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Setna rocznica powołania do życia Związku Polaków w Niemczech to okazja, aby choć na chwilę cofnąć się w czasie. Na zdjęciach byłby to okres czarno-biały, bo tylko na tyle pozwalała wtedy technika, ale w rzeczywistości wspominamy okres barwny
i ciekawy historycznie, w którym bardzo dużo się działo. Zwłaszcza na naszej ziemi.
Do połączenia organizacji polonijnych w Związek Polaków
w Niemczech (ZPwN) doszło 27 sierpnia 1922 roku, choć proces
zjednoczeniowy trwał faktycznie do końca roku. Powstające wtedy struktury terenowe nazywano Dzielnicami Związku. Dzielnica I miała swoją siedzibę właśnie w Opolu, a założono ją w lutym
1923 roku. Inne dzielnice odnajdziemy w Bochum, Berlinie, Olsztynie, Złotowie, a po Anschlussie Austrii w 1938 nawet w Wiedniu.
Praca u podstaw, wychowywanie młodzieży, patriotyzm na każdym kroku – to były główne cele Związku Polaków w Niemczech.
Organizacja prowadziła szeroką działalność, której celem było
utrzymanie kultury i rodzimego języka wśród Polaków mieszkających w Niemczech. Związek szczególną wagę przykładał do
działań skierowanych do młodzieży. Dzięki udzielonemu patronatowi doszło na przykład do porozumienia w środowiskach
harcerskich w Niemczech i powstania najpierw Związku Harcerzy Polskich w Niemczech (1926), a potem Związku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech (1927).
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Działalność Związku to także smutny okres nazizmu, ale nawet
i wtedy organizacja robiła co mogła, aby uciec spod hitlerowskiego buta. Gdy próbowano narzucić mu używanie nazistowskich
symboli, odpowiedzią był sprytny fortel. Stworzono znak będący
graficznym odwzorowaniem biegu Wisły z zaznaczonym Krakowem, a jednocześnie wyglądający jak pół zmodyfikowanej swastyki. A nazwa powstałego symbolu, tj. „Rodło”, to zaproponowana przez znanego wszystkim OPOLANOM Edmunda Osmańczyka
zbitka wyrazów „rodzina (ród)” i „godło”.
Wspominając tylko mały fragment tamtych czasów, dziękuję za
to wspaniałe wydawnictwo, które z pewnością pozostanie wartościową pamiątką organizacji, jaką był założony 100 lat temu
Związek Polaków w Niemczech. Jego początków, okresu świetności i smutnego końca... Mam nadzieję, że starsze pokolenie nieco
się wzruszy, młodzi zaś zrozumieją, że pamięć jest naszym strażnikiem historii i trzeba nam codziennie na wszelkie możliwe sposoby ją pielęgnować i szanować.

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola

7

Sięganie do materiałów archiwalnych z okazji rocznic, wpisujących się w istotny dla kształtowania kultury narodowej proces
narracyjnego scalania wizji przeszłości, pozwala objąć refleksją
fundamentalny dla osób badających dokumenty fakt charakteryzujący istotę materiału źródłowego. Otóż ten ostatni jest niezmienny, w odróżnieniu od czasów, w jakich dokonuje się jego
lektura, analiza i w końcu interpretacja. Mając to na uwadze, jesteśmy w stanie nie tylko wskrzeszać na nowo zainteresowanie
tym wszystkim, co uznajemy za ważne dla naszego postrzegania świata, ale także prześledzić dokonujące się na przestrzeni
dziejów przemiany w obrębie myśli istotnych dla funkcjonowania
wspólnoty kulturowej, jakiej jesteśmy częścią. Dlatego też kolejny, okolicznościowy tom przygotowany przez Zespół Archiwum
Państwowego w Opolu ukazuje się w rocznicę powstania Związku
Polaków w Niemczech, organizacji, która odcisnęła trwały, pozytywny i godny przypomnienia ślad w najnowszej historii Polski.
Materiały zamieszczone w niniejszej publikacji pozwalają na
uaktualnienie pytań o naszą wrażliwość na sprawy oraz idee zawarte w pojęciach takich jak: naród, ojczyzna, patriotyzm, wiara przodków czy honor. Odpowiedź na nie pozwoli przynajmniej
w niewielkim zakresie ująć i uchwycić to, co wpisuje się w kategorię polskiej duchowości. Być może nawet stanie się impulsem do
refleksji, czy w dobie promowanej globalizacji i unifikacji narzu-
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canych wizji świata oraz postaw w wymiarze moralnym jest jeszcze miejsce na przypominanie o ludziach, dla których bycie Polakiem było wartością tak wielką, że warto było za nią oddać życie.
Nieubłagany upływ czasu, determinujący nasze życie i podejmowane działania powoduje, że wyrażone wyżej myśli bardzo szybko staną się materiałem źródłowym, odłożonym na biblioteczne
półki. Być może sięgnie do niego ktoś, kto przy okazji kolejnych
okrągłych rocznic dokona przeglądu wydarzeń historycznych.
Mając to na uwadze pragnę zwrócić się do ludzi przyszłych pokoleń z żarliwą prośbą o to, aby nie zaprzestali otaczać szacunkiem
dzieła życia tych, co odeszli. Bez gorliwości tych ostatnich w osiąganiu ambitnych celów, bez wytrwałości w kultywowaniu dziedzictwa, jakie zostało im przekazane i wreszcie bez umiłowania
tego, co rozpoznawali jako pozytywnie wyróżniające ich spośród
innych, nie mielibyśmy wzorców godnych naśladowania. Nie moglibyśmy podkreślać z dumą jak oni, że jesteśmy Polakami.
Polskość to normalność. Głęboka refleksja nad tym stwierdzeniem pozwala pojąć pierwsze wersy ułożonej przez Edmunda
Jana Osmańczyka pieśni dla gromadzących się pod znakiem
Rodła Polaków:
Od wieków wszystko zwyklim kłaść w ofierze,
Od wieków walczyć, co dnia wciąż na nowo,
O okruch prawa, polskie „W Boga wierzę”,
O polską duszę, każde polskie słowo.
Niech przytoczone tu słowa staną się swoistym wyzwaniem
zarówno dla nas, jak i tych wszystkich, którzy będą je czytali
w przyszłości. Wyzwaniem podejmowania ciągle na nowo ponadczasowego zadania, jakim jest dla nas Polska.

prof. dr hab. Mirosław Lenart
Dyrektor Archiwum Państwowego
w Opolu
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„I nie ustaniem w walce, Siłę słuszności mamy, I mocą tej słuszności, Wytrwamy i wygramy” – ostatnią strofą hymnu Związku Polaków w Niemczech rozpoczynano każde polskie zebranie
związkowe. Autorem tekstu hymnu jest opolanin Edmund Jan
Osmańczyk, wybitny działacz mniejszości polskiej w Niemczech.
Celem naszej publikacji jest przedstawienie najciekawszych
archiwaliów dokumentujących działalność Związku Polaków
w Niemczech na terenie rejencji opolskiej. Opowiadając historię Związku przedstawiamy poszczególne problemy związane
z ochroną tożsamości kulturowej i języka polskiego wśród identyfikujących się z Polską mieszkańców międzywojennego Śląska. 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.
							autorzy
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Justyna Sowińska
Związek Polaków w Niemczech

27 sierpnia 1922 roku w Berlinie spotkali się przedstawiciele
największych organizacji polskich w Niemczech, by powołać do
życia związek reprezentujący wszystkich Polaków – obywateli
Niemiec oraz polskie stowarzyszenia wobec władz niemieckich.
Tak powstał Związek Polaków w Niemczech, z główną siedzibą
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 został Stanisław Sierakowski.
Decyzje zjazdu zjednoczeniowego zatwierdzone zostały przez
pierwsze walne zebranie 3 grudnia 1922 r., na którym zatwierdzono statut i utworzono biuro Związku z sekretarzem generalnym Janem Kaczmarkiem.
Organizacyjnie Związek podzielony był na 5 dzielnic: Dzielnica I obejmowała Śląsk (z siedzibą w Opolu), Dzielnica II – Berlin
i środkowe Niemcy (Berlin), Dzielnica III – Westfalię i Nadrenię
(Bochum), Dzielnica IV – Warmię, Mazury, Powiśle (Olsztyn),
Dzielnica V – Pogranicze: Kaszuby, ziemię złotowską (Złotów).
W roku 1932, w 10-lecie działalności organizacji, Związek przyjął Rodło jako symbol łączności Polaków z narodem. Rodło to
biały znak graficzny, odzwierciedlający bieg Wisły z zaznaczonym Krakowem, na czerwonym tle. Autorką grafiki była artystka Janina Kłopocka. Nazwę, która była kombinacją dwóch słów:
ROdzina oraz goDŁO, zaproponował Edmund Jan Osmańczyk.
6 marca 1938 r. w Teatrze Ludowym w Berlinie rozpoczął się
z inicjatywy Związku I Kongres Polaków 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 Westfalii i Nadrenii. Spotkanie stało się
manifestacją narodową Polaków w hitlerowskich Niemczech.
W jego trakcie ogłoszono „Pięć prawd Polaków”, które stanowiły
podstawę ideową działalności Związku:
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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 dotknęły wielu członków, część z nich rozstrzelano, ok. 4 tysiące trafiło do obozów koncentracyjnych, głównie
w Sachsenhausen, Dachau, Ravensbrück i Buchenwaldzie.

Bibliografia
1. Borzyszkowski J., Związek Polaków w Niemczech wczoraj
a dziś – w 90. rocznicę powstania, „Acta Cassubiana” 2012,
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Materiały edukacyjne wydane z okazji 100-lecia Związku
Polaków w Niemczech, Opole 2020.
5. Wrzesiński W., Polski ruch narodowy w Niemczech w latach
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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]
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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]

Jan Kaczmarek, dr prawa i ekonomii, działacz
Związku Polaków w Niemczech, 1929 r.
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/832]
16
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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]
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Nagłówki pisma Związku Polaków w Niemczech
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]

Uroczystości pogrzebowe ks. Bolesława Domańskiego, 1939 r.,
(fotografia na następnej kartce)
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/16/828]

20

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.

21
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Justyna Sowińska,
Aleksandra Starczewska-Wojnar
Dzielnica I Związku Polaków
w Niemczech

Traktat pokojowy zwany traktatem wersalskim, kończący I wojnę światową, został podpisany 28 czerwca 1919 r., podczas paryskiej konferencji pokojowej trwającej od 18 stycznia 1919 r. do
21 stycznia 1920 r. W wyniku ustaleń traktatu do Polski przyłączono skrawki Dolnego Śląska, natomiast na Górnym Śląsku miał
być przeprowadzony plebiscyt. Głosowanie odbyło się 20 marca
1921 r., po dwóch powstaniach (1919, 1920), w warunkach dających
przewagę Niemcom. Wyniki plebiscytu były dla Polaków niekorzystne, jednak Rada Ambasadorów pod wpływem III powstania
śląskiego (1921) wytyczyła ostatecznie granicę korzystniejszą dla
Polski. 15 maja 1922 roku w Genewie podpisana została polsko-niemiecka konwencja dotycząca Górnego Śląska, która regulowała kwestie z zakresu gospodarki i ochrony praw mniejszości
narodowych na obszarze plebiscytowym, po jego podziale decyzją Rady Ligi Narodów i Rady Ambasadorów w październiku
1921 r. Określono w niej prawa i warunki zakładania związków,
stowarzyszeń oraz prawo do nauki w języku ojczystym. Konwencja obowiązywała do 1937 r., a jej wygaśnięcie stało się pretekstem do rozpoczęcia antypolskiej kampanii. Po hitlerowskiej
napaści na Polskę cały Śląsk znalazł się pod władzą niemiecką,
która prowadziła politykę terroru i represji wobec Polaków.
Zebranie, na którym powołano Dzielnicę I Związku Polaków
w Niemczech, odbyło 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 powiększona o Dolny Śląsk. Pierwszym
prezesem Dzielnicy I został Kazimierz Malczewski. Po nim, w latach 1926-1930 funkcję tę sprawował ks. Czesław Klimas, w latach
1930-1935 ks. Karol Koziołek oraz od 1936 r. do wybuchu wojny
Franciszek Myśliwiec. Wiceprezesem przez cały okres istnienia
Dzielnicy był Arka Bożek.
Dzielnica I została zarejestrowana 7 listopada 1923 r. w sądzie
obwodowym w Berlinie, a dwa tygodnie później uzyskała prawo
reprezentowania mniejszości polskiej Śląska Opolskiego w spra25

wach jej dotyczących. Wkrótce na łamach prasy ukazała się odezwa wzywająca do wstępowania w szeregi nowo powstałej polskiej
organizacji („Katolik Codzienny” 1923, nr 50). Liczebność Dzielnicy I ulegała ciągłym zmianom, z biegiem czasu jej członków było
coraz mniej. We wrześniu 1923 r. związkowców było 7 000, a pod
koniec tego roku już 5119. Najlepiej rozwijał się Związek w powiecie opolskim i raciborskim.
Do Związku mógł przystąpić każdy Polak, który ukończył 18 lat,
uznawał statut i opłacał składki. W późniejszym okresie wprowadzono obowiązek rekomendowania kandydatów. Struktura
organizacyjna Związku Polaków w Niemczech została dopracowana na przestrzeni pierwszych lat jego działalności. Członkowie Związku pochodzący z jednej miejscowości tworzyli oddziały,
które wybierały własnych mężów zaufania. Ich zadaniem było
pobieranie składek członkowskich, zwoływanie zebrań, rozprowadzanie druków i prasy związkowej. Mężowie zaufania z danego
powiatu tworzyli radę powiatową. Na powiatowym zebraniu wybierano delegatów na zjazd dzielnicowy, ten zaś powoływał radę
dzielnicową i zarząd dzielnicy składający się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika. Wszyscy członkowie
Związku dzielili się na trzy kategorie: I – mężczyźni, II – kobiety,
III – młodzież i bezrobotni. Przynależność do poszczególnych kategorii decydowała o wysokości opłacanych składek.
Siedziba Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech znajdowała
się początkowo w Banku Rolników. W 1930 r. władze Dzielnicy
przeniosły się do budynku, gdzie na parterze mieściła się Gospoda Polska (Nickolaestr., dzisiejsza ul. Książąt Opolskich). Obiekt
ten w 1933 r. został zakupiony przez Bank Słowiański z Berlina
i otwarto w nim Dom Polski służący do różnych celów. Tu odbywały się spotkania, akademie i uroczystości. Oprócz biura
Dzielnicy mieściły się tu też polskie towarzystwa, np. Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śląsku Opolskim, Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polsko-Katolickiej.
Trudnym okresem w historii Dzielnicy I były lata 1935-1936, kiedy to organizacja przejściowo wypowiedziała posłuszeństwo
władzom centralnym. Chęć ożywienia działalności Dzielnicy I
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doprowadziła do przejęcia przez działaczy śląskich kierownictwa Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech oraz powstania
Związku Polaków na Śląsku.
Wybuch II wojny światowej doprowadził do likwidacji ZPwN,
a działaczy i członków organizacji aresztowano na przełomie
sierpnia i września 1939 roku.
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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]

Odezwa do Polaków, „Katolik
Codzienny” 1923, nr 50
[Śląska Biblioteka Cyfrowa]
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]
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Budynek Banku Rolników w Opolu przy ulicy
Książąt Opolskich 36
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3520/6]
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Pieczątka Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]
Nagłówek pisma Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/02/11102]
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Aleksandra Starczewska-Wojnar
Tajne!

Dokumentacja Związku Polaków w Niemczech się nie zachowała, więc odtworzenie jego historii jest możliwe tylko dzięki materiałom niemieckich instytucji, które w bardzo dokładny sposób
obserwowały aktywność organizacji polskich. To właśnie z dokumentów i raportów gromadzonych skrupulatnie przez urzędników Naczelnego Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu (Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien Oppeln), Rejencji
Opolskiej (Regierung Oppeln) oraz powstałej po dojściu do władzy
Adolfa Hitlera Tajnej Policji Państwowej w Opolu (Geheime Staats
Polizei Oppeln), dowiadujemy się szczegółów na temat działalności mniejszości polskiej. Centralne władze niemieckie narzuciły
instytucjom państwowym w regionie obowiązek sprawozdawczy,
w aspekcie monitorowania działalności polskiej. Sprawozdania
sporządzali landraci, nadburmistrzowie miast wydzielonych,
prezydenci policji i prezydent rejencji. Do 1936 roku są to tematyczne sprawozdania polityczne „Politische Lageberichte”, natomiast po 1936 roku dotyczą one już wyłącznie spraw mniejszości
polskiej i znamy je pod nazwą „Minderheitpolitische Lageberichte”. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy i Prus z 12 października 1937 roku sprawozdania te
były sporządzane kwartalnie. Każdy rodzaj działalności kulturalnej, oświatowej czy religijnej znajdował swoje odzwierciedlenie w raportach i gromadzonej dokumentacji. Stąd też dzisiaj
mamy tak szeroką wiedzę m.in. na temat funkcjonowania szkół
mniejszościowych, organizacji pielgrzymek, zebrań, wypoczynku dzieci w Polsce. W specjalnie przygotowanych meldunkach
rejestrowano informacje dotyczące aktywności 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 regionu 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 działaczami w terenie, a późniejsza kartoteka Gestapo oparta była na informacjach tożsamych z wynikami ankiety. Pojawiły się w niej pytania o: uczniów
polskich szkół i ich rodziny, związki śpiewacze i sportowe, Polaków czytających polską prasę, harcerzy polskich, szerzenie
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polskiej propagandy, wycieczki i kursy. Zachowana kartoteka
Gestapo przechowywana w opolskim archiwum to tylko część
wytworzonej dokumentacji niemieckiej policji. Na kartach widnieją numery wielu zaginionych teczek. Na przykład sprawy
VA 13 144 dotyczyły pielgrzymek do Polski, a VA 13 156 kursów
języka polskiego. Dokumenty te prawdopodobnie zostały przez
uciekających gestapowców spalone.
Informacje na Gestapo napływały z terenu. Członkowie mniejszości polskiej byli obserwowani i szpiegowani między innymi
przez członków organizacji Związek Niemieckiego Wschodu,
Podgrupa Górny Śląsk (Bund Deutscher Osten, Untergruppe
Oberschlesien) w Opolu. Związek posiadał własną i doskonale
zorganizowaną sieć informatorów w małych 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 konkurencję dla
Gestapo. W 1935 roku sporządził dokładny rejestr wszystkich
przejawów polskiej działalności, który udostępniał dla celów tajnej policji. Kolejnymi informatorami byli Służba Bezpieczeństwa
(Sicherheitsdienst-Unterabschnitt) w Opolu, Dyrekcja Policji (Polizeidirektion) w Opolu oraz Młodzież Hitlerowska (Hitler-Jugend
Gebiet 4) we Wrocławiu. Hitler Jugend szpiegowała polską młodzież na wsi. W akcję inwigilacji wsi zaangażowani zostali również studenci w ramach akcji „Landdienst”. W czasie ferii wiosennych i letnich w latach 1935-1938 faszystowski związek studentów
wysyłał grupy studentów i studentek do pracy na wsi. Studenci
kierowani byli do miejscowości w powiatach opolskim, kozielskim, oleskim czy strzeleckim, gdzie zamieszkiwała ludność
angażująca się w ruch polski, nie trafiali natomiast do dużych
gospodarstw chłopskich w powiatach o sympatiach proniemieckich, czyli np. niemodlińskim, nyskim czy grodkowskim. Zadaniem studentów była zarówno praca fizyczna w gospodarstwie,
jak i praca kulturalna wśród dorosłych i dzieci. Głównym celem
pracy było rozeznanie społeczne i polityczne wsi, tropienie działalności polskiej oraz propagowanie zachowań proniemieckich.
Ważnym źródłem informacji dla władz niemieckich była również
ukazująca się w regionie oraz w Polsce prasa polska. W referacie
nr I Gestapo dokonywano tłumaczeń polskich notek prasowych
oraz wykorzystywano wydawany centralnie „Gesamtüberblick
über die polnische Presse”.
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Grzbiet segregatora zawierającego
sprawozdania o działalności
mniejszości polskiej
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/1191/1935]

Pisma z Tajnej Policji Państwowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oznaczano jako tajne i poufne
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]
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Meldunek policji o organizacji spotkania mniejszości
polskiej 22 kwietnia 1935 roku
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]
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Pisma z Tajnej Policji Państwowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oznaczano jako tajne i poufne
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]

39

40

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

Pisma z Tajnej Policji Państwowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oznaczano jako tajne i poufne
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/2106]
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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]
Informacja o Johannie Kampce z Ligoty Turawskiej
w kartotece Gestapo
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/0/1/4046]

Sprawozdanie o mniejszości składane przez landrata
opolskiego 24 listopada 1937 roku
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/2/1935]
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Mariola Majowicz
Teatr polski

Atrakcyjną formą działalności ZPwN były organizowane pod jego
auspicjami przedstawienia teatralne. Już w 1924 r. w Wójtowej
Wsi członkowie miejscowego Oddziału ZPwN wystawili trzy sztuki: Św. Germana, Janek doktorem i Napad bandytów dla około 400
osób. Oddział ZPwN w Miechowicach przedstawił w konsulacie
polskim w Bytomiu spektakl Szanuj ojca swego i matkę.
Inscenizacje teatralne towarzyszyły różnym wydarzeniom, np.
w Mikulczycach na zebraniu Oddziałów ZPwN w 1929 r. odegrano sztukę Ligonia Dobry syn i Wesele Łobzowskie, z okazji otwarcia
Domu Polskiego w Bytomiu w 1933 r. wystawiono popularnego
Słowiczka, zaś spotkanie młodzieży polskiej ZPwN w Gliwicach
urozmaicono przedstawieniem Wesołej wdówki z udziałem m.in.
Wiktora Gorzołki. Wielkie rocznice narodowe uświetniane były
przedstawieniami teatralnymi. W czasie obchodów rocznicy
Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych przez ZPwN w sali Rolnika
w Opolu 5 maja 1930 r., zespół z Gosławic przedstawił spektakl
W krainie baśni czyli noc świętojańska. Ogniwa ZPwN urządzały cieszące się dużą popularnością obchody gwiazdkowe, które
przeznaczone były dla dzieci polskich. Imprezy te wykorzystywano jako okazję do zebrania środków na pomoc finansową, np.
dla wdów po powstańcach. Taki charytatywny charakter miało m. in. przedstawienie amatorów z Biadacza pt. Nasza szopka
w 1928 r.
W działalność kulturalno-oświatową zaangażowane były także
kobiety, np. Towarzystwo Kobiet im. Św. Kingi w Bytomiu wystawiło na zabawie zimowej w 1937 r. sztukę Babski comber. Okazje do
występów stwarzało święto ludowe, tzw. święcone, podczas którego 24 kwietnia 1938 r. Towarzystwo Polek z Dobrodzienia wystawiło Mistrza i czeladnika. W czasie ostatniej święconki przed
wybuchem II wojny światowej zespół teatralny z Opola przedstawił w Dobrodzieniu 16 kwietnia 1939 r. Święto wiosny, czyli uroczyste topienie marzenioka.
Aktywność teatralna korelowała z kalendarzem wydarzeń pracy
ZPwN. W marcu obchodzono uroczyście przybierające charakter
spektakli święto wiary ojców. W 1931 r. bytomski zespół teatralny
przedstawił w Strzelcach Potęgę błogosławieństwa matki, w 1936 r.
udało się zaprezentować w Opolu Pogrzeb Kazimierza Wielkiego
oraz inscenizację Błogosławiona dobroć. Ostatnia uroczystość
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z tej okazji została przygotowana przez opolski zespół teatralny
23 marca 1937 r. z inscenizacją wiersza Polski królowo na tle obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i sztuką U stóp krzyża oraz
zabawnym dialogiem Karlik i starka. W czerwcu uroczyście obchodzono Dzień Matki i Dziecka, dlatego w 1930 r. w Oleśnie wystawiono dialog Sierota, w Zabrzu odegrano sztukę Znając serce
matki – ten wie co stracił, w 1932 r. w Dobrzeniu Wielkim dialog Mali trębacze. Jedną z ostatnich sztuk przedstawianych z tej
okazji był Czerwony kapturek zagrany w Opolu (1936) i Raciborzu (1937). Oprawę teatralną przygotowano również w związku
z przypadającym na listopad miesiącem oszczędzania. W 1935 r.
dziewczęta z okręgu oleskiego ZPwN zagrały Skarbonkę Bronki.
Spektakle wystawiano także podczas obchodów rocznic powstania ZPwN, np. w 1935 r. w Raciborzu zaprezentowano Łobzowian
Władysława Anczyca.
Z inicjatywy ZPwN powstawały nowe koła teatralne. Należał do
nich m. in. 15-osobowy zespół pod kierunkiem przewodniczącego
bytomskiego Towarzystwu Śpiewu Halka, Jana Kasperka, działający w Bytomiu od 1931 r. oraz 29-osobowy Powiatowy Zespół Teatralny w Oleśnie. W Strzelcach Opolskich powstała 30-osobowa
grupa Gomoły z Grodziska.
Dzięki pracy działaczy ZPwN od jesieni 1932 r. uroczyście obchodzono dożynki. W trakcie święta 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 mniejsze, których zadaniem było
propagowanie kultury i języka polskiego, np. Dzielnica I ZPwN
w Opolu 22 listopada 1936 r. przygotowała Wieczór Pieśni i Muzyki Polskiej, w trakcie którego Opolski Zespół Teatralny odegrał
sztukę Na wymiarze Kołodzieja.
Do zadań ZPwN należała również ochrona występów 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 sprawie 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 wi46

dzów opolskiego spektaklu w dniu 28 kwietnia 1929 r. ZPwN składał do prokuratury wniosek o śledztwo w sprawie powyższych
zajść. Jednak sąd niemiecki I i II instancji uniewinnił sprawców,
a w wyniku głównego procesu, który odbył się w październiku
1930 r., uwolniono od odpowiedzialności 13 osób, a 7 oskarżonych
skazano na kilka miesięcy więzienia i niewielkie grzywny.
Pomimo braku sprzyjającej atmosfery dla organizowania na terenie Rejencji Opolskiej polskich przedstawień, ZPwN starał się
umożliwić działalność polskim amatorskim zespołom teatralnym działającym na miejscu oraz występy gościnne teatrów
przybyłych z Warszawy i Katowic. W tym celu, kierując się zasadą wzajemności, uzależniano występy niemieckich zespołów
teatralnych w Polsce od umożliwienia działalności polskich zespołów w Niemczech w latach 1937-1938. Dzięki tym działaniom
polskie sztuki mogły być wystawiane m. in. w sali w hotelu Form’s
w Opolu.
Różnorodna działalność ZPwN, w tym również w gospodarcza,
pozwoliła na wsparcie kultury polskiej. Z inicjatywy tej organizacji powstał Komitet Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska
Opolskiego, który wspierał finansowo rozwój teatru poprzez organizowanie imprez i szkoleń dla ludowych zespołów teatralnych
w latach 1932-1939.
Sztuki przeznaczone dla dzieci przedstawiał zespół aktorski
pod dyrekcją Alojzego Smolki, który ukończył kurs lalkarki zorganizowany przez Światowy Związek Polaków w Zakopanem
i w 1937 r. założył przy I Dzielnicy ZPwN Polski Teatr Kukiełkowy.
Aktorzy nie tylko występowali w teatrze, ale także szyli kostiumy,
zajmowali się reżyserią i scenografią. Zespół ten wystawił m. in.
Szewczyka Dratewkę M. Kownackiej, Cztery mile za piec, Strasznego Smoka, Odważnego szewczyka, Piękną królewnę, Króla goździków, Jaka praca taka płaca Ligonia. W latach 1937-1939 przygotowano 6 sztuk i dano 200 przedstawień. Ostatni występ odbył się
w Wiedniu dla kolonii zuchów polskich w lipcu 1939 r.
We wrześniu 1939 r. wszystkie polskie zespoły teatralne zostały rozwiązane, a część ich członków osadzono w obozach koncentracyjnych. W obozie w Buchenwaldzie znaleźli się wszyscy członkowie amatorskiego zespołu z Opola. Tam zginął
m.in. Wiktor Gorzołka.
47

Bibliografia
1. Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 1, Naczelne
Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu,
sygn.: 263, 266, 267.
2. Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 56,
Tajna Policja Państwowa w Opolu, sygn. 11298.
3. Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 451,
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, sygn. 81.
4 Mykita-Glensk Cz., Polskie życie teatralne na Śląsku
Opolskim w okresie międzywojennym, Opole 1990.
5. Mykita-Glensk Cz., Życie teatralne Opola, Opole 1976.
6. Mendel E., Polacy w Opolu 1933-1839, Wrocław 1980.
7. Dermin R., Z działalności Komitetu Niesienia Pomocy
Kulturalnej dla Śląska Opolskiego w Katowicach w latach
1932-1939, „Studia Śląskie” 24, 1973, s. 219-234.

Halka – broszura informacyjna dotycząca występu teatru
z Katowic w opolskim ratuszu 28 kwietnia 1929 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/265]
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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]
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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]
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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]
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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]
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Rysunek satyryczny z gazety „Polonia” 1937,
nr 4475 z 1 kwietnia
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/263]
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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]
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Przedstawienie Cztery mile za piec Marii Kownackiej,
wystawione przez Alojzego Smolkę w 1937 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/451/81]
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Magdalena Knieja
Ferie w Polsce

Wysyłanie polskich dzieci w Niemczech na kolonie w Polsce zostało zapoczątkowane w 1923 r. przez Związek Polskich Towarzystw
Szkolnych w Niemczech. W tym czasie na wakacje ze Śląska do
Poznania wyjechało 37 dzieci, w następnym roku liczba ta zwiększyła się do 316. Natomiast w 1930 r. polskich dzieci z Niemiec spędzających wakacje w Polsce było już 3500. Popularne miejsca, do
których ściągały kolonie z Niemiec, to: Zakopane, Kraków i okolice, Warszawa, Poznań, polska część Górnego Śląska, Kaszuby
oraz Częstochowa.
Członkowie Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech żywili przekonanie, że spędzanie czasu przez młodzież
mniejszości polskiej w ojczyźnie przodków stanowi ważny element wychowania narodowego, pogłębiającego miłość do macierzystego kraju. Uważali też, że pobyt w Polsce przyczynia się
do znacznej poprawy polskiej mowy wśród dzieci i wzmaga chęć
kontynuowania nauki języka polskiego. Robili więc wszystko, aby
organizować coraz liczniejsze wyjazdy, pomimo problemów, jakie ich z tego powodu spotykały ze strony władz niemieckich. Co
prawda, teoretycznie kolonie dzieci polskich z Niemiec powinny
odbywać się bez większych przeszkód, jednak w praktyce organizatorzy ze Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech napotykali na wiele utrudnień, które miały zniechęcić ich
do planowania kolejnych wyjazdów.
Opiekunami dzieci podczas kolonii w Polsce byli często ich nauczyciele z mniejszościowych szkół polskich, zwykle wrogo nastawieni do polskości, a lojalni wobec państwa niemieckiego.
Współpracowali oni z policją państwową prowadzącą inwigilację
środowiska 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 społeczności, 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 Krzeszowicami wyjechali studenci polscy z Niemiec skupieni w Związku
Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior”. Opiekunem tej
grupy był wówczas dr Tadeusz Dziekoński, a jednym z uczestników – przyszły stypendysta Związku Polaków w Niemczech, późniejszy artysta grafik Ludomir Kopczyński.
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Ogłoszenie organizacyjne Polsko-Katolickiego
Towarzystwa Szkolnego na Śląsk Opolski
dotyczące kolonii letnich w Polsce, „Nowiny
Codzienne” 1930, nr 149
[Śląska Biblioteka Cyfrowa]
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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]
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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]
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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]

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

W rejencji opolskiej po 1922 roku można było rozwijać polskojęzyczne szkolnictwo. Gwarantowała to konwencja genewska
o Górnym Śląsku z dnia 15 maja 1922 r. Zapewniała ona prawo do zakładania szkół powszechnych i średnich z polskim językiem nauczania, prowadzenia lekcji religii w języku polskim
w szkołach niemieckich, organizowania kursów języka polskiego. Możliwe było także tworzenie przez mniejszość polską szkół
prywatnych, przedszkoli, szkół muzycznych czy uniwersytetów
ludowych. W praktyce jednak na terenie Śląska Opolskiego istniały tylko szkoły powszechne. Szkoły średniej mniejszość polska nie miała.
Zgodnie ze statutem Związku Polaków w Niemczech, warunkiem
utworzenia powszechnej szkoły mniejszościowej było zebranie
zgłoszeń 40 dzieci. Dla grup dwudziestoosobowych powstawać
miały klasy mniejszościowe. W przypadku mniejszej liczby chętnych dzieci planowano tworzyć klasy skupiające dzieci z kilku
gmin lub miejscowości.
Z inicjatywy Związku Polaków w Niemczech 27 sierpnia 1923 r.
powstał w Berlinie Związek Polskich Towarzystw Szkolnych, którego jedną z organizacji dzielnicowych było Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Śląsk Opolski. Powstało ono w Bytomiu 19
października 1923 r. W okresie późniejszym przeniesione zostało
do Opola. Do zadań tego Towarzystwa należało organizowanie
i utrzymywanie szkolnictwa polskiego dla dzieci i młodzieży oraz
utrwalanie różnych form oświaty polskiej wśród dorosłych. Sieć
Towarzystwa tworzyły zarządy powiatowe i podporządkowane
im koła miejscowe.
Intensywne prace związane z organizacją sieci szkół mniejszościowych trwały od 1923 roku. Złożono 53 wnioski o utworzenie szkół dla 4500 uczniów. Ostatecznie jednak placówek takich
otwarto tylko 16. W powiecie opolskim były to szkoły w Boguszycach, Malinie i Biadaczu. W ciągu kolejnych lat liczba polskich
szkół wzrastała, osiągając w 1926 roku liczbę 56. W przypadku
powiatu opolskiego kolejne szkoły zostały otwarte w Chrząstowicach, Chróścinie, Groszowicach, Gosławicach, Grudzicach,
Górkach, Kosorowicach, Nowej Wsi Królewskiej, Mechnicach,
Popielowie, Starych Siołkowicach, Szczepanowicach, Wójtowej
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Wsi, Węgrach i Wrzoskach. Wzrost liczby polskich szkół mniejszościowych nie był równoznaczny ze wzrostem liczby uczęszczających do nich dzieci, co m. in. przyczyniło się w kolejnych
latach do ich zamykania. Problemem tworzenia szkół mniejszościowych były ponadto: brak odpowiednio wykwalifikowanych
nauczycieli o propolskiej motywacji, brak pomieszczeń na lokale
szkolne, podręczników i pomocy naukowych, odwlekanie otwierania szkół przez władze niemieckie, co skutecznie zniechęcało
ludność polską do posłania dzieci do takiej szkoły. Ponadto ze
strony niemieckiej prowadzono skuteczną agitację wśród rodziców przekonując, że jeśli dzieci nie nauczą się języka niemieckiego, nie będą przyjmowane do szkół średnich lub do dalszej nauki zawodu, a co za tym idzie, także do pracy. Rodzicom grożono
również zwolnieniem z pracy, cofnięciem świadczeń socjalnych
dla rodzin wielodzietnych lub kuszono korzyściami materialnymi w przypadku wycofania podpisu pod podaniem. W efekcie
tych działań do szkół zgłaszało się o wiele mniej dzieci, niż było
to przewidziane w składanym wniosku. Spowodowało to sukcesywne zamykanie tych szkół. Załamanie się systemu publicznego
szkolnictwa mniejszościowego nastąpiło 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 funkcjonujących na Górnym Śląsku
na dzień 1 czerwca 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 publiczne w Dobrzeniu Wielkim, Grudzicach, Markowicach, Mikulczycach, Wieszowej i Wójtowej Wsi.
Alternatywą dla szkół mniejszościowych były organizowane od
sierpnia 1922 r. kursy języka polskiego oraz nauki religii w języku
polskim. Otwarto wówczas 122 kursy językowe dla 7149 uczniów
oraz 266 kursów lekcji religii, na które zapisano 19 133 uczniów.
Przychylni otwieraniu ich byli nauczyciele niemieccy, ponieważ
hamowały one rozwój szkół polskich.
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Ponadregionalne znaczenie miało również utworzenie w Bytomiu pod koniec 1932 r. pierwszego gimnazjum polskiego w Niemczech. Do 1939 r. na 505 uczniów przyjętych do gimnazjum, 281
pochodziło z terenu rejencji opolskiej. Polskie prywatne gimnazjum męskie w Bytomiu było ważnym ośrodkiem działalności oświatowej, jak również badawczo-naukowej. Prawie każdy
nauczyciel kierował jakimś odcinkiem prac. Funkcjonowały 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 utworzenie żeńskiego
gimnazjum w Raciborzu. Niestety, przed II wojną światową nie
doszło do powstania tej szkoły. Uczennice pochodzące z terenu
rejencji opolskiej kształciły się na tzw. kursach licealnych przy
Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Jana Sobieskiego w Tarnowskich Górach. Popularnie szkołę tę nazywano Liceum Raciborskim z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Szkolnictwo średnie uzupełniano organizując rolnicze szkoły
dokształcające oraz kursy w kołach przysposobienia rolniczego.
W 1931 roku otwarto 10 takich szkół dokształcających. Zajęcia
w nich odbywały się w okresie jesienno-zimowym trzy razy w tygodniu w wymiarze trzech godzin wieczorami. Funkcjonowały
wszędzie tam, gdzie istniały polskie prywatne szkoły powszechne. Trudności finansowe oraz przeszkody piętrzone przez władze
niemieckie spowodowały ich likwidację wiosną 1934 r.
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Plakat zachęcający rodziców do zapisywania dzieci
do polskiej szkoły
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/132]
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Wykaz mniejszościowych szkół prywatnych
według stanu na dzień 1 stycznia 1933 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/143]

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]
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Wykaz powszechnych szkół mniejszościowych w rejencji
opolskiej, stan na dzień 1 stycznia 1931 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/143]
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Wykaz miejscowości, w których odbywały się w okresie
zimowym 1937/38 prywatne kursy języka polskiego
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/2053]
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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]
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Maria Leśniowska
Harcerstwo

Początki działalności harcerskiej na Górnym Śląsku datowane są
na 1920 rok. Jednakże już wcześniej młodzież polska z terenów
śląskich zrzeszona była w ramach towarzystw propagujących
ideę skautingu, np. ruch „Eleusis”. W kwietniu 1920 r. powstały
pierwsze męskie drużyny harcerskie w Wójtowej Wsi (Gliwice)
oraz w Siemianowicach. W kolejnych miesiącach z inicjatywy
Szymona Koszyka utworzono w Opolu Towarzystwo Skautów
Polskich, które swoją działalnością objęło powiaty: opolski, prudnicki i kozielski. Sieć drużyn harcerskich na terenie Górnego
Śląska rozrastała się bardzo dynamicznie. W okresie plebiscytu w powiecie opolskim funkcjonowały już 33 drużyny skautowe. W ówczesnej sytuacji do głównych zadań harcerzy należało
m.in. wychowanie młodzieży w duchu polskim oraz przygotowanie do potencjalnych działań zbrojnych. Harcerze angażowali się
w organizowanie przedstawień teatralnych, śpiewanie polskich
pieśni czy prowadzenie zajęć z zakresu metodyki harcerskiej.
W związku z dużym zainteresowaniem górnośląskiej młodzieży działalnością harcerską konieczne stało się przeprowadzenie
reorganizacji istniejących struktur. 23 października 1920 r. harcerstwo śląskie przyjęło nazwę Związek Harcerstwa Polskiego na
Górnym Śląsku. Nieoficjalnie podlegało ogólnopolskiemu Związkowi Harcerstwa Polskiego.
Pierwszy zlot harcerstwa śląskiego odbył się w Bytomiu 28 listopada 1920 r. Przybyło nań 568 harcerek i 496 harcerzy z 27 drużyn. Obecny był także druh dr Tadeusz Strumiłło, który reprezentował naczelnictwo ZHP w Warszawie.
Po okresie polsko-niemieckich zmagań o Górny Śląsk i podziale
regionu, powstanie Związku Polaków w Niemczech (ZPwN) stało
się okolicznością sprzyjającą reaktywacji drużyn harcerskich.
Działalność swą wznowiły już latem 1922 roku. Pierwsza Dzielnica ZPwN z siedzibą w Opolu była jedną ze struktur regionalnych działających na terenie Niemiec. Jej utworzenie wpłynęło
na reaktywację drużyn harcerskich, które wznowiły działalność
już latem 1922 r. Jako pierwsze uaktywniły się drużyny w Żernikach, Wójtowej Wsi pod Gliwicami 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. Związku Harcerstwa Polskiego w Prowincji Górny Śląsk. Na zebraniu inaugurującym dzia83

łalność Związku 11 marca 1924 r. wybrano jego władze: przewodniczącego Leona Powolnego, wiceprzewodniczącego Arkadiusza
Bożka i skarbnika Wacława Jankowskiego. Zatwierdzono również
statut, zgodnie z którym Związek swoją działalnością miał obejmować Śląsk Opolski. W myśl regulaminu głównym zadaniem
harcerzy miało być „współdziałanie z rodziną i szkołą w wychowaniu młodzieży w kierunku urabiania charakterów, rozwijania
dzielności fizycznej, pielęgnowania uczuć narodowych, kształcenia umysłów i zaprawiania do życia społecznego”.
W wyniku wzrostu zainteresowania młodzieży działalnością
harcerską konieczne było przeprowadzenie kolejnych reorganizacji w strukturach drużyn. W lutym 1924 r. utworzono Hufiec
Harcerski Śląska Opolskiego, który obejmował powiaty zabrski
i gliwicki. W kwietniu powołano drużynę harcerską w Opolu, a jej
drużynowym został Henryk Okos z Maliny. W dniu 1 stycznia
1925 r. na Śląsku Opolskim istniało jedenaście drużyn: po dwie
w miejscowościach Wójtowa Wieś, Zabrze, Żerniki, Mikulczyce
i Bytom oraz jedna w Opolu. Liczyły one wówczas 177 harcerzy
i harcerek. Ten dynamiczny rozwój został zauważony przez polskie środowisko harcerskie z Berlina, co zaowocowało podjęciem
współpracy między ośrodkami berlińskim i śląskim. Stanowiło
to podstawę do utworzenia jednolitych struktur harcerstwa polskiego w Niemczech. Realnym wynikiem tych działań było zorganizowanie zjazdu harcerskiego 9 maja 1925 r., na który przybyli działacze ze Śląska Opolskiego, z Berlina oraz reprezentanci
Związku Polaków w Niemczech. Wśród zaproszonych z Polski na
Zjazd znajdowali się przedstawiciele: organizacji młodzieżowych,
służby dyplomatycznej w Niemczech, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych oraz chorągwi harcerskich w Katowicach i Krakowie.
Na zjeździe podjęto decyzje, które miały wpływ na dalszy rozwój
organizacji harcerskich. Postanowiono m.in. ujednolicić strukturę i główne cele polskiej działalności harcerskiej w całych Niemczech. Nadano również jedną nazwę dla wszystkich organizacji:
Związek Harcerzy Polskich w Niemczech i podporządkowano je
jednemu zarządowi głównemu z prezesem Józefem Michałkiem
na czele. 1 stycznia 1926 r. na Śląsku Opolskim istniało osiem drużyn, które zrzeszały 207 harcerzy.
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Harcerze byli systematycznie szkoleni przez swoich instruktorów. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim problematyki harcerskiej, historii Polski oraz nauki czytania i pisania po polsku. Organizowano również kursy zawodowe, np. dla ślusarzy
czy introligatorów.
Działalność ZHP w Niemczech wspierał w sposób szczególny Leon
Malhomme, stojący na czele Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Bytomiu, później Opolu. W pracy harcerzy upatrywał szansę na wychowanie młodzieży Śląska Opolskiego w duchu polskiej
państwowości: „przyznawanie się jawne do polskości, występowanie na zewnątrz w charakterze harcerzy polskich, wyrabia
odwagę cywilną, z nadmiarem której na ogół się tutaj nie spotyka. Dobrze zaś zrozumiane i z przekonaniem rozpowszechniane
zasady harcerskie są w stanie wyrobić szereg jednostek o dodatnich charakterach, dla których prowadzenie w przyszłości pracy
narodowej będzie mniej kwestią zdobycia znośnych warunków
bytu materialnego, a bardziej duchową potrzebą”.
Na popularność harcerzy wpływało ich umundurowanie: ciemnoniebieskie kanciaste czapki, sportowe bluzy „feldgrau”, skórzane pasy i krótkie spodnie. Dzięki temu młodzież harcerska
była „widoczna”, a przynależność do drużyny stała się pewnego
rodzaju nobilitacją.
W latach 30. XX wieku 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 harcerstwa 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 miejscowości i działaczy polskich organizacji
młodzieżowych.
Mimo rosnących w latach 30. represji ze strony ruchu nazistowskiego polskie harcerstwo w Niemczech nadal prowadziło aktywną działalność, budziło zainteresowanie coraz to nowych
przedstawicieli młodzieży, którzy chcieli zasilić szeregi drużyn.
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Aby rozpropagować idee skautingu, organizowano imprezy,
otwarte również dla mieszkańców lokalnej społeczności, oraz
obozy harcerskie, na których realizowano program szkoleniowy,
np. trzytygodniowy obóz w Jemielnicy, w którym wzięło udział
39 osób.
Naziści od momentu przejęcia władzy w Niemczech dążyli do likwidacji polskiego ruchu skautowskiego. Mimo to na Śląsku Opolskim w 1934 r. powstały cztery kolejne drużyny. Niemalże przy
każdej drużynie istniały gromady zuchowe. W kolejnych latach
organizowano szkolenia instruktorskie oraz obozy dla młodzieży polskiej z terenów Śląska Opolskiego. Działania te zaowocowały wzrostem liczby harcerzy. Wiosną 1938 r. w ramach Związku Harcerstwa Polskiego w całych Niemczech funkcjonowało 10
hufców, w tym 130 drużyn i gromad, zrzeszających łącznie 2247
członków. Na Śląsku Opolskim działały 4 hufce:
- bytomski
- hufiec gimnazjum polskiego w Bytomiu
- zabrsko-gliwicki
- opolski.
Drużyny harcerskie bądź gromady zuchowe funkcjonowały w:
Bytomiu, Zabrzu, Mikulczycach, Opolu, Dobrzeniu Wielkim, Grudzicach, Starych Siołkowicach, Centawie, Strzelcach Opolskich,
Grodzisku, Jędryni, Jemielnicy, Jaryszowie, Cisku, Budziskach,
Borkach Wielkich, Wolęcinie, Wędzinie, Wysokiej, Wierzchu,
Groszowicach oraz Folwarku.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał działalność ZHPwN.
Harcerstwo, podobnie jak inne polskie organizacje, zostało zlikwidowane. Działaczy aresztowano i umieszczono w obozach
koncentracyjnych. Wśród osadzonych znaleźli się m.in.: Józef
Kwietniewski, Józef Kachel, Leon Powolny, Paweł Kwoczek,
Władysław Planetorz.
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Nagłówek z godłem Związku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/218]
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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]
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Reklama miesięcznika „Skaut”
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]
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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]
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Program X walnego zebrania Związku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech w 1932 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/218]
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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]
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Wizyta angielskich harcerzy w Opolu w 1929 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/217]
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Leon Powolny, prezes Związku Harcerzy
Polskich w Prowincji Górny Śląsk
w latach 1924-1926
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/3840/47]
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Henryk Okos, członek opolskiej
organizacji harcerskiej
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/1/217]

Maria Leśniowska
Polskie święta w Niemczech

Imieniny Marszałka
Tradycję obchodzenia imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego
przypadających na dzień 19 marca rozpoczęto już w 1915 roku.
Na Górnym Śląsku członkowie mniejszości polskiej świętowali
imieniny Józefa Piłsudskiego biorąc udział w mszach oraz w akademiach organizowanych przez pracowników Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas akademii dzieci deklamowały polskie wiersze oraz prezentowano tańce narodowe,
takie jak mazur i krakowiak.
W 1930 r. mieszkańcy Bytomia i okolic uczcili imieniny Pierwszego Marszałka Polski biorąc udział w nabożeństwie, które odbywało się w kościele Najświętszej Marii Panny. Program uroczystości
przewidywał również uroczystą akademię w Teatrze Miejskim.
Natomiast Konsul Generalny Leon Malhomme wraz z małżonką
zorganizował przyjęcie, na które przybyli pracownicy Konsulatu
Generalnego oraz przedstawiciele mniejszości polskiej w Niemczech. Na raut zorganizowany przez Malhomme’a zaproszeni byli
m.in. Ambroży Pordzik z rodziną, Leon Powolny, Arka Bożek,
Maksymilian Kośny, Mirosław Spychalski, Karol Musioł z żoną
oraz Paweł Kwoczek. Konsul Generalny przesłał Marszałkowi życzenia imieninowe:
Pierwszemu Marszałkowi Polski
Ukochanemu Wodzowi Narodu,
który ugruntował mocarstwową potęgę kraju,
mam zaszczyt przesłać w dniu Jego Imienin
w imieniu własnem, całego personelu Konsulatu Generalnego,
wszystkich Polaków i Żydów obywateli polskich,
zamieszkałych na Śląsku Opolskim
wraz z wyrazami najgłębszej czci,
szczere i serdeczne życzenia długich i szczęśliwych lat życia
dla dobra i dalszego rozkwitu naszej Ojczyzny.
						Leon Malhomme
Tradycja obchodzenia imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego
trwała nieprzerwanie, mimo jego śmierci w 1935 r., do wybuchu
II wojny światowej.
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Święto Konstytucji 3 Maja
Pierwsze w polskiej historii święto narodowe ustanowiono
29 kwietnia 1919 r.
Ludność z terenów rejencji opolskiej również aktywnie uczestniczyła w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Składano kwiaty na grobach żołnierzy oraz wywieszano flagi
Polski. W obchodach 3 maja brali udział przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech, pracownicy Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej, harcerze oraz członkowie mniejszości polskiej
w Niemczech. W Opolu, m.in. w kościołach pw. św. Wojciecha
oraz św. Sebastiana, odprawiano msze święte „za ojczyznę”, po
których uczestnicy w uroczystym przemarszu zmierzali do budynku Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej na akademię. W trakcie ceremonii śpiewano polski hymn, prezentowano polskie tańce ludowe, a członkowie związków śpiewaczych,
m.in. „Lutni”, „Echa” i „Jutrzenki”, uświetniali uroczystość wykonując polskie pieśni narodowe. Dzieci pracowników Konsulatu Generalnego deklamowały patriotyczne wiersze, a członkowie mniejszości polskiej z Gosławic wystawiali sztuki teatralne,
opracowane na podstawie dzieł polskich wieszczów narodowych.
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Leon Malhomme
wraz z małżonką zorganizował dla przybyłych gości zebranie towarzyskie w ogrodach konsularnych, które zakończyło obchody
Święta Konstytucji 3 Maja. Od 1922 r. na Górnym Śląsku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono wraz z kolejnymi rocznicami
III powstania śląskiego.
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Na terenie Górnego Śląska obchody Święta Niepodległości przybierały różne formy. Prasa polska publikowała artykuły, w których odtwarzano wydarzenia z 1918 r. W kościołach odprawiano
msze w intencji wolnej ojczyzny, a miejsca pamięci narodowej
ozdabiano flagami Polski i kwiatami. W Opolu uroczyste obchody
Święta Niepodległości po raz pierwszy odbyły się w 1931 r. Konsul
Generalny Leon Malhomme w swojej depeszy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w Warszawie podkreślał, że organizu98

jąc Święto Niepodległości w Opolu kierował się chęcią stworzenia
w mieście tradycji w urządzaniu świąt narodowych. W związku
z uroczystościami biura Konsulatu Generalnego w Opolu były
zamknięte dla interesantów. Zgodnie z programem, w godzinach
rannych w Kościele św. Wojciecha odbyło się nabożeństwo odprawione przez ks. prałata Józefa Kubisa. Po mszy pracownicy Konsulatu Generalnego oraz członkowie mniejszości polskiej z Opola
i okolic udali się do sali reprezentacyjnej Konsulatu Generalnego
na akademię. W trakcie uroczystości odśpiewano hymn Polski,
natomiast miejscowe chóry „Lutnia” i „Echo” zaprezentowały repertuar składający się z polskich pieśni narodowych. Po skończonej akademii przybyli goście udali się na przyjęcie zorganizowane przez Konsula Generalnego Malhomme’a. W trakcie gali
kilku pracowników Konsulatu urządziło popisy sportowe w jeździe konnej. Po uroczystościach odbyła się zabawa taneczna dla
przybyłych gości.
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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]
Program obchodów uroczystości Święta Niepodległości
w Opolu w 1932 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/185]
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Górnoślązaczki w pochodzie 3-majowym
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/131/456]

Program uroczystości zorganizowanych w ramach
obchodów imienin Józefa Piłsudskiego z 1935 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181]
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Program uroczystości zorganizowanych przez pracowników
Konsulatu Generalnego RP z okazji imienin Marszałka w 1932 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/185]
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Przemysław Jagieła
Polska spółdzielczość rolnicza

Korzenie polskiego ruchu spółdzielczego na Górnym Śląsku
sięgają drugiej połowy XIX w. Dość wspomnieć o powstających
w tym – i późniejszym – czasie bankach ludowych w Bytomiu, Gliwicach, Oleśnie, Opolu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich i Zabrzu
oraz Banku Rolników w Opolu. Zarówno w czasie kształtowania
się polskiej spółdzielczości, jak i w okresie międzywojennym polscy Górnoślązacy rozumieli, że spółdzielczość była jednym z filarów polskiego ruchu narodowego. Miała pełnić rolę ekonomicznej samoobrony i dawać poczucie bezpieczeństwa/niezależności
wobec nieprzychylnej Polakom administracji niemieckiej.
Początki polskiej spółdzielczości rolniczej sięgają lat 70. XIX w.,
kiedy zaczęły powstawać kółka rolnicze. Pod ich wpływem od
1909 r. tworzono też spółdzielnie o profilu rolniczo-handlowym,
tzw. „Rolniki”. W czasie I wojny światowej spółdzielnie polskie
zaprzestały swojej działalności. Reaktywowano je i stopniowo
rozbudowywano po wojnie. W okresie międzywojennym polska
spółdzielczość rolnicza była jednym z filarów polskiego ruchu
narodowego w rejencji opolskiej oraz ważnym ośrodkiem agitacyjnym. Spółdzielnie tego typu skupiały rolników, a ci stanowili
duży procent w strukturze społecznej mieszkańców rejencji. Poprzez pozyskiwanie nowych członków spółdzielnie przyczyniały
się do rozrastania i umacniana polskiego ruchu narodowego. Dla
polskiej spółdzielczości rolniczej duże zasługi położyło w okresie międzywojennym lokalne Towarzystwo Górnośląskich Rolników, powstałe w powiecie raciborskim. Czołową postacią tego
towarzystwa był Arka Bożek.
Polskie spółdzielnie rolnicze zajmowały się skupem i handlem
zbożami, sprzedażą nasion, pasz, nawozów sztucznych, opału,
a nawet maszyn rolniczych. Za produkty sprzedane za pośrednictwem polskich spółdzielni rolnicy-członkowie spółdzielni
otrzymywali ceny wyższe niż oferowały firmy/spółdzielnie niemieckie. Członkami spółdzielni byli z reguły rolnicy z małych
i średnich gospodarstw. Głównym źródłem utrzymania polskich
spółdzielni rolniczych były przychody własne oraz wsparcie od
banków ludowych.
Polskie spółdzielnie rolnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników w rejencji opolskiej. Jednym z powodów
tej atrakcyjności były korzystne warunki otrzymania kredytów.
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Zdarzały się nawet przypadki, że z polskimi spółdzielniami dyskretnie współpracowali niemieccy gospodarze. Zainteresowanie
to powodowało odpływ górnośląskich rolników z niemieckich
organizacji, czemu administracja niemiecka próbowała przeciwdziałać na wszelkie możliwe sposoby. Jednym z nich było udzielenie dużego wsparcia – głównie finansowego – dla niemieckich
„bauernferajnów”. Postawiono im też zadanie agitacji na rzecz
zniechęcenia do wstępowania do polskich odpowiedników.
Atrakcyjność polskich spółdzielni rolniczych przejawiała się permanentną wręcz obserwacją ich aktywności przez niemiecką
administrację i stopniowe zaostrzanie kursu wobec nich. Władze
rejencji postrzegały te spółdzielnie i ich konkurencyjność jako
działalność „wywrotową” i „polityczną zagrywkę”, będącą narzędziem polskiej propagandy, której celem było jedynie przeciąganie górnośląskich rolników na stronę polską. Walka z polską
spółdzielczością obliczona była zarazem na osłabianie polskiego
ruchu narodowego.
Batalia ta przybrała na sile szczególnie po dojściu do władzy narodowych socjalistów. Wprowadzili oni szereg ustaw dających
nawet możliwość odbierania gospodarstw członkom polskich
spółdzielni rolniczych czy w ogóle polskim Górnoślązakom. Poważnym zagrożeniem dla polskiego posiadania była ustawa o zagrodach dziedzicznych z 29 października 1933 r. (Reichserbhofgesetz), ograniczająca możliwość dzielenia gospodarstw uznanych
za dziedziczne między spadkobierców. Zawierała ona bowiem
stwierdzenie, że: „włościaninem może być ten, który jest z krwi
niemieckiej lub szczepowo równej”. Wszystkich właścicieli gospodarstw dziedzicznych uważano w drugim pokoleniu za Niemców,
bez względu na faktyczne pochodzenie narodowe.
Spółdzielnie rolnicze i ich członkowie szybko stali się obiektem
zainteresowania opolskiego Gestapo. Dyskryminacja i zastraszanie osiągały swój cel. Pewna część rolników w obawie o swoje gospodarstwa, a nawet swoje i swoich bliskich bezpieczeństwo, rezygnowała lub przechodziła z polskich do niemieckich spółdzielni
rolniczych. Mimo to liderzy polskich spółdzielni rolniczych nie
ustawali w staraniach o nowych członków. Kiedy w 1937 r. wygasła
konwencja genewska o Górnym Śląsku (ratyfikowana w 1922 r.),
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a wraz z nią prawa mniejszości polskiej, rozpoczęła się powolna
likwidacja spółdzielni rolniczych. 3 września 1939 r. Niemcy wydały tajne zarządzenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy,
na mocy którego majątki polskich spółdzielni przeszły w posiadanie spółdzielni niemieckich. Nad gospodarstwami polskich
działaczy spółdzielczych wyznaczono niemieckich powierników.
W 1939 r. osadzono w obozach koncentracyjnych 3 członków rad
nadzorczych „Rolników” i 9 innych pracowników. Powojenna restytucja „Rolników” miała już jedynie charakter formalny.
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Ogłoszenie o zebraniu Towarzystwa
Górnośląskich Rolników z Raciborza
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/1/237]

Ogłoszenie reklamujące produkty
raciborskiego „Rolnika”
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/1/237]
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Raport opolskiego Gestapo na temat działalności
Towarzystwa Górnośląskich Rolników w Raciborzu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/238]
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Raport opolskiego Gestapo z dożynek organizowanych
przez Górnośląskie Zjednoczenie Rolników w Opolu
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/238]
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Zażalenie Związku Polaków w Niemczech w związku z pobiciem
Józefa Tremla, kierownika oleskiej filii „Rolnika”
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/513]
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Informacja o powstaniu filii
raciborskiego „Rolnika” w Nędzy
[Archiwum Państwowe w Opolu,
sygn. 45/1/239]

Rolnicy z raciborskiego „Rolnika”
przed budynkiem spółdzielni
[Zbiory Bolesława Stachowa]
Zjazd delegatów Związku Polaków
w Niemczech w Raciborzu, na drugim
planie budynek raciborskiego „Rolnika”
[Zbiory Bolesława Stachowa]
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Wiadomość o założeniu kółka
rolniczego w Koźlu
[„Nowiny Codzienne” 1925,
nr 70 z 25 marca]
Informacja o walnym zebraniu
„Rolnika” ze Strzelec Opolskich
[„Nowiny Codzienne” 1924,
nr 291 z 17 grudnia]
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Konferencja rolnicza w Bytomiu
na temat planów założenia
miejscowej filii Górnośląskiego
Zjednoczenia Rolników
[„Katolik Codzienny” 1920,
nr 110 z 13 maja]

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

Ślązacy odwiedzali ważne dla wyznawanej religii miejsca od
czasów najdawniejszych, w poczuciu, że pielgrzymka jest szkołą
charakteru i wszelkich cnót. Poszukiwanie uzdrowienia, uzyskiwanie odpustów, zanoszenie błagań i dziękczynień wiodło ludzi
do Ziemi Świętej, do grobu Jakuba Apostoła w Santiago di Compostela, do Rzymu. Jednak nie każdego stać było na tak daleką
podróż. Mniej majętni znajdowali więc duchowe pocieszenie bliżej, w kościołach czy klasztorach posiadających relikwie świętych czy też ich wizerunki słynące jako cudowne. Taką sławą cieszy się od XIV wieku ikona „Czarnej Madonny” na Jasnej Górze
w Częstochowie. Na Śląsku wizerunkiem, do którego pielgrzymowano od XVII wieku głównie z błaganiem o uzdrowienie, był obraz Matki Boskiej Piekarskiej, przechowywany w Piekarach Śląskich. Na Górę św. Anny w powiecie strzeleckim, gdzie królowała
figura św. Anny Samotrzeciej, pielgrzymowano już w XV wieku.
Za najstarsze zaś miejsce pielgrzymkowe w Polsce jest uważane
Gniezno i grób św. Wojciecha.
Z biegiem lat pielgrzymki podejmowane indywidualnie lub
w grupach przybierały charakter coraz bardziej zinstytucjonalizowany. Organizacji różnego typu wyjazdów podejmowały się
stowarzyszenia, które dzięki swojej sieci kontaktów i doświadczeniu mogły zaoferować chętnym jak najlepsze warunki podróży i pobytu. Pielgrzymki oraz wycieczki ludności z niemieckiego
Śląska do miejsc położonych w Polsce stały się w latach 20. i 30.
XX wieku okazją do propagowania polskości przez organizatorów – stowarzyszenia polskie w Niemczech, jak np. koła skautów,
Związek Młodzieży Polsko-Katolickiej, a wreszcie – Związek Polaków w Niemczech.
Celem pielgrzymek były bliżej i dalej położone miejscowości,
w których znajdowały się ważne obiekty kultu religijnego. Przede
wszystkim odwiedzano wówczas Częstochowę; w dalszej kolejności wymieniane są Kraków i Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Bizja, Gidle, Piekary Śląskie, a pojedynczo nawet Warszawa,
Wilno i Rzym.
Poza przeżyciami religijnymi, dostarczały one na ogół pozytywnych wrażeń dotyczących miast, zabytków, ludzi, kultury. Dominowało u pielgrzymów poczucie wolności, braku zagrożenia
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ze strony służb mundurowych, swobody wypowiadania się we
własnym języku, w którym można było bez trudu porozumieć się
z ludnością polską. Ponadto z miejsc pielgrzymkowych przywożono na Śląsk książki, głównie śpiewniki i modlitewniki, które
w okresie nasilających się nacisków germanizacyjnych wykorzystywano jako podręczniki do domowej nauki języka polskiego.
Wiedza o tym, że wyjazdy takie umożliwiały Ślązakom zachowanie łączności z polskim językiem i kulturą, budziły lub umacniały
świadomość narodową pociągnęła za sobą próby przeciwdziałania im ze strony władz niemieckich. Jako miejsca pielgrzymkowe zalecano wówczas Bardo Śląskie (Albendorf) i Wambierzyce
(Wartha), miejscowości w owych czasach czysto niemieckie.
Mimo to znacznie popularniejsze były podróże do Polski. W roku
1931 pomiędzy 13 maja a 21 października odbyło się łącznie
38 wyjazdów organizowanych przez mniejszość polską, z których większość opisana jest jako pielgrzymki (30), część zaś jako
wycieczki (7), ewentualnie jako procesje (1). W roku 1932 zaś pomiędzy 27 maja a 20 września odbyło się 36 wyjazdów, w tym
10 wycieczek i 26 pielgrzymek (dane zaczerpnięto z akt zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Opolu, zesp. 1, sygn. 178).
Dodać trzeba, że także imprezy kwalifikowane jako wycieczki
miały zwykle w programie pewne wydarzenia o charakterze
religijnym, np. wyjazd do Krakowa obejmował wizytę u grobu
św. Stanisława, a do Wieliczki – mszę w podziemnej kaplicy solnej. W różnego typu wyprawach uczestniczyło od około 20 do
nawet 700 osób. Tą najliczniejszą była pielgrzymka do Częstochowy z maja 1934 roku, kierowana przez Leona Czogałę i Jana
Wawrzynka.
Anonsy o organizowanych wyjazdach drukowane były na łamach
polskojęzycznej prasy, np. apelowano do czytelników „Nowin
Codziennych” (1934, nr 77):
„Uwaga! Uwaga! Rodacy ze Śląska Opolskiego! Będziemy więcej
cenili nasze pochodzenie polskie, jeżeli poznamy naocznie śliczny
kraj polski. W bieżącym roku starać się będziemy, abyście Rodacy więcej niż dotychczas mieli sposobności zapoznać się z Polską.
Zapraszamy Was na pierwszy raz do przybytku kultury polskiej
i to na wycieczkę do Krakowa”.
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Ciekawą propozycją dla śląskiej młodzieży była wycieczka w Beskidy, ogłoszona także w „Nowinach Codziennych” (1934, nr 97):
„Baczność! Młodzieży pow. bytomskiego! Wycieczka do Beskid! Marszruta: Wisła-Koziniec-Barania Góra-Zamek p. Prez.
R. P.-Wisła. Towarzystwa Młodzieży pow. bytomskiego urządzają
w Zielone Świątki dwudniową wycieczkę do Beskid z powyższą
marszrutą. Koszta wynoszą, wraz z noclegami, mk. 4,50”.
Zgłoszenia na pielgrzymki przyjmowały zaufane osoby z różnych miejscowości, jak np.: z powiatu opolskiego i prudnickiego –
Franz Kotulla, Oppeln, z powiatu strzeleckiego – Jan Wawrzynek,
Gr. Strehlitz, z powiatu oleskiego – Jan Rychel, Rosenberg, z powiatu dobrodzieńskiego – Franz Kotulla, Dobrodzień, z powiatu
raciborskiego i kozielskiego – Leo Czogalla, Ratibor, z powiatu
gliwickiego – Viktor Gorzolka, Gleiwitz, z powiatu bytomskiego
i zabrskiego – Alois Pawliczek, Beuthen. Znajdujemy tu całą galerię postaci działaczy polskich na Śląsku. Leon Czogała, Wiktor
Gorzołka, Jan Rychel i Jan Wawrzynek, mimo młodego wieku,
byli już wówczas w pełni świadomymi, wybitnymi uczestnikami
polskiego ruchu narodowego na Śląsku.
Wyjazdy do Polski organizowane przez mniejszość polską na Śląsku obserwowane były i dokumentowane przez niemieckich tajnych agentów policji państwowej (Staatspolizei), ukrytych między
pielgrzymami. Sprawozdania z przebiegu pielgrzymek, zaopatrzone w adnotację „Geheim!” (Tajne), zawierają wiele szczegółowych informacji, np. o miejscu spożywania posiłków podczas
pielgrzymki, o opłatach za posiłki i noclegi. Z treści takiego sprawozdania, dotyczącego pielgrzymki pieszej z Raciborza i powiatu
raciborskiego do Częstochowy w dniach 21-28 maja 1933 r., dowiadujemy się na przykład, że wzięły w niej udział 43 osoby i że odwiedzono następujące miejscowości: Pszów, Wodzisław, Orzesze,
Piekary, Koziegłowy, Częstochowę. Uczestnikom wyjazdu zapewniono darmowy posiłek w postaci bułki i kiełbasy, natomiast za
nocleg w Częstochowie, w wieloosobowej sali, każdy z nich musiał
zapłacić 4 złote. Donosiciel relacjonuje także zamieszanie, jakie
spowodowały zaczepki ze strony grupy bezrobotnych po polskiej
stronie, niezadowolonych z powodu wysokości swoich zasiłków
w porównaniu z zasiłkami w Niemczech. Streszcza wszelkie
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przemowy, jakie usłyszeli pielgrzymi z ust duchownych i świeckich podejmujących pielgrzymów w podróży i na miejscu. Znamy
nawet niektóre personalia osób, które z jakichś względów okazały się istotne dla przebiegu pielgrzymki, np. jej kierownika –
Johanna Meinuscha z Raciborza.
Ze szczególną uwagą obserwowali agenci wszystko to, co mogło
dotyczyć spraw polskich. Prezentujemy niżej fragment takiego
sprawozdania z października 1933 roku.

„23 września po południu przybyło do Częstochowy
48 biskupów 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
politycznego. Następnie przemówił do nich nieznany z nazwiska 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 pielgrzymów
z Niemiec przyjeżdża do Częstochowy, aby umocnić
się przez modlitwę w świętym miejscu” (w oryginale
język niemiecki, przekład MI).
Archiwum Państwowe w Opolu, zesp. 1, sygn. 178,
s. 218-219.
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Pielgrzymi ze Śląska podejmowani byli szczególnie ciepło przez
jasnogórskich duchownych. Nierzadko zdarzało się, że gdy dostojnicy kościelni celebrujący uroczyste nabożeństwa zostali poinformowani, iż wśród pielgrzymów znajdują się goście ze Śląska,
zwracali się do nich ze specjalnymi pozdrowieniami i serdecznymi słowami wsparcia.
Szczególną wymowę patriotyczną miały w okresie międzywojennym pielgrzymki na Jasną Górę. Za sam udział w pielgrzymce można było trafić do kartoteki Gestapo; znajdujemy tam np.
kartę dotyczącą kobiety nazwiskiem Marie Cebulla, zamieszkałej w Zabrzu (Hindenburg), której jedyną przewiną było wzięcie
udziału w pielgrzymce do Piekar w dniach 17-19 lipca 1937 roku,
lub Gertrud Kreska z Dobrzenia Wielkiego (Gross Döbern), która
wybrała się do Częstochowy w dniach 2-4 lipca 1937 roku (akta
z Archiwum Państwowego w Opolu, zesp. 56, sygn. 747 i 4247).
Mimo mnożących się utrudnień formalnych (zakaz wydawania
paszportów zbiorowych) i transportowych (podstawianie pielgrzymom wagonów bydlęcych zamiast osobowych) nie zaprzestano ich organizowania niemal do wybuchu II wojny światowej.
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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]

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]
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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]

Pielgrzymka śląska do Rzymu, maj 1934 roku.
Uczestnicy pielgrzymki przed Ołtarzem Ojczyzny –
pomnikiem Wiktora Emanuela II, (fotografia
na następnej kartce)
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/15/882/1]
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Tłumaczenie z „Nowin Codziennych” ogłoszenia
o planowanej pielgrzymce do Częstochowy
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/178/235]
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Uroczysta procesja podczas pielgrzymki
na Jasną Górę, 1935 rok
[Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 3/1/0/15/544]
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Wycieczka śląskich Rodłaków do Warszawy, 1937 rok
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3840/0/4.5/74/1/0001]
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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]

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]
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W tłumie pielgrzymów łatwo było się ukryć tajnemu agentowi Gestapo
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3-1-0-16-876-136174]
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Karta z kartoteki Gestapo zawierająca dane kobiety
nazwiskiem Marie Cebulla
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/747]
Karta z kartoteki Gestapo zawierająca dane kobiety
nazwiskiem Gertrud Kreska
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/4247]
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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]
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Magdalena Knieja
Związki śpiewacze

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 Śpiewaczych. 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
śpiewaczych. 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 administracyjnych działających w niemieckiej części Górnego Śląska do polskich organizacji sprawiło, że 71 istniejących tutaj towarzystw śpiewaczych
musiało zawiesić swoją oficjalną działalność. Lecz wrodzone zamiłowanie ludności śląskiej do pieśni rodzimej i chęć krzewienia
mowy polskiej w śpiewie okazały się silniejsze niż niechęć rządzących. I tak już od roku 1924 pod patronatem Związku Polaków
w Niemczech zaczęły ponownie funkcjonować dwa Towarzystwa
Śpiewu: „Jutrzenka” w Żernikach (pow. gliwicki) oraz „Lutnia”
w Opolu, zachęcając kolejnych członków mniejszości polskiej
do wskrzeszania 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 Żernic, a wiceprezesem Alfons Klaka z Zaborza. Na drugim zjeździe Związku
13 listopada 1927 r. w Gliwicach zdecydowano o podziale całego
terenu Śląska Opolskiego na cztery okręgi śpiewacze: północny
(w jego skład wchodził także Wrocław), wschodni, zachodni i południowy. W tym czasie istniało 18 kół śpiewaczych, liczących
łącznie 476 członków. W 1932 r. ponownie zmieniono strukturę związkową i utworzono 5 okręgów towarzystw śpiewaczych:
przemysłowy, raciborsko-kozielski, opolsko-prudnicki, strzelecki i olesko-dobrodzieński.
W następnych latach, na przekór niesprzyjającej sytuacji politycznej, polskie zespoły śpiewacze wspomagane przez Związek
Polaków w Niemczech kontynuowały swoją działalność. Polegała
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ona m.in. na organizowaniu dorocznych zjazdów, walnych zgromadzeń i kursów dokształcających dla muzyków. Odbywały się
także festiwale pieśni ludowych oraz koncerty ku czci polskich
kompozytorów, np. Fryderyka Chopina. Organizowano msze
św. w języku polskim, uroczyste bale, konkursy śpiewacze oraz
przedstawienia muzyczno-teatralne. Kierownictwo ZPKŚ na Śląsku Opolskim od 1936 r. wydawało też miesięcznik muzyczno-literacki „Przyjaciel Pieśni”, który był źródłem bieżących wiadomości społeczno-politycznych z terenów ówczesnej rejencji opolskiej.
Dodatkowo informował o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez ZPKŚnŚO. Edukował i wychowywał młodych
czytelników w duchu patriotyzmu i miłości do polskiej pieśni.
Od 1936 r. organizowano również doroczne „Święto Śpiewaka”,
podczas którego występowały chóry śpiewacze oraz muzycy i soliści zawodowych scen polskich.
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 skonfiskowany przez
władze niemieckie. Do wybuchu II wojny światowej krążył wśród
mniejszości polskiej w nielegalnym obiegu. Pieśni, które się
w nim znalazły, zostały zakazane, a były to m.in.: „Boże, coś Polskę”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Oto dziś dzień krwi i chwały”,
„Piękna nasza Polska cała”.
Wszystkie działania Związku w okresie międzywojnia miały budować w społeczności polskiej poczucie przynależności do wspólnoty narodowej, opartej na podobnych wartościach patriotycznych i religijnych. Członkowie ruchu, połączeni tradycją, wiarą
przodków i dziedzictwem kulturowym, czynili wszystko, aby zachować pieśń polską w jej tradycyjnej formie. A nie było to łatwe
w ówczesnej rzeczywistości Śląska Opolskiego, gdyż na skutek
szykan i przeszkód niektóre towarzystwa śpiewacze zawieszały
swoją działalność. W ich miejsce 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),
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„Jutrzenka” (Grudzice, Żerniki, Wójtowa Wieś), „Cecylia” (Żędowice, Popielów), „Harmonia” (Wrocław), „Echo” (Cisek, Opole),
„Chopin” (Zabrze), „Skowronek” (Gierałtowice) i inne.
Sukces organizacyjny kół śpiewaczych w dużym stopniu należy przypisać działaczom i nauczycielom, 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 dziejopisarza społecznego ruchu muzycznego na Śląsku, Jana Łangowskiego (1902-1953) – redaktora
„Przyjaciela Pieśni”, Jana Witta (1901-1949) – dyrygenta, Jana Rychla (1902-1974) – nauczyciela, Józefa Kandziorę (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 Tonderę (1903-1986) – powstańca
śląskiego, pedagoga, zbieracza pieśni oraz Janinę Żnińską (18711949) – pierwszą redaktorkę miesięcznika literacko-muzycznego
„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 towarzystw śpiewaczych. Najważniejsze
z zainspirowanych przez Związek wydarzeń to m.in.: ogłoszenie
w 1927 r. lipca miesiącem pieśni polskiej, zainicjowanie w marcu
1933 r. obchodów „Wiary Ojców naszych”, przyjęcie protektoratu nad obchodami 25-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych
w części Śląska pozostawionej Niemcom, uczczenie przez śpiewaków 15. rocznicy powołania do życia ZPwN specjalnym zjazdem
śpiewaczym w dniu 23.01.1938 r. w Raciborzu, wręczenie sztandaru związkowego przez delegata ZPwN Władysława Wesołowskiego z Berlina prezesowi Alfonsowi Klace i pasowanie śpiewaków
ZPKŚ na Śląsku Opolskim macierzystym sztandarem „Rodła”.
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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]
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Legitymacja członkowska Towarzystwa
Śpiewu „Słowiczek” w Gosławicach
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
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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]
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Członkinie Polskiego Towarzystwa Śpiewaczo-Teatralnego „Dzwonek”
w Kępie. Na zdjęciu z nauczycielem Janem Rychlem, 1929 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
Przedstawienie dziewcząt z Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego
„Słowiczek” w Gosławicach, 1929 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
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Członkowie Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Jutrzenka”
w Grudzicach po meczu piłki nożnej, 1929 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
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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]
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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]
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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]
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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]
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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]
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Pamiętnik Zjazdu Związku Kół Śpiewackich na Śląsku
Opolskim, 6 maja 1928 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
Premierowy numer czasopisma muzyczno-literackiego
wydawanego przez Związek Polskich Kół Śpiewaczych
na Śląsku Opolskim, 1936 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/230]
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Daniela Mazur
Polski ruch czytelniczy

Historia polskiego ruchu czytelniczego na ziemiach znajdujących
się pod zaborem pruskim sięga roku 1843. Wówczas to powstały pierwsze 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. Biblioteki polskie w Niemczech
powstawały, aby wspierać pracę kulturalno-narodową organizacji polskich, w tym naukę języka polskiego. Były to zazwyczaj
małe biblioteczki, liczące od 100 do 300 woluminów. Działały przy
świetlicach, szkołach, kursach języka polskiego, harcówkach czy
oddziałach Związku Polaków w Niemczech.
Sieć bibliotek powiększyła się w okresie międzywojennym w czasie przygotowań do plebiscytu. Inicjatorem tych działań było Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu, dzięki któremu zorganizowano sieć bibliotek miejskich i wiejskich. Skuteczną akcję
biblioteczną 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 miesiąc luty, który
w szczególności poświęcono prasie i książce polskiej. W tym miesiącu również przeprowadzano wzmożoną akcję pozyskiwania
nowych czytelników.
Do rozwoju nowej sieci bibliotecznej na Śląsku Opolskim przyczyniło się również powstanie szkolnictwa polskiego wraz z Polsko-Katolickim Towarzystwem Szkolnym na Śląsk Opolski.
W samym tylko powiecie opolskim do końca 1927 roku założono 12 bibliotek. Tworząc ponownie sieć biblioteczną, na łamach
prasy polskiej wzywano czytelników do zwrotu dawniej wypożyczonych książek. Jednocześnie od roku 1924 zaczęły napływać
pierwsze dary biblioteczne. Przesyłane były one przez Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami zamieszkałymi Zagranicą im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Do akcji tej włączył się
także Związek Obrony Kresów Zachodnich Okręg Śląski w Katowicach, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w Warszawie.
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Aby zapewnić fachową obsługę polskich bibliotek w Niemczech,
organizowano specjalne szkolenia dla bibliotekarzy. Głównym
ich celem było nauczenie umiejętności technicznych 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 pochodzący z Grudzic Jan Adamek.
Oprócz wypożyczania książek na miejscu, do zadań biblioteki
należało również przygotowywanie zestawów książek do wypożyczania w teren. Dokumentem, który uporządkował organizację czytelnictwa w powiecie opolskim, był okólnik Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat opolski nr 1/27 z dnia
15 czerwca 1927 r. Regulował on zasady pracy terenowych bibliotek polskich i ich współpracy z biblioteką powiatową w Opolu.
Biblioteka powiatowa w Opolu była centralą odpowiedzialną za
rozdzielanie książek do bibliotek terenowych. Jej kierownikiem
został również Jan Adamek. Miejscowi bibliotekarze odpowiadali
za książki i majątek ruchomy prowadzonych przez nich bibliotek.
Wprowadzono opłaty, które wynosiły 30 fenigów za wpisowe i 10
fenigów stanowiących składkę miesięczną oraz wzory druków
bibliotecznych – legitymacji i karty czytelnika.
Od roku 1933 umacniał się reżim nazistowski. Pomimo 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 opolskim zaczęto zamieniać w czytelnie, wymieniając ich
księgozbiory.
Biblioteki polskie na Śląsku Opolskim zamknięto na mocy rozporządzenia z 16 sierpnia 1939 r., wydanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Rzeszy Niemieckiej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki, Oświaty i Wychowania. Nakazywało ono
wszystkim komórkom Gestapo, terytorialnym władzom administracyjnym oraz burmistrzom miast natychmiastowe zamknięcie i zabezpieczenie wszystkich bibliotek polskich na terenie Niemiec. Do akcji Gestapo przystąpiło już następnego dnia,
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tj. 17 sierpnia 1939 r. Wkroczono równocześnie do wszystkich lokali bibliotek, czytelni i świetlic polskich. Istniejące biblioteki polskie i księgozbiory zostały zamknięte i opieczętowane. W mniejszych miejscowościach książki pakowano i przewożono do Opola.
Meldunek o zakończeniu akcji przesłano do władz w Berlinie już
22 sierpnia 1939 r.
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Uczestnicy kursu bibliotekarskiego zorganizowanego przez
Towarzystwo Czytelni Ludowych w Katowicach (1929-1939),
(fotografia na następnej kartce)
[Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3848]
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Wykaz miejscowości, w których funkcjonowały polskie
biblioteki, oraz osób je prowadzących (1930)
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/257]
165

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]
Zaproszenie na organizowaną w styczniu 1934 r.
w Bytomiu Wystawę Książki Polskiej (1934)
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/257]
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Okólnik Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych
powiatu opolskiego nr 1/27 z dnia 15 czerwca 1927 r.
zawierający zasady funkcjonowania bibliotek
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/79]
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Wykaz polskich bibliotek wraz z ilością dostępnych
w nich książek – stan na 1 czerwca 1938 r.
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/2053]

Okólnik Komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych
powiatu opolskiego nr 1/27 z dnia 15 czerwca 1927 r.
zawierający zasady funkcjonowania bibliotek
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/79]
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Beata Śliwińska
Prasa polska

Z nastaniem XIX wieku wzmogły się potrzeby narodowe Polaków
żyjących pod zaborami.
Jak wylicza ks. Jan Kopiec: w 1801 r. Jan Gałeczka założył w Oleśnie bodaj pierwszą drukarnię (…), rok później powstała w Raciborzu, w 1804 r. drukarnię założył w Opolu Antoni Bielica. Należy
jednak zastrzec, że mowa tu – jak i w całym artykule – o drukarniach tekstów polskojęzycznych i prasie polskojęzycznej na
terenie ówczesnych Prus, później zjednoczonych Niemiec. Pięknie pisał Paweł Kwoczek w jednym z numerów „Informatora Naczelnictwa ZHP”: należymy do narodu polskiego, stanowimy z macierzą zwartą, niepodzielną całość, ale los dziejów zrządził tak, że
mieszkamy w państwie obcym.
Już w Statucie Związku Polaków w Niemczech, zatwierdzonym
na pierwszym walnym zebraniu w Berlinie 3 grudnia 1922 roku,
podkreślono znaczenie pielęgnowania języka polskiego. Temu
też służyło wydawanie prasy polskiej – różnorodnej tematycznie,
cenowo, formatowo, a nawet kolorystycznie. Jak pisze Zbigniew
Tomasz Klimaszewski: według danych niemieckiego spisu ludności z 1925 roku w rejencji opolskiej mieszkało 540 tys. Polaków, tj.
około 43% ogółu mieszkańców. Było więc dla kogo wydawać prasę
– zwłaszcza polską. Wojciech Wrzesiński zwraca uwagę na konieczność scalania prasy przeznaczonej dla mniejszości polskiej
w Niemczech. Takie zadania spełniać miała powołana w 1923 r.
Centrala Prasowa Związku Polaków w Niemczech.
Głównymi ośrodkami wydawniczymi było Opole (będące stolicą
rejencji i, czasowo, siedzibą Konsulatu Generalnego RP), Bytom
i Racibórz. Drukowano tam i wydawano m.in. „Gazetę Opolską”,
„Nowiny” (później „Nowiny Codzienne”), „Nowiny Raciborskie”,
„Dziennik Raciborski” czy „Katolika”. Jak zauważył Zbyszko Bednorz, ludzie krzątający się wokół sprawy polskiej dysponowali (…)
kadrą drukarzy, korespondentów, (…) siłą autorytetu moralnego (…).
Gazety polskie stały się w tym czasie na Śląsku najpotężniejszymi
ośrodkami kształtującymi opinię. Związek Polaków w Niemczech,
podzielony później na dzielnice, szybko dostrzegł znaczenie prasy dla propolskiej działalności. Prasa polska w Niemczech była
„informatorem” i niejako łącznikiem pomiędzy ludnością polską
w Niemczech i w Polsce.
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Jak cytuje Leonard Smolka redaktora Antoniego Pawletę: zebranie rozbitków plebiscytowych było pierwszym zadaniem pozostałej
(na Śląsku Opolskim) prasy polskiej.
Wiele dla Opola tamtych lat zrobili Bronisław Koraszewski i Jan
Łangowski (obaj mają w mieście ulice swojego imienia). Koraszewski, namówiony przez Stanisława Bełzę, przeniósł się z Bytomia
do Opola, gdzie wydawał „Gazetę Opolską” od 1890 roku aż do jej
zamknięcia w 1923 roku. Początkowo wychodziła jako tygodnik,
a w 1914 roku już jako dziennik. Z kolei z dokumentu zachowanego w Archiwum Państwowym w Opolu wynika, że Jan Łangowski
w 1936 roku podpisywał się jako redaktor „Nowin Codziennych”,
„Dziennika Raciborskiego” (będącego wersją „Nowin” dla Raciborza i Koźla), „Głosu Pogranicza i Kaszub” oraz „Katolika Trzyrazowego” (zespół Starostwo Powiatowe w Opolu, sygn. 45/2/2053).
Było to po odebraniu prawa do wykonywania zawodu Antoniemu
Pawlecie w ramach działań po wprowadzeniu tzw. ustawy o zawodzie dziennikarskim dnia 4 października 1933 r.
Niestrudzonym redaktorem i wydawcą był także właśnie Antoni
Pawleta. Przez dwa lata wydawał w Raciborzu tygodnik „Strzecha” (1926-1928), pamiętał o młodzieży, wydając miesięcznik
„Zdrój” – pismo Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polsko-Katolickiej na Śląsku Opolskim, współpracował z Alojzym Smolką,
późniejszym założycielem Teatru Lalki w Opolu, przy piśmie
satyrycznym „Der Igel” („Jeż”) kierowanym do Ślązaków słabo
mówiących po polsku, dodawanym do „Katolika” i „Nowin”. Czytelnicy „Nowin” uwielbiali cykl pisanych gwarą „Listów Gustlika
Kocyndra” z rysunkami Kazimierza Grusa, męża Mai Berezowskiej. Pawleta redagował tygodnik „Przyjaciel Ludu”, przypominając w podtytule: Kto oświatę szerzy, w lepszą przyszłość wierzy.
Nie lęka się trudu – ten przyjaciel ludu. Po zamknięciu „Katolika”
w 1931 roku (pisma z 64-letnią tradycją, którego założycielem był
Karol Miarka), chciał wrócić do czasów jego świetności, wydając
„Katolika Trzyrazowego”, a ponadto „Głos Polski z Berlina” – nie
w Berlinie, Bytomiu ani Opolu, lecz w Suchym Borze.
Poszczególnym tytułom często towarzyszyły dodatki i informatory. Bodaj najbogatsze w dodatki były „Nowiny Codzienne” – wychodziły wraz z nim pisemka dla dzieci „Anioł Stróż” i „Nasza
Gazetka”, ponadto „Rodzina” („Pismo poświęcone wychowaniu
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i nauce domowej”), „Piast” (poświęcony „sprawom religijnym,
nauce i rozrywce”), „Żaba” (bezpłatny dodatek humorystyczny)
czy „Śmieszek” (informowano, że „wychodzi, kiedy chce i kiedy
mu się podoba”). Pamiętano o czytelniczkach – wydawano dla
nich pismo „Górnoślązaczka. Jednodniówka dla kobiet polskich
na Śląsku Opolskim”. Propagowano turystykę, opiewając piękno
regionu i kraju w dodatku „Turystyka Polska. Dwutygodniowy
Dodatek Krajoznawczo-Turystyczny”. Nie zapominano o wiadomościach i aktualnościach dla rolników, wydając dodatek „Rolnik” oraz „Gospodarz Wiejski. Pismo poświęcone podniesieniu
gospodarstwa wiejskiego, a zarazem organ kółek rolniczych na
Śląsku Opolskim”. Z kolei do „Gazety Opolskiej” dodawano np.
„Gościa Niedzielnego”. Cytując raz jeszcze Z. Bednorza: [redaktorzy i wydawcy] musieli się dobrze namyśleć, co pisać i jak pisać
(…). Jak pisać, aby lud zrozumiał. Temu służyły właśnie dodatki do
gazet – rzec można, dla każdego coś ciekawego.
Od 1924 roku w Opolu wydawano miesięcznik „Harcerz Opolski”,
którego redaktorem był Wojciech Michałek. Dwa lata później
wychodziło ono już jako „Harcerz Polski w Niemczech”. Pismo
przestało się ukazywać w 1926 roku z powodów finansowych. Tematykę harcerską i patriotyczną podejmował również „Informator Naczelnictwa ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] w Niemczech”, wydawany w Opolu w latach 1937-1939, redagowany przez
Józefa Kachela we współpracy z Władysławem Planetorzem
i Arturem Gadzińskim.
Z uznaniem trzeba wspomnieć o żonach redaktorów i wydawców,
które Zbyszko Bednorz określał jako kobiecy oddział pomocniczy
i wspomagający. Otóż, jak podaje Maria Kalczyńska, Franciszka
Koraszewska w 1902 roku otworzyła księgarnię propagującą „Gazetę Opolską” i jej dodatki, zaś dziesięć lat później Maria Liguda-Pawletowa otworzyła księgarnię promującą „Nowiny” (od 1919
roku „Nowiny Codzienne”). Kalczyńska podkreśla nacisk redaktorów opolskich gazet na wydawanie i popularyzowanie polskiej
prasy, książki i kultury narodowej wśród ludności. Bogdan Cimała tak podsumowuje działalność ośrodków prasowych: uczono,
że chór, teatry, zespół muzyczny to także pogłębianie umiejętności
wokalnych, językowych (…) Współpraca z ludem, jego obserwacja
pozwalała odnajdywać redaktorom drogę do serc i umysłów współ175

ziomków. Propagując słowo polskie, przyczyniali się do utrwalania go na terenach, które po plebiscycie w 1921 roku znalazły się
poza granicami Polski.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wśród Polaków w Niemczech nie było
zgody i pełnej jedności: istniał bowiem Związek Polaków w Niemczech (od 3 grudnia 1922 roku, zdelegalizowany w 1940 roku) oraz
Związek Polaków na Śląsku (założony 22 stycznia 1936 roku, zawiesił działalność 14 lutego 1937 roku). Tak tedy ścinały się opcje,
poglądy i stronnictwa na łamach „Górnoślązaka” (z mocnym głosem Wojciecha Korfantego) i „Katolika” (Adama Napieralskiego),
będących organami Związku Polaków w Niemczech oraz „Słowa
Śląskiego” czy „Katolika Trzyrazowego”, wychodzącego trzy razy
w tygodniu (Antoniego Pawlety), będącymi wydawnictwami z ramienia Związku Polaków na Śląsku. Jakkolwiek wśród redaktorów i czytelników zaznaczały się polityczne animozje, mające
wpływ na treść prasy polskojęzycznej, to najważniejsze jest – co
podkreśla Joachim Glensk – że prasa pozwoliła przyspieszyć proces uświadomienia narodowego.
To, o czym i jak pisano, miało niewątpliwy wpływ na wzajemne relacje ludności – a te nie były dobre, w miarę upływu lat
animozje wręcz się nasilały. Już w czasach powstań śląskich,
w roku 1920, napadnięto na wydawnictwo i drukarnię „Gazety
Opolskiej” (Jan Reiter mówi wręcz o nieudanym zamachu na
Koraszewskich). Kolejny napad miał miejsce w dniu wybuchu
III powstania śląskiego. Wiele złego wyrządziła wydana w 1933
roku przez Goebbelsa tzw. ustawa o zawodzie dziennikarskim.
Surowe wymogi, jakie wprowadzała, sprawiły, że w 1935 roku
jedynym polskim dziennikarzem wpisanym na listę zawodową
na Śląsku Opolskim był Jan Łangowski. Tymczasem, jak przypomina Ryszard Hajduk: dnia 20 czerwca 1939 roku, z polecenia
Śląskiego Urzędu Propagandy Rzeszy we Wrocławiu (…), wszystkie
pisma polskie ukazały się po raz pierwszy z niemieckimi tłumaczeniami w nagłówkach (…), obok „Nowin Codziennych” – „Neueste
Tages-Nachrichten”, „Nowin” – „Neueste Nachrichten”, „Dziennika
Raciborskiego” – „Ratiborer Tageblatt”, „Katolika” – „Der Katholik”. Zamknięcie redakcji „Głosu św. Franciszka” pod koniec 1938
roku – wychodzącego we Wrocławiu od 1907 r. miesięcznika dla
polskiej ludności Śląska Opolskiego – przypieczętowało tylko los,
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jaki dotknął później kolejne tytuły prasy polskiej, m.in. „Posłańca Niedzielnego”, którego wydawanie zakończono na początku
1939 roku.
Lata trzydzieste to koncentracja wydawnictw prasowych w Opolu. Jak wylicza Edward Mendel, tutaj drukowano tytuły: „Nowiny
Codzienne”, „Nowiny”, „Dziennik Raciborski”, „Głos Pogranicza
i Kaszub”, „Głos Polski z Berlina”, „Katolik Trzyrazowy”, „Przyjaciel Pieśni”, „Zjednoczenie”, „Młody Polak w Niemczech”, „Gość
Świąteczny”, „Dzwon”. Gazety były zwalczane przez organizacje
nazistowskie, w związku z czym malał ich nakład i sprzedaż.
Przykładowo – dalej cytując E. Mendla – w sierpniu 1939 roku
„Nowiny Codzienne” wychodziły w liczbie 780 egzemplarzy (wobec 1010 egz. w listopadzie 1936), natomiast „Katolik Trzyrazowy”
w ilości 915 egz. (wobec 1120 egz. w listopadzie 1936). Jednakże –
jak zauważa L. Smolka – ilość czytelników nie pokrywała się z ilością abonentów. W rzeczywistości abonentami byli tylko ci, którzy
nie zważali na szykany (…). Do tych ludzi wieczorami schodzili się
inni, łaknący polskiego słowa, czytali gazety głośno, grupami, pożyczali je cichaczem i zwracali właścicielowi.
Wobec zakazu sprzedaży prasy polskiej na dworcach kolejowych
szukano alternatywnych form dystrybucji. Od słowa do słowa,
od ogłoszenia do reklamy zaczęły powstawać samorzutnie kryptokioski i kryptoksięgarnie. Przekazywano sobie adresy, gdzie
można było odebrać wybrany numer gazety. Mimo kryzysu gospodarczego ludzie sięgali do portfela, by kupować, czytać i dalej
przekazywać słowo polskie. Wszystko to wśród powtarzających
się napadów na siedziby drukarni, na pracowników polskiej prasy (tragiczna śmierć redaktora naczelnego „Katolika Codziennego” i „Nowin Codziennych” Augustyna Kośnego, którego ciało
znaleziono 28 lipca 1939 r. w kanale w Berlinie), konfiskat numerów i dodatków, procesów wytaczanych redaktorom czy czasowe zawieszanie tytułów (np. w marcu 1931 r. nadprezydent Rejencji Opolskiej na cztery tygodnie zawiesił „Katolika” i „Nowiny”,
zaś w lipcu na dwa tygodnie „Katolika Codziennego” i „Katolika”). Tymczasem – jak przypomina L. Smolka – tzw. konwencja
genewska dla Górnego Śląska gwarantowała mniejszościom narodowym prawo ogłaszania publikacji i druków wszelkiego rodzaju w ich własnym języku, sprowadzania tychże z zagranicy i rozpowszechniania.
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Po obu stronach granicy trwało oczekiwanie na wybuch wojny,
która 1 września 1939 roku o świcie zaskoczyła nie tylko Jana
Łangowskiego, przygotowującego do kolportażu najnowszy numer „Nowin Codziennych” (jedynego polskiego czasopisma
w Opolu, które, mimo kłopotów finansowych i różnych trudności, wydawano do początku II wojny światowej). Polska prasa –
jak i polska książka, polski śpiew, polski teatr – przyczyniły się
do, jak to określał Ryszard Hajduk, ukształtowania się osobowości
polskiej w Ślązaku, ówczesnym obywatelu państwa niemieckiego.
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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]
179

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

180

„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]
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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]

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

Kartoteka Gestapo Jana Łangowskiego – redaktora,
dziennikarza, działacza mniejszości polskiej w Niemczech
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/56/12752]
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]
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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]
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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]
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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]
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W innym miejscu redaktorzy „Słowa
Śląskiego” komentowali sytuację
czasopism polskojęzycznych, na łamach
których zaznaczał się rozdźwięk wśród
mniejszości polskiej
[„Słowo Śląskie” 1936, nr 1]
„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]
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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]
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„Kocynder” przedrzeźniał i parodiował niemal
wszystko i wszystkich – tym razem zebrania
Towarzystwa Polek
[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/227]
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W prasie nie zapominano o najmłodszych –
publikowano dodatki do gazet, zamieszczano
specjalne rubryki i działy, zapewniając naukę
i rozrywkę [„Nowiny Codzienne” 1937, nr 94]
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Reklama księgarni i drukarni „Nowin
Codziennych” – punkt prowadzony był
przez Marię Ligudę-Pawletową, żonę
redaktora Antoniego Pawlety
[„Nowiny Codzienne” 1923, nr 8]
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]
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Justyna Sowińska
Polska prasa dla dzieci

Związek Polaków w Niemczech wydawał dwa pisma przeznaczone dla młodych czytelników: „Małego Polaka w Niemczech” – dla
dzieci do lat 14 i „Młodego Polaka 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 formacie 23x31 cm, numer liczył przeciętnie około
35 stron, zaopatrzony był w piękną, barwną okładkę, którą tworzyli znani graficy i fotografowie, jak: Ludomir Kapczyński, Aleksander Kraśkiewicz, Janina Kłopocka, Marcin Nowak.
Redakcja „Młodego Polaka w Niemczech” mieściła się w siedzibie Związku w Berlinie. Pierwszych pięć numerów pisma wydrukowały Berlińskie Zakłady Graficzne Karbowskiego, następne
wydawnictwo „Narodu” w Herne w Westfalii i opolskie wydawnictwo „Nowin”. Do 1932 r. redaktorem pisma był Stefan Murek,
po nim funkcję tę pełnił Edmund Jan Osmańczyk, rolę zastępcy
powierzono Helenie Lehr.
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. Funkcjonowanie czasopisma było możliwe dzięki działającej od 1923 roku
w Berlinie Centrali Prasowej Związku, która nieodpłatnie przesyłała artykuły informacyjne i komentarze. Redakcja otrzymywała także z Warszawy serwis informacyjny od Polskiej Agencji
Telegraficznej oraz materiały od Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Najwięcej danych redakcja pozyskiwała jednak
od samej młodzieży, ogłaszając różne konkursy na sprawozdania
opisowe czy relacje fotograficzne.
Pismo przywiązywało dużą wagę do kwestii świadomości i jedności narodowej, podkreślano w nim wartości, jakie niosły za sobą
przywiązanie do wiary katolickiej i ludowych tradycji. W piśmie
wydzielono osobny dział pt. „Kongregacje”, który dotyczył życia
religijnego. W każdym prawie numerze omawiano także polskie
zwyczaje i twórczość ludową. Od numeru 1 z 1936 roku prowadzono specjalny dział „Obyczaj polski”. W tym samym wydaniu po195

jawiły się „Wiadomości o Polsce”. Wiele miejsca poświęcono np.
Józefowi Piłsudskiemu (cały numer 6 z 1935 roku wydano jako
specjalny w związku z jego śmiercią). Zamieszczano liczne publikacje na tematy historyczne i turystyczno-krajoznawcze, opisano polskie regiony, wybrane miasta i wsie. Często przypominano ważne wydarzenia historyczne (np. rocznicę unii lubelskiej,
zwycięstwo pod Wiedniem). Każdego roku ukazywał się numer
specjalny poświęcony jednej idei, np. w 1934 r. było to hasło „Oto
Polska” (nr 6-7 z 1934 roku).
Dużym zainteresowaniem cieszył się dział porad praktycznych
oraz kącik zabawy i humoru. „Druhna Hania”, „Młoda Polka”
i „Druh Mietek” udzielali porad kulinarnych („Przepisy kuchenne”, „Z kuchni”), z zakresu majsterkowania („Czy potrafisz zrobić?”, „Robótki ręczne”), uczyli, jak organizować imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe w drużynach harcerskich i innych
organizacjach młodzieżowych („Poradnik organizacyjny”, „Inscenizacje”, „Teatr ludowy”, „Sport i harcerstwo”, „Wychowanie
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 r. zaczęto omawiać polskie nowości wydawnicze („Co czytać”, „Nowe książki”, „Wśród książek”).
Pisemko dla najmłodszych „Mały Polak w Niemczech” 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 Warszawie. Początkowo wydawano go w 800 egzemplarzach, jednak
w miarę wzrostu popularności nakład podniesiono do ok. 5 000
egzemplarzy. „Mały Polak” kosztował 20 fenigów miesięcznie.
Ukazywał się raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące (szczególnie numery lipcowe i sierpniowe były łączone). Pismo docierało
do czytelników dzięki kolporterom, którzy również pobierali pieniądze za prenumeratę. Pismo zaczęło ukazywać się 1 sierpnia
1925 r. w Berlinie. Jego redaktorem był Franciszek Jankowski,
nauczyciel, działacz harcerski i dziennikarz. Prowadził on dział
korespondencji z dziećmi jako „wujek Franek”. Ten bezpośredni
kontakt z odbiorcą stanowił jedną z najistotniejszych form wy196

chowawczych pisma. Dzieci pisząc do „wujka Franka” ćwiczyły
swoje umiejętności posługiwania się językiem polskim. Dziecięca
korespondencja, przynosząca bogate informacje z życia Polaków
na Śląsku, z czasem tak się rozrosła, że odpowiedzi na listy zaczęto drukować w formie specjalnych dodatkowych składek. Uwagę
najmłodszych starano się pozyskać poprzez konkursy, zagadki
i dział rozrywek umysłowych. Szczególną rolę odgrywały konkursy o profilu literackim, które stanowiły namiastkę lekcji języka polskiego. Wśród rozrywek umysłowych przeważały takie,
które stanowiły zarazem ćwiczenia językowe.
Na treść pisemka składały się ponadto teksty literackie oraz wiadomości geograficzne, historyczne, przyrodnicze i wskazówki
dla majsterkowiczów. „Mały Polak w Niemczech” spełniał ważną rolę w propagowaniu harcerstwa, a zwłaszcza ruchu zuchowego. Z okazji 25-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech wydano numer specjalny, w całości poświęcony zuchom
(nr 7 z 1938 roku).
Na osobną uwagę zasługuje szata graficzna. Pisemko redagowano bardzo starannie, wykorzystując grafiki kopiowane z „Płomyczka”, opracowywane przez ilustratorów „Naszej Księgarni”.
W uzyskiwaniu atrakcyjnego wyglądu zasłużyli się także Janina
Kłopocka i wybitny artysta łużycki, Marcin Nowak.
W 1936 roku „Mały Polak w Niemczech” obchodził swoje dziesięciolecie. Wydano z tej okazji numer specjalny, na który składały
się wspomnienia z przeszłości i plany na przyszłość. Ostatni numer pisma ukazał się 1 sierpnia 1939 r.
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Katarzyna Mazur-Kulesza
Gabinet Edmunda Jana Osmańczyka

W Muzeum Uniwersytetu Opolskiego znajduje się gabinet Edmunda Jana Osmańczyka – pisarza, publicysty, poety i dziennikarza, polityka i politologa, posła wielu kadencji i senatora III RP.
A w gabinecie – przedmioty należące do senatora, które wnuk
Edmunda Jana Osmańczyka Szymon Ostrowski przekazał naszej uczelni jako darowiznę bądź depozyt. Są to m.in. zabytkowe
meble z dawnego mieszkania Edmunda Jana Osmańczyka, dokumenty, fotografie oraz rodzinne pamiątki. Do ekspozycji włączono też wybrane eksponaty z kolekcji własnej muzeum. Zgromadzone eksponaty przybliżają życie oraz działalność Edmunda
Jana Osmańczyka, jednego z najwybitniejszych działaczy Związku Polaków w Niemczech. Jego spuścizna znajduje się ponadto
zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
Edmund Jan Osmańczyk, pisząc o powstaniu Rodła, wspominał:
„Byłem przy tym. Było to w listopadzie 1932 roku w stolicy Prus
i Rzeszy Niemieckiej w Berlinie, w dzielnicy Charlottenburg, przy
Schlüterstrasse, gdzie mieściła się wtedy centrala Związku Polaków w Niemczech”.
Dwa dni po wyborach do parlamentu Rzeszy, które odbyły się
6 listopada 1932 roku, w Związku Polaków w Niemczech zwołana
została narada poświęcona sytuacji Polaków w Niemczech wobec groźby przekształcenia się Niemiec w hitlerowską III Rzeszę.
Dyskusja zakończyła się następującymi wnioskami: „Po pierwsze, należy przygotować do najcięższych lat walki półtoramilionową społeczność polską żyjącą nad Odrą i na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim oraz na wychodźstwie na Ziemiach Połabskich,
w Westfalii i w Nadrenii. Po drugie, należy ratować i ocalać od
zapomnienia wszystkie ślady polskości na ziemiach wiekowego
zaboru pruskiego od Prus Wschodnich po Odrę i Nysę Łużycką.
Po trzecie, należy wreszcie zrealizować uchwałę Rady Naczelnej
Związku Polaków z 1924 roku o potrzebie oryginalnego symbolu
narodowego – „znaku polskości”.
Organizatorzy Związku, wraz z naczelnym sekretarzem dr. Janem Kaczmarkiem, zdawali sobie sprawę z tego, że akceptacja
„niemieckiego pozdrowienia” dla wielu oznaczać będzie zgodę na
germanizację. W czasie dyskusji zabrał głos Stefan Murek, przyjaciel Osmańczyka z Bielan, który swym pomysłem zafascynował
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wszystkich słuchaczy. Otóż, jego zdaniem, symbolem tożsamości
narodowej Związku Polaków w Niemczech powinna być „wierna
rzeka narodu polskiego – Wisła”. Już Jan Długosz w XV wieku
głosił bowiem, że „pierwsza w Polsce, rzeka Wisła to rzek polskich czoło i ozdoba”. Wizerunkiem graficznym owego symbolu
zajęła się 28-letnia wówczas Janina Kłopocka, która ukończyła
studia rysunku i grafiki w Kunst Akademie w Berlinie i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. „Ten znak wyłonił się po wielu
długich dyskusjach – wspominała w rozmowie z dziennikarzem
wzruszona artystka. – Pamiętam pierwsze spotkanie w sali obrad
Domu ZPwN na ulicy Poczdamskiej w Berlinie. Dr Jan Kaczmarek stwierdził z niepokojem, że po dojściu Hitlera do władzy wytworzyła się zupełnie nowa sytuacja dla Polaków w Niemczech,
że budzi to wiele niepokoju i wymaga zdecydowanego działania”.
Nie oznaczono jeszcze Krakowa, jako dawnej stolicy i kolebki kultury polskiej – punkt symbolizujący to miasto, na schematycznie
zarysowanej linii Wisły, pojawił się później i dopełnił symbolikę
Rodła. Kraków „zamanifestował trwałą łączność Polaków znad
Odry i Bałtyku z Wisłą! Po raz pierwszy po wielu wiekach rozłąki!
Jak wspominała potem Janina Kłopocka, pozostała tylko sprawa nazwy nowego polskiego znaku”. Tym istotnym problemem
zajął się osobiście 19-letni wówczas redaktor „Młodego Polaka
w Niemczech”, Edmund Jan Osmańczyk. Ze słowotwórczej gry
dwóch wyrazów „rodzina” i „godło” powstało ostatecznie „Rodło”.
W tym miejscu warto przytoczyć słowa Stanisława Wasylewskiego, który w książce pt. „Na Śląsku Opolskim” pisał o Rodle tak:
„To była bardzo dobra myśl zjednoczyć wszystkich Polaków żyjących w państwie niemieckim pod jednym zawołaniem, jak pierwotni rycerze polscy w zgiełku bitewnym jednoczyli się na zawołanie Półkozy czy Jastrzębia. Takim zawołaniem stało się Rodło.
Nowy wyraz wszedłszy nagle do języka potocznego zadziwił ludzi
swoim doskonale autentycznym dźwiękiem. Byli nawet tacy, którzy nawet studia urządzali po słownikach, aby koniecznie znaleźć jego genealogię i stare znaczenie. Tymczasem żadnego rodła
nigdy nie było”.
Zadaniem Janiny Kłopockiej było także wykonanie kolorowej
ulotki, która miała za zadanie wyjaśnić symbolikę i upowszechnić znak Rodła, przedstawiający bieg Wisły i sylwetkę Wawelu.
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Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech, która z okazji
dziesięciolecia istnienia Związku obradowała 3 grudnia 1932 roku
w Berlinie, była zachwycona ideą Rodła. Niestety, jak zanotował
Osmańczyk, „w kasie Związku była pustka. Nie mieliśmy pieniędzy
na wybicie kilkudziesięciu tysięcy emaliowanych biało-czerwonych znaków, ani na wydrukowanie barwnych oczywiście ulotek
i plakatów Janiny Kłopockiej”. Pomysł, jak w tej sytuacji rozpropagować symbol Związku, zgłosił Stefan Murek: zaproponował
Osmańczykowi napisanie wiersza na dziesięciolecie Związku
Polaków w Niemczech, który miał być deklamowany na wieczorkach okolicznościowych. Edmund Jan Osmańczyk w czterdziestu
strofach opisał dziesięć lat dziejów Związku Polaków w Niemczech. Jak sam wspomina: „Był to najdłuższy wiersz – w myśli
nazywałem go poematem – jaki napisałem w życiu. Rymy były
niewyszukane, aby zachować prostotę i zrozumiałość, ale rytm
był przydatny nawet dla melodeklamacji. Radzie spodobała się
ostatnia zwrotka zbyt długiego wiersza i poleciła ją upowszechnić we wszystkich dzielnicach na dziesięciolecie Związku”. Wobec
narastania hitlerowskiego terroru, członkom ZPwN pozostały
dwie możliwości organizowania zebrań: otwarte, czyli dostępne
dla wszystkich, albo zamknięte, przeznaczone dla wybranych
działaczy danej organizacji. Wybrano tę drugą formę, jednak bojówki SA bardzo często starały się zakłócić spokój tych spotkań.
W grudniu 1932 roku, w rocznicę dziesięciolecia istnienia Związku Polaków w Niemczech, zebrania odbywały się pod hasłem:
„I nie ustaniem w walce,
Siłę słuszności mamy
I mocą tej słuszności
Wytrwamy i wygramy!”
Ten czterowiersz wzywający do narodowej jedności i wewnętrznej mobilizacji zaczynał się nietypowo, bo od spójnika „i”, na
dodatek pisanego dużą literą. „Nikt się nie domyślał – wspomina Osmańczyk – że to było logiczne uwieńczenie 39 poprzednich
zwrotek wielkiego poematu”. Upowszechnianie tradycji Związku
Polaków to jednocześnie utrwalanie pamięci o tej niezwykłej organizacji, o ogromnej roli, jaką odegrali w tamtych burzliwych
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czasach jej założyciele i spadkobiercy. Gromadzenie w muzeach,
bibliotekach, archiwach i innych instytucjach kultury pamiątek
i dokumentów Rodłaków, także osobistych, jest niezwykle cenne
dla kształtowania świadomości środowiska lokalnego. Pielęgnowanie pamięci o wybitnych postaciach kształtujących historię
naszego regionu to obowiązek kolejnych pokoleń.
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