	podczas	pielgrzymki	na	Jasną	Górę,	1935	rok 
 [Narodowe Archiwum  Cyfrowe, sygn. 3/1/0/15/544]

7	 Tłumaczenie	z	„Nowin	Codziennych”	ogłoszenia	o	planowanej	 
	 pielgrzymce	do	Częstochowy 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/178/235] 



Wyjazdy członków mniejszości polskiej ob-
serwowane były i dokumentowane przez nie-
mieckich tajnych agentów policji państwowej 
(Staatspolizei), ukrytych między pielgrzyma-
mi. Sprawozdania z  przebiegu pielgrzymek, 
zaopatrzone w  adnotację „Geheim!” (Tajne), 
zawierają wiele szczegółowych informacji, np. 
o miejscu spożywania posiłków podczas piel-
grzymki czy o  opłatach za posiłki i  noclegi. 
Pielgrzymom zapewniano darmowe posiłki 
składające się z kiełbasy i bułek, natomiast za 
nocleg w Częstochowie, w wieloosobowej sali, 
każdy z nich musiał zapłacić 4 złote. Donosiciel 
relacjonuje także zamieszanie, jakie spowodo-
wały zaczepki ze strony grupy bezrobotnych 
po polskiej stronie, niezadowolonych z powo-
du wysokości swoich zasiłków, w  porówna-
niu z zasiłkami w Niemczech. Ze szczególną 

Agenci Gestapo na pielgrzymkach

uwagą obserwuje agent wszystko to, co może 
dotyczyć spraw polskich. Prezentujemy obok 
fragment takiego sprawozdania z październi-
ka 1933 roku. 

Aktem patriotyzmu były w  okresie między-
wojennym pielgrzymki na Jasną Górę. Piel-
grzymi ze Śląska podejmowani byli szczegól-
nie ciepło przez tamtejszych duchownych. 
Jak świadczą przechowywane w naszym ar-
chiwum akta, za sam udział w  pielgrzymce 
można było trafić do kartoteki Gestapo. 

Mimo mnożących się utrudnień formalnych 
(zakaz wydawania paszportów zbiorowych) 
i transportowych (podstawianie pielgrzymom 
wagonów bydlęcych zamiast osobowych) nie 
zaprzestano ich organizowania niemal do wy-
buchu II wojny światowej. 

23 września po południu przybyło do Częstochowy 48 bi-
skupów polskich, którzy następnego dnia wzięli udział 
w ślubach młodzieży ku czci św. Jadwigi. Gdy o obecności 
pielgrzymów z zachodniej części Śląska dowiedział się bp 
Hlond, przywitał ich i powiedział, że duszy i serc Polaków 
nigdy nie można oddzielić od ojczyzny. W sobotni wieczór 
odbyły się dwie projekcje filmów dla pielgrzymów: Droga 
Krzyżowa i Pod Twoją Obronę. Nie miały charakteru poli-
tycznego. Następnie przemówił do nich nieznany z nazwi-
ska ksiądz i powiedział, że jeszcze za poprzednich rządów 
mniejszość polska nie miała powodów do radości, obecnie 
zaś musi znosić jeszcze więcej. Pielgrzymi wciąż skarżą się, 
że odbierane są im prawa do języka, do kształcenia dzieci, 
a ich wiara jest wyobcowana. Dlatego tak wielu pielgrzy-
mów z Niemiec przyjeżdża do Częstochowy, aby umocnić 
się przez modlitwę w świętym miejscu.

Fragment sprawozdania tajnego agenta Policji Państwowej w Opolu 

1 Karta	z	kartoteki	Gestapo	zawierająca	dane	 
	 kobiety	nazwiskiem	Gertrud	Kreska	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/4247]

2 Karta	z	kartoteki	Gestapo	zawierająca	dane	 
	 kobiety	nazwiskiem	Marie	Cebulla	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/747]

3	 Kobiety	wiejskie	podczas	procesji	pielgrzymkowych	 
	 występowały	w	swoich	barwnych	strojach	ludowych.	 
	 Matki	Polki	z	przemysłowej	części	Śląska,	rok	1928,	 
	 nad	nimi	sztandar	z	Matką	Boską	Częstochowską 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3839/0/0/10/0233]

4 Książeczka	pielgrzyma	z	1929	roku,	wydana	z	okazji	 
	 pielgrzymki	do	Rzymu	na	uroczystość	złotego	jubileuszu	 
	 kapłaństwa	papieża	Piusa	XI,	wskazówki	dla	pielgrzymów	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, zasób biblioteczny]

5 Sprawozdanie	tajnego	agenta	policji	państwowej	 
	 (Staatspolizei)	z	pielgrzymki	do	Częstochowy,	 
	 22-24.09.1933	r.,	fragment 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/178/220]

6	 W	tłumie	pielgrzymów	łatwo	było	się	ukryć	tajnemu	 
	 agentowi	Gestapo 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3-1-0-16-876-136174]



Początki zorganizowanego ruchu śpiewaczego 
na Górnym Śląsku sięgają 1890 r. Jednak jego 
intensyfikacja nastąpiła dopiero dwadzieścia 
lat później, 18 kwietnia 1910 r., gdy w Bytomiu 
powołano do życia Związek Śląskich Kół Śpie-
waczych. Jego hasło brzmiało: „Cześć pieśni”. 
W zarządzie znaleźli się m.in. prezes Michał 
Wolski i ks. kapelan Paweł Pośpiech. Związek 
Śląskich Kół Śpiewaczych funkcjonował pod 
jednym szyldem do 1921 r., licząc 279 kół śpie-
waczych. Po podziale Górnego Śląska w 1922 
r. oddział działający w  rejencji opolskiej stał 
się osobnym związkiem i  zmienił nazwę na 
Związek Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim. 
Nieprzychylne nastawienie nowych władz ad-
ministracyjnych działających w  niemieckiej 
części Górnego Śląska do polskich organiza-
cji sprawiło, że 71 istniejących na Opolszczyź-
nie towarzystw śpiewaczych musiało zawiesić 
swoją oficjalną działalność. Lecz wrodzone 
zamiłowanie ludności śląskiej do pieśni rodzi-
mej i chęć krzewienia mowy polskiej w śpie-
wie okazały się silniejsze iż niechęć  rządzą-
cych. I tak już od roku 1924 pod patronatem 
Związku Polaków w  Niemczech zaczęły po-
nownie funkcjonować dwa Towarzystwa Śpie-
wu: „Jutrzenka” w Żernikach (pow. gliwicki) 

Związki śpiewacze

oraz „Lutnia” w  Opolu, zachęcając kolejnych 
członków mniejszości polskiej do wskrze-
szania pozostałych zespołów śpiewaczych. 
Pierwszy Zjazd delegatów Kół Śpiewaczych 
na Śląsku Opolskim w nowej poplebiscytowej 
rzeczywistości odbył się 11 kwietnia 1926 r. 
w Gliwicach, zgromadził przedstawicieli 12 kół 
śpiewaczych i  powołał do życia Związek Kół 
Śpiewaczych na Śląsku Opolskim. Prezesem 
Wydziału Związku został Fabian Hajduk z Żer-
nic, a wiceprezesem Alfons Klaka z Zaborza. 
Na drugim zjeździe Związku 13 listopada 1927 
r. w Gliwicach zdecydowano o podziale całe-
go terenu Śląska Opolskiego na cztery okrę-
gi śpiewacze: północny (w jego skład wchodził 
także Wrocław), wschodni, zachodni i  połu-
dniowy. W tym czasie istniało 18 kół śpiewa-
czych, liczących łącznie 476 członków. W 1932 
r. ponownie zmieniono strukturę związko-
wą i  utworzono 5 okręgów towarzystw śpie-
waczych: przemysłowy, raciborsko-kozielski, 
opolsko-prudnicki, strzelecki i  olesko-dobro-
dzieński. 

W następnych latach, na przekór niesprzyja-
jącej sytuacji politycznej, polskie zespoły śpie-
wacze wspomagane przez Związek Polaków 
w Niemczech kontynuowały swoją działalność. 

Polegała ona m.in. na organizowaniu dorocz-
nych zjazdów, walnych zgromadzeń i kursów 
dokształcających dla muzyków. Odbywały się 
także festiwale pieśni ludowych oraz koncerty 
ku czci polskich kompozytorów, np. Frydery-
ka Chopina. Organizowano msze św. w języku 
polskim, uroczyste bale, konkursy śpiewacze 
oraz przedstawienia muzyczno-teatralne. Kie-
rownictwo ZPKŚ na Śląsku Opolskim od 1936 r. 
wydawało też miesięcznik muzyczno-literacki 
„Przyjaciel Pieśni”, który był źródłem bieżą-
cych wiadomości społeczno-politycznych z te-
renu ówczesnej rejencji opolskiej. Dodatkowo 
informował o najważniejszych wydarzeniach 
organizowanych przez ZPKŚnŚO. Edukował 
i  wychowywał młodych czytelników w  du-
chu patriotyzmu i miłości do polskiej pieśni. 
Od 1936 r. organizowano również doroczne 
„Święto Śpiewaka”, podczas którego wystę-
powały chóry śpiewacze oraz muzycy i soliści 
zawodowych scen polskich. 

1	 Fotografia	grupowa	uczestników	koncertu	ku	czci	Fryderyka	Chopina	 
	 zorganizowanego	przez	Polskie	Towarzystwo	Śpiewacze	„Harmonia”	 
	 w	Berlinie,	1930	r.	[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/846]

2	 Kurs	kierowników	świetlicowych	zespołów	muzycznych	i	śpiewaczych	 
	 na	Górnym	Śląsku.	Ćwiczenia	gry	na	gitarze,	1934	r.	 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3884/1]

3	 IV	zjazd	polskich	Związków	Śpiewaczych	na	Śląsku	Opolskim	w	Bytomiu.	 
	 Komitet	organizacyjny	na	spotkaniu	przy	piwie,	1930	r.	 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/853/3]

4	 Kurs	kierowników	świetlicowych	zespołów	muzycznych	i	śpiewaczych	 
	 na	Górnym	Śląsku.	Zdjęcie	grupowe	uczestników	i	wykładowców,	1934	r. 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3884/3]

5	 IV	zjazd	polskich	Związków	Śpiewaczych	na	Śląsku	Opolskim	w	Bytomiu.	 
	 Pochód	przez	miasto,	1930	r.	[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/853/2]

6	 Pamiętnik	Zjazdu	Związku	Kół	Śpiewackich	na	Śląsku	Opolskim,	6	maja	1928	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

7	 Premierowy	numer	czasopisma	muzyczno-literackiego	wydawanego	przez	 
	 Związek	Polskich	Kół	Śpiewaczych	na	Śląsku	Opolskim,	1936	r.	  
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/230]



Ważnym wydarzeniem związanym z aktywnością 
Zarządu ZPKŚ na Śląsku Opolskim było ukazanie 
się w  czerwcu 1935 r. śpiewnika „Echa Śląskie”, 
zawierającego 146 pieśni. Propagował on polskie 
pieśni patriotyczne i  został szybko skonfiskowa-
ny przez władze niemieckie. Do wybuchu II wojny 
światowej krążył wśród mniejszości polskiej w nie-
legalnym obiegu. Pieśni, które się w nim znalazły, 
zostały zakazane, a były to m.in.: „Boże, coś Pol-
skę”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Oto dziś dzień 
krwi i chwały”, „Piękna nasza Polska cała”. 

Wszystkie działania Związku w  okresie między-
wojnia miały budować w społeczności polskiej po-
czucie przynależności do narodowej wspólnoty 
opartej na podobnych wartościach patriotycznych 
i religijnych. Członkowie ruchu połączeni tradycją, 
wiarą przodków i dziedzictwem kulturowym czy-
nili wszystko, aby zachować pieśń polską w jej tra-
dycyjnej formie. A nie było to łatwe w ówczesnej 
rzeczywistości Śląska Opolskiego, gdyż na skutek 
szykan i  przeszkód niektóre towarzystwa śpie-
wacze zawieszały swoją działalność. W  ich miej-
sce powstawały nowe, które również mierzyły się 
z różnego rodzaju przeciwnościami. 

W okresie od 1920 do 1939 r. istniały łącznie 62 chóry, 
m.in.: „Lutnia” (Opole), „Gwiazda” (Groszowice, 
Mikulczyce), „Słowiczek” (Gosławice), „Dzwonek” 
(Kępa), „Halka” (Wójtowa Wieś), „Jutrzenka” (Gru-
dzice, Żerniki, Wójtowa Wieś), „Cecylia” (Żędowice, 
Popielów), „Harmonia” (Wrocław), „Echo” (Cisek, 
Opole), „Chopin” (Zabrze), „Skowronek” (Gierałto-
wice) i inne. 

Sukces organizacyjny kół śpiewaczych w dużym 
stopniu należy przypisać działaczom i nauczycie-
lom, którzy byli wtedy największymi rzecznikami 
upowszechniania piękna pieśni polskiej. Wśród 
nich warto wymienić: Bronisława Koraszewskiego 
(1864-1924) – założyciela chóru „Lutnia” w Opolu, 
Jana Fojcika (1888-1975) – organizatora i dziejopi-
sarza społecznego ruchu muzycznego na Śląsku, 
Jana Łangowskiego (1902-1953) – redaktora „Przy-
jaciela Pieśni”, Jana Witta (1901-1949) – dyrygenta, 
Jana Rychla (1902-1974) – nauczyciela, Józefa Kan-
dziorę (1898-1970) – dyrygenta, zbieracza pieśni 
śląskich, Stefana Mariana Stoińskiego (1891-1945) – 
dyrygenta, organizatora ruchu śpiewaczego, Piotra 
Świerca (1909-1991) – dyrygenta, historyka ruchu 
kulturalnego na Śląsku Opolskim, Henryka Ton-
derę (1903-1986) – powstańca śląskiego, pedagoga, 
zbieracza pieśni oraz Janinę Żnińską (1871-1949) – 
pierwszą redaktorkę miesięcznika literacko-mu-
zycznego „Śpiewak Śląski”.

Wszystkie poczynania polskich zespołów 
śpiewaczych na Opolszczyźnie wspierane 
były przez Związek Polaków w  Niemczech. 
To on integrował społeczność i motywował 
do kolejnych inicjatyw członków polskich to-
warzystw śpiewaczych. Najważniejsze z za-
inspirowanych przez Związek wydarzeń to 
m.in.: ogłoszenie w 1927 r. lipca miesiącem 
pieśni polskiej, zainicjowanie w marcu 1933 r. 
obchodów „Wiary Ojców naszych”, przyję-
cie protektoratu nad obchodami 25-lecia 

Związku Śląskich Kół Śpiewaczych w  czę-
ści Śląska pozostawionej Niemcom, uczcze-
nie przez śpiewaków 15. rocznicy powołania 
do życia ZPwN specjalnym zjazdem śpie-
waczym w  dniu 23.01.1938 r. w  Raciborzu, 
wręczenie sztandaru związkowego przez 
delegata ZPwN Władysława Wesołowskiego 
z Berlina prezesowi Alfonsowi Klace i paso-
wanie śpiewaków ZPKŚ na Śląsku Opolskim  
macierzystym sztandarem „Rodła”. 

1	 Członkinie	Polskiego	Towarzystwa	Śpiewaczo-Teatralnego	„Dzwonek”	w	Kępie.	 
	 Na	zdjęciu	z	nauczycielem	Janem	Rychlem,	1929	r.	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

2	 Jedna	z	pieśni	konkursowych	wykonana	przez	zespół	„Halka”	z	Wójtowej	Wsi	 
	 podczas	zjazdu	gliwickiego	polskich	Związków	Śpiewaczych	na	Śląsku	Opolskim,	 
	 6	maja	1928	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

3	 Legitymacja	członkowska	Towarzystwa	Śpiewu	„Słowiczek”	w	Gosławicach 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

4	 Członkowie	Polskiego	Towarzystwa	Śpiewaczego	„Jutrzenka”	w	Grudzicach	po	 
	 meczu	piłki	nożnej,	1929	r.		[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

5	 Przedstawienie	dziewcząt	z	Polskiego	Towarzystwa	Śpiewaczego	„Słowiczek”	 
	 w	Gosławicach,	1929	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

6	 Odezwa	Wydziału	Związku	Śląskich	Kół	Śpiewackich	skierowana	do	członków	 
	 zespołów	śpiewaczych	przed	Plebiscytem	na	Górnym	Śląsku,	17	marca	1921	r.	 
 [Zasób biblioteczny Archiwum Państwowego w Opolu, „Nowiny Codzienne” 1921, nr 62]

Związki śpiewacze



Historia polskiego ruchu czytelniczego na zie-
miach znajdujących się pod zaborem pruskim 
sięga roku 1843. Wówczas to powstały pierw-
sze biblioteki ludowe na terenie Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego i rozprzestrzeniły się 
na Górny Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmię 
i  Mazury, a  także wśród osób na emigracji, 
głównie na terenach Westfalii i Nadrenii. Bi-
blioteki polskie w Niemczech powstawały, aby 
wspierać pracę kulturalno-narodową organi-
zacji polskich, w tym naukę języka polskiego. 
Były to zazwyczaj małe biblioteczki, liczące 
od 100 do 300 woluminów. Działały przy świe-
tlicach, szkołach, kursach języka polskiego, 
harcówkach czy oddziałach Związku Polaków 
w Niemczech. 

Sieć bibliotek powiększyła się w okresie mię-
dzywojennym w czasie przygotowań do plebi-
scytu. Inicjatorem tych działań było Towarzy-
stwo Czytelni Ludowych w  Poznaniu, dzięki 

Polski ruch czytelniczy

któremu zorganizowano sieć bibliotek miej-
skich i wiejskich. Skuteczną akcję bibliotecz-
ną udało się jednak przeprowadzić dopiero po 
ostatecznym ustaleniu się granic na Górnym 
Śląsku. Punktem zwrotnym w tej kwestii było 
powstanie Związku Polaków w  Niemczech. 
W kalendarzu prac Związku wyznaczono mie-
siąc luty, który w  szczególności poświęcono 
prasie i książce polskiej. W tym miesiącu rów-
nież przeprowadzano wzmożoną akcję pozy-
skiwania nowych czytelników. 

Do rozwoju nowej sieci bibliotecznej na Śląsku 
Opolskim przyczyniło się również powstanie 
szkolnictwa polskiego wraz z Polsko-Katolic-
kim Towarzystwem Szkolnym na Śląsk Opol-
ski. W samym tylko powiecie opolskim do koń-
ca 1927 roku założono 12 bibliotek. Tworząc 
ponownie sieć biblioteczną, na łamach prasy 
polskiej wzywano czytelników do zwrotu daw-
niej wypożyczonych książek. Jednocześnie od 

roku 1924 zaczęły napływać pierwsze dary 
biblioteczne. Przesyłane były one przez To-
warzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami 
zamieszkałymi Zagranicą im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. Do akcji tej włączył się tak-
że Związek Obrony Kresów Zachodnich Okręg 
Śląski w  Katowicach, jak również Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie. 

Aby zapewnić fachową obsługę polskich bi-
bliotek w  Niemczech, organizowano specjal-
ne szkolenia dla bibliotekarzy. Głównym ich 
celem było nauczenie umiejętności technicz-
nych z zakresu bibliotekarstwa oraz szerokie 
propagowanie czytelnictwa wśród ludności. 

Ważnym wydarzeniem było otwarcie w Opolu 
w 1926 r. Biblioteki Polskiej. Mieściła się ona 
w budynku „Rolnika” przy dzisiejszej ul. Jana 
Łangowskiego 4. Posiadała w swoich zbiorach 
około 1000 woluminów, a prowadził ją pocho-
dzący z Grudzic Jan Adamek. Oprócz wypo-

życzania książek na miejscu, do zadań biblioteki na-
leżało również przygotowywanie zestawów książek 
do wypożyczania w  teren. Dokumentem, który upo-
rządkował organizację czytelnictwa w powiecie opol-
skim, był okólnik Komitetu Towarzystwa Czytelni Lu-
dowych na powiat opolski nr 1/27 z  dnia 15 czerwca 
1927 r. Regulował on zasady pracy terenowych biblio-
tek polskich i  ich współpracy z biblioteką powiatową 
w Opolu. Biblioteka powiatowa w Opolu była centralą 
odpowiedzialną za rozdzielanie książek do bibliotek te-
renowych. Jej kierownikiem został również Jan Ada-
mek. Miejscowi bibliotekarze odpowiadali za książki 
i  majątek ruchomy prowadzonych przez nich biblio-
tek. Wprowadzono opłaty, które wynosiły 30 fenigów 
za wpisowe i  10 fenigów stanowiących składkę mie-
sięczną oraz wzory druków bibliotecznych – legityma-
cji i karty czytelnika. 

Od roku 1933 umacniał się reżim nazistowski. Pomi-
mo coraz trudniejszych warunków pracy związanych 
z terrorem nowej władzy, tworzenie bibliotek polskich 
trwało nieprzerwanie do 1939 roku. Jeszcze wiosną 
tego roku dokonano reorganizacji biblioteki opolskiej, 
natomiast stare biblioteki działające w powiecie opol-
skim zaczęto zamieniać w czytelnie, wymieniając ich 
księgozbiory.

Biblioteki polskie na Śląsku Opolskim zamknięto na 
mocy rozporządzenia z   16 sierpnia 1939 r., wydane-
go przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy 
Niemieckiej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki, 
Oświaty i  Wychowania. Nakazywało ono wszystkim 
komórkom Gestapo, terytorialnym władzom admini-
stracyjnym oraz burmistrzom miast natychmiastowe 
zamknięcie i zabezpieczenie wszystkich bibliotek pol-
skich na terenie Niemiec. Do akcji Gestapo przystąpiło 

już następnego dnia, tj. 17 sierpnia 1939 r. Wkro-
czono równocześnie do wszystkich lokali biblio-
tek, czytelni i świetlic polskich. Istniejące biblio-
teki polskie i  księgozbiory zostały zamknięte 
i opieczętowane. W mniejszych miejscowościach 
książki pakowano i przewożono do Opola. Mel-
dunek o zakończeniu akcji przesłano do władz 
w Berlinie już 22 sierpnia 1939 r.  

1	 Wykaz	miejscowości,	w	których	funkcjonowały	polskie	biblioteki,	oraz	osób	 
	 je	prowadzących	(1930)	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/257]

2	 Wykaz	polskich	bibliotek	wraz	z	ilością	dostępnych	w	nich	książek	–	stan	na	 
	 1	czerwca	1938	r.	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/2053]

3	 Okólnik	Komitetu	Towarzystwa	Czytelni	Ludowych	powiatu	opolskiego	nr	1/27	 
	 z	dnia	15	czerwca	1927	r.	zawierający	zasady	funkcjonowania	bibliotek
4	 Uczestnicy	kursu	bibliotekarskiego	zorganizowanego	przez	Towarzystwo	 
	 Czytelni	Ludowych	w	Katowicach	(1929-1939) 
 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3848]

5	 Pismo	dotyczące	kursu	bibliotecznego,	który	odbył	się	14	września	1935	r.	 
	 w	Bytomiu,	wraz	z	wykazem	osób,	które	wzięły	w	nim	udział	(1935) 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/257]

6	 Zaproszenie	na	organizowaną	w	styczniu	1934	r.	w	Bytomiu	Wystawę	Książki	 
	 Polskiej	(1934)	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/257]



Na Górnym Śląsku księża powtarzali benedyk-
tyńskie „Ora et labora” (tj. módl się i  pracuj), 
działając na rzecz polskiej mniejszości. Tym-
czasem redaktorzy, wydawcy i  drukarze byli 
bardziej kategoryczni – wszak podtytuł „Gaze-
ty Opolskiej” brzmiał: W Opolskim i na Śląsku, 
co z swych dziejów słynie // Wiara i mowa Ojców 
nigdy nie zaginie! Ów wykrzyknik jest znaczący 
– mimo nasilających się prześladowań, areszto-
wań, zwolnień itp. słowo polskie rozchodziło się 
po Górnym Śląsku – było śpiewane, recytowa-
ne, dyktowane, często ukradkiem spisywane, 
wreszcie drukowane. Nie było chyba dziedziny, 
w  której każdy, kto chciał czytać, nie przeczy-
tałby czegoś ciekawego. 

Prasa polska

Ukazywały się polskojęzyczne gazety i czasopi-
sma o  tematyce religijnej, pedagogicznej, eko-
nomicznej, rolniczej, historyczno-społecznej 
i  satyrycznej – nade wszystko zaś tygodniki 
i  dzienniki. Jak dzisiaj szukamy najnowszych 
informacji w Internecie – tak sto lat temu wy-
patrywano kurierów prasowych na ulicach i na 
dworcach. Na Śląsku Opolskim sięgano najpierw 
do portfeli, potem po gazety takie, jak „Nowi-
ny Codzienne”, „Słowo Śląskie”, „Harcerz Pol-
ski w  Niemczech”. Czytano obwieszczenia czy 
wyniki wyborów do parlamentu niemieckiego 
w „Biuletynie Związku Polaków w Niemczech”, 
zaśmiewano się do łez czytając „Żabę” i „Kocyn-
dra” ze znakomitymi rysunkami satyrycznymi 

Kazimierza Grusa, poznawano piękno regionu wertu-
jąc „Światło”, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
na Śląsku” i „Głosy Z Nad Odry” [pisownia oryginal-
na]. W każdą niedzielę dorośli czytali „Gościa Niedziel-
nego”, „Niedzielę Katolicką”, „Posłańca Katolickiego”. 
Wieczorami maluchy przynosiły ojcom do przeczyta-
nia „Anioła Stróża” i „Małego Polaka w Niemczech”, po 
szkole młodzież wertowała „Młodego Polaka w Niem-
czech” czy miesięcznik „Zdrój”. Matki przysiadały po 
pracy, chcąc przeczytać jednodniówkę „Górnośląza-
czka”. Ojcowie sięgali po „Rolnika” czy „Gospodarza 
Wiejskiego”. Porcję rozrywki znajdowano w  piśmie 
„Piast”, a porady w kwestiach wychowania w dodat-
ku do „Nowin Codziennych” – „Rodzinie”. Wieści z re-
gionu dostarczały m.in. „Nowiny Raciborskie”. Zapiski 
z codzienności notowano w kalendarzykach i kalen-
darzach, np. z „Gazety Opolskiej”. 

1	 „Kocynder”	przedrzeźniał	i	parodiował	niemal	wszystko	 
	 i	wszystkich	–	tym	razem	zebrania	Towarzystwa	Polek	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]

2	 W	prasie	nie	zapominano	o	najmłodszych	–	publikowano	 
	 dodatki	do	gazet,	zamieszczano	specjalne	rubryki	i	działy,	 
	 zapewniając	naukę	i	rozrywkę [„Nowiny Codzienne” 1937, nr 94]

3	 Marta	Liguda-Pawletowa,	prawdopodobnie	z	dziećmi	z	pierwszego	 
	 małżeństwa:	Bronisławą	i	Bolesławem.	Prowadziła	księgarnię	 
	 w	Opolu,	później	pomagała	mężowi	wydawać	w	Suchym	Borze	 
	 „Katolika	Trzyrazowego”.	Asystowała	im	córeczka	Irena 
 [Zasób biblioteczny APOp, J. Banik, Śląskie kobiety – polskie twierdze,  
 Rybnik 2018]

4	 Bronisław	Koraszewski	–	redaktor,	dziennikarz,	działacz	 
	 mniejszości	polskiej.	Założyciel	Opolskiego	Banku	Ludowego,	 
	 Towarzystwa	Handlowego	Polskiego	i	Towarzystwa	 
	 Polsko-Katolickiego	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/377]

5	 W	wielu	dziennikach	drukowano	tzw.	powieści	w	odcinkach	–	 
	 tutaj	fragmenty	„Ogniem	i	mieczem”	Henryka	Sienkiewicza.	 
	 Miało	to	uwrażliwić	na	piękno	polszczyzny	i	nauczyć	języka	 
	 polskiego	tych	Ślązaków,	którzy	nie	władali	nim	dobrze	 
 [„Nowiny Codzienne” 1924, nr 264]

6	 „Nowiny	Codzienne”	–	wydawane	od	1911	r.	jako	„Nowiny”,	 
	 od	1919	r.	jako	„Nowiny	Codzienne”.	Jeden	z	ważniejszych	 
	 tytułów	prasy	polskojęzycznej	w	Opolu	/	Oppeln	 
 [„Nowiny Codzienne” 1923, nr 8]

7	 W	innym	miejscu	redaktorzy	„Słowa	Śląskiego”	 
	 komentowali	sytuację	czasopism	polskojęzycznych,	na	 
	 łamach	których	zaznaczał	się	rozdźwięk	wśród	 
	 mniejszości	polskiej	[„Słowo Śląskie” 1936, nr 1]

8	 „Harcerz	Polski	w	Niemczech”	–	pismo	wydawane	dla	 
	 członków	i	sympatyków	założonego	w	1926	roku	 
	 Związku	Harcerzy	Polskich	w	Niemczech,	przekształconego	 
	 później	w	Związek	Harcerstwa	Polskiego	w	Niemczech	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]

9	 Leniwi	i	gnuśni	nie	wejrzymy	do	książki	polskiej	 
	 i	gazety!	–	upominali	redaktorzy	„Słowa	Śląskiego”,	 
	 zachęcając	Polaków	do	czytania	polskojęzycznej	prasy	 
 [„Słowo Śląskie” 1936, nr 5]

10	 Reklama	księgarni	i	drukarni	„Nowin	Codziennych”	–	 
	 punkt	prowadzony	był	przez	Marię	Ligudę-Pawletową,	 
	 żonę	redaktora	Antoniego	Pawlety 
 [„Nowiny Codzienne” 1923, nr 8]

11	 Polska	prasa	przypominała	o	wyborach,	ważnych	 
	 wydarzeniach	i	rocznicach	–	m.in.	o	kolejnej	 
	 rocznicy	śmierci	„śląskiego	wieszcza”,	jak	nazywano	 
	 ks.	Konstantego	Damrota 
 [Zasób biblioteczny APOp, „Gazeta Opolska” 1920, nr 42]



Jednocześnie nasilały się represje mniejszo-
ści polskiej, i to na długo przed wygaśnięciem 
Konwencji Genewskiej dla Górnego Śląska: 
pobicia redaktorów i czytelników, konfiskaty 
nakładów, czasowe zakazy druku, szczegóło-
we tłumaczenia tego, o czym w polskojęzycz-
nej prasie pisano itp. Jednakże owe przekła-
dy polskiej prasy na niemiecki – zatytułowane 
Gesamtüberblick über die polnische Presse – są 
dziś nieocenionym źródłem wiedzy o ówcze-
snych tekstach. Wiele numerów bowiem nie 
zachowało się do naszych czasów.

Nazwiska takie, jak Jan Łangowski, Bronisław 
Koraszewski, Antoni Pawleta, Augustyn Ko-
śny czy Jakub Kania, przywołują pamięć o lu-
dziach, dzięki którym polskie słowo przetrwa-
ło w Opolu. Przypominają nam o tym także 
ulice ich imienia. Warto wspomnieć, że Opol-
skie Zakłady Graficzne założone w 1950 roku 
– dzisiaj Drukarnia Opolgraf S.A. – nosiły imię 
Jana Łangowskiego.

Prasa polska

1	 Kartoteka	Gestapo	Jana	Łangowskiego	–	redaktora,	dziennikarza,	działacza	mniejszości	 
	 polskiej	w	Niemczech	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/12752]

2	 Kartoteka	Gestapo	Augustyna	Kośnego	–	polskiego	działacza	mniejszościowego,	 
	 społecznika,	lekarza,	którego	ciało	odnaleziono	28	lipca	1939	r.	w	kanale	w	Berlinie	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/3770]

3	 Założona	przez	Gestapo	kartoteka	Antoniego	Pawlety	–	drukarza,	redaktora,	wydawcy	 
	 m.in.	„Nowin	Codziennych”	i	„Katolika	Trzyrazowego”	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/8450]

4	 „Nowiny	Opolskie”	–	list	przewozowy.	W	zasobie	Archiwum	Państwowego	w	Opolu	 
	 przechowywane	są	materiały	dotyczące	redakcji	„Nowin”	z	lat	1920-1944	 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3407/4]

5	 Polnischer	Agitator	–	Jakub	Kania,	poeta	ludowy,	członek	rady	nadzorczej	„Nowin”,	 
	 jeden	z	wielu	represjonowanych	dziennikarzy	i	działaczy	polskiej	mniejszości 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/137]

6	 Naciski	na	polską	mniejszość	w	Niemczech	w	latach	30.	nabrały	charakteru	prześladowań	 
	 w	każdej	dziedzinie	–	tutaj	poufne	pismo	w	sprawie	danych	personalnych	czytelników	 
	 gazety	„Słowo	Śląskie”	[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/97]

7	 Lista	najbardziej	poczytnych	tytułów	polskiej	prasy.	Wszystkich	współpracujących	przy	 
	 redagowaniu,	wydawaniu	i	kolportowaniu	obejmowano	policyjnym	nadzorem 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/2053]

8	 Niemiecka	policja	z	czasem	chciała	wiedzieć	coraz	więcej:	jakie	tytuły	wydaje	się	dla	 
	 polskiej	mniejszości,	ilu	mają	one	czytelników	–	tutaj	zapytanie	o	„Nowiny	Codzienne” 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/97]

9	 Niemieccy	urzędnicy	skrupulatnie	tłumaczyli	polską	prasę	(tutaj	„Katolika	Trzyrazowego”),	 
	 wydając	wielotomowe	przekłady	pt.	Gesamtüberblick über die polnische Presse 
 [Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/97]



Polska prasa dla dzieci 

Pisemko dla najmłodszych „Mały Polak w Niem-
czech”, wydawane w  Berlinie od 1925 do 1939 
roku, było jednym z najlepszych, pod względem 
treści i  formy, czasopism dla dzieci polskich 
w okresie międzywojennym. 

Periodyk drukowany był w  redakcji „Gazety 
Olsztyńskiej”, nadto duży udział w jego tworzeniu 
miała redakcja „Płomyka” i „Płomyczka” w War-
szawie. Początkowo wydawano go w 800 egzem-
plarzach, jednak w miarę wzrostu popularności 
nakład podniesiono do ok. 5 000 egzemplarzy.

„Mały Polak” kosztował 20 fenigów miesięcznie. 
Pieniądze przekazywano do redakcji w  znacz-
kach lub wpłacano kolporterom terenowym. 

Pismo zaczęło ukazywać się 1 sierpnia 1925 r. 
w Berlinie. Jego redaktorem był Franciszek Jan-
kowski, nauczyciel, działacz harcerski i dzienni-
karz. Prowadził on dział korespondencji z dzieć-
mi jako „wujek Franek”. Ten bezpośredni kontakt 
z odbiorcą stanowił jedną z najistotniejszych form 
wychowawczych pisma. Dzieci pisząc do „wujka 
Franka” ćwiczyły swoje umiejętności posługi-
wania się językiem polskim. Dzięcięca korespon-

dencja, przynosząca bogate informacje z  życia 
Polaków na Śląsku, z czasem tak się rozrosła, że 
zaczęto dodawać specjalne wkładki zawierające 
tylko odpowiedzi na listy. Inną formą nawiązy-
wania kontaktu z  młodymi były konkursy, za-
gadki i dział rozrywek umysłowych. Zwłaszcza 
konkursy o profilu literackim skutecznie zastę-
powały lekcje języka polskiego. Wśród rozrywek 
umysłowych przeważały takie, które stanowiły 
zarazem ćwiczenia językowe.   

Na treść pisemka składały się ponadto teksty lite-
rackie oraz wiadomości geograficzne, historycz-
ne, przyrodnicze i wskazówki dla majsterkowi-
czów. „Mały Polak w Niemczech” spełniał ważną 
rolę w  propagowaniu harcerstwa, a  zwłaszcza 
ruchu zuchowego. Z okazji 25-lecia Związku Har-
cerstwa Polskiego w Niemczech wydano numer 
specjalny, w  całości poświęcony zuchom (nr 7 
z 1938 roku). 

Na osobną uwagę zasługuje szata graficzna. Pi-
semko redagowano bardzo starannie, korzy-
stając z  grafik „Płomyczka”, opracowywanych 
przez ilustratorów „Naszej Księgarni”. W uzyski-

waniu atrakcyjnego wyglądu zasłużyli się tak-
że Janina Kłopocka i  wybitny artysta łużycki, 
Marcin Nowak. 

W 1936 roku „Mały Polak w Niemczech” obcho-
dził swoje dziesięciolecie. Wydano z tej okazji nu-
mer specjalny, na który składały się wspomnie-
nia z przeszłości i plany na przyszłość.  Ostatni 
numer pisma ukazał się 1 sierpnia 1939 r. 

1	 Prawo	zuchowe,	„Mały	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	7,	s.	218
2	 Ćwiczenia	ułatwiające	naukę	języka	polskiego,	„Mały	Polak	 
	 w	Niemczech”	1939,	nr	4,	s.	126
3	 Zagadki	dla	najmłodszych,	„Mały	Polak	w	Niemczech”	1939,	 
	 nr	6,	s.	235
4	 W	cyklu	dla	majsterkowiczów	„Robimy	telefon”,	„Mały	Polak		  
	 w	Niemczech”	1938,	nr	7,	s.	242
5	 List	Marii	Guzdajówny,	lat	12,	uczennicy	polskiej	szkoły,	opublikowany	 
	 na	łamach	„Małego	Polaka	w	Niemczech”	1938,	nr	10,	s.	322
6	 Ogłoszenie	o	konkursie	polegającym	na	opisaniu	przygód	małego	 
	 kucharza,	„Mały	Polak	w	Niemczech”	1933,	nr	4,	s.	93
7	 Szacunek	dla	rodziców,	rysunek	Zofii	Plewińskiej-Smidowiczowej,	 
	 „Mały	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	6,	s.	189



Związek Polaków w Niemczech wydawał dwa 
pisma przeznaczone dla młodych czytelników: 
„Mały Polak w Niemczech” – dla dzieci do lat 14 
i „Młody Polak w Niemczech” – dla młodzieży 
od 14 do 25 lat. „Młody Polak w Niemczech” był 
czasopismem samodzielnym, zaś „Mały Polak 
w Niemczech” do 1929 roku wydawany był jako 
dodatek do „Polaka w Niemczech”.

„Młody Polak w Niemczech” ukazywał się od 
1 kwietnia 1930 r. Pismo wydawane było w for-
macie 23x31 cm, numer liczył przeciętnie oko-
ło 35 stron, zaopatrzony był w piękną, barwną 
okładkę, którą tworzyli znani graficy i fotogra-
fowie, jak: Ludomir Kapczyński, Aleksander 
Kraśkiewicz, Janina Kłopocka, Marcin Nowak. 

Wydawnictwo finansowane było ze składek 
abonentów, a także z dotacji udzielanych przez 
Związek. Koszt pisma wynosił 25 fenigów dla 
młodzieży do lat 20 i 50 fenigów dla starszych. 
W  1930 roku wprowadzono jednolitą opłatę 
w wysokości 25 fenigów. 

Redakcja „Młodego Polaka w  Niemczech” 
mieściła się w  siedzibie Związku w  Berlinie. 
Pierwszych pięć numerów pisma wydrukowa-

ły Berlińskie Zakłady Graficzne Karbowskie-
go, następne wydawnictwo „Narodu” w Herne 
w Westfalii i opolskie wydawnictwo „Nowin”. 

Redaktorem pisma był do 1932 Stefan Mu-
rek, następnie Edmund Osmańczyk, zaś He-
lena Lehr pełniła funkcję zastępcy redaktora 
naczelnego. 

Funkcjonowanie czasopisma było możliwe 
dzięki działającej od 1923 roku w Berlinie Cen-
trali Prasowej Związku, która nieodpłatnie 
przesyłała artykuły informacyjne i komenta-
rze. Redakcja otrzymywała także z Warszawy 
serwis informacyjny od Polskiej Agencji Tele-
graficznej oraz materiały od Zarządu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Najwięcej danych 
redakcja pozyskiwała jednak od samej mło-
dzieży, ogłaszając różne konkursy na sprawoz-
dania opisowe i fotograficzne.

Wielką wagę przywiązywało pismo do zagad-
nienia świadomości narodowej oraz jedności 
młodych Polaków. Tym, co łączyło Polaków, 
było powszechne przywiązanie do wiary kato-
lickiej i tradycji ludowej. Życiu religijnemu po-
święcony był specjalny dział pisma „Kongre-

Polska prasa dla młodzieży
gacje”. W każdym prawie numerze omawiano 
także polskie zwyczaje i literaturę ludową. Od 
numeru 1 z  1936 roku prowadzono specjalny 
dział „Obyczaj polski”. W  tym samym nume-
rze pojawiły się „Wiadomości o  Polsce”. Wie-
le miejsca poświęcono np. Piłsudskiemu (cały 
numer 6 z 1935 roku wydano jako numer spe-
cjalny w  związku z  jego śmiercią). Zamiesz-
czano liczne publikacje na tematy historyczne 
i  turystyczno-krajoznawcze, opisano polskie 
regiony, wiele miast i wsi. Często przypomina-
no ważne wydarzenia historyczne (np. roczni-
cę unii lubelskiej, zwycięstwo pod Wiedniem). 
Każdego roku ukazywał się numer specjalny 
poświęcony jednej idei, na przykład hasłu „Oto 
Polska” (nr 6-7 z 1934 roku). 

Dużym zainteresowaniem cieszył się dział po-
rad praktycznych oraz kącik zabawy i humo-
ru. „Druhna Hania”, „Młoda Polka” i  „Druh 
Mietek” udzielali porad kulinarnych („Prze-

pisy kuchenne”, „Z  kuchni”), z  zakresu maj-
sterkowania („Czy potrafisz zrobić?”, „Robótki 
ręczne”), uczyli, jak organizować imprezy kul-
turalno-oświatowe i  sportowe w  drużynach 
harcerskich i innych organizacjach młodzieżo-
wych („Poradnik organizacyjny”, „Insceniza-
cje”, „Teatr ludowy”, „Sport i harcerstwo”, „Wy-
chowanie fizyczne”). Od pierwszego numeru 
pisma z 1936 roku wprowadzono ważny dział 
dla młodzieży wiejskiej – „Przysposobienie 
rolnicze” wraz z kalendarzem podstawowych 
prac sezonowych w ogrodzie, sadzie i w polu. 
Od 1932 roku zaczęto omawiać polskie nowo-
ści wydawnicze („Co czytać”, „Nowe książki”, 
„Wśród książek”). 

1	 Robótka	ręczna,	„Młody	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	5,	s.	21
2	 Obyczaj	polski,	„Młody	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	10,	s.	16
3	 Młoda	Polka,	„Młody	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	5,	s.	18
4	 Dział	Kongregacje,	„Młody	Polak	w	Niemczech”	1938,	nr	5,	s.	10
5	 Okładka	„Młodego	Polaka	w	Niemczech”	1930,	nr	7
6	 Okładka	„Młodego	Polaka	w	Niemczech”	1938,	nr	5	 
	 z	wizerunkiem	Józefa	Piłsudskiego



W Muzeum Uniwersytetu Opolskiego znajduje 
się gabinet Edmunda Jana Osmańczyka – pi-
sarza, publicysty, poety i dziennikarza, polity-
ka i politologa, posła wielu kadencji i senatora 
III RP. A w gabinecie – przedmioty należące do 
senatora, które wnuk Edmunda Jana Osmań-
czyka Szymon Ostrowski przekazał  naszej 
uczelni jako darowiznę bądź depozyt. Są to 
m.in. zabytkowe meble z dawnego mieszkania 
Edmunda Jana Osmańczyka, dokumenty, fo-
tografie oraz rodzinne pamiątki. Do ekspozycji 
włączono też wybrane eksponaty z kolekcji wła-
snej muzeum. Zgromadzone eksponaty przy-
bliżają życie oraz działalność Edmunda Jana 
Osmańczyka, jednego z  najwybitniejszych 
działaczy Związku Polaków w Niemczech.

Edmund Jan Osmańczyk  urodził się 10 sierpnia 
1913 roku w Jagielnie, w powiecie strzelińskim 
na Dolnym Śląsku. Jego dzieciństwo przypadło 
na lata I wojny światowej. Pierwszą szkołą, do 
której uczęszczał Osmańczyk, było 8-klasowe 
Gimnazjum Męskie im. T. Kościuszki w  Wie-
luniu, dokąd przenieśli się rodzice. Następnie 
dzięki staraniom matki 30 czerwca 1927 roku 
został przyjęty do Gimnazjum Męskiego Zgro-
madzenia Księży Marianów na Bielanach, ów-
czesnej wsi pod Warszawą. W 1932 roku, jesz-
cze przed maturą, Osmańczyk zadebiutował na 

Gabinet Edmunda Jana Osmańczyka 

łamach „Wiadomości Bielańskich” napisanym 
w gwarze śląskiej artykułem pt. „Sakramenc-
kie pierony”. Artykuł ten powstał pod wpływem 
lektury książek Gustawa Morcinka „Wyrąbany 
chodnik” i „Chleb na kamieniu”. Jako 19-letni 
młodzieniec, 15 sierpnia 1932 roku został redak-
torem „Młodego Polaka”. Był to miesięcznik dla 
młodzieży, wydawany w latach 1930-1939 przez 
ZPwN. Administracja pisma znajdowała się we 
Wrocławiu, w domu Polskiej Bursy Akademic-
kiej. W  tym okresie Osmańczyk współpraco-
wał z Heleną Lehr, jedną z najwybitniejszych 
postaci wśród działaczy spod znaku Rodła. Po 
uzyskaniu matury wyjechał do Berlina, gdzie 
studiował równolegle w Hochschule für Politik 
oraz na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu 
Friedricha Wilhelma. Okres okupacji Osmań-
czyk spędził w Warszawie. Od końca sierpnia 
1939 roku pracował w Polskim Radio, a od po-
czątku okupacji działał w  Polskim Państwie 
Podziemnym, gdzie używał wielu fałszywych 
nazwisk, m.in. Jan Gor w Polskim Radio i Jan 
Krzemiński w „Społem”. Po wojnie był dzien-
nikarzem w kraju i zagranicą.

Współtwórca i  działacz Związku Polaków 
w Niemczech, obrońca praw człowieka, poseł 
i  senator Ziemi Opolskiej, korespondent pol-
skiej prasy i radia w świecie, dziennikarz i pu-

blicysta, autor wielu książek, m.in. takich jak  
„Sprawy Polaków” i  monumentalnego dzie-
ła „Encyklopedia Organizacji Narodów Zjed-
noczonych i stosunków międzynarodowych”. 
Jest ona owocem całego życia i doświadczeń 
obserwatora, a  także uczestnika procesów 
politycznych. Wydana w trzech językach: pol-
skim, angielskim i  hiszpańskim, pozostanie 
jako trwałe dziedzictwo pamięci o jej autorze.

Edmund Jan Osmańczyk zmarł w paździer-
niku 1989 roku. Jego prochy, zgodnie z ostat-
nim życzeniem, złożono w Opolu przy kościele 
„Na Górce”. Jego spuścizna znajduje się zbio-
rach Biblioteki Głównej i Muzeum Uniwersy-
tetu Opolskiego. 

1	 Edmund	Jan	Osmańczyk,	fotografia	z	legitymacji	z	1934	roku,	AR	1474 
 [Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

2	 Plakietka	okolicznościowa	wydana	z	okazji	50.	rocznicy	śmierci	ks.	Bolesława	 
	 Domańskiego	(1873-1939),	polskiego	duchownego	katolickiego,	doktora	 
	 filozofii,	proboszcza	Parafii	Świętej	Marii	Magdaleny	w	Zakrzewie	(Krajna),	 
	 działacza	Związku	Polaków	w	Niemczech	[Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

3	 Znaczek	okolicznościowy	na	50-lecie	Związku	Polaków	w	Niemczech.	 
	 Autorka	Janina	Kłopocka	[Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

4	 Pocztówka	okolicznościowa	zaprojektowana	z	okazji	50-tej	rocznicy	Kongresu	 
	 Polaków	w	Niemczech,	1938-1988	[Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

5	 Pomnik	Edmunda	Jana	Osmańczyka	na	Wzgórzu	Uniwersyteckim	 
	 zaprojektowany	przez	Mariana	Molendę	[fot. Magdalena Knieja]

6	 Znaczki	wydane	z	okazji	60-lecia	Polaków	w	Niemczech,	S.	Sierakowski,	 
	 B.	Domański,	1982	r.	[Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

7	 Znaczek	pocztowy	z	Rodłem	wydany	przez	ZPwN	w	Berlinie.	Kongres	Polaków	 
	 w	Niemczech.	6.03.1938,	proj.	graf.	Ludomir	Kapczyński 
 [Zbiory Muzeum Uniwersytetu Opolskiego]

8	 Janina	Kłopocka,	autorka	Rodła:	wystawa	grafiki	na	50-lecie	zaślubin	Rodła	 
	 z	Wisłą	1934-1984	[aut.	oprac.	Maria	Grońska	i	Edmund	Jan	Osmańczyk; 
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