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IDZIEMY DALEJ!
Pierwszy Wielki Kongres Polaków w Niemczech 

odbył się w dniu 6 marca 1938 r. w Berlinie »przed 
oczami i całego Narodu Polskiego i całego 
Narodu Niemieckiego i całego świata.

Świat spostrzegł, że na Polaków w Niem
czech musi patrzeć z uwagq.

Naród Niemiecki przejrzał, że lojalnym 
ale dumnym Polakom w Niemczech warto 
oddać należny im szacunek.

Naród Polski widzi, że w Niemczech ma 
licznych, zgodnych a godnych synów.«

Potwierdzeniem tych słów, wypowiedzianych na 
Kongresie, były głosy prasy o Polakach w Niemczech:

»Kongres delegatów półtora milionowej 
ludności polskiej w Niemczech« - pisała 
prasa całego świata.

»Die stolzen Polen in Deutschland - 
Reichstagung des Polenbundes« - pisały 
gazety niemieckie.

»Polska może być dumna ze swych 
synów w Niemczech« - pisała z miłościg bra
terską prasa polska w Państwie Polskim.

»Duch w Was jest silny« - mówili goście, 
przybyli na Kongres.

»Jesteśmy wielką, zgodną, rodzinną gro
madą« — mówili sobie w dniu Kongresu wszyscy 
Polacy w Niemczech.



Spełnił Kongres swe zadanie.
Udowodniliśmy raz jeszcze wobec świata całego, 

że przemilczeć czy zbagatelizować nas nie można.
Jesteśmy*! będziemy!
Zarazem Kongres dał jedno nieznane dotqd 

wielkie przeżycie. Oto po raz pierwszy w dziejach 
Ludu Polskiego w Niemczech zasiedli obok siebie 
w jednej sali Bracia ze wszystkich terenów, zebrani 
w wielotysięcznej gromadzie.

Oto po raz pierwszy mogli się wszyscy Tomasze 
niewierni namacalnie przekonać, że idea jedności, 
głoszona przez Zwigzek Polaków w Niemczech, jest 
ideq, wypływajqcq ze wszystkich serc polskich, bez 
względu na miejsce zamieszkania, stan czy majqtek.

Siłę jedności mamy!
Fakt ten nakłada obowiqzki.
»Wiemy — mówił na Kongresie Dr. Jan Kaczma

rek — że o wiele więcej jeszcze pozostało 
do stworzenia i wywalczenia. Nie to jest 
ważne, co się zdobyło, ale to, co się 
utrzyma, to znaczy - zawsze najważniej- 
szq sprawq dla nas pozostanie:

Siłę naszego Ludu zjednoczonego pod1 
trzymać, spotęgować, by nam z osłabio
nych rqk nic nieprzezornie nie wypadło, 
ale coraz silniejsze ręce coraz więcej 
utrzymać mogły.«

Kongres umocnił w nas wiarę w siłę duchowq 
Ludu Polskiego.

Kongres dał nowy wspaniały blask Rodłu 
naszemu.

Wreszcie Kongres dał nam i wszystkim 
braciom w Narodzie Polskim i wszystkim 
pokoleniom następnym PRAWDY POLAKÓW.

Na Prawdach tych oparci jesteśmy, jak na opoce 
- pewnie i mocno.

IDZIEMY DALEJ!



W IMIĘ BOŻE...

Wierzącym jesteśmy Narodem.

Wszystko w imię Boże robimy.

Wszelkie kroki nasze od Wszechmocnego się zaczynają.

Za każde osiągnięcie nasze Stwórcy dziękujemy.

Podzięka najlepszą jest prośbą.

I tak Kongres nasz od służby Bożej rozpoczęliśmy. W kilku kościo

łach Berlina odbyły się nabożeństwa, odprawione przez Księży - Rodaków. 

Kościoły były tak dobrane i godziny tak wyznaczone, by Rodacy nasi, 

których kwatery po całym mieście były rozrzucone, najkrótszą i najwy

godniejszą mieli do świątyń Pańskich drogę.

Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Patron Dr. Bolesław Domański 

i wygłosił podniosłe kazanie.

Jako przewodnik Polaków w Niemczech dziękował imieniem poruczonego 

sobie przez Boga Ludu Polskiego w Niemczech za łaskę tylowiekowego 

trwania przy Wierze Ojców.

A razem z tą modlitwą dziękczynną pierwszego duszpasterza w Niem

czech biegła do tronu Boskiego gorąca modlitwa tysięcznych rzesz dele

gatów ludności polskiej przybyłych na Kongres i tych setek tysięcy, którzy 

z ojcowizn naszych i z obczyzny myślą byli obecni w Berlinie.

Widziało się tę skupioną modlitwę w twarzach czcigodnych Matek 
i Ojców. Widziało się szszerość w ich rozmodlonych postaciach.

Klęczeli w swych pięknych strojach, co swą statecznością szczególnie 

uroczyście tchną.

I to klęczenie i te stroje i te polskie nabożeństwa - niecodzienne to 
były wydarzenia w kościołach Berlina.

To Polacy się modlili. To Lud Polski w Niemczech tak się modli 

i swój wielki dzień w imię Boże zaczyna.

W pacierzach swych szczerych i gorących prosiliśmy Boga, by był 
z nami w walce naszej i nadal.

O świętą Sprawę naszą idzie. Całym sercem oddani jesteśmy Sprawie 

naszej i w walce naszej nie ustaniemy.
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Z woli Boga Polakami jesteśmy. Przez Boga samego walkę dla Polactwa 

przekazaną mamy.

Za to Bogu szczere dzięki serc naszych składaliśmy i prosiliśmy 

gorąco, aby nam danym było za Jego łaską z naszego przeznaczenia 

dobrze się wywiązać.

Nabożeństwa polskie 
w Berlinie

Wszystkie wielkie wydarzenia 
w życiu Polaków w Niemczech, 
rozpoczynają sie zawsze tym. że 
Lud Polski zwracał sie do Boga 
z podziękowaniem i z prośba o 
dalsze błogosławieństwo.

Zwyczaj ten. piękny stał sie 
tradycją od której Lud Polski w 
Niemczech nie odstąpi.

Kongres Polaków w Niem
czech nawiązuje do tych tradycyj 
i poprzedzony będzie nabożeń
stwami w następujących Kościo
łach Berlina, gdzie w dniu tym- 
Księża - Rodacy odprawią Msze 
święte.

Msze św. odbędą się w czasie 
dogodnym dla uczestników Kon
gresu w Kościołach:

Najświętszej Panny Marii, Wrangelstr. 56 
o godz. 8-ej

Św. Antoniego, Riidersdorferstr. 45 
o godz. 8-e|

Św. Maurycego, Lićhtenberg, Mauritiuskirchstr. 30 
o godz. 8-ej.

Odbitka strony
»Przewodnika Kongresowego«

Każdy z uczestników już przed przy
jazdem na Kongres wiedział, w którym 
kościele odbędg się nabożeństwa pol
skie. »Przewodnik« zawierał dokładne 
plany każdego kościoła.

Ks. Patron odprawił uroczyste na
bożeństwo w kościele św. Piusa.



DUMNA MANIFESTACJA POLSKOŚCI

Przebieg Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech 
w Berlinie dnia 6 marca 1938 roku

Gdy dobra rodzina na swoje święto się 
schodzi, to nie ma tam żadnych zgrzytów 
i nieporozumień, nie ma narzekań i bie- 
doleń... jest jeno wielka i szczera radość, że 
wspólnie i zgodnie swój dzień czcić może.

I schodzą się na to święto. Ściągają 
z bliska i daleka i nie patrzą wtedy na 
trudności, bo trudności zawsze pokonać 
można, bo przeszkody zawsze przebyć 
można, ino chcieć trzeba, ino dobrą a nie
przymuszoną wolę mieć trzeba.

My Polacy w Niemczech przykładną 
jesteśmy rodziną.

W obliczu wielkiego naszego dnia - 
Kongresu Polaków w Niemczech, za małe 
były setki kilometrów, które nasze siedziby 
od Berlina dzielą, za nikły był kilkudzie- 
sięciomarkowy wydatek na przejazd, za wy
godną kilkunastogodzinna podróż nocna...

Dla takich spraw, dla wyższych rzeczy 
- dla Kongresu naszego wydatki, turbo- 
wanie i odległość nie stanowią i nie mogą 
żadnym być hamulcem.

Śląsk był bliziutko Berlina, Prusy Wscho
dnie o krok, Pogranicze tuż, z Westfalii 
i Nadrenii do Berlina tylko przez miedzę 
a Ziemie Połabskie na miejscu były.

Dlatego to stawiliśmy się tysiącami, dla
tego to tak gwarnie witaliśmy się na dwor
cach, dlatego to, mimo, że mieliśmy poza 
sobą dwa ruchliwe dni, przedzielone nie
przespaną nocą podróży, zjawiliśmy się na 
»Wieczorach Ludowych«, abyśmy się obej-

rżeć i zapoznać mogli, byśmy czaru pieśni, 
muzyki i słowa naszego polskiego od 
artystów, tych przez Boga do siania piękna 
wybranych, doznali.

*
* *

W podniosłym i godnym nastroju wi
taliśmy niedzielę ó marca 1938 roku.

To była pierwsza niedziela postu a ra
dość mieliśmy w sercu. Radośni byliśmy 
a godni i bez wybujałego nastroju chwilo

wa wielki nasz Kongres wzywał afisz młodego adysty-grafika 
polskiego w Niemczech Ludcmira Kępczyńskiego
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wych wesołości. Radość i godność godzq 
się a ze słomianym płomieniem i świgtecz- 
nym nastrojem nic nie majq wspólnego.

To był nasz wielki dzień. Nie znamy 
i nie mamy świqt, ani dni wytchnień czy 
zastoju. Mamy tylko codnie, a te - praca 
zdobi, a te - to dniami wytrwania twór
czego zwiemy, a wielkość tych dni od nas 
jest zależna.

Przez nas miał się szósty marca stać 
Wielkim Dniem i stał się też.

Z Bogiem każdą zaczynamy sprawę
Widzieliśmy i uczyliśmy się, nim wogóle 

odczuć i zrozumieć to byliśmy w stanie, że 
wszystko z Bogiem zaczynać trzeba.

Dzień modlitwq rozpoczynamy, wyjeż- 
dżajqc w pole drogę przed koniem krzyżem 
św. żegnamy, zjeżdżajgc w szybowy dół 
kopalni znak Chrystusowy na czole i piersi 
czynimy, bochenek chleba nim go kroić 
zaczynamy krzyżem błogosławimy.

Tak było, tak będzie i dalej na odległe 
wieki.

Wiara Ojców w nas żyje i żyć 
będzie w tych, co z nas życie wezmą.

A dzień, który dla służby Bogu prze
znaczony jest, zaczęliśmy uczestnictwem we 
Mszy Świętej. Boga chwaliliśmy, Boga pro
siliśmy serdecznq podziękg, że oto danym 
nam jest dożyć chwili, iż ukazać i powiedzieć 
światu możemy:

Patrzcie, o wy, i słuchajcie, którzy bla
skiem pieniądza oczy zaślepłe a brzękiem 
słyszenie stępione macie. Rozważcie w sercu 
a przekonajcie się, że wasze system a liczb, 
miar i wag wobec tej iścizny Bożej to naj
większa marność nad marnościami.

Polactwo Bogu potrzebne, iżby świat 
wyglądał tak, jak go Bóg chce mieć.

Patrzcie a uwidzicie, że wola Boża na 
nas spoczywa i że nie sprzeniewierzyliśmy 
się Bogu.

Nie splamiliśmy tej najjaśniejszej z bia
łych chustek, okrywajqcych głowy matek - 
chustki Matki naszej, Polki.

A dzisiaj nad śnieg jq wybielimy a ja
śniejsza od wszystkich bieli będzie, albo
wiem zmyjemy wszystko, co od lat miotano.

Nawet wśród chwastów niszczqcych, 
jasne rodzq się kwiaty. I choćbyś maiki 
plwał, to one nie przestanq być piękne, 
choćbyś je chwastami nazywał, nie prze
stanq być kwiatuszkami, to one zawsze na 
wiosnę wzejdq i do słońca słonecznie się 
uśmiechnq, największq i najradośniejszq no- 
winq: wiosna, wiosna! . .

Rodzi się życie pod słońcem stale i 
niezmiennie. Rodny jest Naród nasz i wio- 
snq pachnqcy. Bóg tak chce i my Boga o 
to prosimy.

A wybrani słudzy Boży ofiarę Bogu 
składali, dziękując za łaskę Bożq wieko
wego trwania Ludu Polskiego i prosząc na 
przyszłe wieki.

Widzą nas i mówią o nas

Uczucia nasze były szczere i promienie
jące. Otoczenie nasze to widziało i nastrój 
nasz wyczuło.

Tego samego dnia jeszcze wieczorem 
usłyszeliśmy reportaż podany przez Polskie 
Radio:

»W niedzielę, 6 marca przedpołudniem 
przy dworcu Friedrichstrasse w Berlinie, 
w pobliżu największego teatru stolicy Rze
szy »Theater des Volkes« słychać język 
polski. Ulicami idą niecodzienni goście 
Berlina. Idą dostojne matki śląskie, w pięk
nych chustach na głowie, gospodarze z Ba
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bimojskiego o sumiastych wąsach, wiarusy 
westfalskie, gbury z Kaszub, rolnicy z Prus 
Wschodnich, górnicy i robotnicy, lud prosty 
ale godny złączony dwoma słowami, które 
są zawołaniem Kongresu Polaków w Niem
czech, słowami najprostszymi:

Jesteśmy Polakamil

Przez cały dzisiejszy dzień, przez cały 
Kongres, który się dziś odbył, to zawołanie 
dźwięczało, nabierając wciąż nowej treści, 
stając się czymś doprawdy z najgłębszych 
głębin serca wydobytym - pierwszą naczelną 
prawdą Polaków.

Na krótko przed dwunastą trudno się 
przecisnąć przez tłum stojący u wejścia 
teatru, przez tłum, tysiąca conajmniej ludzi 
czekających napróżno na karty wstępu. Od

tygodnia już nie ma wolnych miejsc stoją
cych. Za dużo przyjechało z terenów - 
skarżą się Polacy z Berlina.

Istotnie ze Śląska, Westfalii, z Pogra
nicza, Prus Wschodnich zjechały się tysiące 
i im jest dane pierwszeństwo. Ale Polacy 
z Berlina mają również ambicje, aby być 
świadkami Kongresu. Więc jeden po drugim 
stają w gankach, z których coprawda 
nie wiele widać, ale za to wszystko sły
chać. Inni zasię krewni, przyjaciele łamią 
się Kongresem jak chlebem; przez pierw
szą połową Kongresu jest ojciec, przez 
drugą syn, który czeka spokojnie do 
przerwy na dole przed teatrem. Toż to prze
cież pierwszy Kongres Polaków w Niem
czech.«

Na sali przed rozpoczęciem Kongresu

Sala była pełniuteńka a cisza całkowita 
i głęboka.

Amfiteatralnie wznosząca się przestrzeń 
zasiana jest głowami i upstrzona barwisty- 
mi chustkami i kwiecistymi bluskami strojów 
ludowych, bielą i czerwienią programów 
oraz chorągiewek Rodła.

Skupienie, jak jest godnych spraw, to 
i pięciotysięcznej rzeszy zebranych się 
udzieli.

W tę podniosłą ciszę leciały dźwięki 
poloneza Chopina, Rodaka tych, co słu
chali. Naszego Rodaka, największego twórcy 
muzycznego, który z krwi polskiej się zrodził 
a którego twórczość z ducha Idei Polskiej 
się poczęła, nazwisko do dziś jeszcze prze
kręcane, obco pisane. A sam Chopin za
bierany jest.

Ale nie zmieni Chopina nikt. Chopin 
Polakiem pozostanie, bo był nim, jest i będzie 
w każdym dźwięku puścizny [jego ducha
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twórczego. Jego duch, Ideq Polskq poma
zany, zagarnia i zniewala.

A dzisiaj promieniował w Polonezie 
As-dur.

Kongres się zaczyna
Krótko przed dwunastq orkiestra sym

foniczna, pod batutq prof. Aleksandra 
Sienkiewicza, sławnego pianisty polskiego, 
przestaje grać.

Jest godzina dwunasta, 6 marca 1938 
roku. Kongres rozpoczyna się.

Na proscenium staje przewodnik Pola
ków w Niemczech Ks. Patron Dr. Bo
lesław Domański - prezes Zw. Pol. w. N., 
otwiera Pierwszy Kongres Polaków w Niem
czech i wzywa do odśpiewania »Pieśni Rodła«.

Wstajq i społem dostojnym śpiewem 
wpadajq w grę orkiestry.

A pieśń nasza to chorał do Boga lecqcy, 
od nas, co zwyklim co dnia, wciqż na nowo 
walczyć. Brzmi dostojnie.

W oczy rozśpiewanych blaskiem bia
łości uderza ogromne Rodło, z ziemi wy- 
rastajqce i śmiałymi zakosami po czerwieni 
kotary w górę się pnqce. Po bokach zuchwa
łego Rodła na zwisajqcych wielkich szarfach, 
tarcze ze znakami organizacyj polskich 
w Niemczech.

A gdy milknie pieśń, kurtyna rozsuwa 
się całkowicie, odsłaniajgc kapliczkę Matki 
Boskiej Radosnej i jasnozielony liść lipowy- 
znak Młodzieży Polskiej w Niemczech.

»Spotkali się bracia«
Przed widowniq pojawiajq się młodzi. 

Twardym mu rem obstqpili Rodło i jak bracia, 
którzy po długim, niepamiętnym widzeniu 
się, gwarzę sobie o ich stronach, zapewnia
ne się wzajemnie, że nie zmienili się, że 
pod świętym blaskiem Rodła stoję wszyscy,

jak jeden. I ze Ślęska i z Ziem Połabskich, 
i z Westfalii i Nadrenii, i z Prus Wschod
nich oraz Pogranicza - wszyscy. Stoję 
twardo.

Zawołanie kongresowe kończę hardym 
Hasłem Polaków w Niemczech.

PRZEMAWIA PRZEWODNIK 
POLAKÓW W NIEMCZECH

Potem pierwszy duszpasterz nasz i pier
wszy Polak w Niemczech - Prezes Zwięzku 
Polaków w Niemczech Księdz Patron 
Dr. Bolesław Domański wita sztandary, 
które stoję wzdłuż przedniej ściany.

Wita jako gospodarz Kongresu wszyst
kich zebranych szczerze i serdecznie tak, 
jak tylko Polak witać umie.

MY TU JESTEŚMY...
1 MY TU BĘDZIEMY!!

■

.....V': y-

jesteśmy Polakami!
15-tcctc Związku Polaków
w Niemczech
Ztozd Delegatów Dzielnicy I

$lł,Sk Dnia 6. L 19)8
w Strzesze 
w Raciborzu

w tym nun, w .» t-rad l»ty jrtrtiwi«-. i»i«l»vu 
* Kmłkot«klr| słr»-o.- - I w Ijr*"

C« pr»»4 l»ty płklumilii mli V^iu * «tycmlu - 
«ihrel WC MfelłW i>» «K»»hn, rtf «ln lud tic, 
te Uh l«k il-M wetoły«: H-leh- nletioitm* 
» «W» -httUy

wiem I m»«r< Wcdwl .
lido,™ i mumii InWm jMłeUny fil»V«oill-riiMOi.IxMl I .ulu <M-,o I>r
*u * 4«le* tfida kotMlvIUKiliflt'-Ui n»t I-I.V.WI» tóiiKmn ł>
folok.lw iwerdu foWkUilełl;

XV-lecie Naczelnej Organizacji 
Zwiqzku Polaków, w Niemczech 

Prasa polska w Niemczech czterostronicowym 
dodatkiem ilustrowanym ukazała wszystkim czy
telnikom Zjazd Delegatów Dzielnicy I — Śląsk

Racibórz — 6. I. 1938
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P 0 LA H Ö W 
wNIEMCZ E t H i

Gdy mówił następnie o Polskości, to 
każdy z zebranych odczuł, że jest ona 
istotą jego duszy.

Zrozumiał każdy, że wyrzucić jej nie 
zdoła, a dusząc ją pozbawia się wolności 
węwnętrznej i spokoju, plami się hańbą 
największą - zaprzaństwem.

To też, gdy mówca, z dwoma pod
niesionymi palcami, mówił:

»Polskości swej za nic w świecie nie 
oddamy. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam 
dopomóż Matko Boska Radosna« - każdy 
w duchu powtarzał słowa świętej przy
sięgi.

Nie wytrzymali jednak zebrani w tej 
skupionej ciszy, bo gdy Ksiądz Patron 
skończył, zerwała się burza oklasków, którą

i. Owurda Kongresu fsti»r. piv/eiu Poloków
•*> Niomrserh, Ks, Patron» Dr.&oWowo Domańskiego.

« Pi«W Rodło.

III. „Spotkoli łlę brock»“.* • Zawołani» Kongresowe iApet 
napisane przez tcmrt Maiuoio.

IV. Powitanie *łto«dnraw I goki,

V. „PoidroM nmlą duw> Poioko* przemówienie pro
gramowe Kv Połiono Dr. BoWawo Domańskiego.

VI. „W gorę son:o I'" • Orędzie do Polaków w Niemczech 
Ki. Prymusa Kordynałtf Dr. A-jgutto Hlonda

PROGRAM KONGRESU 
Zaprojektował Ludomir 
Kapczy rtski — Berlin

KONGRES POLAkOW W NIEMCZECH
BERLIN 6 MARCA IV 3 6

' ' ' ' '
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odfqd stale, za każde ważniejsze słowo, 
będq dziękowali, radość swq i zgodę wy 
powiadali, mówców witali . . .

ORĘDZIE NAJWYŻSZEGO DOSTOJNIKA 
KOŚCIOŁA NARODU POLSKIEGO

Specjalny delegat Księdza Prymasa Kar
dynała Hlonda, Ks. Kanonik Zborowski, 
odczytał Orędzie Prymasowskie, błogosła- 
wiqce Polaków w Rzeszy i krzepiqce sło
wami: »W górę serca«.

Polacy świata pozdrawiajq

Przedstawiciel największej, bo z górq 
ośmiomilionowej organizacji polskiej - 
Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy, 
Michał Pankiewicz, przywiózł pozdrowienia 
od tych wszystkich, których losy po całej 
kuli ziemskiej rozrzuciły.

Po pozdrowieniach tych prezydium Świa
towego Zwiqzku Polaków z Zagranicy wrę
cza Prezesowi Zw. Pol. w Niemczech ryn
graf z Matkq Boskq Częstochowskg z Ro
dłami i napisem: »Wytrwamy i wygra myc

Rycerze i wojownicy wzniosłych idei 
nosili ryngrafy z Królowg Narodu Polskiego.

Walczqce Polactwo ma teraz też swój 
symboliczny ryngraf.

Młodzież Polska z Zagranicy

Za młodzież polskq z zagranicy prze
mawiała młoda Polka z Ameryki - Regina 
Zaorska. I znów przemówienie to było do
wodem, jak mocno złgczeni jesteśmy krwiq. 
A Ziemia Ojców naszych najmilszym wspo
mnieniem naszym jest.

Zwiqzek Mniejszości Narodowych 
w Niemczech

Dzieje sprawiły, że większość narodów 
dzisiejszych rozprzestrzenia się po całej

kuli ziemskiej, - granice polityczne państw 
nie pokrywajq się z etnicznymi.

Poza nami w Niemczech żyje Lud Duński, 
Łużycki i Litewski. Współpracujq z nami od 
lat 14-stu w Zwiqzku Mniejszości Narodo
wych w Niemczech. A dziś na Kongres 
nasz przedstawiciele tych mniejszości przy
byli. W ich imieniu przemówił pu duńsku 
redaktor Ernst Christiansen.

Przemówienie to przetłumaczył następnie 
na język polski akademik polski w Niemczech 
Tomasz Gołek.

Uczestnicy Kongresu naszego dziękowali 
żywiołowo za serdeczne słowa, wypowie
dziane do nas przez przedstawiciela Ludów, 
również jak my walczqcych.

Polakom na Litwie braterskie 
pozdrowienia

A potem ogłoszono, że przedstawiciel 
Zwiqzku Mniejszości Polskich w Europie — 
Polak z Litwy, który miał na Kongresie prze
mawiać, nie przybył.

Litwini odmówili paszportu.

Zatem przemówienia tego nie było. 
W tej jednak chwili wszyscy myśl do Braci 
na Litwie skierowali:

Wiedzcie Bracia nasi, że łqczymy się 
z Wami, wiedzcie, iż wierzymy, że wy
gracie.

Paszport można odebrać, ale Polskości 
i woli wygranej z serca nikt wyrwać nie 
zdoła.

Mnogie życzenia

Praca nasza i nasze twórcze trwanie 
znajduje żywy oddźwięk i uznanie w całym 
Narodzie Polskim i wszędzie.

Wyrazem tego były życzenia, złożone 
przez dr. Włodzimierza Seydlitza, prezesa
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Wiara Ojców naszych |

Jest Wiarą naszych dzieci

Dzielnicowe Święto Rodła Polactwa. 
i — —_ na Westfalii i Nadrenii

z okazji 13-Iecla Związku Polaków 
w Niemczech w Bochum 9; 1.1938
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XV-lecie Naczelnej Organizacji 
Zwiqzku Polaków w Niemczech

Po Dzielnicowym Święcie Rodła na Westfalię 
I Nadrenię taki ukazał się dotatek w prasie 

polskiej w Niemczech

Bochum — 0. I. 1938

Zwiqzku Spółdzielni R. P. oraz tysiqce listów 
gratulacyjnych i telegramów.

ZA LUD POLSKI W NIEMCZECH

Naród Polski twardy jest i przyszłość 
przed sobq majqcy.

A my, bez względu na to, gdzie 
mieszkamy, z Narodu Polskiego jesteśmy 
i twardo w życiu stoimy. Przyszłość%nasza 
zwycięskg jest.

Za Lud Polski w Niemczech przemawiał 
Arka Bożek z Markowie. Rodzina Bożków 
znana jest na Ślqsku. Od XVI wieku do 
1934 roku Bożkowie Markowicom pod Ra
ciborzem wójtowali.

To wzór ślęskiej rodziny, co z ziemiq 
i Polskościę zrośnięta jest całq mocq serca, 
jak dqb korzeniami.

Gospodarz Arka Bożek stwierdził, że 
wiekowe doświadczenia dowodzq, iż wszel
kie próby wynaradawiania spełznę na ni
czym - odpadajq tylko słabi i zakalce. 
Jednostki ale, co majq czyste i dobre serca, 
zawsze, jak ta ziemia, rodzić będq nowe 
i mocne serca.

Tak naród nie zaginie i tak Naród 
Polski wiecznym jest.

Słowa biły prostotę jasnej i mędrej 
myśli, co wśród gospodarskiego Ludu na
szego żyje.

Pocóż wtedy rozumowanie, błqkajqce 
się wśród niejasnych zawiłości, pocóż szu
kanie prawdy w księgach w odosobnieniu 
i oderwaniu od żywego życia pisanych, 
pocóż to wszystko, kiedy te prawdy co- 
dzień sq, jak chleb powszedni dobre i nie
odzowne.

Gdy potem po odśpiewaniu przez złq- 
czone drużyny śpiewacze Rodła z Berlina 
pieśni »Rodło Nasze« nastgpiła przerwa, 
opowiadali sobie wszyscy, że dobrze mówił 
gospodarz z Markowie i prawdziwie.

W przerwie grała orkiestra symfoniczna, 
którę dyrygował prof. A. Sienkiewicz.

Nadanie Odznaki Wiary i Wytrwania

»Hymnem Rodła« zaczyna się druga część 
Kongresu. Kurtyna rozcięga się.

Przed Rodłem staję prezesi pięciu dziel
nic Zwiqzku Polaków w Niemczech. Na
stępuje symboliczne nadanie »Odznaki 
Wiary i Wytrwania«.

Wiceprezes Zwiqzku Polaków w Niem
czech - Stefan Szczepaniak, mówi
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0 promienistych, którzy 15 lat pod pro
miennym sztandarem Rodła walczyli.

Ksiądz Patron Dr. Bolesław Domański, 
jako prezes naczelnej organizacji Ludu Pol
skiego w Niemczech, wręcza odznaki pre
zesom Dzielnic, ściska im prawice i całuje 
w policzki.

Za piątą Dzielnicę bierze kasetkę z od
znakami sam, bo sam Dzielnicy V włoda- 
rzuje.

W poszczególnych Dzielnicach i Okrę
gach nastąpi później uroczysta dekoracja 
Promienistych przez prezesów dzielnic, 
obecnie na Kongresie upoważnienie otrzy
mujących.

Dobrze zasłużeni dla Sprawy Polskiej 
w Niemczech nosić będą »Odznakę 
Wiary i Wytrwania« - promienny
1 jasny znak ich przeszłości i charakteru.

Wierni byli i wytrwali.

Hołd naszej Patronce

Patronowała nam Matka Boska. Matce 
Boski2j Radosnej, Patronce naszej, stawiamy 
kapliczkę w Zakrzewie.

Uchwałę Rady Naczelnej o budowie tej 
kaplicy odczytał wiceprezes Stefan Szcze
paniak.

Stanie godny pomnik i znak wierności 
naszej do Królowej Narodu Polskiego.

Stanie kapliczka szczodrą wybudowana 
ręką Ludu Polskiego w Niemczech.

»Społeczne siły Polactwa«

Program przewidywał teraz przemó
wienie kierownika naczelnego dr. Jana 
Kaczmarka.

Czekano na to przemówienie...

Padnq najważniejsze myśli nasze, uka
zane zostaną w całej jasności wszystkie 
sprawy nasze...

Kierownik naczelny mówił.

Każdy wyczuł, że to nie była mowa 
człowieka, który nosi nazwisko Kaczmarek.

To była mowa Polaków w Niemczech, 
jak myślą, jak czują, jak pracują, co osią
gnęli...

Oklaskami wypowiadali zgodę, krzykami 
ujawniali równomyślność.

I była to głośna odpowiedź i przykład 
dla tych wszystkich, którzy chcieliby naro
dowość od zachceń każdego poszczegól
nego uzależniać.

Polak

W*hü i >U»K. ruliy
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XV-lecie Naczelnej Organizacji 
Związku Polaków w Niemczech

Sejmik Dzielnicy IV — Prusy Wschodnie, prasa 
nasza upamiętniła pięnnym dodatkiem

Olsztyn — 16. I. 1938
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CO DZIEŃ 
POLAK 

NARODOWE 
SŁUŻY

Dnia 2.2.1938 
Zjazd Dzielnicy V

w Zakrzewie

XV-lecie Naczelnej Organizacji 
Zwiqzku Polaków w Niemczech 

Zjazd Ziemi Pogranickiej w duchowej stolicy 
Polaków w Niemczech — Zakrzewie, uczciła 

prasa nasza dodatkiem ilustrowanym

Zakrzewo — 2. II. 1938

Nie! Do narodowości jakiejś nie należy 
się przez to, że się do niej należeć 

chce. Nie!
Do narodowości jakiejś należy się przez 

tych, którzy nam życie dali — rodziców.

Do narodowości należy się z woli, która 
wszystkiem zawiaduje - z woli Bożej.

Te tysiące obecnych i zasłuchanych całą 
osobą w słowa, będące przecież ukazaniem 
prawdy, która jest stała i niezmienna, te 
tysiące obecnych, i te setki ty
sięcy, którym nie było danem 
brać w Kongresie udział, nie 
dlatego są Polakami, iż chcą nimi 
być, bo i tak nimi są. Przez to, że

nimi chcq być, dobrymi zaś są 
Polakami.

PRAWDY POLAKÓW

Gdy padały Prawdy Polaków, wszyscy 
wstali i w uroczystej ciszy a nabożnym 
skupieniu przyjęli je.

Jest ich pięć.
Jedna krótsza od drugiej, jedna prostsza 

od drugiej. I nie potrzeba dla zrozumienia 
tych Prawd wielkich zdolności umysłowych, 
nie potrzeba wysokich szkół i długich nauk.

Trzeba tylko zdrowego rozumu, który 
łączności z ziemią nie stracił, potrzeba tylko 
niezwyrodniałego serca.

Zebrani odczuli i zrozumieli Prawdy, 
jako to, co z ich serca wzięte i tu ogło
szone wszem wobec, na świat cały.

Grzmiała sala i huczała długo i coraz 
nowymi wybuchami entuzjazmu. Okrzyki, 
oklaski i wymachiwania chorągiewkami 
Rodła, to wszystko złożyło się na jeden 
wielki okrzyk: Dlatego jesteśmy Polakami 
i pozostaniemy nimi! Prawdy przyjmujemy!!!

Młodzi idą...

A potem była młodzież, która przyjęła 
Prawdy dla pokoleń dzisiejszych i tych, 
które przyjdą, na wieczne czasy.

Manifest młodych wygłosił Wilhelm 
Polaczek.

Niema w młodzieży naszej objawu za
gubienia się w mnogości zagadnień życio
wych doby obecnej, niema cierpiętniczego 
nastawienia do życia.

Jasnq jest młodzież nasza i radosna.

Prostotę i głębię myśli po Ojcach odzie
dziczyła i nie wyzbędzie się jej, bo we 
krwi jq ma.
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Młodzież nasza zdaje sobie jasno 
sprawę ze swego zadania.

Taka młodzież, co wie, czego chce, 
wygra.

Przyrzeczenie walki

Zarzewie czynu, budowania wielkości, 
która - jak stwierdzili - nie jest w czasie 
ani w przestrzeni tylko w nich samych, wy- 
buchnęło potężnie w Haśle Polaków w Niem
czech.

I ta młodzież i ci na sali złączyli się 
w mocnej pieśni naszej, która jest przy
rzeczeniem, że walczyć nie zaprzestaniemy 
i w walce nie ustaniemy . . .

Śpiew przygłuszył orkiestrę; bił potęgą 
i drgał a wtedy w każdym sercu ciężko 
legło niewzruszone przekonanie:

Wygramy!

Wygramy, jeżeli takie mamy myśli 
czyste i proste, jeżeli takie serca gorące 
i nieskalane.

Wygramy, jeżeli mamy taką radosną 
młodzież, co czynu się nie boi, rwie się 
do pracy i wielkość gorączkowo buduje.

Wygramy, bo oparliśmy się na żywiole 
najmocarniejszym - sercu.

Z niego mamy wiarę nienaruszalną.

Z niego mamy miłość płomienną.

Z niego mamy siły przemocne.

Nie ustępuje taki żywioł przed niczym. 
Nie zna żadnych przeszkód i wahań; dla

tego tworzy i wprzód stąpa. Dlatego stale 
niezależny naprzód idzie...

Drgało więc serce radością i z piersi 
Hasłem śpiewało.

Piętnaście lat walki zorganizowanej 
mamy poza sobą.

WSZYSTKO
ęo
POLSKIE 

JEST DOBRE
Sejmik Ziem Połabskich 
Dzielnica II Z w. Pol. w N. 
6. 2.1958 xv Iłerllnle

Sv.'Wf Kłliylz# tet:»na

K» iir. liiik-ilm* Utińi.ntukl

XV-lecie Naczelnej Organizacji 
Zwiqzku Polaków w Niemczech

Po Sejmiku Ziem Połabskich w Berlinie czytelnik 
gazet polskich w Niemczech otrzymał powyższy 

dotatek ilustrowany

Berlin— 6. II. 1938

Kilka wieków walki poprzedza ten pięt
nastoletni okres. A przysłość nasza jest jasna 
i do wygranej prowadzi.

Ksiądz Patron Dr. BolesławDomański 
zamknął Pierwszy Kongres Polaków w Niem
czech.

I stało się. Przez nas stało się, że była 
to najjaśniejsza chwila na piętnastoletniej 
przestrzeni.

Nie pierwsza ona jest i nie ostatnia.
Wiosną najradośniejszą widnieje i wielkie 

lato przepowiada, długie i nigdy nie koń
czące się.

Była ona nabożeństwem Polskości.
Słowa były jak słowa Boże. A myśl 

wszystkich, jak modlitwa płomienna . . .
Odbył się Pierwszy Kongres Polaków 

w Niemczech.
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WAŻNE POSIEDZENIE 
RADY NACZELNEJ 
ZWIĄZKU POLAKÓW 
W NIEMCZECH

Dnia ó marca 1938 Rada Naczelna ze
brała się po Kongresie w Sali Rodła w Ber
linie i powzięła następujgce uchwały:

Uchwała pierwsza Rady Naczelnej 
Zwiqzku Polaków w Niemczech

Rada Naczelna Zwiqzku Polaków w Niemczech zebrała się 
w dniu 6 marca 1938 r. po Pierwszym Kongresie Polaków w Niem
czech celem zajęcia stanowiska wobec położenia Ludu Polskiego 
w Niemczech.

Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech jako przedsta
wicielka jednolitej opinii Ludu Polskiego w Niemczech jest świadoma 
konieczności wyrażenia trosk, które w Ludzie tym nurtują.

Deklaracja z dnia 5 listopada 1937 roku jeszcze nie znalazła 
należytego zrozumienia, echa i zastosowania w odnoszeniu się 
władz do ludności polskiej w Niemczech. Położenie Ludu Polskiego 
w Niemczech nie uległo żadnej zmianie ku lepszemu.

Rada Naczelna prosi Zarząd Związku Polaków w Niemczech, 
o poczynienie potrzebnych kroków w kierunku powtórnego, ewen
tualnego zwrócenia uwagi najwyższych władz na rzeczywisty 
stan rzeczy.
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Uchwała druga Rady Naczelnej 
Zwiqzku Polaków w Niemczech

Rada Naczelna Zwiqzku Polaków w Niemczech na posiedzeniu 
w dniu 6 marca 1938r. powzięła następujqcq uchwałę:

W dniu 4 października 1937r. została ogłoszona przez Rzqd 
Rzeszy »Ustawa o przeprowadzeniu spisu ludności, zawodów 
i przedsiębiorstw«, który to spis według rozporzqdzenia wykonaw
czego z dnia 17 lutego 1938r. ma być przeprowadzony w dniu 17 
maja 1938r.

Po dokładnym zapoznaniu się z wyżej wymienionq ustawq 
Rada Naczelna doszła do przekonania, iż godzi ona głęboko 
w byt Ludu Polskiego w Niemczech.

Ustawa o spisie ludności z dnia 4 października 1937r. grozi, 
bowiem ludności polskiej w Niemczech wprowadzeniem przymuso
wego katastru narodowego. Wskutek bowiem przymusu oficjalnego 
oświadczenia przynależności narodowej spis ten stanie się urzędo
wym imiennym wykazem członków ludności polskiej w Niemczech.

W stosunku do katastru narodowego stanowisko Ludu Polskiego 
w Niemczech oddawna ustalone, jest negatywne.

Rada Naczelna prosi Zarzqd o poczynienie wszystkich kroków 
które wielkiemu niebezpieczeństwu grożgcemu ludności polskiej 
w Niemczech wskutek wprowadzenia katastru narodowego, mogq 
zapobiegnqc.

Uchwała trzecia Rady Naczelnej 
Zwiqzku Polaków w Niemczech

Rada Naczelna Zwiqzku Polaków w Niemczech zebrana po 
Kongresie Polaków w Berlinie dnia ó marca 1938 roku wyraża 
Ludowi Polskiemu w Niemczech słowa najgłębszego uznania i ser
decznego podziękowania za gromadne przybycie ze wszystkich 
stron Rzeszy bez względu na trudności i zwiqzane z przybyciem 
wydatki.
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BRATERSKIE SPOTKANIE

Otwarcie Kongresu Polaków w Niemczech

Programem naszej walki jest wyznanie - 

Jesteśmy Polakami!

Znakiem tego jest RODŁO.

Rodło nasze, jak czoła nasze - zawsze jest po

godne i dumne.

Ono towarzyszy nam, błyszczgc na wiernych 

piersiach naszych.

W Rodła obliczu odbywaj wszystkie nasze większe 

chwile.
Rodła blaskiem opromienieni,odbywaliśmy Kongres.

Na Sali Kongresu pięć^tysięcy przed
stawicieli — cząstka jeno całego Ludu 
Polskiego w Niemczech
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PIESN RODŁA
Prezesowi Związku Polaków w Niemczech 

\ i X. Patronowi Dr. 13. Domańskiemu

Mel:
Janowa Kaczmarkowa

Słowa:
Edmund Osmańczyk

Poważnie

I Od wie-ków wszyst- ko 
2. I — dzio- my zsl — ła

z wy . kl im kłaść wo - fio - rze, 
co pły- nio z słusz- no - ści.

wio - kow
Nam wal - ka

wal - czyó Co dnia wci^ż na 0 o - kruch pra - wa, pol-skio ,W Bo-ga
1 przy-sip - ga - my na swych oj - cówhar- lern si - t» wy - trwa-nie

O pol-ską ' du szę, Każ' de pol - skio ßlo - wo.
wal - czyó nig-dy nie u - sta - niemi

Wesoło

tea - my ża- dna moc nie . zmie

ni. Bóg z na-mil Spra wa zna - mit Bóg nam wia - r» ser - ca roz-pło- mio -

. Ho - dło kró - lew- akie ma myl Jea - tea - my Po - la - ka -

Jest niedziela, dzień 6 marca 1938 roku.
Wybiła godzina 12.
W Sali Kongresowej zasiedli Rodacy ze wszystkich dzielnic Rzeszy. 

Głowa przy głowie; brat czuje obok siebie ramię brata.
Zebrali się uczestnicy Pierwszego Wielkiego Kongresu Polaków 

w Niemczech.
Na estradzie staje gospodarz Kongresu i prezes naczelnej organi

zacji, ks. Patron Dr. Bolesław Domański i mówi:
OTWIERAM PIERWSZY KONGRES POLAKÓW W NIEMCZECH!
Uczestnicy Kongresu wstają, słychać pierwsze takty PIEŚNI RODŁA...
Pierwszy nasz Kongres rozpoczyna się potężnym śpiewem, gdy tym

czasem odstania się przed Kongresem wielkie, zuchwałe i dumne RODŁO.
Głos zabierają młodzi...
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SPOTKALI SIĘ BRACIA...

Zawołanie Kongresowe

Napisał Lech Ma Ib or

Jasnością, śmiałością bije na Salę Kongresu zuchwały nasz znak - RodłoI
Przy znaku Ludu naszego młodzi stają - dumni z Polskości swej - Młodzi 
Polacy z Niemiec.
Oni pierwsi mówią do zebranych przedstawicieli Ludu Polskiego w Niemczech

Cóż to za znak tak piękny i śmiały$

To Rodło!
To wiary i krwi naszej godło, 
Młodości naszej znak zuchwały!

W slqskiej myśmy zrodzeni ziemi 
I Piastów znamię nosimy.
Za ojcem, matkq i braćmi naszymi 
Polskie pacierze mówimy.
W ciemnym nurcie Odry 
Chrobre dźwięki brzmiq 
Z nich piosnka ludu się rodzi.
Ojców śladem do Świętej Anny ze czciq 
Pokolenie młodych chodzi.

A Ojce nasi to Piasta synowie 
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju
I polskim słowie
Tak twardy jak jego dola!
Od wieków dalekich, poprzez wieków czas 
Byli i będq Ślązacy!
A krew rodowa, co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!
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Berlin i Ziemie Połabskie

Tam, gdzie wielkie miasto gwarzy i huczy, 
Wśród niebostrzelnych kamienic 
Mój rodzinny dom. Tam matka uczy,
Jak trzeba Ojczyznę cenić.
W ciche wieczory piosenkę nuci,
Ojczenasz ze mnq odmawia.
A ojciec, gdy strudzon z pracy wróci,
O Polski sławie rozprawia.

A Ojce nasi to Piasta synowie!
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju i polskim słowie, 
Tak twardy, jak jego dolał 
My wierni będziemy, poprzez życia czas, 
Tej świętej ojcowej pracy.
A krew rodowa, co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!

Westfalia i Nadrenia

Dzwięczq kilofy, czarny brylant kruszq,
Grzmi piorunowy prochu strzał.
Zgrzytnq zębate koła, windę ruszq,
Ujrzq świat łomy czarnych skał.
Tam ojciec mój w podziemnej nocy 
Chleb nasz powszedni wykuwa.
A ja Zdrowaśkg chcę dodać mu mocy,
By nad nim Bóg dobry czuwał.

A Ojce nasi, to Piasta synowie,
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju i polskim słowie 
Tak twardy, jak jego dola.
Wytrwania moc dał Warty nurt, dziejów czas... 
A myśmy Ojcom jednacy!
A krew rodowa, co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!

25



Prusy Wschodnie

0 Ziemio pruska, ojczysty zagonie - 
Strojny w jeziora i lasy.
Malborskie, warmijskie, mazurskie dłonie, 
Dzierżą c/ę w odwieczne czasy!
Ojcowie cię nasi potem swym zrosili
1 w krzyże kościoły ubrali. 
Gietrzwałdzkiej Pannie ofiarę nosili,
Pieśń polską przy pługu śpiewali.

A Ojce nasi to Piasta synowie,
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju i polskim słowie, 
Tak twardy, jak jego dola!
My zagon ojczysty orać będziem wraz, 
Pługa i krzyża wojacy,
A krew co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!

Babimojskie, Międzyrzeckie, Krajna, Kaszuby

Od mrocznych wieków ojcowie moi 
Dzierżą pograniczne szlaki.
Gdzie Bytów, Złotów i Babimost stoi, 
Tam krwi i potu są znaki.
Czule nad nami dzwonu dźwięk stróżuje 
Z Zakrzewskiej płynący wieży.
Ojcom• za wytrwanie niebo zwiastuje, 
Hartu moc daje młodzieży.

A Ojce nasi to Piasta synowie,
To lud od sochy i pola,
Co w polskim zwyczaju i polskim słowie, 
Tak twardy, jak jego dola.
W tej doli jednakiej wołamy was:
W gromadzie stańmy Rodacy!I 
Toć krew, co w braci łączy nas,
To znak: Jesteśmy Polacy!



Cóż to znak tak srebrem lśni?

To Rodło!
To wiary i krwi naszej godło,
Przyszłości naszej jasne dni.
Pod znaku tego świętym^ blaskiem stajem -

My Slqskl

I my z Ziem 
Połabskich!

My Westfalia 
i Nadrenia!

I my z Warmii, Mazur 
i Ziemi Malborskiej!

I my z Pogranicza!

Sala grzmi okrzykami 

Rodaków - wtórują

cych młodym:

I Myl 

I Myli 

I Mylił

Zrywa się pieśń nasza 

- śmiałe a dumne 

Hasło Polaków 

w Niemczech.

Sala Kongresu grzmi 

naszym wyznaniem -

HASŁO POLAKOW
W NIEMCZECH

Mci:
Janowa Kaczmarkowa

Słowa:
Edmund Osmańczyk

ID tempie marsza

nie u-sta-niem w mal-ce

Si - le słusz - noś - ci

I mo-cą tej slusz - noś - ci

trroa - my

I mo-cq tej slusz - noś - ci

gra - my ttrwa - my
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ZNAKIEM POLAKOW W NIEMCZECH 
JEST ZNAK WIERNEJ WISŁY

Po Zawołaniu Kongresowym staje za mównicg 
Ks. Patron Dr. Bolesław Domański i mówi:

# Znakiem Polaków w Niemczech jest znak 

wiernej rzeki Wisły, kolebki Narodu Pols

kiego i znak królewskiego Krakowa, kolebki 

kultury polskiej. Znak ten to dumne, zuchwałe 

nasze własne Rodło.

Symbolem Idei Polskiej, której służymy, 

sq nasze umiłowane sztandary polskie, któ

rym jako pierwszym cześć Kongres nasz 

oddaje.

Jako prezes Naczelnej Organizacji Ludu 

Polskiego spod znaku Rodła — Związku Po

laków w Niemczech, witam przybyłe na 

Kongres sztandary, sztandary Ludu Pol

skiego z Ziemi Śląskiej, z Ziemi Babimojskiej 

z Ziemi Międzyrzeckiej, z Ziemi Krajny, 

z Ziemi Kaszubskiej z Ziemi Mazurskiej, 

z Ziemi Warmjskiej, z Ziemi Malborskiej, 
z Ziem Pałabskich, z Westfalii i Nadrenii.

Cześć sztandarom naszym I Oddawszy cześć 

sztandarom, pozdrawiam teraz imieniem 

naszego Pierwszego Kongresu Polaków 

w Niemczech cały Lud Polski w Rzeszy 

i wszystkich Polaków, gdziekolwiek oni 
w świecie żyją.*

Jasne sztandary 
dumne czoła nasze 
świadkami 
wielkiego dnia
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DRODZY SERCU NASZEMU RODACY...

Oddawszy cześć sztandarom, Ks. Patron Dr. Bolesław Domański wita 
następnie jako prezes Naczelnej Organizacji i gospodarz I Kongresu Po
laków w Niemczech wszystkich drogich sercu naszemu gości, 
którzy z poza granic na Kongres przybyli.

Więc wita.-

Ks. Kanonika Zborowskiego - delegata Jego Emi

nencji Ks. Kardynała Prymasa Dr. Augusta Hlonda, 

wiceprezesa Światowego Zwiqzku Polaków z Za

granicy Stefana Szwedowskiego, przedstawiciela 

Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy Michała 

Pankiewicza, dyrektora Światowego Zwiqzku Pola

ków z Zagranicy Stefana Lenartowicza, Księdza 

Rektora Ignacego Posadzego z Seminarium Zagra

nicznego w Potulicach, dyrektora Tadeusza Ko

walskiego z Warszawy.

Przedstawiciela mniejszości duńskiej redaktora 

Ernsta Christiansena z Flensburga, przedstawiciela 

mniejszości litewskiej Wilhelma Matschulaitisa 

z Ty lży, przedstawiciela mniejszości łużyckiej Pawła 
Nejcię.

Działaczy polskich: prezydenta Leona Barch 

szewskiego z Bydgoszczy, Władysława Berkana 

z Poznania, przedstawiciela Rady Porozumiewaw

czej Zwigzków Polskich we Francji Józefa Szyma

nowskiego z Lille, Mariana Szynakę z Szamotuł, 

przedstawiciela Macierzy Szkolnej dyrektora Ber

gera z Czeskiego Cieszyna, ks. Galocza z Czecho

słowacji, redaktora Zbigniewa Ugiańskiego z Kowna, 

redaktora »Narodowcu« Michała Kwiatkowskiego 

z Lens, prezesa Zwiqzku Spółdzielni Rolniczych 

,i Zarobkowo-Gospodarczych R. P. Dr. Włodzimierza 

Seydlitza z Warszawy, Wandę Ładzinę z War

szawy, posła Antoniego Lendziona z Gdańska, 

posła Bronisława Budzyńskiego z Gdańska, wice

prezesa Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 

Leśniewskiego z Poznania, przedstawiciela Zjedno

czenia Zawodowego Polskiego Nowakowskiego 

z Warszawy, przedstawicieli Polskiego Zjednocze

nia Pracy - Olbrycha, Potrzebę i Rybarczyka z Lipska,

dyrektorkę Kloty Idę Godzińskg z Tarnowskich Gór, 

przedstawiciela Zwiqzku Harcerstwa Polskiego 

magistra Henryka Kapiszewskiego z Warszawy, 

Dr. Cezarego Szulczewskiego z Warszawy.

Z prasy: dyrektora Polskiej Katolickiej Agencji 

Prasowej Ks. Prałata Zygmunta Kaczyńskiego, 

korespondenta »Gazety Polskiej« naczelnego re

daktora Kazimierza Smogorzewskiego, przedstawi

ciela Wydawnictwa Milicji Niepokalanej Brata 

Euzebiusza M. Abramowicza z Niepokalanowa, 

redaktorów Stanisława Paprockiego, Jana Walew

skiego, Tadeusza Katelbacha, Jerzego Grabow

skiego, Jerzego Ponikiewskiego z Warszawy, Ta

deusza Kopcia z Katowic, redaktorów prasy duń

skiej Juliusza Bogensee z Flensburga i Jakuba 

Kronikę z Berlina, redaktorkę »Bluszczu« Podhorskę- 

O koło w z Warszawy, redaktorów - Dr. Romana 

Lutmana z Katowic, z »Dziennika Kujawskiego« 

dyrektora Kazimierza Ziętowskiego z Inowrocławia, 

z »Myśli Polskiej« Feliksa Zahorę-lbiańskiego, Zenona 

Szłapczyńskiego z Warszawy, Józefa Wojciechow

skiego z Katowic, Jerzego Jankowskiego z War

szawy, dyrektora Oddziału PAT'a w Berlinie Sta

nisława Dembińskiego, Marię Męcińskg, przedsta

wicielkę »Kuriera Warszawskiego«, przedstawi

cielkę »Ilustrowanego Kuryera Codziennego« Helenę 

Heinsdorfowq, Zygmunta Boguckiego - red. PAT'a 

z Berlina, z »Dziennika Poznańskiego« Władysława 

Znanieckiego, T. M. Skarżyńskiego z P. A. P.-ej, 

prezesa Centralnego Zwiqzku Młodej Wsi Stani

sława Gierata z Warszawy, 4 dalszych przedsta

wicieli Zwiqzku Młodej Wsi oraz przeszło 40 przed

stawicieli młodzieży polskiej z zagranicy, i to ze 

Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, 

Łotwy, Litwy, Rumunii i Czechosłowacji.
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NA KONGRESOWEJ SALI

Wszystkie oczy zwrócone sq na 
olbrzymie - bielq nieskalanq na 
Salę Kongresu bijqce - Rodło.

Przemówili już młodzi - 

Pewnym głosem wygłosili Zawoła
nie Kongresowe - 

Pierwszy Kongres Polaków w Niem
czech powitał braci Polaków i dro
gich sercu naszemu gości, przy
byłych do nas w gościnę - 

I zrywa się na sali burza oklasków...

Gospodarz Kongresu, Przewiel. Ks. 
Patron Dr. Bolesław Domański, 
Prezes Zwiqzku Polaków w Niem
czech, zabiera głos do programo
wego przemówienia...
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I

Ks. Patron Dr. Bolesław Domański

Polskość istotą 
duszy Polaka
Przemówienie programowe Prezesa Zwiqzku Polaków w Niemczech 
na Kongresie Polaków w Niemczech 6 marca 1938 w Berlinie

Na pierwszy Kongres wszystkich Polaków 
w Niemczech Zwiqzek Polaków w Niemczech 
nas wszystkich zaprosił, zwołał. Od ust do ust 
szła wieść, od domu do domu, od chat do 
chat, od wioski do wioski, od miast do miast, 

przez góry, lasy, łany, jeziora i rzeki: »W Berlinie będzie pier
wszy w dziejach Polaków w Niemczech Kongres Polaków.«

Wieść tak radosna oddźwięk radosny budziła w sercach 
każdego Polaka. I każdy Polak choćby duchem zapragnął być 
na tym Kongresie.

Może niejeden, a może i wielu takich było, którzy wątpili: 
Czy się taki Kongres uda? Udać może? Czy ktoś z Polaków będzie 
chciał ofiarować swą wygodę, swój czas, przede wszystkim i swój 
pieniądz na taki cel? Przecież my tacy biedni! Praca codzienna, 
to nasz codzienny chleb, ciężki a nieraz i goryczą zaprawiony. 
Taki Kongres to coś dla wielkich panów i pań I
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Takich złowieszczych głosów przepowiadajqcych naszemu 
Kongresowi smutny koniec było może i dużo.

A dziś? Dziś, kiedy z radościg w sercu i oczach, w duszy 
oglqdamy na własne oczy te już nie setki ale tysiqce naszych 
Rodaków, zgromadzonych na tej sali tak przestronnej. Kiedy to 
z tysięcy oczu Waszych wyczytać można Wasze zadowolenie!

Kiedy tysiqce serc Waszych bije żywym tętnem radosnego 
przywiqzania do Polskości! Kiedy to oko w oko sobie patrzymy!

Dziś każdy i uprzedzony zmuszony przyznać, że mimo 
złych przepowiedni ten Kongres się udał znakomicie. Mimo to, 
żeśmy biedni, nie posiadamy wielkich majqtkow i pałaców, ni 
samochodów, ni szoferów, ni lokajów, mężów wpływowych, 
zdobyliśmy się na Kongres wielki i wspaniały, gromadzqcy 
tysiqce Rodaków w tym gmachu.

Mimo to, żeśmy Wam nie obiecali żadnych 
wspaniałych widowisk, żadnych wygód, żadnych 
uczt obfitych, mimo że sławni mężowie, wielcy panowie, może 
biskupi, kardynałowie na nasz Kongres nie przybędg, przybyliście 
z daleka na własny koszt. I ci Polacy z Slqska, ojczyzny św. Jacka, 
i ci z Westfalii i Nadrenii, i ci z Połabskich Ziem, i ci z Warmi, 
Kopernikowskiej Ziemi, i ci z Ziemi Malborskiej, i ci z Kaszub 
z nad Bałtyku, i ci z południowego Pogranicza i z Krajny. 
Zewszqd przyjechaliście by wspólnie zadokumentować, żeście 
Polakami, świadomymi swych praw, obowiqzkow i celów. Czyż 
to nie dziw? Nie jest to żaden cud, jak wskrzeszanie umarłych, 
uzdrowienie chorych. Ale cud to ducha polskiego, woli polskiej 
naszych Rodaków! Nam przecież nie dano ulg nadzwyczajnych, 
jak to bywa w różnych krajach na takie Kongresy! Cud to 
naszej zgody i jednomyślności! Cud to nie jednego człowieka, 
cudotwórcy może! Ale cud to ducha, woli, zgody całego Ludu 
Polskiego w Niemczech! Cud to naszej wzajemnej miłości i przy
wiqzania naszego do Polskości i do naszej Wiary katolickiej.
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Duch jest który ożywia!
Nas ożywia duch Polskości. Jemu to, moi Rodacy, oży- 

wiajqcemu zawdzięczamy ten dzisiejszy wysiłek. Jednq, wielkq, 
potężnq, olbrzymiq miłość mamy w sercach naszych. I tej to 
miłości ten dziw Kongresu dzisiejszego zawdzięczamy. Naszej 
braterskiej jedności miłościg sprzężonej.

Ale chociaż tak sobie tę naszq narodowość 
i Wiarę cenimy, i właśnie dlatego, że jq sobie tak 
cenimy, stqd to oddajemy Bogu, co jest Bożego, 
a państwu, co do państwa należy.

My nie jesteś my a ni nie chcemy być państwem 
w państwie. Ale o b o w i q z k i swoje, jako obywatele 
Państwa Niemieckiego, pełnimy sumiennie i tak 
je pełnić chcemy i będziemy. Bo nam tak nasze 
katolickie i polskie sumienie każe.

Dziś uroczysty to dla nas dzień!
Dzień uroczystego obchodu 15-lecia naszego, nas wszyst

kich wspólnego ojca, Zwiqzku Polaków w Niemczech. Cieszymy 
się wszyscy, że posiadamy taki Zwiqzek, o który Polacy w innych 
krajach dopiero zabiegajq. On to obrońcg i opiekunem naszej 
Polskości! A któż mu ten mandat zlecił? Otóż Lud nasz Polski. 
Ty, Ludu Polski, hartem woli i jednościg ducha polskiego wybudo
wałeś gmach Zwiqzku Polaków.

Cel Zwiqzku Polaków tak wzniosły!

Nie wolno tak wzniosłego celu kalać prywatq lub samo- 
lubstwem! Tej zasady Zwiqzek Polaków się dotgd trzymał. I póki 
tg zasadg kierować się będzie, będziesz miał w nim, Ludu Polski, 
swego obrońcę potężnego i niezwyciężonego. Przetrwa burze 
jak już niejednq burzę przetrwał.

Ale powiadajq: Cóż że wielkiego osięgngł ten Wasz Zwiqzek? 
Tyle interwencyj bezskutecznych, tyle zachodów, tyle pracy, tyle 
sił, tyle zebrań, tyle biur, tyle mężów zaufania, tyle objazdów,
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tyle urzędników, tyle papieru, tyle pism, gazet, druków, ksigżek, 
tyle wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek! A skutków nie widać 
prawie żadnych! Mylne to zdanie! Ta walka o nasze 
święte prawa, to nie jedna wielka olbrzymia bitwa! 
To walka składa jgca się z tysiqca utarczek, klęsk 
i zwycięstw.

Aleidziemy,choćbardzopowoli,jednaknaprzód.

A chociażby te wszystkie Zwiqzku Polaków wysiłki i wydatki 
i zachody nam tylko jednq, dosłownie jednq duszę dla Polskości 
uratowały, czyż jedna dusza polska tego nie warta? Ona 
w naszych oczach doprawdy więcej warta, niż wszystkie te 
straty, wysiłki, wydatki materialne, które Zwiqzek Polaków dla 
niej poniósł. Duch Polskości taki nam drogi, że tych trudów 
i wydatków dla zdobycia jednej polskiej duszy doprawdy nie 
żal być powinno.

Ta Polskość to naszym nauczycielem. Ona mnie uczyła 
mówić, modlić się, śpiewać, pisać, czytać w naszym bodaj naj
piękniejszym języku całego świata. Ona roznieciła w naszej 
duszy miłość do naszego narodu.

Ta Polskość to oblubienica mej duszy. Taka luba, miła, 
strojna, hoża i radosna, radość koło siebie szerzy. Radościg ona 
i weselem serca mojego, pociechq i ukojeniem.

Ta Polskość nasza to nasz anioł opiekuńczy. Pod jego 
skrzydłami jestem, czuję sie bezpiecznym. Ona mnie strzeże od 
porzucenia, utraty mej narodowości, Wiary mej, od spodlenia się 
i zhańbienia, od służalczości, przedajności, od kupczenia mojq 
narodowościg. Od ilu złego ona Was i Wasze dziatki strzegła! 
A ile dobrych myśli, natchnień wzniosłych, czynów miłości i męstwa 
obrony przed zarazg i trucizng duchowg temu aniołowi Pol
skości zawdzięczamy.

Ta Polskość nasza, to spiż niespożyty, to twierdza 
potężna, twierdza serc polskich.
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Ta Polskość nasza, to moja nad wszelki wyraz droga i czuła 
i roztropna a troskliwa matka. Polskość jakby matka przez nasze 
matki nauczyła nas pacierza polskiego, poznać Boga, Jezusa 
i Marię. Nauczyła mnie mówić po polsku, pokochać tę naszq 
mowę polskq tak świetnq i drogq jak złoto. Uczyła Cię wymawiać 
imiona ojca i matki. Uczyła Cię poznać i pokochać świetne 
dzieje Twego narodu, naszych wielkich i sławnych mężów, iść 
za ich przykładem. Roztaczała przed nami ta dobra matka jak 
złotq przędzę dzieła naszych poetów, powieściopisarzy, cudnq 
tkaninę cudownych tajemnic Wiary naszej świętej. Prowadziła 
nas na miejsca cudowne naszego narodu, na Wawel, na Jasnq 
Górę, do stóp naszej świętości narodowej, Matki Boskiej Czę
stochowskiej. Ta Polskość, jakby matka uczyła nas naszych 
polskich pieśni, naszych rzewnych kolend.

Polskość to dar z nieba, od Boga mi dany. Jakże 
można gardzić tak cennym darem? Gardzić? Dlaczego? Za co? 
A jeśli chciałby ktobykolwiek bqdź Cię przekupić, za złoto Pol- 
kości Ci dać co innego? Obacz najprzód, czy to jest coś lepszego! 
A choćby było nawet stokroć lepsze! Aleć to nie Twoje! To nie 
część Twej istoty, Twej duszy polskiej!

To jakby Ci ktoś zamiast Twej matki rodzonej 
innq chciał ofiarować!

A bogatq a uczonq, a strojnq w aksamity, klejnoty, bry
lanty i złoto, a królowę jakqś możng, a piękng cudownie, 
a nader miłq i słodkg i czułq i tkliwq, nader serdecznq i świetng! 
Cóż powiesz! Nie chcę innej matki! Ja chcę mojq matkę mieć, 
mojq rodzonq matkę! Choć ona nie piękna, ni taka może miła, 
choć ona prosta i uboga i nie tak serdeczna, choćby nader 
skromnie ubrana.

Ale matki nikim i niczym zastq pi ć nie można 
(długie oklaski).

A kiedy Ci matka umarła! Cóżbyś dał, by choć na chwilkę 
ożyła i przytuliła Cię, skołatanq Twq głowę do siebie, choćby
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tylko na jednq chwilkę, choćby tylko parę słów do Ciebie chciała 
przemówić.

Polskość to Twoja matka rodzona!
Jeżeli jq stracisz, stracisz własnq jakby matkę! Nikt i nic 

Ci jej nie zastgpi, ni zastqpic nie może. Zaprawdę! Nie zaprę 
się swej matki - za nic w świecie.

Polskość to duszę mojq ożywia wiarq, nadziejq, miłościq. 
To wiara, nadzieja i miłość moja! Ona nam wiarq jest w wielkie 
Boskie Posłannictwo mojego Narodu, wiarq w jego żywotne 
siły, w jego dzielność, w słuszność, w słuszność naszej Sprawy. 
Polskość to mi nadziejq, że nasza sprawa zwycięży, 
że zabłyśnie jutrzenka, słońce swobodnego wyko
nywani a] naszych praw w Niemczech.

Polskość to nadzieja w Bogu i w Marii!
Polskość nasza to miłość! Z miłości zrodzona, do 

miłości wiedzie. Miłościq wzajemnq miłościg do swoich. Nie 
ona ślepq, która dla ziemskich korzyści zaprzedaje własnq 
duszę, dzieci duszę. Ale ona miłościg prawdziwq, która do 
każdej ofiary jest gotowa dla Wiary i Narodowości. Miłość to 
wzajemna, która nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma 
się, nie szuka swego, nie myśli złego, weseli się z prawdy, wszystko 
znosi. Tq miłościg Polskość Ciebie darzy.

Więc tedy ta Polskość to istota, życie Twej duszy. Tracqc, 
porzucajqc Polskość, tracisz, porzucasz istotę Twej duszy a oddajgc 
coś z swej Polskości, rozpoławiasz Twq duszę. A dzieci pozbawiajgc 
Polskości, jakbyś część życia duszy swej oddawał, boć każde 
z Twych dzieci to nietylko część Twej duszy.

Żaden król nie jest dosyć bogaty, by mi moje 
przekonanie odkupił, przekonanie narodowe 
(oklaski).

O Polskości,Ty nauczycielko, opiekunko,oblubienico, twierdzo, 
wiaro, nadziejo, miłości moja, ty matko moja droga, skarbie mój 
najdroższy, mógłżebym się Ciebie wyrzec?
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Mógłżebym Ciebie porzucić? Mógłżebym za pieniqdze, za
szczyty, zyski jakie Ciebie zaprzedać?

Niechaj tedy przyschnie język do podniebienia mojego, 
jeślibym na Cię, Polskości Ty moja, nie pomniał, nie położył 
Ciebie na poczqtku wesela mojego, jeżelibyś nie była pierwszq 
mojq radościg. Jeżelibym Cię zapomniał, Polskości, Ty radości 
serca mego, niech zapomniana będzie prawica moja.

W Warszawie przed kościołem św. Krzyża jest posqg 
Zbawiciela niosqcego ciężki krzyż, ale z rękq w górę podnie- 
sionq. A pod posqgiem napis: »Sursum corda«. Tak, jak 
ks. Prymas do nas pisze - ono słonecznej odwagi niebosiężne, 
liturgiczne, »W górę serca - do Boga - do Jezusa i Marii.«

W Chrystusie zjednoczeni jesteśmy pewni zwycięstwa pod 
znakiem Krzyża! Jesteśmy pod najpotężniejszg opiekq Watki 
Bożej - Matki Radosnej - Patronki nas, Polaków w Niemczech. 
Tak i my, aczkolwiek głęboko pochyleni pod ciężarem krzyżów 
na nas spadajqcych, rękę ku niebu wysoko podnoszqc wołamy: 
W górę serca! Nie traćmyż otuchy! Tracqc otuchę tra
cimy wszystko, całq swq przyszłość narodowq !

A tymczasem na onej żyznej roli Polskości 
wśród starego drzewostanu starszych Polaków 
rozwija się młody las naszej polskiej młodzieży. 
Przychodzq rębacze boży i ścinajg proch nie jqce, 
lub spróchniałe drzewa. Ale w ich miejsce tym 
lepiej rośnie młody las (oklaski). Te młode drzewka 
naszych polskich młodzieńców i panien i dzieci. I w miejsce 
jednego starego drzewa kilka młodych drzewek na roli naszej 
Polskości wyrasta, rozrasta się i, da Bóg, obfite owoce dla 
Boga i Narodu Polskiego przyniesie! Tyś, droga młodzi 
nasza, naszg przyszłościg i nadziejg! Wyście nam przyrzekli: 
«Na Rodła zwycięski znak, Wiary Ojców naszych 
bronić przyrzekamy (oklaski).
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Mowę polskq i obyczaj polski miłować przy
rzekamy (oklaski).

W Naród Polski i w Sprawy naszej zwycięstwo 
wierzyć przyrzekamy« (oklaski).

My Wam wierzymy! I tak ręka z ręką z Tobą, droga 
młodzi, pójdziemy drogą Polskości, zapatrzeni w blask złotej, 
promiennej przyszłości.

Między nami niemasz miejsca dla partyjnictwa, klas, 
stanów. Każdy z nas Polaków każdemu z Polaków bratem jest. 
I wszyscy Polacy w Niemczech, obywatele Rzeszy, czy są człon
kami Związku Polaków czy nie, mają prawo bronić się przez 
Związek Polaków (oklaski). On to zastępuje każdego członka 
mniejszości polskiej. Każdy Polak, choć nie jest wpisany do 
Związku Polaków, należy do duszy Związku Polaków, iż jest 
Polakiem !

To też z radością wielką tu na tym Kongresie obchodzimy 
piętnastolecie Związku Polaków w Niemczech. Wszyscy Polacy 
w Niemczech! I wiemy, że duchem to i Polacy całego świata 
z nami się łączą i radują. Kongres ten to najważniejsze wyda
rzenie tego 15-lecia!

Z Bogiem uroczystym nabożeństwem rozpoczęliśmy nasz 
Kongres. W rękach Boga wszechpotężnego przyszłość nasza I 
On nam dał nasze prawa! W Jego imieniu ich żądajmy! On 
z niezwyciężoną siłą radosnej wiary i ufności przepoją serca 
nasze. »Nam nieomylną prawdą i drogą jest Chrystus, Syn Boga 
żywego, Syn Niepokalanej Dziewicy Marii. To też ufni w słusz
ność naszych praw i pomoc Bożą i Marii ^walczmy z prawą 
bronią o prawa nasze.«

Rodło Królewskie mamy!
Obok krzyża przyświeca nam nasze Rodło Królewskie, 

Polskość nasza. I tej Polskości naszej wierność przyrzeknijmy. 
Przyrzeknijmy, że będziemy wiernymi członkami naszego nas 
wszystkich Ojca Związku Polaków w Niemczech! Bądźmy Bogu
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wiernymi, ale dajmy i Narodowi naszą miłość i nasze czyny! 
Polskość to zrodziła się w myśli Bożej. Polskość każe, my słu
chajmy! Ona prowadzi, my idźmy za Nią. Jako dzieci tej na
szej matki zlecenia i rozkazy z ochotą i radością wykonujmy!

Choć ciemna nam się wydaje przyszłość, my sie nie zra
żajmy. »Niżej upaść nie można, jak sprzedać swego 
Boga i swe przekonanie za kawałek chleba.« A bo
haterem ten, który za nic w świecie onej Korony Polskości od 
Boga danej nie chce oddać i nie odda! Mamy przecież potężną 
Patronkę, Orędowniczkę, Pocieszycielkę, Przyczynę naszej radości, 
Matkę Boską Radosną, tę, która jest żywotem, słodkością 
i nadzieją naszą.

To też publicznie, zgodnie wszyscy razem wołajmy z głębi 
serca: »Przyrzekamy uroczyście, że Polskości swej 
za nic w świecie nie oddamy.«

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż
Matko Boska Radosna!

Kiedy przewodnik Ludu Polskiego w Niem
czech zakończył swoje przemówienie 
- Sala Kongresu zagrzmiała entuzja
zmem, huczała długo trwałymi oklaskami.

To serca płonęły.
Polskie serca I
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SIŁA DUCHA POLSKIEGO ZŁAMAĆ SIĘ NIE DA

Przemówienie specjalnego delegata J. Em. Prymasa Polski, Ks. Kardynała 
Dr. Augusta Hlonda - Szefa Kancelarii Prymasa Polski, Ks. Kanonika 
Zborowskiego - na Kongresie Polaków w Niemczech w Berlinie 6. III. 1938

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Rodacy!
Przybyłem do Was jako delegat Jego Eminencji 

Księdza Kardynała Prymasa Polski, który jak Wam 
wiadomo z woli Ojca św. jest Protektorem pol
skiego duszpaterstwa zagranicznego i Protektorem 
duszpaterstwa Polaków zamieszkałych w krajach 
Rzeszy Niemieckiej.

W imieniu Prymasa Polski witam Was Rodacy 
całym gorqcym sercem.

Przywożę Wam, Rodacy, z Polski, tej drogiej 
naszej Ojczyzny, pozdrowienia nasze (oklaski). 
/ zapewniam Was, że wszyscy w Polsce czujemy 
sie z Wami, choć oddzieleni granicami, zjednoczeni 
jako jedna całość narodowa (oklaski).

Myślą, sercem i modlitwami jesteśmy zawsze przy 
wszystkich naszych Rodakach, gdziekolwiek się oni 
znajdujg, rozlani po całym prawie świecie (oklaski).

Zapewniam Was też Rodacy, że wszyscy w Polsce 
żywo i serdecznie odczuwamy Wasze dole i niedole, 
Wasze troski i radości, Wasze porażki i zwycięstwa, 
a serca nasze w Polsce zawsze żywiej i goręcej bijq 
gdy w Waszych dziełach i poczynaniach widzimy 
tę siłę ducha polskiego, co się złamać nie da mimo 
wszystkich przeszkód i trudności (oklaski). I widzimy 
w Was tę siłę ducha co zawsze świadomie i wy
trwale dqży do zachowania tych skarbów, które 
każdy żywy naród najwyżej sobie ceni.

W dniu dzisiejszym, tego wspaniałego Zjazdu 
Polaków w Niemczech, spoglqdajqc wstecz na te 
wszystkie prace dokonane w czasie piętnastu lat 
istnienia Waszego Związku, który jest Waszą 
dumą i chlubą, pragniecie dziś dać wyraz Waszej 
radości,żeście dopełniliWaszego obowiązku wobec 
Boga i Narodu, w obronie duszy polskiej, w obronie 
jej skarbów Wiary św. i narodowości.

Pragniecie dziś tym więcej jeszcze wzmocnić 
Wasze szeregi, pragniecie tym ściślej zjednoczyć 
wszystkich Polaków w Niemczech pod Waszym 
sztandarem.

Ks. Kanonik Zborowski
Chef Kancelarii Prymasa Polski - odczytał na Kon
gresie Orędzie Ks. Prymasa Polski do Ludu Polskiego 

w Rzeszy

Pragniecie dziś zamanifestować Waszą wolę 
zbiorową, że chcecie trwać zawsze w Wierze 
Ojców Waszych, zjednoczeni z Narodem Polskim 
aż do śmierci (oklaski). W tych Waszych dq- 
żeniach szlachetnych pragnie Was Jego Eminencja 
Prymas Polski tym więcej jeszcze umocnić, utwierdzić 
w tych hasłach tak drogich sercu każdego Polaka. 
Pragnie Was umocnić w tej Wierze Świętej z którq 
narodowość nasza tak ściśle jest zwiqzana.

W tej też myśli Jego Eminencja Prymas Polski 
przesyła Wam przezemnie życzenia, aby ten 
Kongres przyniósł Wam jak najobfitsze owoce 
dla Waszego dobra. I przesyła Wam przezemnie 
Swoje błogosławieństwo Prymasowskie.

Oto Jego pismo i Jego słowa:
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ORĘDZIE
PRYMASA

POLSKI

PRYMAS POLSKI

Do

Zwlęzku Polaków w Niemczech

Berlin.

Uczestnikom tegoro cznego Kongresu Zwięzku Polaków 

oraz wszystkim drogim Rodakom w Niemczech poświęcam najtro

skliwsze myśli i uczucia. Słowo moje do Wąe pragnęłbym natchnęć 

Kocę Tego, którego posłannictwo sprawuję, _iżby serca Taszo 

i dusze przepojone świ adomośclę Boskiej ''.'e ze oh pot ęgi wezbrały 

niezwyciężonę siłę krzeplęcej i radosnej wiary i ufnośoi.

Tym słowem moim do Tae Jest słonecznej odwagi 

chrześcijańskiej niebosiężne zawołanie liturgiczne: "Sursum 

Gorda!H ” W górę serca! - do Boga! - do Jezusa i Karyji!M

Obradom aszym Kongresowym , ustala jęcym uzgodnione 

wytyczne pracy organizacyjnej na dalszę przyszłość, niechaj 

przewodzi zasadnicze wskazanie: Nieomylnę Prawdę i Drogę jest 

Chrystus Syn Boga Żywego, Syn KaryJi Niepokalanej. On Jest 

Gwarantem Ratunku - Zbawienia - Szczęśliwości ! - Jest

Zbawicielem! fi Nim w Jedno zrzeszeni Jesteśmy pewni zwycięstwa 

pod Znakiem Krzyża, pod Boskim - Suwerennym Znakiem Ofiary 

1 Zmartwychwstania!

W Chrystusie zjednoczeni cieszymy się naj tkllwszę 

1 najpotężnlojszę Opiekę Kątki Bożej, Pani naszej i r ład czyni! 

Vraz z tym orędziem zasyłam Wam, Drodzy Rodaoy, z głębi serca 

czułe błogosławię:.6two, by wspólny Tasz bratni wysiłek organi

zacyjny, wspólnę nas wszystkich poparty bratnię mod 111wę , został 

z haBki Niebios uwier.ozony promiennę pomy ślnośolę .

Poznań, dnia 6 maroa 1938 r.

I
Uczestnikom tegorocznego Kongre

su Zwiqzku Polaków oraz wszystkim 
drogim Rodakom w Niemczech poświę
cam najtroskliwsze myśli i uczucia. 
Słowo moje do Was pragngłbym na
tchnąć Mocą Tego. którego posłanni
ctwo sprawuję, iżby serca Wasze i dusze 
przepojone świadomością Boskiej 
Wszechpotęgi wezbrały niezwyciężoną 
siłę krzepiącej i radosnej wiary i uf
ności.

Tym słowem moim do Was jest 
słonecznej odwagi chrześcijańskiej nie
bosiężne liturgiczne: »Sursum Cord a.U 
» W górę serca I do Bo gal — do Jezusa 
i Maryji!«

Obradom Waszym Kongresowym, 
ustalajqcym uzgodnione wytyczne pra
cy organizacyjnej na dalszq przyszłość, 
niechaj przewodzi zasadnicze wska
zanie: Nieomylną Prawdą i Drogą 
jest Chrystus Syn Boga Żywego, Syn 
Maryj! Niepokalanej. On jest Gwa
rantem Ratunku - Zbawienia - Szczę
śliwości! — Jest Zbawicielem! W nim 
w jedno zrzeszeni jesteśmy pewni zwy
cięstwa pod Znakiem Krzyża, pod 
Boskim - Suwerennym Znakiem Ofiary 
i Zmartwychwstania.

W Chrystusie zjednoczeni cieszymy 
się najtkliwszq i najpotężniejszą Opie
kę Matki Bożej, Pani naszej i Wład
czynii Wraz z tym orędziem zasyłam 
Wam, Drodzy Rodacy, z głębi serca 
czułe błogosławieństwo, by wspólny 
Wasz [bratni wysiłek organizacyjny, 
wspólną nas wszystkich poparty bra
tnią modlitwą, został z Łaski Niebios 
uwieńczony promienną pomyślnością.

Poznań, dnia 6 marca 1938 r

(—1 AUGUST KARDYNAŁ HLOND
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Na Kongresie Polaków 
w Niemczech
Byliśmy w kilkutysięcznej 
masie - a tylko częściq 
naszego ludu

Jest nas w Niemczech 
p ó 11 o r a m i 11 o n a II
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Ludowi Polskiemu
spod znaku Rodła — Cześć!

Przemówienie przedstawiciela Światowego Zwiqzku Polaków z Za
granicy Michała Pankiewicza na Kongresie Polaków w Niemczech

Na Kongres dzisiejszy przywożę z Warszawy 
od Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy 
serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Polaków 
w Niemczech, życzenia pomyślności dla delegatów 
i uczestników Kongresu oraz uczucia wielkiej radości 
z powodu Pierwszego Kongresu Polaków w Niem
czech. Przywożę pozdrowienia od 9-ciu 
milionów Polaków żyjgcych poza Polskq — 
Państwem, którym służy Światowy Zwiqzek Polaków 
z Zagranicy.

Polacy w świecie to jedna wielka rodzina Narodu 
Polskiego.

I wszyscy też rodzinnym uczuciem z Wami zwiq- 
zani dziś razem z Wami Kongres Wasz obchodzq, 
jako wielki dzień Polaków w Niemczech.

Wzamian, my skolei obejmijmy ich na chwilę 
myślq naszq i spójrzmy na ich pracę i walkę.

Z pośród nich swoim ogromem wysuwajq się 
na pierwsze miejsce, ze swego głębokiego pa
triotyzmu, Polacy w Ameryce. Pięć milionów Polaków 
w Ameryce odgrywojq dzisiaj poważng rolę w życiu 
wielkiej i szlachetnej republiki Stanów Zjedno
czonych. Przybywa tam coraz więcej polskich 
lekarzy, adwokatów, inżynierów, burmistrzów, de
putowanych Żaden bodaj inny naród w Ameryce 
nie ujawnia takiej prężności i takiego rozrostu jak 
nasi Rodacy.

Obok robotników i farmerów polskich tworzy 
się coraz liczniejsza warstwa polskiej burżuazji. 
Mamy w Ameryce 40 tysięcy polskich kupców, mamy 
już polskich milionerów. Nie wyrzekli się swego 
pochodzenia i Polskości, trzymajq się mocno języka, 
zwyczajów i Wiary swoich Ojców.

Pobudowali około tysiqc kościołów, utrzymujq 
kosztem 11 milionów dolarów przeszło 800 szkół 
parafialnych, kilkaset sobotnich kursów języka 
polskiego oraz szereg średnich i wyższych, w któ

rych około 500 tysięcy uczy się mowy ojczystej, 
wydajq około 100 gazet i dzienników w języku 
polskim i tworzq wielkq ilość zwigzków i organi- 
zacyj wszelkiego typu.

Największg polskq organizacjq w Ameryce jest 
Zwiqzek Narodowy Polski, majqcy 300 tysięcy 
członków, drugie z kolei miejsce zajmuje Polskie 
Zjednoczenie Rzymsko-Katolickie, liczqce 250 tysięcy 
członków, Zwiqzek Polek ma 75 tysięcy człon
ków itd.

W innym kraju amerykańskim - Brazylii - jest 
. nas 300 tysięcy. Prawie wszyscy siedzq na roli. 

Podwaliny pod osadnictwo polskie w Brazylii 
zakładali Polacy z pod Opola. Za nimi przyszli 
Polacy z Pomorza a po nich dopiero Polacy z Kon
gresówki i Małopolski. W dziewiczych puszczach 
stworzyli nowe życie, pozakładali liczne osiedla, 
pobudowali polskie kościoły i szkoły. Dzisiaj nasi 
Rodacy w Brazylii majq około 250 szkół polskich, 
utrzymywanych własnym kosztem, we własnych 
budynkach, wzniesionych własnymi rękoma na 
ziemi wydartej przez nich dziewiczej puszczy. 
Polacy brazylijscy chętnie posyłajg swoje dzieci 
do Polski na dokształcenie i odznaczajq się wiel
kim przywiqzaniem do Polskości.

W sqsiedniej Argentynie Polaków przed 
wojnq było nie wielu, może 20 tysięcy, ale w dniu 
odzyskania przez Polskę Niepodległości Polacy 
w Argentynie mogli się poszczycić posiadaniem 
w Kongresie Argentyńskim własnego deputowanego 
w osobie Edwarda Tomaszewskiego.

W nieznanym w Polsce Chile, jak to mogłem 
sam stwierdzić, gdyż Amerykę Południowo przewę
drowałem wzdłuż i wszerz, zwiedzałem osiedla 
polskie w Brazylii i Paragwaju, byłem w Andach 
i nad Amazonkq, zahaczyłem i o pustynne stepy 
Patagonii, ^otóż w Chile cień wielkiego Domeyki,
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Michał Pankiewicz
wiceprezes Światowego Związku Polaków z Za

granicy — przed mównicą na Kongresie

kolegi szkolnego i przyjaciela Adama Mickiewicza 
po dziś dzień unosi sie nad krajem, który odkryciom 
naukowym i pracy Domeyki zawdzięcza swój do
brobyt. W każdym podręczniku historii i geografii 
spotykamy jego nazwisko, a w całym Chile nie 
ma człowieka, któryby nie wiedział, kim był Ignacy 
Domeyko, wieloletni rektor uniwersytetu w Santiago, 
geolog i mineralog wielkiej miary, bez którego 
badań i odkryć dzieje Republiki Chylijskiej pobie
głyby innym torem. To też jego imię noszg w Chile 
góry (Cerro Domeyko), miejscowości (Puerto Domey
ko) i minerały (Domeyk).

W położonym na północ od Chile Peru najwyż
szą kolej świata ze stolicy Limy do miasta Oroya, 
wznoszącą się do 4 tysięcy metrów nad poziom 
morza, wybudował Polak inż. Ernest Malinowski, 
a jego współpracownik i przyjaciel Edward Habich,

powstaniec z 1863 r. zorganizował w Umie w 1876 
pierwszą w Ameryce Południowej politechnikę 
i wychował w tej politechnice wiele pokoleń inteli
gencji peruwiańskiej: Wdzięczne Peru wystawiło mu 
pomnik na głównym placu stolicy.

W dalekiej Australii najwyższy szczyt nosi 
nazwę Kościuszki, bohatera dwóch światów, Polski 
i Ameryki, bo i do Australii już sto lat temu dotarł Polak 
- Edmund Paweł Strzelecki, który zbadał całą Połud
niową Australię, pierwszy się darł na najwyższe 
szczyty Alp Australijskich i imię Polski uwiecznił 
tam na zawsze. W Australii wszyscy wiedzą, kto 
to był Strzelecki i wszyscy umieją wymówić tak 
trudne dla Anglika nazwisko Kościuszki.

Przykładów polskiej pracy na globie ziemskim 
można przytoczyć bez liku.

Pierwszym odkrywcą i badaczem Kamerunu 
w Afryce był Polak Stefan Szolc-Rogodziński, naj
dłuższą linię kolejową w Mandżurii budowali 
Polacy. Teraz jeszcze po przewrocie bolszewickim 
i tylu wojnach zamieszkuje w Harbinie w Mandżurii 
około 2 tysięcy Polaków, mających swoje gimnazjum 
i własną gazetę w języku polskim.

Ogółem poza Europą liczymy około 51/, miliona 
Polaków, z czego na Stany Zjednoczone przypada 
5 milionów, na Brazylię 300 tysięcy, na Kanadę 
100 tysięcy, na Argentynę 50-60 tysięcy oraz kilka
dziesiąt tysięcy na pozostałe kraje Ameryki, Azję, 
Afrykę i Australię.

A ilu jest nas w Europie poza granicami 
Państwa Polskiego?

Przeszło 3!/2 miliona.

Na wstępie muszę wymienić nie reprezentowa
nych tutaj Polaków z Rosji Sowieckiej. Jest 
ich cały milion, ale w Światowym Związku świecą 
nieobecnością. Trudno temu się dziwić. Tam, gdzie 
za każdy odruch własnej myśli czeka człowieka 
szafot, gdzie kula lub szubienica stała się od sze
regu lat jedynym środkiem wyrównywania różnic 
i poglądów, każda próba ze strony tamtejszych 
Polaków nawiązania stosunków z nami byłaby 
równoznaczna z podpisaniem na samego siebie 
wyroku śmierci. Wierzymy jednak mocno, iż Polacy 
w Sowietach przetrzymają carat czerwony, tak jak 
przetrzymali carat czarny i że prędzej czy później 
znajdą się w naszych szeregach.

Wśród Polaków europejskich pierwsze miejsce 
należy się Wam, Polakom w Niemczech (oklaski).

Jest Was około 1.500.000. Potym idzie Francja, 
mająca 600.000 Polaków, dalej Czechosłowacja
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i Litwa, każda po 200.000, Łotwa i Rumunia, każda 
po 100.000, Jugosławia i Belgia po 30.000, Austria 
i Dania po 15.000, wreszcie Holandia, Szwecja, 
Finlandia, Estonia itd.

Możemy być dumni ze swych Rodaków.

Kiedy rok temu zwiedzałem ośrodki życia pol
skiego w Holandii, Holendrzy bez wyjqtku 
twierdzili, że najlepszymi ambasadorami sprawy 
polskiej w Holandii sq nasi górnicy. Jest ich nie
wielu, około 3 tysięcy zaledwie razem z rodzicami, 
ale swojq pracowitosciq, solidarnosciq i patrio
tyzmem zdobyli dla Polski opinię holenderskq 
i spowodowali przewrót w pojęciach Holendrów 
o Polsce i Polakach.

We Francji odbudowy zniszczonych departa
mentów Północy i kopalń węgla dokonali Polacy. 
Bez polskiego górnika wiele kopalń francuskich 
musiałoby stanqc. Na południu Francji rolnik fran
cuski opuszcza ziemię, a nasz rolnik wrasta tam 
w glebę francuskq niczym dqb na polskiej ziemicy.

I tak na wszystkich terenach, gdzie Polacy na 
wychodźtwie żyjq, czy w Europie, czy za oceanami 
imię polskie zdobywa sławę a praca polska uzna
nie.

Rasa polska jest rasq mocnq i zywotnq, która 
wszędzie i we wszelkich warunkach daje sobie 
radę. Krew polska nigdzie nie zawiedzie. Wszę
dzie powia da: Jestem (długotrwałe oklaski).

A z pośród wszystkich braci po świecie roz
sianych najbliżsi sercu Matki sq zawsze ci, którzy 
w najtrudniejszych warunkach żyjq. A zwykłym 
zrzqdzeniem losu sq to zazwyczaj ci, co choć 
tęsknoty do ziemi ojczystej nie znajq, bo na Ziemi 
Ojców od wieków siedzq, jednak codzień w walce 
nieustannej trwać muszq.

Myślę o tych wszystkich Polakach, niewychodź- 
cach ale autochtonach, którzy wokół Rzeczypospo
litej siedzq na Ziemi Ojców w przygranicznych 
krajach Litwie, Niemczech, Czechosłowacji.

Na Wasze sprawy, Rodacy nasi, Naród Polski 
ze szczególną czułością i troskq się spoglqda. 
Smuci się Naród Polski z Wami, gdy ciężary Was 
gniotq. Radujemy się, gdy widzimy, z jakim hartem 
i wiarą przeogromną potraficie walczyć.

Kongres dzisiejszy jest nietylko dla Was, ale 
dla całego Narodu Polskiego wielkim dniem, 
bowiem stwierdza, że półtora miliona Braci 
z Narodu Polskiego potrafi trwać i walczyć nie
ustannie.

Za to Ludowi Polskiemu spod znaku Rodła 
cześć!

Naród Polski wierzy, że - jak mówi Hasło 
Wasze - Wy WYTRWACIE I WYGRACIE! (Oklaski.)

W imieniu wszystkich Polaków w świecie, jako 
przedstawiciel Światowego Zwiqzku Polaków z Za
granicy, z radościg i dumq wołam:

Cześć Ludowi Polskiemu w Niemczech!

Sala Kongresowa jest ogromna. W dzień naszego Kon
gresu przepełniona. Pięć tysięcy delegatów Ludu Polskiego 
w Niemczech patrzy i słucha, sercem czuje
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Ryngraf z Matką Boską
w darze od Polaków na świecie

Światowy Związek.Polaków z Zagranicy, pragnąc uczcić 
15-lecie Związku Polaków w Niemczech, ufundował dla 
naczelnej organizacji Ludu Polskiego w Rzeszy ryngraf 
z Matką Boską Częstochowską. Ryngraf ten wręczyła 
na Kongresie w Berlinie w sposób uroczysty specjalna 
delegacja Światowego Związku.

Stefan Szwedowski, Stefan Lenartowicz i Stanisław Paprocki 
— członkowie Prezydium Światowego Związku — wręczają 
ryngraf ks. Patronowi dr. Bolesławowi Domańskiemu, Preze
sowi Związku Polaków w Niemczech
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W srebrze kuty ryngraf 
z wizerunkiem Matki Bo
skiej Częstochowskiej, 
zdobiony Rodłami I napi
sem „WYTRWAMY I WY
GRAMY oliarował na 
Kongresie Związkowi Po
laków w Niemczech w XV 
rocznicę walkio Polskość 
Światowy Związek Pola
ków z Zagranicy 6. III. 1938
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Dłonie mamy mocne — 
serca gorące!____________

Przemówienie młodej Polki z Ameryki imieniem wszystkiej Młodzieży 
Polskiej z Zagranicy

W imieniu Młodzieży Polskiej ze wszystkich 
krańców świata składam dziś tu w obliczu Waszego 
symbolu Rodła hołd dla Waszej tężyzny i wielkiej 
pracy.

Czujemy się dziś tu razem z Wami, jako jedna 
wielka rodzina, potqczona miłościq do wiary, mowy 
i ziemi ojców, rodzina, której na imię Pol act w o 
na całym świeci e. Przyjechaliśmy tu dziś, by 
zamanifestować, że święto Wasze jest świętem nas 
wszystkich, że sztandar polski chcemy razem z Wami 
pospołu rozwinqc, żeby go żadna moc i przemoc 
nie mogła zerwać (oklaski).

Poprzez wszystkie lqdy i morza niechaj popłynie 
dziś pieśń dumnej siły i zwycięstwa.

Podchwyci jq młodzież polska na całym świecie 
— i ta w Europie i ta za oceanem.

Jakże dumna jestem, że służgc Polsce na drugim 
końcu świata, mogę dziś zatrzeć granice formalne, 
jakie nas na codzień dzielq, że mogę Was zapewnić, 
że i my tam za oceanem WYTRWAMY I WY
GRAMY (oklaski). Przecież płynie w nas ta sama 
krew, a wielu naszych ojców wywędrowało do 
Ameryki z ziemi, którg Wy teraz zamieszkujecie. 
I ja sama pochodzę z takiej rodziny, której dziad 
wywędrował z Ziemi Olsztyńskiej. To też i my 
w walce o Polskość obecnych i przyszłych pokoleń 
nigdy nie ustaniemy.

Ale tę walkę musimy wygrać wszędzie, gdzie 
bijq polskie serca. Musimy stworzyć zwarty mur, 
o którego niezłomng postawę rozbijq się wszelkie 
zakazy.

Dziś w pracy naszej nie jesteśmy sami. Był czas, 
kiedy Polak, opuszczajqcy ziemię ojczystq, skazany 
był na głód, nędzę i poniewierkę Przewożony 
w najokropniejszych warunkach za ocean, zagubiony 
w obcym świecie, tułał się w poszukiwaniu lepszej 
doli - bez opieki - bez Ojczyzny. Dziś czasy te 
już bezpowrotnie minęły. Dziś ten tułacz bez ziemi 
znalazł w Ojczyźnie mocne oparcie.

Na jakimkolwiek odcinku Polacy pracowali, 
chcieli działać zawsze trochę lepiej, niż to było 
konieczne - zdziałać coś dla dobra ogólnego.

Regina Zaorska z Chicago 
mówiła za młodzież polską z Zagranicy
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Więc ci, co czuli w sobie żyłkę żołnierskq, szli 
bronić wtasnq krwiq każdej idei, która im się wy
dawała czysta, inni kulływowali wielkie idee na 
innych polach - w nauce, sztuce, w żmudnej pracy 
nad ogólnym postępem ludzkości.

Dumna jestem, że mnie jako kobiecie dane zo
stało przemawiać do Was.

Rola Polki, matki ,i żony, jako tych, które kulty
wuj zawsze i wszędzie Polskość, stała sie już 
tradycjq.

Tym bardziej więc dziś chcę zaakcentować, że 
my kobiety rozumiemy znaczenie tej roli i że ślu
bujemy, iż tam, gdzie zajdzie potrzeba, kobiety 
polskiej nie zabraknie.

Polacy poza granicami Polski przez swq liczbę 
tworzq wielkq potęgę, a moc ich wzrośnie w miarę 
krzepnięcia ich organizacji, które pod duchowym

Znakiem Młodzieży Polskiej 
w Niemczech jest zuchwałe 
Rodło na zielonej tarczy 
i liść lipowy

przewodnictwem Światowego Zwiqzku Polaków 
z Zagranicy będq wykuwać lepszq przyszłość dla 
Narodu Polskiego.

Dłonie mamy mocne, serca gorące, umysły 
zapalne, a jak trzeba będzie, to i na więcej się 
zdobędziemy. Tu właśnie wśród Was, gdzie czuć 
tylko jedno gorące tchnienie i słychać tylko jeden 
potężny rytm - przyjechaliśmy, by złożyć uroczysty 
ślub naszego wielkiego zbratania i pojednania 
w imię poświęcenia wszystkich swych sił dla jed
nego celu naszego życia, jakim jest wyniesienie 
Narodu Polskiego na takie wyżyny, jakich nie 
stworzyła żadna dotychczasowa wizja i legenda.

Rodacy w Niemczech I
Rozniećcie w nas wszystkich na całym świecie 

tę moc i wolę działania, a ślub nasz spełnimy.
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Do Przyjaciół 
i Towarzyszy!

Mowa redaktora »Flensborg Avis« Ernsta 
Christiansena, jako przedstawiciela Zwiqzku 
Mniejszości Narodowych w Niemczech na Kon
gresie Polaków w Niemczech 6. III. 1938

Redaktor E. Christiansen
blev modtaget med staBrkt Bifatd. Gang paa 
Gang blev bans Udtalelser afbrudt af kräf
tige Klapsalver. Gnristianeen udtalte fol
gende:

Ksere Venner og Kammerater! Paa 
ikke-tyske Folkegruppers Yegne, som i 
en lseogere Aarrsekke i »Forbundet af 
de nationale Mindretal i det tyske 
Rige« här samarbejdet med den polske 
Folkegruppe, skal jeg bringe en hjerte- 
lig Pilsen til vor »störe Bror«, som i 
Dag bar kaldt sine Bern fra 0st og 
Vest, fra Nord og 'Syd til festligt
Staevne.

Der bar maaske vasret alt for lidt 
Samarbej-de imellem vore nationale 
Mindretal, som skulde leve inden, for de j 
samme Rammer, ksempe mod de sam- i 
me Vanskeligheder, hsevde de samme j 
Grundssetninger og stride sig frem , 
imod de samme Maal. Men ogsaa uden I 
den direkte Droftelse feite vi os ved 
enhver Lejlighed i en Samklang, der 
-havde med de usynlige Beiger i Rum- 
met at gere. Uudsletteligt prentet i 
min Erindring mindes jeg nogle faa 
Ganges Samvser i en lilie Freds af 
Sendemsend fra de nationale Mindretal jj 
i Tyskland, som efter alvorlige Dref- 
telser gjorde sig fri i muntert Lag, 
samt et Par Rejser jned disse Reprce- 
■sentanter gennem det genopstandne 
polske Rige. Hvad var mest forunder- j 
ligt? Dette gennem Sang og Tale, gen- jj 
nem Karak teranie og alle deres U4- * 
tryksformer bos disse yderst forskel- 
lige Folkefserd at fornemme, hvorledes 
alligevel de samme Strenge klang i 
Alvor og Sktemt, i Troskab og Udbu. i

Kochani Przyjaciele i Towarzysze!
W imieniu nieniemieckich grup narodowościo

wych, które przez długie lata współpracowały 
z polskq grupq w Zwiqzku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech, jestem rzecznikiem serdecznego 
pozdrowienia dla naszego »wielkiego brata«, 
który dziś zwołał dzieci swoje ze Wschodu i Za
chodu, z Północy i Południa na uroczysty Kongres 
Istniało, być może, za mało współpracy pomiędzy 
naszymi mniejszościami narodowymi, które żyć 
musiały w tych samych warunkach, walczyć prze
ciwko takim samym przeszkodom, bronić tych samych 
zasad i do tego samego celu dqżyć.

Jednakże i bez tej bezpośredniej wymiany po- 
glgdów byliśmy nastrojeni na ten sam ton, który 
mógłbym porównać do niedostrzegalnego przeni
kania fal w przestrzeni.

Niezapomniane sq dla mnie te rzadkie chwile, 
kiedy po poważnych debatach przedstawiciele 

'mniejszości narodowych w Niemczech przebywali 
w małym ale serdecznym gronie. Również nieza
pomniane sq dla mnie te podróże, które odbyłem 
z przedstawicielami mniejszości narodowych poprzez 
Odrodzonq Polskę.

Na czym polegało największe przeżycie ? Czy 
na tym, że przez pieśni i słowa, przez poznanie 
w ten soosób charakteru i objawów życia tych 
zupełnie różnych narodów przekonać się mogliśmy, 
jak mimo wszystko w powadze czy w żartach, 
w wierności czy zapale, czy też w woli zupełnego 
oddania się swojemu narodowi brzmiały te same 
struny, przychodzqce jakoby ze starych i nowych 
światów, a przede wszystkim brzmiały one jak nowe 
objawienie odwiecznej ludzkiej wspólnoty w dgże
niu do ideałów? Czyżby to było naszym naj-
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głębszym przeżyciem ? Albo też to, żeśmy podróżo
wali z tymi ludźmi przez Polski Kraj i, wspominając 
jego historię, podziwialiśmy, co w tych krótkich 
latach po Odbudowaniu Rzeczypospolitej Polskiej 
zostało dokonane w wszystkich dziedzinach? Wi
dzieliśmy, jak dzięki nieprzepartej woli, znakomitej 
umiejętności, płomiennemu miłowaniu, zostały po
konane nieprawdopodobne wprost przeszkody.
I widzieliśmy później, jak w świętym dla Polaków 
miejscu, w Krakowie, nieprzeliczone rzesze dzieci 
Nowej Polski pielgrzymują do szczątkowi. Królów 
i Bohaterów?

Od chwili założenia Związku Mniejszości Na
rodowych różnymi sposobami dawano nam do 
zrozumienia, że byłoby dla nas godnym polecenia 
nie współpracowanie z mniejszością polską. Różnice 
bowiem polsko-niemieckie miały być większe ani
żeli różnice niemiecko-duńskie, a my, Duńczycy 
mielibyśmy widoki na różnego rodzaju korzyści, 
gdybyśmy szli własnymi drogami.

Nie uczyniliśmy tego, podobnie jak nie 
daliśmy się skłonić do tego, ażeby odsunąć się od 
naszych współziomków - F ry zó w. Naszym bowiem 
przekonaniem jest, że w walce o ideały narodo
wościowe nie można się w żadnym wy
padku tym ideałom sprzeniewierzyć. 
Nikt jednak nie może z większą gotowością niż my 
gratulować Polskiemu Narodowi, że jego stosunek 
do Niemieckiego Narodu tak się ułożył, jak dzisiaj 
tego świadkami jesteśmy. Właśnie my, mniejszości 
narodowe w Niemczech, a szczególnie polska 
i duńska wytyczyliśmy sobie zgóry podwójny cel, 
dla którego my, Duńczycy, znaleźliśmy hasło: 
»front i pomost«. Przyjęliśmy bez zastrzeżeń za
sadę lojalności wobec państwa a wypełnianie 
obowiązków obywatelskich wobec państwa posta
wiliśmy jako warunek, bez mieszania się do we
wnętrznej polityki. Z drugiej strony zaś żądaliśmy 
urzeczywistnienia praw do niezależnego narodo
wego bytu, które nam kanclerz Hitler w mowach 
swoich, posiadających w nowym Państwie Nie 
mieckim moc praw zasadniczych, przyrzekł. My, 
grupy narodowościowe, poza granicami politycznymi 
naszej Ojczyzny spełniamy swój obowiązek 
w państwie niemieckim. Dźwigamy cząstkę przy
szłości naszego Narodu, która na nas przypada. 
I żywimy serdeczne życzenie, aby na naszym 
trudnym posterunku własnemu Narodowi chwały 
przysporzyć. Pierś nasza pełna jest głębokiej wiary, 
że nam przypadła misja dać przykład naszemu

Vilje til at give sig selv til sit Folk, 
klang i de forskelligste Tonefarver, 
klang som fra gamie og nye Verdiener, 
men ismr klang som en ung Aaben- 
baring af gammelt merineskeligt Frel- 
lesskab i id eel Streben — hvad var 
forunderligere, denne Oplevelse? eller 
dette, sammen med disse Mennesker at 
rejse igennem det polske Land og paa 
Baggr-und af det? Historie at beundre, 
hvad der i körte Aar efter den polske 
Republiks Oprettelse var skabt paa alle 
O-mraader, hvilken uimodstaaelig Vilje, 
ihvilke glimrendo Evner, hvilken bran
dende Kmrlighed der var sat ind imod 
do utrolige Vanskeligheder — og saa 
at staa i Kraka vs Helligdom og so det 
nye Polens Borneskarer stromme op fra 
Kongernes og Hellenes Grave!

I de Aar, mens vort Forbund af na
tionale Mindretal har bestaaet, har der 
mangen Gang lydt Roster til ‘os om, 
at vi ikke burde have noget Samarbej- 
de med det polske Mindretal. De tysk- 
polske Modssetninger var langt storre 
end de tysk-danske. Vi Danske vilde 
kunne beste adskillige Fordele ved at. 
gaa vore egne Veje. Vi bar ikke gjort 
dot, lige saa lidt som vi led os friste 
til at tage Afstand fra frisiske Hjem- 
stavnsfmller. I en Kamp for de folke- 
lige Ideeer maa efter vor Overbevis
aing netop ikke Idealerne svigtes. Men 
ingen kan mere end vi onske dot polske 
Folk til Lvkke mod, at Forholdet imel- 
lem det og det tyske Folk bar udviklet 
sig. som Tilfseldet bar vasret. Netop vi 
nationale Mindretal i Tyskland, og i 
Smrdeleshed det polske og det danske 
Mindretal, bar fra forste Faerd taget 
Sigte paa det dobbelte Formaal, som 
vi bos os bar formet i Losnet »Front 
og Bro«. Vi bar uforbeholdent stillet os 
paa den statslige Loyalitcts Grund, 
bar boldt paa Opfyldelse af alle Stats- 
borger-Pligter, uden indrepolitisk Ind- 
blanding, men bar kcasvet den Ret til 
en egen folkelig Tilvmrelse virkelig- 
gjort, som det tyske Riges Forer bar 
tilsagt i de Taler, der i det nye Tysk
land indebrerer en Grund levs Kraft. 
Vi folkelige Mindretal uden for vort 
Fmdrelands Statsgramse gor vor Pligt 
i den tyske Stat, barer vor Part af vort 
eget Folks Fremtid. naerer et inderligt 
0nske om at gore vort Folk vEre paa
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vor ndsatte Post, og vl liär enTiem-nii- 
lig Tro paa, at den Mission er faldet i 
vor Lod at give baade vort eget Folk 
og det tyske Folk og hele Verden et 
Eksempel paa, at man kan haevde sig 
selv med ukuelig Fremtidsvilje og al- 
ligevel bygge Bro mellem Folk ogMe.n- 
nesker.

K.-pre Venn er og Kammerater! Med 
det funklende og hede Sind, som tios 
jer Foren es med klog Energi. har I sat 
Weichsel-Floden, ederg Folks Livs- 
strom, ind i eders Marke som en Lyn- 
straale, men eders Farver er rode og 
h vide som vore, Li vets og Kampe ns 
rode Blöd, Fredens og Sandbodens og 
Troens Uskyldsfarve. Gid I med eders 
lynende 0jne og med eders Aanls 
Lynglimt maa fore eders Sag frem saa- 
ledes, at det for os koldsindige Nord- 
boere bliver et. lysende Eksempel.

Vi siger Tak for Indbvdeisen til i 
Dag, vi hylder det polske Folk, vi brin- 
ger vore gode 0nsker til den Del a,f 
det, som i det tyske Rige er blevet yor 
gode Kammerat.

własnemu Narodowi, Narodowi Niemieckiemu 
i całemu światu, jak, pcsiadaiqc niezachwiarq wolę 
przyszłości można samemu się ostać a równocze
śnie budować pomost porozumienia między naro
dami i ludźmi.

Kochani Przyjaciele i Towarzysze! 
Z płomiennym i pełnym zapału temperamentem, 
który u Was łqczy się z roztropnq energiq, w Wasz 
znak rzuciliście błyskawicowy kształt Wisły, 
źródło i nurt Narodu Waszego. Ale barwy Wasze 
sq czerwone i białe, jak nasze. Czerwona krew 
życia i walki i niewinny kolor pokoju, prawdy 
i wiary! Oby Wam użyczonym było Sprawę Waszq 
iskrzqcymi się oczyma i promienistym duchem tak 
objawić, ażeby się stała ona dla nas zrówno
ważonych Synów Północy świetlanym przykładem.

Dziękujemy Wam za zaproszenie na dzień 
dzisiejszy. Składamy hołd Narodowi Polskiemu 
i przynosimy życzenia tej części Narodu Polskiego, 
która w Państwie Niemieckim stała się 
naszym dobrym towarzyszem.

Na Kongresie —

(od prawej): Redaktor 
Ernst Christiansen, Re
daktor Julius Bogensee, 
Dr. Włodzimierz Sey- 
dlitz — prezes Zwiqzku 
Spółdzielni R. P.

52



Polacy w Europie
do Ludu Polskiego w Niemczech

Życzenia Związku Mniejszości Polskich w Europie

Gasza energia i wytrwałość, niezłomna^ 
wolałby mimo piętrzących się trudności nie ustępie z pola walki,ale 
wytrwać i zwyciężyć - imponuje nam, bo imponować musi każdemu Polako
wi, a przede wszystkim Polakowi z Zagranicy.

Zwiqzkowi Polaków Cześć!
Imieniem naczelnej organizacji spółdzielczej 
w Pohce przemówił na Kongresie Dr. Wło
dzimierz Seydlitz - Prezes Zw. Spółdzielni R.P.

*Przybyłem ze Stolicy Rzeczypospolitej 
Polskiej, aby w imieniu Związku Spółdzielni 
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, 
zrzeszającego przeszło 5.000 spółdzielni, 
w piętnastą rocznicę powstania Związku 
Polaków w Niemczech złożyć Wam Rodacy 
serdeczne pozdrowienia, wyrazy najwyż
szego uznania za Waszą miłość i przy
wiązanie do Narodu, za chęć wytrwania, 
za pracę, jaką na pożytek społeczeństwa 
prowadzicie pod znakiem Rodła, oraz za 
wybitne uwzględnianie w swych pracach 
spółdzielczości, która powinna walnie przy
czynić się do umocnienia Waszego stanu 
posiadania.

Kongresowi i Związkowi Waszemu ży
czymy serdecznie pomyślnego wyniku obrad 
i dalszego rozwoju całej Waszej organi
zacji.

Niech prace Wasze ożywia zgoda 
i miłość braterska, i nadewszystko wiara 
i wytrwałość.

Związkowi Polaków wNiemczech 
Cześć/«

(Z życzeń nadesłanych)

Nasz Kongres pościł wielu naszyrh Robaków, 
żytących jak my w Europie, poza granicami Polski- 
Pańctwa.

Polacy w Europie zrzeszeni sa w Związku 
Mn-ejszości Polskich w Europie. Dać wvraz bra
terskim wieżom łączącym nas w jedną wielka rod dnę 
polską przvbyli ze wszech stron Eurooy mili goście 
oraz przedstawiciele młodzieży polskiej.

Do Biura Kongresowego wpłynęło ponadto 
wip|° życzeń, — życzenia se'deczne od gorących sprc 
polskich dla Ludu Polskiego w Niemczech prze
znaczone.

»... Wspólność krwi i wsnó|no'ć ducha i wspól
ność naszej rzeczvwstośri pozwa'a nam szczerze 
s'e cieszyć, że nosi Broca w Niemczach nn prze
strzeni 15 lat bohatersko i skutecznie odpierali 
nojorfrzeisze nonady, a Sprawa, którei tak dzielnie 
bronili jest wielką, słuszna i godną tylko Narodu 
wie'tdego i duchem i rzvnem.«

Oło wyjątek jednego z życzeń, nadesłanego 
z dalekiej rólnocy.

I o*o da'sze słowo od naszych Rodaków:
»Wierzymy mocno, że Polnctwo spod znaku 

Rodło zowsze będzie świeciło przykładem jak Polak 
musi służvć swemu Narodowi.«

»Wasza spoista o kama oraanizacia słoje się 
dla nas nietylko przykładem ale i marzeniem osią
gnięcia tych rezultatów pracv, jakimi znaczy się 
dziś Wasz wielki jubileusz. Dumni jesteśmy, że 
możemy choć duchowo wziąć udział w Waszej 
uroczystości, wspólnie c eszyć się i radować.«

* *
*

Serdecznych życzeń od Rodaków naszych, za
mieszkujących wszystkie zakątki Eurooy, otrzy
maliśmy moc. Wszystkie tchną gorącymi słowy 
duchowej łączności z Ludem Polskim w Niemczech.

Życzenia zamieszczamy od strony 90 począwszy.

53



Zjednoczenie serc i dusz
Słowa Prezesa Światowego Zwiqzku Polaków z Zagranicy 
Władysława Raczkiewicza - odczytane na I. Kongresie 
Polaków w Niemczech w Bei linie dnia 6. III. 1938

PREZES
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU 
POLAKÓW Z ZAGRANICY

WARSZAWA,

Kochani Rodacy 1

Nie mogąc - mimo gorącego pragnienia - przybyć na Kongres 

1 osobiście wziąć udział w święcie Y/asłej bratniej organizacji, 

przesyłam Wam tą drogą z głębi serca płynące pozdrowienie.

Jako prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy miałem 

możność ocenić twardą 1 nieustępliwą, ofiarną i pełną zapału 

pracę Ludu Polskiego w Rzeszy. Budziło ona 1 budzi - tu u nas 

w kraju - tą samą co w Waszych sercach dumę i radość. Jest bo

wiem świadectwem niezłomności ducha polskiego, który w pracy 

i w walce wiernie stoi na straży ideałów narodowych.

Niechaj piętnastoletni dorobek Związku Polaków w Niemczech 

będzie dla wszystkich Polaków bodźcem do dalszych konstruktyw

nych wysiłków nie tylko utrzymania ale 1 powiększania dorobku 

narodowego.

Z dotychczasowego Waszego trudu i umiłowania wszystkiego 

co polskie rodzi się głębokie przekonanie i wiara, że znak 

Rodła będzie i nadal nie tylko sztandarem pracy lecz i drogo

wskazem wiodącym ku lepszej przyszłości w zjednoczeniu serc 

1 dusz, w wierności tradycji 1 kulturze swego Narodu.

Z tą wiarą; którą w każdym polskijserou tu w kraju znaleźć 

możecie, przesyłam Kongresowi 1 całemu Ludowi polskiemu w Niem

czech życzenia, by pod sztandarem Rodła w karnych szeregach 

Związku Polaków działał, walczył i zwyciężał. '

Niech z Waszej pracy i znoju duch wyjdzie Jeszcze bardz' j 

umocniony, by żadne przeciwności losu nie mogły mu nigdy zagro

zić.

KSadysłew Raczkiewicz/

Kongres Poloków w Niemczech

Berlin

Kochani Rodacyl

Nie mogqc - mimo gorącego 
pragnienia - przybyć na Kongres 
i osobiście wziąć udział w świę
cie Waszej bratniej organizacji, 
przesyłam Wam tą drogą z głębi 
serca płynące pozdrowienia. <>| i

Jako prezes Światowego 
Związku Polaków z Zagranicy 
miałem możność ocenić twardą 
i nieustępliwą ofiarną i pełną za
pału pracę Ludu Polskiego w Rze
szy Budziła ona i budzi - tu u nas 
w kroju - tą samą co w Waszych 
sercach dumę i radość Jest bo
wiem świadectwem niezłomności 
ducha polskiego, który w pracy 
i w walce wiernie stoi na straży 
ideałów narodowych.

Niechaj pięlnastoletnidorobek 
Związku Polaków w Niemczech 
będzie dla wszystkich Polaków 
bodźcem do dalszych konstruktyw
nych wysiłków nie tylko utrzymania 
ale i powiększania dorobku na
rodowego.

Z dotychczasowego Waszego 
trudu i umiłowania wszystkiego co 
polskie rodzi się głębokie przeko
nanie i wiara.żeznak Rodła będzie 
i nadal nie tylko sztandarem pracy 
lecz i drogowskazem wiodącym ku 
lepszej przyszłości w zjednoczeniu 
serc i dusz, w wierności tradycji 
i kulturze swego Narodu

Z tą wiarą którą w każdym pol
skim sercu tu w kraju znaleźć może
cie, przesyłam 'Kongresowi i całe
mu Ludowi Polskiemu w Niemczech 
życzenia, bypodsztandarem Rodła 
w karnych szeregach Związku Po
laków działał, walczył i zwyciężał.

Niech z Waszej pracy i znoju 
duch wyjdzie jeszcze bardziej umo
cniony, by żadne przeciwności losu 
me mogły mu nigdy zagrozić.

I-I Władysław Raczkiewicz
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Każdemu Polakowi w Kraju 
znak Rodła jest bliski

Słowa Prezesa Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą 
Dr. Bronisława Hełczyńskiego - odczytane na I. Kon
gresie Polaków w Niemczech w Berlinie dnia 6. III. 1938

>Drodzy Rodacy!

Nie mogąc przybyć osobiście 
na Kongres Polaków w Niemczech 
- wielkie święto Ludu Polskiego 
w Rzeszy - i ]5-letni /ubileusz ofiar
nej, niestrudzonej uporczywej i je
dnolicie kierowanej działalności 
jego naczelnej organizacji - 
Zwiqzku Polaków w Niemczech, 
choć w ten sposób pragnę być 
z Wami obecny.

Jako prezesowi Funduszu 
Szkolnictwa Polskiego Zagranicą 
utkwił mi specjalnie w pamięci 
jeden z ostatnich etapów Waszej 
procy, pełnej zaparcia i wiary 
w ostateczne zwycięstwo Etapem 
tym była budowa gimnazjum pol
skiego w Kwidzynie Kiedy patrzy
łem na ten dom, choć wiem, że mury 
gimnazjum wzniesione są jeno z 
cegieł, powiązanych wapnem i ce
mentem zdawało mi się. że te ce
gły to raczej sercaWasze a cement 
to raczej krew Wasza serdeczna.

Te serca polskie i ta krew pol
ska, piastowska krew ludu polskie- 
goz Opolszczyzny i Warmii, z Ma
zurów, Pogranicza i Westfalii 
sprawia, że bez względu na to, w ja
kim kraju kto z nas zamieszkuje mó
wimy do siebie słowa dla których 
nie istnieją słupy graniczne, morza 
i oceany, słowa:

Bracia — Rodacy.
Ta więź jednej krwi, jednej 

wiary, jednego obyczaju i jednej 
kultury sprawia,że każdemu Pola
kowi w kraju Wasz- znak Rodła 
jest równie bliski.

Życzę Kongresowi Polaków 
w Niemczech aby za lat dziesięć, 
w czasie XXV-lecia istnienia Związ
ku Polaków w Niemczech liczył on 
setki tysięcy członków, dla których 
słowo Polak byłoby synonimem 
dumy narodowej, zwartości or
ganizacyjnej oraz wartości kul
turalnych i gospodarczych t

I-I Dr. Bronisław Hełęzyński.

FUNDUSZ SZKOLNICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ
WARSZAWA. MAZOWIECKA 1. m. 5. TELEFON Nr. 6-66-05. KONTO CZEKOWE P. K. O. 21.895.

1,6..-. "a/*
1 marca 8

Wareiowo, dn. - .............—......... .... 193— *.

Kongres Polaków w Niemczech

Berlin

Drodzy Rodacyl

Nie mogąc przybyć osobiście na Kongres Polaków w Niemczech - 

wielkie Święto Ludu Polskiego w Rzeszy - 1 15-letnl jubileusz ofiar

nej, niestrudzonej, uporczywej i Jednolicie kierowanej działalności 

Jego naczelnej organizacji - Związku Polaków w Niemczech, choć w ten 

sposób pragnę być z Wami obecny.

Jako prezesowi Funduszu Szkolnictwo Polskiego Zagranicą 

utkwił ml specjalnie w pamięci Jeden z ostatnich etapów Waszej pracy, 

pełnej zaparcia 1 wiary w ostateczne zwycięstwo. Etapem tym była bu

dowa gimnazjum polskiego W Kwidzynie. Kiedy patrzyłem na ten dom, cho< 

wiem, że mury gimnazjum wzniesione są Jeno z cegieł, powiązanych wap

nem i cementem, zdawało mi się, że te cegły to raczej serca Wasze, 

a cement to raczej krew Wasza serdeczno,

Te serca polskie i ta krew polska, piastowska krew ludu pol

skiego z Opolszczyzny i Warmii, z Mazurów, Pogranicza i Westfalii 

sprawia, że bez względu na to, w jakim kraju kto z nas zamieszkuje, 

mówimy do siebie słowa, dla których nie istnieją słupy graniczne, mo

rza i oceany, słowa: Bracia - Rodacy.

Ta więź jednej krwi, jednej wiary, Jednego obyczaju 1 Jednej 

kultury sprawia, że każdemu Polakowi w kraju Wasz znak Rodła Jest 

równie bliski

Życzę Kongresowi Polaków w Niemczech, aby za lat dziesięć, 

w czasie XXV-lecia Istnienia Związku Polaków w Niemczech liczył on 

setki tysięcy członków, dla których słowo Polak byłoby synonimem 

dumy narodowej, zwartości organizacyjnej oraz wartości kulturalnych 

i gospodarczych.

PREZES

/Dr Bronisław Hełc^yńskl/

55



My - Lud Polski w Niemczech
"Przemówienie Arki Bożka z Markowie 

na Kongresie Polaków w Niemczech 6. III. 1938 w Berlinie
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Czcigodne Matki -
zahartowani Ojcowie -
wierni synowie i córki Ludu naszego



Jak długo Polacy żyją w granicach Rzeszy Nie
mieckiej, tak długo trwa walka o jestestwo i o byt 
silniejszego z słabszym. Słabszymi my już zawdy 
byli, ale tylko liczbowo i materialnie, bo na duchu 
nigdy (oklaski). A duch silny i wola żelazna do 
życia, którq Lud Polski w Niemczech zawdy pałał, 
ten okazał się tak trwały, że nie zdołano go zwy
ciężyć.

Że to nie zdołano, zwłaszcza w ostatnich pięt
nastu latach, to mamy tobie, Zwiqzku Polaków 
w Niemczech, dziś nasz szanowny jubilacie, do 
podziękowania. Za co ci cześć i podzięki całego 
Pola etwa w Niemczech (oklaski).

Kto to nim jest, tym Zwiqzkiem Polaków 
w Niemczech?

To jesteśmy, my sami, wszyscy ci, co tu na tej 
sali jesteśmy, i ci, którzy w domu pozostali, nie 
mogqc z powodów materialnych i z braku miejsca 
na tej sali z nami tu przybyć, choć radzi by to 
byli zrobili, bo w duchu jednak owoc tak i tak s om 
tutaj z nami (oklaski).

Gdy przed 15 laty zabraliśmy się do roboty 
nad tworzeniem Zwiqzku Polaków w Niemczech, 
to wtedy Europo cała stała na głowie. Wtedy to 
nie tylko udowodniliśmy nasze prawo do jestestwa, 
ale i prawo do wszechstronnego rozwoju.

Cóż po zasadach, jak nie rozumi się ich wy
korzystać. Ażeby ich móc wykorzystać, trza było 
ludzi na czele tej tak ważnej organizacji nie byle- 
jakich. Bóg nam ich dał. Takich, co potrafili ten 
okręt skromniutki, który się nazywa Zwiqzek Pola
ków w Niemczech, przez te burzliwe bałwany na 
tym szerokim morzu pomiędzy tymi skałami za
bójczymi na spokojniejsze wody przeprowadzić 
(oklaski).

Nietrudno już po chodniku chodzić, jak go ktoś 
najprzód przedeptał (oklaski).

A jednak były to chodniki i drogi do tych 
różnych urzędów przez całe te 15 lat, gdzie się 
szło upominać o nasze słuszne prawo i nasz byt 
drogami bardzo ucigżliwymi.

A jednak pomimo wszystkiego, jak my na 
Górnym Ślgsku, tak Wy, nasi Bracia, na tych tubyl
czych ziemiach, czy to na Warmii, Mazurach,- Po 
wiślu, Kaszubach i Pograniczu, tak też i Wy, syno
wie, z tych to ziem ojcowskich, coście sq rozsiani 
po ziemiach Połabskich i na dalekiej Westfalii, dziś 
tu na tym Kongresie razem zebrani, ze mnq tej 
jednej myśli i wiary jesteście:

Wola to samego Boga była, że ulęgliśmy 
się tam, gdzie jesteśmy (długotrwałe oklaski). 
Jak on troszczy się o wszystkie stworzenia, tak też 
i o nas nie zapomniał, bo pobłogosławił nam 
w naszej pracy w przeszłości i błogosławić będzie 
w przyszłości (oklaski)

Cośmy przetrwali, to wiemy, nie było z tego 
dużo dobrego. Pomimo to nie chcemy płakać 
i lamentować, nie, ale dumnie głowę w górę 
dźwigać i dumni jesteśmy z tego, że my właśnie 
jesteśmy tymi, którzy mamy całymu światu możność

wciqż na nowo pokazywać, że Naród Polski, jak 
zawsze był, tak i nadal jest tym narodem, Naro
dem ofiarnym dla swych ideałów, z mocng wiarq 
w siebie i swoje posłannictwo (oklaski).

My wiemy, że tak jak te przeszłe czasy, 
a przede wszystkim te ostatnie 15 lat, przetrwaliś
my, tak też i nadal, ztqczeni w mocnq organizację 
- Zwiqzek Polaków w Niemczech - po wszystkie 
czasy nie tylko przetrwamy, ale też i tej tak uprą 
gnionej sprawiedliwości się raz doczekamy (długie 
oklaski).

Wierzymy w to, że wszystko przez ludzi stwo
rzone na świecie, przemija, i ta moda tego ger- 
manizowania nas tak samo się raz przeżyje 
a Naród nasz zostanie wieczny, bo jest nie
śmiertelny.

Arka Bożek z Markowie na Ślqsku Opolskim 
- stary bojownik Sprawy naszej-mówił za 

półtora milionowy nasz Lud
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RODŁO NASZE

StqweiE. Osmafiozyk MeL: J. Kaozmarkowa

Przemówił za wszystek Lud Polski w Niemczech gospodarz 
spod Raciborza.

Skończyła się pierwsza część naszego Kongresu.

Z góry sali rozlega się pieśń: Chóry berlińskie śpiewajq 
RODŁO NASZE.

Ze wszystkich stron sali schodzq się Rodacy - 

RODAK RODAKOWI RĘKĘ PODAJE!

Gwarzq ze sobq, zapoznawajq się, wymieniajq wspomnie

nia przebytych lat, mówiq o pracy swojej i o codziennej pracy 
dla Polskości na swoim terenie.

* *
*

Po przerwie orkiestra symfoniczna pod kierownictwem zna

nego profesora i wybitnego pianisty polskiego Aleksandra 

Sienkiewicza gra arcydzieła muzyki polskiej.

Rodacy ponownie zasiadajq na Sali Kongresu w wielkim 
skupieniu. Rozpoczyna się druga część Kongresu.

Śpiewamy HYMN RODŁA.
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HYMN RODŁA

Słowa. Loch Malbor Muz.: J. Kaozmarkowa

1. Nam Bóg po - wie - riyl
2. Pru - skie Je - sio - ra

Oj ców lie - mi - cę,
ślą • skie . ko - pal . nie

AT-F- - i ■- / •' "1-—: f— J —ir f i—1---------------------------------------- ZZ---------1-------- 1—•—•—*—F------- =—
O - ra - ną so - chi zro - szo - ną krwią Dal znak ro - do - wy,

Zło - tow- sklo ta - ny, West - fa - Ul świat! Wszyst - kich nas tą - czy

Wi - się Ro dzi - cę, 
nie - ro - zer- wal - nie

Co kar - mi ła - ny kry - ni • cr> sw$. 
Mat - czy - no zna - mię ro - dzo - ny brat.

Dzie - jo - wej chwa - ły 
Więź , nią ser - dec z - ną

po - sta - wil gon • ty 
spleć - my ro - dzl

n?
“9

f - T~-
U Wis - ły zró - dcl v/a - wel - ski gród. 
Har-tuj-my du - sze na znój i trud.

Ro - dło niech łą. czy nas 
Ro - dto niech ty-czy nas

w mvż - ną dru - iy - nę! Pol - ski my Na - ród, poi . ski my lud!
wmęi - ną dru - ży - nę! Pol - ski my Na - ród, po! - ski my lud!

HYMN RODŁA

WYKONANY PO RAZ PIERWSZY NA KONGRESIE POLAKÓW 

W NIEMCZECH W BERLINIE 6 MARCA 1938 R. PRZEZ POŁĄ
CZONE CHÓRY POLSKIE W BERLINIE



Symboliczne nadanie

ODZNAKI WIARY I WYTRWANIA
wszystkim walczącym od lat 15 w szeregach Zw. Polaków w Niemczech

Część druga Kongresu Polaków w Niem

czech rozpoczyna się śpiewem chóral

nym HYMNU RODŁA.

Kiedy pieśń się kpńczy, na mównicę 

wchodzi wiceprezes Stefan Szcze

paniak i mówi:

Walne Zebranie Zwiqzlcu Polaków 
w Niemczech uchwałq z dnia 15 gru
dnia 1937 postanowiło -

»Tym członkom Zwiqzku Polaków, 
którzy od poczqtku założenia tej na
czelnej organizacji Ludu Polskiego 
w Niemczech stali wytrwale i wiernie 
w jej szeregach, przyznać

ODZNAKĘ WIARY I WYTRWANIA«.

Wyróżnienie to nastqpi dzisiaj w tym 
wielkim dniu naszym na pierwszym Kon
gresie Polaków w Niemczech. Trudno od
znaczyć wszystkich odrazu, bo sala taka, 
jak ta, byłaby za małą, aby pomieścić 
wszystkich naszych wierzących i wytrwa
łych Rodaków, którzy od lat 15 walczą 
w szeregach Związku Polaków w Niem
czech Przeto dziś nastąpi jeno symboliczne 
nadanie Odznaki, a wręczenie jej wyró
żnionym braciom i siostrom nastąpi na 
każdym z terenów osobno.

Symboliczne przejęcie odznaki dla 
wszystkich zasłużonych nastąpi obecnie 
przez wręczenie Odznaki Wiary i Wy-

Wiceprezes Stefan Szczepaniak

trwania prezesom Dzielnic Związku Polaków 
w Niemczech.

Proszę prezesów Dzielnic o przybycie 
tu pod Rodło.
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Uroczysta to chwila, kiedy prezes Szczepaniak mówi następnie;

i>Imieniem Rady Naczelnej Zwiqzku Polaków w Niem
czech proszę Księdza Patrona, jako prezesa naszej 
naczelnej organizacji, o przekazanie prezesom dziel
nicowym Odznak Wiary i Wytrwania dla wszystkich 
naszych zasłużonych przez 15 lat Rodaków.

Za Ziemie Ś I q s k i e Odznaki Wiary i Wytrwania od
biera Franciszek Myśliwiec ze Sprzęcie.

Za Ziemie Połabskie Odznaki Wiary i Wytrwania 
odbiera Andrzej Zydor z Berlina.

Za Westfalię i Nadrenię Odznaki Wiary i Wy 
trwania odbiera Józef Kałus z Oberhausen.

Za Warmię, Mazury i Ziemię Malborskq 
Odznaki Wiary i Wytrwania odbiera ks. Proboszcz Wacław 
Osiński z Olsztyna.

Za B a b i m o j s"k i e , M i ę d z'y r z e c k i e , Kra j'n ę 
i Kaszuby Odznaki Wiary i Wytrwania podbiera JCs.^Patron 
Dr. Bolesław Domański z Zakrzawa.

Franciszek Myśliwiec - pierwszy gospodarz Ślgska - 
odbiera z rqk prezesa naczelnej organizacji Odznakę 
Wiary i Wytrwania dla Ludu Polskiego na Ślgsku
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Weteran pracy społecznej 
Andrzej Zydor — prezes 
Dz. II (Ziemie Połabskie)

Syn Ziemi Raciborskiej 
Józef Kałus - prezes 
Dz. III (Westf. i Nadr.)

Pierwszy Polak w Niemczech wręcza 
prezesom Dzielnic odznaki Wiary 
i Wytrwania i udziela im pełno
mocnictwa do odznaczania dobrze 
zasłużonych dla Sprawy Polskiej 
w Niemczech.

Do wiernych piersi dobrych Polaków 
przypnq włodarze Dzielnic znak naj
chwalebniejszy - Wiary i Wytrwania.

Promienni sq Polacy, co wiernie trwajq. 
Promienny jest znak charakteru Polaków 
walczqcych.

Gorliwy duszpasterz 
ks. Wacław Osiński 
- prezes Dz. IV (Prusy 
Wschodnie)
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Skromna jest Odznaka Wiary i Wytrwania. 
Nasze Rodło, otoczone promieniami.

PROMIENISTE RODŁO
DLA PROMIENISTYCH POLAKÓW
Niechaj ci wszyscy, którzy nim odznaczeni będą, którzy przez 15 lat bez przerwy 
nieustannie wierzyli i trwali, będą przykładem dla wszystkich Polaków w Niemczech.

Bądźmy wszyscy jako oni,: prości a promieniści!

Prezesowie Dzielnic Zwiqzku Polaków w Niemczech pod Rodłem
Od prawej: ks. Patron dr. Domański, ks. Osiński, J. Kalus, Fr. Myśliwiec, A. Zydor
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Aby wytrwać - 
trzeba wierzyć!

Po nader uroczystej chwili symbolicznego nadania 

ODZNAKI WIARY I WYTRWANIA 

wszystkim bojownikom o Sprawę Rolskq w Niemczech od 

lat 15 - wiceprezes Szczepaniak mówił dalej:

»Aby Wytrwać, trzeba wierzyć.
Wierzyć sercem prostym i promienistym.
My Polacy spod znaku Rodła, mimo nieraz naj

trudniejszych warunków, tq wiarą prostą a promienistą 
trwamy. W sercach naszych jest ufność bowiem do 
Boga i pewność, że nas Bóg bez przyczyny tu nie 
zostawił (oklaski), ale że i nam wyznaczone jest, 
wielkość Narodu Polskiego budować (oklaski).

Z ufności tej wykwita najdziwniejszy i najpięk
niejszy zarazem kwiat, jaki serce w twardych warun
kach zrodzić potrafi:

Wiara radosna!
Wiemy bowiem, że żaden nasz trud, choćby naj

cięższy i że żadna najbardziej gorzka chwila nie jest 
daremna, że z każdego dnia naszej walki wyrasta 
wielkość Narodu.

Zato dzięki Bogu składamy, zato uśmiechamy się 
dziękczynnie i ufnie do Patronki Narodu naszego, która 
dla nas Polaków walczących jest Matką Boską Radosną.

W 15-lecie walki, prowadzonej przez nas Polaków 
z pod dumnego Rodła, złączonych w organizacji ro
dzinnej gromady - Związku Polaków w Niemczech, Rada 
Naczelna Związku, wypełniając najszczerszą wolę 
całego Polactwa w Niemczech, uchwaliła, co następuje:
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Rada Naczelna, zebrana dnia 3 gru
dnia 1937 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu 
w Domu Polskim w Zakrzewie, siedzibie Prezesa 
Zw. Polaków w Niemczech, Ks. Patrona Dr. Bole
sława Domańskiego, w jubileusz XV-lecia Zw. 
Polaków w Niemczech, do całego społeczeństwa' 
polskiego w Rzeszy.

RODACY!
Rocznica XV-lecia Zw. Polaków w Niem

czech myśl naszq wstecz nawraca.
Oglqdnqwszy się, widzimy dziesqtki i setki lat trwania na 

ziemiach macierzystych i wychodźczych. Rozumiemy mało nazy- 
wanq a jednak toczqcq się nieustępliwie walkę o pacierz, pieśń, 
język ojczysty, dusze polskie, o każdq piędź Ojcowizny.

Oglqdamy wyniki.
Stwierdzamy że walce tej patronowała przemożna Opiekunka 

naszego Narodu Matka Boska.
Matczynej opiece Najświętszej Panienki zawdzięczamy, że 

w walce idqcej z pokoleń na pokolenia nie upadliśmy, że walkę 
pojmujemy jako święty, nieciqżqcy nam, lub przygniatajqcy nas, 
ale radosny obowiqzek.

Przed piętnastu laty daliśmy jeszcze' jedno świadectwo, że 
trwamy tam, gdzie nas Bóg chce mieć. To też Rada Naczelna 
społeczeństwa polskiego w Rzeszy postanawia, w dowód serdecznej 
wdzięczności, szczerego dziękczynienia, bezgranicznej czci i gorqcej 
prośby, wybudować naszej łaskawej Opiekunce i Orędowniczce 
kaplicę.

Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Radosnej, Patronki 
Polaków^w Niemczech, ma stanqć na macierzystej ziemi naszej 
w Zakrzewie.

My Polacy w Niemczech nie zasklepiamy się w naszej radości 
z istnienia. Pragniemy przelewać jq do serc drugich, na poko
lenia, na wieki. i

Kaplica Matki Boskiej Radosnej, Patronki Polaków w Niemczech, 
wzniesiona przez całe społeczeństwo polskie w Rzeszy, ma zwia
stować światu nasze przywiqzanie do Najświętszej Panienki, nasze 
dzięki i hołd.

Kto dziękuje ten prosi.
Podziękujmyż Matuchnie Bożej za doznanq pieczę i uprośmy 

sobie łaski na przyszłość.
Budowa kaplicy ‘na chwałę Matki Boskiej Radosnej jest 

wzniosłym i godnym celem a nasze społeczeństwo zawsze dla 
takiej sprawy szczodrobliwe ma serce i rękę.

DOM POLSKI w Zakrzewie, 3 grudnia 1937.
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Dr. Jan Kaczmarek

Społeczne 
siły Polactwa
Mowa Kierownika Naczelnego Związku Polaków w Niemczech na Kon

gresie Polaków w Niemczech w Berlinie dnia 6 marca 1938

Kierownik Naczelny <
na Sali Kongresu
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»Muszę wytężyć całq swoją wolę, aby się 

opanować i wypełnić zadanie wygłoszenia prze

mówienia - bo inaczej wzruszenie moje głębo

kie na widok tego ogromnego morza głów na 

tej tu olbrzymiej sali, wsłuchanie się w tętno tylu 

tysięcy serc Braci moich, bijących w jednym rytmie silnej Woli 

Polskiej - bo inaczej rozparłaby serce radość z tego dnia takiej 

dumnej manifestacji Polactwa w Niemczech.

Dzień ten dzisiejszy wyśniony przez najlepszych Rodaków 

i utęskniony, dziś stał się prawdziwą rzeczywistością. 

Prawdziwie zasiadł obok Polaka z Mazur Polak z Berlina, podali 

sobie rękę Polak ze Śląska i Polak z Westfalii, stanęli obok siebie 

Rodacy z rozległych w Rzeszy ziem: Malborskiej, Babimojskiej, 

Międzyrzeckiej, ramię przy ramieniu z Polakami z Krajny, Kaszub 

i Warmii.

Spoglądają sobie w oczy uśmiechnięci, bo dojrzeli, że są 

jednacy, krew z tej samej krwi, jednakowego ducha, Rodacy - 

Bracia prawdziwi o jednej i tej samej woli. Dziś naocznie się 

przekonali: Jest nas potężna siła.

A uprzytomnijmy sobie, że tylko mała część Braci naszych 

w Niemczech może sobie pozwolić na wydatki takiej podróży 

dalekiej lub uwolnić się od pracy: bo inaczej bylibyśmy musieli 

5-600 takich olbrzymich sal wynająć (oklaski), to znaczy, 

że każdy z Was reprezentuje 5-600 Polaków i Polek w Niem

czech (oklaski).



Już prezes Związku Polaków Ks. Patron Dr. D)o m a ń s k i 

podziękował Wam za przybycie i urzeczywistnienie I Kongresu 

Polaków w Niemczech. Wielkie podziękowanie Wam się też 

należy z strony tych, których przez interwencję Związek Polaków 

w obronę brać musi, bo teraz każda interwencja będzie pieczę

towana siłq przez Kongres naocznie zamanifestowanej woli zjed

noczonego Ludu Polskiego w Niemczech (brawa — długo- 

niemilknące oklaski).

A dla małowiernych zrobimy fotografie i im wyrżniemy 

na stół: »Patrz ty zły duchu! Teraz to już chyba uwierzysz!« 

(oklaski.) A jeszcze tym musimy posłać te fotografie, co o sobie 

mówią, że są »realistami«.

Realista to jest taki osobnik, który myśli, że liczy się tylko 

z rzeczywistością - biedaczysko, który nie wie, że jego 

ostre oczy ino dostrzegają to, co jest widzialne i jako całość 

świata pojmują to, co widzą - a świat jest tyle więcej, ile poza 

kresami zasięgu najostrzejszych lunet astronomów jest. Rzeczy

wistości świata najmniejsza część jest widzialna, najmniejsza 

namacalna i bardzo mała część tej prawdziwej rzeczywistości 

przez rozum człowieka objęta. A »realista« w dodatku nie pa

mięta, że widzące oczy jego stoją pod wpływem jego własnego 

ciasnego rozumu, jego własnej tendencyjnej woli - to znaczy, 

że czymbardziej realnym chciałby być, bardziej subjektywnym, 

jednostronnym się robi. Biedacy ci »realnie, pozbywając się czyn

ników tak nierealnych jak wiara, nadzieja, miłość i wola - pe-
<r
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symistami się sta jq, sami o tym nie wiedzqc. Pesymizm co 

wiarę zabija błyszczqcq szablq »realnego« niby rozumu, zabój

stwo przynosi (oklaski).

Jak to nam mówili przed 15 laty ci realiści:

»Wasze zamiary stworzyć wielkq zorganizowanq społecz

ność jednolitq - z tych resztek organizacyj pozostałych, którym 

dotychczasowe hasło niepodległości wzięto itd. - to fantazja.« 

Więc jako realne postępowanie proponowali na przykład połq- 

czyć się z jakqś silnq partiq, najlepiej z Centrum. Ha! - byli

byśmy to zrobili, to bylibyśmy tam, gdzie się dziś znajduje 

Centrum realnie i rzeczywiście (brawa i oklaski).

A my, cośmy ino wiarę głębokq w ten Lud Polski mieli, 

my dziś tu możemy stangć na tej sali dumnie i oświadczyć: 

»Dokonał Lud Polski tego dzieła »nierealnego«. - zjednoczył 

się wszystek Lud Polski w Niemczech (oklaski) i szkolnictwo 

polskie w Niemczech wybudował i 2 gimnazja wielkie dla swych 

synów postawił, i teraz - realisto! - precz z twoim pesymizmem 

- to jest dopiero poczqtek! (długie oklaski).

Setki synów tego Ludu już ukończyło studia i prowadzi 

nasze własne szkolnictwo polskie, tworzy naszq własng litera

turę i piśmiennictwo, którego wewnętrzna treść i zewnętrzna 

szata graficzna i w ilustracjach fotograficznych i artystycznych 

śmiało do zawodów stangć może w Polsce i w świecie. Stanęli 

już [synowie Ojcom przy boku i Ludowi służq, A dalsze setki 

się%kształcq!
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Zaiste:

Dobra to była wiara w ten Lud i prawdziwsza niż wszystkie 

realne obliczenia cyfrowe pesymistów.

Nie chcę tu wyliczać wszystkich zdobyczy tych 15 lat, bo 

mógłbym z każdej dziedziny życia zbiorowego, rodzinnego 

i jednostkowego tyle przytoczyć dowodów, że same wyliczenie 

za wiele zajęłoby nam czasu.

Wymieniam tylko parę tytułów:

Obrona prawna: daleko ponad dwadzieścia tysięcy inter- 

wencyj prawnych, procesów, porad prawnych.

Około 200 studiujqcych 

Około 58 szkół 

145 kursów języka 

28 ochronek

2 już wymienione gimnazja 

Zwiqzek rewizyjny

Centralny Bank Słowiański z 19A/2 milionami RM obro

tu w r. 1937

Uratowanie wielu Banków Ludowych i Rolników

Stworzenie nowych

Mały Polak w Niemczech

Młody Polak w Niemczech

Polak w Niemczech

Kilka set broszur, ksiqżek, memoriałów i innych druków. 

Mógłbym litanię tych spraw prowadzić aż do późnego wieczora.
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Nie chcemy, bo wiemy, że o wiele więcej jeszcze pozostało do 

stworzenia i wywalczania.

Nie to jest ważne, co się zdobyło, ale to, co się 

utrzyma, to znaczy - zawsze najważniejszq sprawą dla 

nas pozostanie: siłę naszego Ludu zjednoczonego podtrzymać, 

spotęgować, by nam z osłabionych rąk nic nieprzezornie 

nie wypadło, ale coraz silniejsze ręce coraz więcej 

utrzymać mogły (oklaski).

Te siły Ludu naszego nie budujemy na cyfrach i mądrze 

obmyślonych formach lub statutach, ani na pieniądzach, ani na 

genialnych kierownikach (Direktoren): najlepszy rolnik na lodzie 

żyta nie uprawi, oczywiście bez rolnika i najlepszą ziemię chwast 

zadusi. Dobry rolnikz ziemi urodzaj wydobywa przez dobrą 

uprawę-dobry działacz społeczny ludowi przewodzi 

przez dobre wychowanie. Potrzebujemy działaczy społecznych, 

nie wyścigujących się w otrzymaniu urzędów, ale wyścigujących 

się w obowiązkach dla Ludu swojego, w wyrozumieniu i w spół- 

czuciu każdego Rodaka w jego ciężkich warunkach życia. Lud 

nasz potrzebuje rodziców, uważających wychowanie 

swych dzieci za zadanie bardzo ważne.

Do tych sił naszych społecznych doliczamy w pierwszym 

rzędzie matki nasze - królowe domu rodzinnego!

Całujemy błogosławione dłonie naszych matek!

Nasze siły społeczne to ojcowie, którzy synów do boku 

swego w pracy dla ludu przywołują - a synowie, którzy
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d rż q na okazję, abyz ojcom swoją zdatność i chęć do walki 

pokazać.

Siłą społeczną pierwszej wagi jest religijność naszego 

Ludu, bo religijnemu Ludowi praca dla Narodu jest hymnem 

w hołdzie podniesionej Hostii, polskim pacierzem dziękując Bogu 

za istnienie w Narodzie Polskim (oklaski).

Wysoki poziom świadomości społecznej wykazał Lud nasz 

swoją karnością organizacyjną i osobistą. Prosty od wieków 

wypróbowany fakt - jeden jest ojciec w rodzinie - przystosował 

Lud nasz do organizacji społecznej, dając Związkowi Polaków 

ten ojcowski dozór nad wszystkimi organizacjami polskimi 

w Niemczech i ojcowskie dopatrzenie nazewnątrz wobec władz 

państwa i międzynarodowych zagadnień.

I tu tkwiq źródła naszych sił, bo tylko tą drogą Lud Polski 

w Niemczech doszedł do najważniejszego czynnika roboty spo

łecznej, do Jedności: Jedność tak utęskniona przez wielu 

gdzieindziej, u nas jest szczęśliwą naszą rzeczywistością (oklaski) 

i to z własnej, niewymuszonej dobrej woli Ludu samego naprze

ciwko wielu siłom przeciwnym (oklaski).

Kochany Ludu Polski w Niemczech - dobry dajesz’przykład!

Przez braterstwo Twoje nie ma w naszym społeczeństwie 

ani klas, ani stanów, ani partii - są tylko Polacy, polskq robotą 

Polactwu służący (brawa i długie oklaski).
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Nasza wysoka dynamika społeczna polega na zasa

dniczym zrozumieniu, że prawdy rozumu sq między

narodowe:

2 razy dwa jest 4, taksamo po polsku, jak po niemiecku, 

duńska itd., ale prawdy duszy sq narodowe:

Honor polski jest tylko polski.

Serce polskie jest tylko polskie.

Idea Polska jest tylko polskq (burza oklasków).
Głęboko uprzytomniło sobie społeczeństwo nasze tq prawdę, 

która stała się nam w walce narodowej, zwłaszcza w naszych 

warunkach, potężnq broniq. Kto raz pojqt, że w walce narodowej 

ma po swojej stronie tak zwycięskiego sojusznika, jak Króla Ducha, 

temu wiary w zwycięstwo nikt z serca już nie wyrwie (oklaski).

Stqd też ta nasza radosna postawa, której wielu z zewnqtrz 

nie może zrozumieć. My, którzy wiemy, że szczera wiara Ojców 

naszych w przyszłość Polski doprowadziła do niepodległości, 

odnoszqc zwycięstwo nad wszystkimi, tak logicznymi obliczeniami 

olbrzymich sił materialnych 3 państw przepotężnych - my już 

nie damy się odprowadzić od tej siły duchowej, którą jest wiara, 

bo wiemy, że wiara najstraszliwiej wyglqdajqce potwory ma

terialne w końcu przemoże (oklaski). To też mamy słuszny 

powód do radości. I z tq radościg w sercu inaczej reagujemy, 

niżby się po nas spodziewali ci, co wśród nas nie żyjq.

Oni się nas pytajq: »Cierpieć musicie?!« - »Cierpieć?« 

»Nie! - Trwać!« (oklaski.)

Oni nas się pyta jq: »Nie skarżycie się!« - »Skarżyć? 

Nie! - Oskarżać!« (oklaski).
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I w ten sposób wytrqcamy wrogowi jedyną poważną broń, 

którąby nas mógł doprawdy przezwyciężyć - nasz własny strach 

• i naszą własną obawę. Więcej: Na miejsce sławetnego »Minder

wertigkeitsgefühl« stanęła duma narodowa, która pogłębiła 

naszą miłość do Narodu Polskiego i nasze uczucie honoru 

narodowego (oklaski).

To też Lud nasz polski w Niemczech dziś wkłada w gło

szenie »Jesteśmy Polakami« taką dumę, takie uczucie honoru, 

taką wiarę w zwycięstwo, taką wolę do życia, taką radość zu

chwałą, jaką okazuje nasz zuchwały, dumny królewski znak 

>Rodła* (długie oklaski).

Taki jest stan dynamiki naszego społeczeństwa.

Syna takiego Ludu nie zrobisz już zdrajcą wyszydzaniem 

i wyśmiewaniem z biednej chusty matki jego. On wie, jak to nam 

dziś w takich przecudnych słowach przedstawił nasz Ks. Patron, 

serca matki nie zastąpi żadna jedwabiami i błyszczącymi 

klejnotami obwieszona macocha (oklaski). On wie, że 

materialne formy zewnętrzne przeminą a treść jest stałą 

i jedynie ważną. I tę prawdę prostą wnosimy do naszego ka

pitału społecznego.

Mówię o siłach społecznych Ludu Polskiego w,Niemczech. 

Dobrze - ale kto należy do tego Ludu? Prosta odpowiedź: 

» Wszyscy Polacy w Niemczech.«

Tak prosta, jak ta odpowiedź wygląda, tak trudną się robi 

w obliczu kwestionowania jej przez opinię niemiecką. Wydaje 

nam się, że każdy myślący kategoriami kulturalnymi i rasowymi
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bez zainteresowania politycznego powinienby taksom o odpowie

dzieć, jak my: »Polakiem jest, kto ma polską krew w sobie, to 

jest, z polskich rodziców pochodzi, obojętnie czy ma nazwisko 

na - cki, - ski lub - czyk i obojętnie na kogo głos oddaje przy wy

borach i plebiscytach (oklaski). Naród nie istnieją siłą woli 

jednostki, która oddaje kartkę na tego lub innego, zależnie od 

nastroju chwili (długie oklaski) Naród zależny od kartek 

głosujących może łacno być rozdmuchany przez lada wiater: ile 

to narodów byle fantazja ludzka mogłaby stworzyć! -

Nie! Naród nie istnieje siłą woli jednostki, ale siłą woli Boga, 

z którego jest Idea Polska a jednostka tylko tę wolę postępo

waniem swoim może wykonywać lub się sprzeciwiać, ale zmienić 

jej nie może (burza oklasków - brawa).

Murzyn przez to, że nauczy się wymówić: »je suis un franęais« 

nie staje się Francuzem, a Indianin przez to, że zaśpiewa »Yankee 

Doodle« nie będzie Anglikiem, a Polak choćby w tym celu cały 

kontrakt podpisał po niemiecku, mówił po niemiecku, i włosy 

strzygł po niemiecku, nie staje się Niemcem (huczne oklaski).

To też zdanie »Minderheit ist, wer will« po polsku: »Do 

narodowości należy, kto do niej należeć chce« jest z gruntu 

fałszywe. Za wyraźnie to zdanie szczerzy swoje kły nagiego 

interesu politycznego. Nie, panowie politycy sans gene, to 

wasze zdanie »Minderheit ist, wer will« mogę uznać tylko 

po przeprowadzeniu małej zmiany, nie »Minderheitist, wer 

will«, ale »minderwertig ist, wer will,« (brawa i 

oklaski) - bo do narodowości nie można należeć mocq swo-
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jego oświadczenia, ale m o c q swego urodzenia 

(oklaski).

Tak - mówiq ci panowie, którzy chętnie chcieliby, żeby 

im matki Polki rodziły małych Niemców (huragan oklasków) 

musi być świadomość przynależenia do narodowości i wola. Mnie 

się zdaje, że_ i dziecko - niemowlę należy do narodowości 

rodziców, choć tego jeszcze nie wie i chcieć nie może.

Żqdajq od naszego Ludu biednego takiej znajomości proble

matu narodowościowego, jakq nawet niektórzy wielcy politycy 

europejscy nie posiadajq. Ileż to razy na moich podróżach 

wzdłuż i wszerz Europy musiałem inteligentnym ludziom tłu ma 

czyć, jak to może być, że jestem obywatelem niemieckim a mimo 

to Polakiem (śmiech). Ileż to razy napewno i wam wszystkim 

zebranym tu na tej sali się zdarzyło, że to samo musieliście tłu

maczyć swoim współobywatelom niemieckim. Przyznacie mi, że 

nijako nie mogli zrozumieć tego i dopiero, kiedyście użyli przy

kładu: »Ja jestem Polakiem obywatelstwa niemieckiego, jak 

Niemiec w Polsce pozostanie narodowo Niemcem mimo swego 

obywatelstwa polskiego«, wtedy was zrozumieli dopiero (oklaski). 

Wiemy, że zdarzyły się wypadki, że nawet Niemcy studenci na 

kwestionariuszach pod rubrykq »Volkszugehörigkeit« wypisali 

»Bayer« lub t. p. Trzeba już bardzo intensywnego zaznajomienia 

się z kwestiami »Volkszugehörigkeit«, »Staatsangehörigkeit« itp., 

aby odpowiedniq świadomość narodowq posiadać. A~ przede 

wszystkim trzeba dobrze rozumieć po niemiecku i władać języ

kiem niemieckim, aby na pytanie niemieckie, poruszajqce te
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tematy, móc dać sumiennq odpowiedź. Ten nasz Lud biedny, 

słabo rozumiejqcy po niemiecku, ma rozstrzygnqć kwestię, którq 

samemu Niemcowi rodzonemu trudna jest do opanowania 

(oklaski).

»Wer will« mówiq, »Musi być wola przynależenia do 

narodowości«. Tak! - może być wola, ale wyrażenie tej 

woli musi być niewymuszone, bez wpływów zewnętrznych bez 

obaw przed szkodami itd.

W zdanie, które wypowiem teraz, chciałbym włożyć 

cały ciężar dzisiejszego Kongresu:

Statystyki w żadnych rubrykach nie uchwycq żadnej 

prawdy, jeżeli jq od woli ludzkiej uzależniajq.

Statystyki, jeżeli majq być dobre i prawdziwe, muszę 

się ograniczyć do uchwycenia objektywnych faktów.

Po Kongresie zbierze się Rada Naczelna Zwiqzu Polaków 

w Niemczech i przyjmie uchwały, odpowiadajqce potrzebom 

chwili. A Kongres nasz ma być uroczystościg, którq odbyć chcemy 

jako nasze święto niezależnie od zagadnień dnia codziennego.

Jak święto rodzinne, na którym wszyscy członkowie starajq 

sie nie mówić o kłopotach, aby radość była wzajemna i pełna.

Tak i my dziś tu na tej sali chcemy się radować z udanego 

dzieła samego i cieszyć się z tego, że czujemy ramię Rodaka 

u swojego ramienia i że tych ramion przyjaznych i silnych jest 

tysięczna moc, przyjaznych codzień i gotowych do pomocy (nie

milknące brawa i oklaski).
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Kongres nasz dzisiejszy odbywamy przed oczami 

i całego Narodu Polskiego 

i całego Narodu Niemieckiego 

i całego świata.

Świat spostrzegł, że na Polaków w Niemczech musi 
patrzeć z uwagą.

Naród Niemiecki przejrzał, że lojalnym, ale dumnym 

Polakom w Niemczech warto oddać należny im szacunek.

Naród Polski widzi, że w Niemczech ma licznych, 

zgodnych a godnych synó w.«

Dumne to było stwierdzenie, tak dumne, 

jak Lud Polski w Niemczech dumny jest 

i godny. '

Za całe społeczeństwo polskie w Rzeszy 

mówił Kierownik Naczelny Związku Pola

ków w Niemczech.

Słów tych słuchała pięciotysięszna gromada 

przedstawicieli półtoramilionowej rzeszy 

Polaków w Państwie Niemieckim.

Wyrazem przeżywania tej mowy przez 

uczestników Kongresu były żywiołowe 

brawa i oklaski, które jak burza raz po 

raz zrywały się na sali jako znak zgody 

i jednomyślności,
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Serca czucie i myśli rozumienie wy
powiadamy prosto i zwięźle — do 
odczucia i zrozumienia.

W prostocie jest piękno i prawda.

Prawda i piękno tak podane łacniej 
trafiają do serc i trwalej tkwić po
zostają ...

Dr. Jan Kaczmarek

\
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Ogłoszenie Prawd Polaków

Po zakończeniu swego programowego przemówienia Kierownik Naczelny mówił:

»W dzień 6 marca 1938 r. my, synowie Narodu Pol

skiego, wierni synowie spod znaku Rodła, zebrani 

na pierwszym wielkim Kongresie Polaków w Niem

czech, ogłaszamy uroczyście 5 Prawd Polaków:

Prawda Pierwsza:

Jesteśmy Polakami!

Prawda Druga:

Wiara Ojców naszych 
jest wiarą naszych dzieci!

Prawda Trzecia:

Polak Polakowi Bratem!

Prawda Czwarta:

Godzien Polak Narodowi służy!

Prawda P i q ta :

Polska Matką naszą 
- nie wolno mówić o Matce źle!
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OTO SĄ PRAWDY NASZE!

I mówił dalej Kierownik Naczelny:

»Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzę, ale 
z najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte sq. Prawdy te zatem dla 
serc polskich sq.

I dziś stqd z Kongresu Polaków w Niemczech Prawdy te do wszystkich 
serc polskich w świecie posyłamy.

W maju bieżgcego roku odbędzie się w dalekim Chicago wielki 
Kongres Polaków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rodakom 
naszym w Ameryce na Kongres ich Prawdy Polaków wraz z pozdrowieniem 
braterskim dziś uroczyście z Kongresu naszego przesyłamy na znak jedności 
wszystkich Braci w Narodzie Polskim.«

* *
*

Koniec jest tam i brak przyszłości, gdzie nie staje syna, 

co do orki u boku gospodarnego ojca zaprawiony, 

nie przejmie pługa z rqk spracowanego rodzica 

w krzepkie swe i zdatne dłonie.

Jest zaś syn i przysposobiony a rękojeści sochy od 

ojca odbierze, to narosło nowe mocne ogniwo w łań

cuchu następujgcych po sobie pokoleń siewców Bożych

Syn bierze w junackie garście narzędzia pracy rodziców.

Syn młodymi oczami widzi wielkość przez przodków 
swych budowang.

Syn sercem gorg cym najmiłośniej ukocha, co mu ojciec 
przekazał.

Syn odczuje, że nie jest i być nie może ostatnim ogni

wem w łańcuchu pokoleń.

Nie ma dla nas końca, a przyszłość nasza pewnq 
jest i jasnq jak młodzież nasza.
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Piosenka Młodych Polaków w Niemczech
Słowa IE. Osmaiiczyk Muz.: J. Kac zmarkowa

-mm
iy - je, że nasz front to wal - ki front. Hej, kto Po - lak ra- zera

L-!' P----- —1
z na - mii w&l - czyć ser - csm .‘a nie łza - mi, Hej,

MANIFEST MŁODYCH
Na mównicę Pierwszego Kongresu Polaków w Niem
czech wchodzi przedstawiciel Młodych Polaków spod 
znaku Rodła - Wilhelm Poleczek - i mówi:

Najpiękniejsze słowo polskie - Matka 
Najważniejsze - Naród 
Najświętsze - Bóg.
Jeden jest Bóg! Z jednej rodzi się człowiek matki, do jednego 
narodu należy przez matkę i z woli Bożej.
Matki mamy Polki, Ojców Polaków - należymy do Narodu 
Polskiego.
Naród Polski jest wieczny i do wielkości przeznaczony.
Przeznaczenie to w sercu każdego Polaka jest złożone.
Obowigzek zatem budowania wielkości Narodu Polskiego na 
każdym z Polaków spoczywa.
Obowigzek ten jest ciggły, bo i serce polskie jest niezmienne, bez 
względu na czas, bez względu na miejsce, bez względu na warunki. 
Godzien - powszednio - od wieków - na wieki...
I nie wolno, aby były przerwy w tym budowaniu.
Wielkość w zdobywaniu jest.
I dla nas nie ma zastoju, jeno walka, walka.
Wczoraj, dziś, jutro i dalej...
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Namaszczeni jesteśmy przynależnością do Narodu Polskiego. 

Pomazani Jego wielkością.

Wielkość jest w nas, w sercach naszych.

Serce jest największy żywioł, którego zmienić ani spętać nie można. 
Serce nie ulega formom, a miary, liczby i czas nie poskramiają go. 

Serce polskie jest wiecznym źródłem wielkości.

I stąd serce polskie w każdy dzień wielkość rodzi.

I stąd nie ma dla nas czasów wielkich ani małych.

To nie czas idzie - 

To my idziemy!

Wtem z boków Sali Kongresu zrywają 'się Młodzi 
spod znaku Rodła - idzie do mównicy nasza mło

dzież - idzie miarowym krokiem, zuchwale - i śpiewa. 

Śpiewa radosną swą piosenkę...

O jakże serce dumnie bije,
Że w nas Narodu przyszłość żyje, 
Że nasz front,
To walki front.

Hej, ktoTPolak razem z nami, 
Walczyć sercem a nie łzami!
Hej, idzie jasna kadra młodych, 
Front Rodła, do swobody!
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Gdy przebrzmiał Młodych naszych śpiew - 

przedstawiciel ich mówi:

Ojcowie nasi dali nam wielkość Narodu Polskiego
Ojcowie nasi dali nam znak Narodu naszego - Rodło zuchwałe!

Ojcowie nasi dali nam Prawdy Polaków
Od was, Ojcowie nasi, skarby te przejmujemy, dla siebie i dla wszystkich pokoleń, 

które po nas przyjdq -

Wielkość Narodu 

Rodło zuchwałe 
Prawdy Polaków

Prawda pierwsza -

Jesteśmy Polakami!

Prawda druga -

Wiara Ojców naszych jest wiarq naszych dzieci!

Prawda trzecia -

Polak Polakowi Bratem!

Prawda czwarta -

Godzien Polak Narodowi służy!

Prawda piqta -

Polska Matkq naszq - nie wolno mówić o Matce źle!
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Na Prawdach tych oparci, wielkość budujemy, 

wielkość, którą młodymi oczami widzimy.

I

Ślepi szczytów nie widzq, chociaż mgły zgonił wiater.

Nie pomieścim wielkości od Bałtyku do Tater!

W nas jest wielkość! Nie w czasie! Nie w czasie, ni w przestrzeni. 

W sercach młodych, walczqcych cały świat się płomieni!

Ogień płonie po niebie, słońcem świat jest owiany,

Wiatry niebo kołyszg a wichry oceany.

Matki codzień miłujq i codnia płynq rzeki,

Młodość w sercach jak żywioł przez wszystkie huczy wieki!

Huczy serce żywiołem, wali, wali niezmiennie,

Rytmem męskim, zwycięskim wielkość dzwoni codziennie!

Codzień, codzień trwa walka! Nie ma świqt ni wytchnienia! 

Tylko zęby zaciskać, serca w młoty zamieniać.

I wierzyć! Wierzyć w Boga i Naród, w Naród Polski,

I w miłości każdej matki jak w Świętość Matki Boskiej!
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To nasz manifest młodych!

Głos wierzqcych 

Głos miłujqcych 

Głos gore jqcych

Uśmiechniętych ufnie do Matki Boskiej Radosnej!

To My -

Młodzi Polacy w Niemczech - 

Polactwo Walczqce!«

Dumny jest manifest, który wypowiedzieli 
młodzi, tak dumny - jak pewną siebie 
jest Młodzież spod znaku Rodła!

I stwierdzamy:

Niemi świadkowie życia i bezczynni bywają zmiatani; 

słownik ludzki nazywa ich pasożytami.

Wypoczywający i co po chwila ustajqcy w tył się cofają; 

zaś imienia walczqcych nie są godni.

Trzeba stale naprzód iść!!!

I

Walczqcych legenda sławą koronuje.

Nieustajqcy i wierzqcy wygrywajq.
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POLACTWO
WALCZĄCE

Słowa te młodzi wypowiedzieli.
Spadają one wśród tłum Rodaków i wzniecają burzę oklasków . . . 
Grzmią pierwsze tony ...
Idzie potężnyi śpiew.

I nie usłaniem w walce,

Siłę słuszności mamy,

I mocq tej słuszności 

Wytrwamy i wygramyI

- a z za Młodych Rodło nasze w górę bije 
Zieleni się Młodych znak - liść lipowy.
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Zamknięcie Pierwszego Kongresu 
Polaków w Niemczech

Kończy się Pierwszy Kongres Polaków w Niemczech. 
Prezes naczelnej organizacji Ludu Polskiego w Niem
czech - Ks. Patron Dr. Bolesław Domański - mówi:

»ZAMYKAM WIELKI KONGRES 
POLAKÓW W NIEMCZECH«

Księga Ludu Polskiego w Niemczech 
jest otwarta. Jest bardzo gruba; stron ma 
niezliczonq ilość.

Do pewnego miejsca jest zapisana. Słów 
tam niepotrzebnych nie ma. Każdy znak coś 
wyraża, każde zdanie głębokg treść kryje.

To jest nasza przeszłość.
Ostatnie zdania widniejq:

PIERWSZY KONGRES POLAKÓW 
W NIEMCZECH W BERLINIE

dnia 6 marca 1938
Nabożeństwo Polskości - wielki dzień Polactwa. 
Uroczystość rodzinna przykładnej rodziny pol
skiej w Niemczech. Głośne wyznanie na świat 
cały JESTEŚMY POLAKAMI przez rodziców 
i z woli Bożej.

Po tym jest dużo, nieprzeliczona ilość 
stron niewypełnionych.

To jest nasza przyszłość.
To przyszłość tworzqc na białych kar

tach pisać nam trzeba.
Sprawa nasza ciqgła jest i końca nie 

zna ani znać nie może.
»Idea Polska, odwieczne i nie

zmienne źródło sił Narodu, każ
demu pokoleniu właściwe cele 
prac i wysiłków przeznacza. Na 
szczytach twórczości przeszłych 
pokoleń każde nowe pokolenie 
odnajdzie swoje zadanie dźwi
gnięcia Narodu wyżej.

Wiemy, że Idea Polska, a przez to 
zbiorowa wola i duchowa spójnia Narodu 
...jest zawsze niepodległa i nie 
może być za kończona ani zwy
ciężona. <
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ŻYCZENIA
Nadesłane Ludowi Polskiemu w Niemczech 
w dzień Pierwszego Kongresu
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gorące życzenia pomyślnych obrad przesyłam =
Stanisław sierakowski o

Telegram pierwszego prezesa 
Naczelnej Organizacji Ludu 
Polskiego w Niemczech 
Zwiqzku Polaków — Stani
sława Sierakowskiego

Serdeczne słowa od Polaków Zagranicą
Lqczymy się z Wami rodackim sercem, zasyłając 

słowa podziwu i zachwytu z Waszych wysiłków 
oraz życzymy Wam pomyślności w dalszej tak 
owocnej pracy.

Ognisko Polskie 
Z agrzeb-Jugosławia

W dniu uroczystego Kongresu Stowarzyszenie 
Polaków na Węgrzech pomne hasła JESTEŚMY 
JEDNEJ KRWI łączy się duchowo z Polakami 
w Niemczech dla zadokumentowania wspólnoty 
przekonań i jedności narodowej.

Składając hołd wytrwałej i twardej walce, jaką 
Związek Polaków w Niemczech podjął w celu utrzy
mania Polskości w wszystkich dziedzinach życia 
polskiego, Stowarzyszenie Polaków na Węgrzech 
wyraża najgłębszą radość, że walka ta w ciągu 
ubiegłych lat piętnastu osiągnęła chlubny dorobek, 
który będzie trwałym oparciem dla obecnych

i przyszłych pokoleń w dalszej pracy. Dorobek ten 
zdobył Związek Polaków w Niemczech zgodnym 
wysiłkiem, głębokim zrozumieniem oraz 
szacunkiem swej godności narodowej 
ujawniającej się w dumnym haśle JESTEŚMY POLA
KAMI.

Ten głos dumy narodowej niech przeniknie do 
serc wszystkich Polaków rozsianych w Niemczech 
i niech będzie otuchą do dalszej pracy realizo
wanej w myśl hasła WYTRWAMY I WYGRAMY!

Stowarzyszenie Polaków na Węgrzech 
Buda peszt-Węgry

*

W imieniu 12 tysięcznej rzeszy Polaków za
mieszkałych w Danii składa drogim Rodakom zor
ganizowanym pod znakiem RODŁA z głębi serca 
płynące życzenia w dniu uroczystości kongreso
wych. Gdziekolwiek zamieszkujemy łączymy się
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z Wami tq samq miłościq do naszej wspólnej 
Matki. Hasłu Waszemu WYTRWAMY I WYGRAMY, 
składamy Cześć.

Zwiqzek Polaków w Danii 
Naks kov-Dania

W poczuciu duchowej łqczności z Wami, Emi
gracja Polska w Belgii, wyrosła w olbrzymiej 
większości z dawnych górników - emigrantów we
stfalskich, zaprawiona na tamtejszych terenach do 
pracy narodowo - społecznej, przesyła Kongresowi 
gorqce życzenia pomyślnych obrad, wzniosłych 
manifestacyj i radosnych wzruszeń, płyngcych z po
czucia spełnionego obowiqzku w pracy nad utrzy
maniem zwartych kadr polskich na obcej ziemi.

Wysiłki i trud Wasz będzie dla nas przy
kładem, zachętg i wsparciem w naszej pracy.

Uchylamy czoła przed dzielnościg Waszq, kochani 
Rodacy. Wasza postawa duchowa napawa dumq 
całq-Emigrację zjednoczonq z Wami podczas tych 
dni uroczystych całq duszq i sercem. Jesteśmy przy 
Was, z Wami i dla Was, przepojeni jedynq myślq 
ukochania naszej wspólnej Ojczyzny.

Centralny Zwiqzek Organizacyj Polskich w Belgii 
Quaregnon-Belgia

Drodzy Rodacy! W imieniu duchowieństwa pol
skiego pracujqcego wśród Polaków w Belgii mam 
zaszczyt przesłać serdeczne i szczere życzenia 
obfitych łask Bożych tak w obradach Zwiqzku jak 
i w życiu Polaków w Niemczech.

Miło mi podkreślić, że ci Polacy w Belgii, którzy 
przybyli z Niemiec, przedstawiajq tu dużq wartość 
i godnie reprezentujq naszq drogq Ojczyznę dzięki 
przywiqzaniu do Boga oraz dzięki wielkiemu wy
robieniu w organizacjach polskich.

Słusznie może to być chlubq dla Polaków za
mieszkałych w Niemczech, że mimo wielkich tru
dności, silnie trwajq przy zasadach wiary, ducha 
i zwyczajów polskich, przekazanych nam przez 
naszych Ojców.

Życzę, aby wszyscy Polacy w Niemczech w tych 
zasadach nadal trwali, a szlachetnym życiem przy
czyniali się do własnego dobrobytu, do chwały 
Bożej i do potęgi naszej Ojczyzny.

Życzę również, aby Księża Polscy, którzy w tern 
chcq służyć Wam pomocq, nie napotykali w swej 
pracy na trudności i utrwalali w Was miłość bratniq.

Proszę przyjgć serdeczne pozdrowienia w Chry
stusie Panu.

Ks. R. Moskwa
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Belgii i Holandii

W imieniu Polskiej Kolonii Górniczej w Limburgii 
Holenderskiej Zwiqzek Polskich Towarzystw w Ho
landii z okazji Kongresu Polaków w Niemczech 
w dniu 6 marca 1938r. przesyła życzenia pod
niosłego przebiegu uroczystości, wszelkich po
myślności i wytrwałej pracy.

Zarząd Związku Polskich Towarzystw w Holandii 
Bru nssu m - Holandia

W dniu wielkiego Jubileuszu, w dniu triumfu 
potęgi ducha i zwycięstwa niezachwianej po
stawy narodowej Zwiqzku Polaków w Niemczech, 
Polskie Towarzystwo Oświaty w Łotwie, przesyła 
bratnie podrowienia.

Polskie Towarzystwo Oświaty na Łotwie

W piętnastg rocznicę istnienia Zwiqzku i ciężkiej 
walki jego w obronie praw Polaka w Rzeszy, 
Redakcja »Nasze Życie« przesyła z Łotwy dla 
mniejszości polskiej w Niemczech wyrazy hołdu, 
podziwu dla jej hartu i wytrwałości i gorqce bratnie 
życzenia pomyślnego życia i rozwoju na przyszłość.

Wierzymy mocno, że Polactwo spod znaku Rodła 
zawsze będzie świeciło przykładem, jak Polak na 
obczyźnie musi służyć swemu Narodowi.

Mniejszość polska w Niemczech niech żyje!

Redakcja »Nasze Życie« 
Ryg a-łatwa

Jarosław Wilpiszewsk 
Redaktor Naczelny

\ W polskioj rodzinie mniejszościowej Polscy z Niemiec byli 

zawsze wzorem odporności wobec przemocy i zła, wzorem hartu 

i wytrwania.

Dzień Kongresu "manifestacji, wiary i wytrwania Polaków spod 

znaku Rodła" będzie dla Was radosnem świętom, a dla nas 

wszystkich potwierdz-eniem, że wysiłek pracy dla . ideałów naro

dowych w najtrudniejszych nawet warunkach i w długotrwałej 

walce - nigdy nie idzie na marne .

Świadomość ta dodaje otuchy i nam Polakom w Lita. e mimo 

uoruz pogarszające się warunki .

Z listu od Polaków na Litwie

»Wysiłek pracy dla ideałów naro
dowych w najtrudniejszych nawet wa
runkach i w długotrwałej walce — 
nigdy nie idzie na marne.«
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Przesyłamy serdeczne życzenia pomyślności 
w dalszej pracy konsolidacji narodowej i dqżeniu 
do celów, jakie stawia sobie Zwiqzek.

Polsko Katolickie Stowarzyszenie Harfa w Łotwie 
Daugavpils (Dyneburg)

W piętnystoletniq rocznicę istnienia śle naj
serdeczniejsze życzenia.

Związek Polaków w Estonii 
Tallinn

Przesyłamy drogim Rodakom w tym uroczystym 
dniu serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy.

Związek Polaków w Szwecji 
Malmö

Wierzqc w wytrwanie Polactwa w Niem
czech przy swym sztandarze, odznaczonym 
RODŁEM - Prezydium Rady Porozumiewawczej 
Zwigzków Polskich we Francji w imieniu zorgani
zowanego wychodźtwa we Francji śle Zwiqzkowi 
Polaków w Niemczech i uczestnikom Kongresu 
braterskie pozdrowienia.

Prezydium Rady Porozumiewawczej 
Związków Polskich w Francji 

Lille

Zwiqzek Nauczycielstwa Polskiego w Francji 
przesyła Rodakom gorqce życzenia wytrwałości 
i siły ducha.

Związek Nauczycielstwa Polskiego we Francji 
Lens

Sercem jesteśmy z Wami, podziwiamy 
Waszego ducha, życzymy wytrwania -

Ks. Cegiełka - Kierownik Polskiej Misji we Francji 
Paryż 

*

W imieniu Polskiego Zwiqzku Piłki Nożnej 
w Francji i w imieniu własnym przesyła Kongresowi 
serdeczne pozdrowienia oraz życzenia owocnych 
obrad.

Teofil Szybowicz, Prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej we Francji 

Lens

Zasyłam naczelnej organizacji Ludu Polskiego 
w Rzeszy Niemieckiej, Zwiqzkowi Polaków w Niem
czech, wyrazy szczerych życzeń, aby dzieło prze
prowadzone przez Zwiqzek osiggnęło jaknajlepsze 
owoce, pomyślności i szczęścia oraz wszelkie 
możliwe warunki dalszego rozwoju naszej Polskiej 
Braci w Niemczech dla Jej dobra i dla chwały 
całego Polskiego Narodu. W dniach Kongresu 
duchem będę z Wami dzielqc z Wami uczucia 
smutku i radości oraz czerpiqc z entuzjazmu 
Waszych pracowników wiarę w lepszq 
przyszłość dla Polskości.

Równocześnie składam Kongresowi gorqce ży
czenia pomyślnych obrad i obfitych owoców imieniem 
całej Polskiej Ludności w Czechosłowacji i zasyłam 
hołd Waszej wytrwałości i serdeczne pozdrowienia.

[Dr. Leon Wolf
Poseł polski do parlamentu w Pradze 

Frysjz t]a,t - Czechosłowacja

L RUMUNII 2)

tedy dobitniej wyrażamy Wam nasz podziw i składamy hołd za dorobek we wszyst
kich dziedzinach życia polskiego.

Wasza spoista a karna organizacja staje się dla nas nie tylko 
przykładem, ale i marzeniem osiągnięcia tych rezultatów pracy, jakimi znaczy 
się dziś Wasz Wielki Jubileusz.

Szląc 7 am z głębi serca płynące życzenia i gratulacje, dumni jes
teśmy, że możemy, choć duchowo, wziąć udział w Waszej Uroczystości i wspól
nie cieszyćfeię i radować.

Z braterskim pozdrowieniem 
/ ^ ---- . y ~—- _- 1^%- ■ ( ' '7- ■ ^

Ks. prałat Andrzej Lukasiewicz

Prezes Związku Stowarzyszeń Polskich 
w Rumnii,

»Wasza spoista a karna organizacja...«
Wyjątek z życzeń od Polaków w Rumunii
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REKTOR
POLSKIE! MISI! KATOLICKIE! 

w Belgii I Holland!!

Ks. R. Moskwa
Rektor Polskiej Misji Katolickiej
w Belgii i Holandii pisze •

Miło mi podkreślić, że ci Polacy w Belgii, 
którzy przybyli z Niemiec, przedstawiajq tu 
dużą wartość i godnie reprezentuję naszą 
Drogę Ojczyznę dzięki przywięzaniu do 
Boga oraz dzięki wielkiemu wyrobieniu 
w organizacjach polskich.

Rektor
Polskiej Misji Katolickiej 

w Belgii i Holandii

Młodzież polska zorganizowanaTw (Zrzeszeniu 
Organizacyj Młodzieży Polskiej w Czechosłowacji 
pragnie stwierdzić, że w gigantycznej walce Związku 
Polaków w Niemczech o Sprawę Polską, czuje się 
w zupełności zjednoczoną.

Przesyłając przy tej sposobności słowa jak naj
serdeczniejszych pozdrowień zapewniamy krótko: 
WALCZYMY Z WAMI!

Zrzeszenie Organizacyj Młodzieży 
Polskiej w Czechosłowacji 

Czeski Cieszyn

Trudne niesłychanie zadanie i odpowie
dzialne wobec Polskiego Społeczeństwa i wobec 
historii wziął na swe barki Związek Polaków 
w Niemczech. Zorganizować Rodaków żyjących na 
terenie Rzeszy, rozpalić w ich sercach wiarę i wzbu
dzić w nich entuzjazm do walki o należne im prawa, 
wyrobić w nich hart ducha do wytrwania aż do 
zwycięstwu, oto szczytne hasła Waszego Związku.

W ciężkiej ale szczytnej walce o prawa i lepszą 
przyszłość - Szczęść Wam Boże!

Piotr Feliks, Dyrektor Polskiego Gimnazjum 
Orłowa- Czechosłowacja

Kongresowi składam serdeczne życzenia owo
cnych obrad imieniem własnym oraz imieniem Pol
skiego Stowarzyszenia »Wzajemna Pomoc na Cze
chosłowackim Śląsku Cieszyńskim« a równocześnie 
zasyłam serdeczne pozdrowienia.

Stowarzyszenie »Wzajemna Pomoc« 
Gabriel Ogrocki 

Fry sztat-Czechosłowacja

Sercem jestem z Womi. Chylę czoło przed 
Waszą niestrudzoną pracą i przed hartem 
Waszego ducha.

Przesyłam gorące życzenia jaknajlepszego po
wodzenia w dalszych zmaganiach się z przemocą 
I WYTRWANIA I ZWYCIĘSTWA Waszej słusznej 
Sprawy pod jednoczącym znakiem Rodła.

Dr. Jan Burzek 
Dąbrowa- Czechosłowacja

Pozwalam sobie złożyć Kongresowi życzenia 
pomyślnych obrad, całemu Polactwu hartu 
i sił do dalszej wytrwałej i owocnej pracy nad 
ugruntowaniem i wzmocnieniem Waszych potężnych 
organizacyj.

Jan Ofiok
Czeski Cies zyn-Czechosłowacja

Macierz Szkolna w Czechosłowacji ma zaszczyt 
przesłać Wam, kochani Rodacy z okazji Waszych 
uroczystości jubileuszowych a przede wszystkiem 
z okazji uroczystego Kongresu w Berlinie w dniu 
6 marca b. r. jak najserdeczniesze gratulacje.

My Polacy z Czechosłowacji śledzimy z wielkim 
zainteresowaniem życie Polaków w Niemczech 
i doceniamy w całej pełni ogromne trudności, z ja
kimi przychodzi Wam rozwiać pracę dla dobra 
polskiej sprawy na tamtejszym terenie. Wasza 
energia i wytrwałość, niezłomna wola, by mimo 
piętrzących się trudności nie ustąpić z pola walki, 
ale wytrwać i zwyciężyć imponuje nam, bo im
ponować musi każdemu Polakowi, a przede wszy
stkiem Polakowi z Zagranicy. To też do słów szcze
rego uznania dołączamy gorące życzenia, byście 
Drodzy i Kochani Rodacy w ciężkiej Waszej pracy 
wytrwali i osiągnęli jak najlepsze wyniki, któreby 
zgotowały Wam i przyszłym pokoleniom lepsze 
jutro.

W dalszej Waszej zbożnej pracy »Szczęść 
Wam Boże«!

Maciez Szkolna w Szechosłowacji 
Czeski Cieszyn
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Wasza nieustępliwość, Wasz hart i Wasza nie
złomna wiara muszq zwyciężyć!

Niech żyją Polacy w Niemczech!

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe 
»Pochodnia« w Litwie 

Kowno

Wierzymy mocno w Wasze zwycięstwo - zwy
cięstwo Sprawy Polskiej.

Zjednoczenie Studentów Polaków 
Uniwersytetu W. W. 

Kowno-Litwa

Życzymy Związkowi Polaków w Niemczech, aby 
jak w ciągu ubiegłego piętnastolecia tak i nadal 
w jaknajdłuższej przyszłości świecił nam i innym 
ośrodkom Polonii zagranicznej przykładem 
hart u ducha i nieustępliwości w bezkompro
misowej walce o Polskość, o duszę Polskiego Ludu, 
o wolność polskiego sumienia, o najświętsze prawa 
Polaków.

JESTEŚMY JEDNEJ KRWI!
»Dzień Polski« 
Kowno-Litwa

Rodakom w Niemczech przesyłamy najgorętsze 
życzenia powodzenia w pracy narodowej.

Nieustępliwość Polaków w Niemczech 
w walce o swe prawa napełnia dumą wszy
stkich Polaków na świecie i budzi szacunek 
wśród obcych. Niech ta świadomość doda Wam 
sił w ciężkich chwilach, których los Wam dotychczas 
nie skąpił.

Wiemy - WY NAPEWNO WYGRACIE!

»Głos Młodych« 
Kowno-Litwa

W związku z piętnastoleciem istnienia Związku 
Polaków w Niemczech i zwoływanym z tej racji 
Kongresem pozwalam sobie przesłać na ręce Pre
zydium życzenia pomyślnych wyników przewi
dzianych obrad i dalszej wytężonej pracy dla 
dobra Macierzy, jak również całej Polonii zagra
nicznej.

Niech żyje Związek Polaków w Niemczech!

Inż. Tadeusz Korewa 
Kowno-Litwa

W polskiej rodzinie mniejszościowej Polacy 
z Niemiec byli zawsze wzorem odporności wobec 
przemocy i zła, wzorem hortu i wytrwania.

Dzień Kongresu »manifestacja wiary i wy
trwania Polaków spod znaku Rodła« będzie 
dla Was radosnem świętem, a dla nas wszystkich 
potwierdzeniem, że wysiłek pracy dla ideałów naro
dowych w najtrudniejszych nawet warunkach i w 
długotrwałej walce - nigdy nie idzie na marne.

Polski Związek Nauczycielski w Litwie 
Kowno

Wasz tryumf - naszą 
Boże Waszej przyszłości.

mocą. Pobłogosław

Budzyński
Litwa

W dniu Waszego Kongresu zgromadzonego 
w związku z piętnastoleciem Naczelnej Organizacji 
Ludu Polskiego w Niemczech, łączymy się w swych 
uczuciach ze wszystkimi Polakami w Litwie i ślemy 
Wam gorące wyrazy uznania za nieustępli wą 
postawę w walce o prawo i honor narodowy.

Polacy w Austrii — w głębokim poczuciu wspól
noty narodowej z Ludem Polskim spod znaku Rodła 
i pełni podziwu dla chlubnego dorobku Waszych 
trwałych wysiłków i bohaterskich zmagań o utrzy
manie Polskości na odcinku niesłychanie ważnym, 
a tak bardzo zagrożonym - łączymy się z Po- 
lactwem w Niemczech w doniosłej i radosnej chwili 
święta piętnastolecia Związku Polaków w Niemczech.

Z okazji uroczystego Kongresu zasyłamy jak naj
serdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy. Oby 
dotychczasowy^dorobek ^wielokrotnie  ̂pomnożony,

S2DAXÖUA 
.KASZE tfClT

Kigä, Dzirnavu ielä 67■
t. 24137,

Wierzymy mocno, że Polactwo spod znaku Rodła 

zawsze będzie świeciło przykładem, jak Polak na 

obczyźnie musi służyć swemu Narodowi i Macierzy., 

Mniejszość Polska w Niemczech niech żyje!

» Polactwo spod znaku Rodła zawsze będzie świeciło przykładem . . . «
Z życzeń Redakcji tygodnika »NASZE ŻYCIE« (Ryga - Łotwa)
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żostał przekazany jako piękna spu
ścizna Waszemu młodemu pokoleniu.

Sercem i duchem jesteśmy u Was!

Zwiqzek Stowarzyszeń Polskich w Wiedniu

W dniu wielkiego Święta, jakie obchodzicie dziś, 
drodzy Bracia, my Polacy w Rumunii, zorganizowani 
w Zwiqzku Stowarzyszeń Polskich śpieszymy, by 
łgczyć się z Wami duchowo w tak wzniosłej Uro
czystości jubileuszowej.

Łgczymy się z Wami w imię tych szczytnych 
haseł, któreście przez tyloletniq imudnq a wytrwatq 
pracę wcielali w życie, niosqc wysoko sztandar 
godności narodowej i szerzqc chwałę imienia pol
skiego.

Łączymy się z Wami w imię wspólnoty prze
konań i w imię tej jedności narodowej, która nas 
wszystkich skupia w jednq wielkq rodzinę polskq.

Nie obcy jest nam Wasz trud i udręka codzien
nego szarego życia w zmaganiu się z przeszkodami, 
w realizowaniu tych idei, którym służycie, tym tedy 
dobitniej wyrażamy Wam nasz podziw i składamy 
hołd za dorobek w wszystkich dziedzinach życia 
polskiego.

Wasza spoista a karna organizacja staje się 
dla nas nie tylko przykładem alei marzeniem osiq- 
gnięcia tych rezultatów pracy, jakimi znaczy się 
dziś Wasz wielki jubileusz.

Ślqc Wam z głębi serca ptynqce życzenia 
i gratulacje, dumni jesteśmy, że możemy, choć du
chowo, wziqć udział w Waszej Uroczystości i wspólnie 
cieszyć się i radować.

Ks. Prałat Andrzej Lukasiewicz 
Prezes

Zwiqzku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii 
Cernauti

U góry:
Dom Polski w Stambule wysłał życze
nia na Kongres już 2 marca. Życzenia 
te szły z Turcji do Niemiec 3 dni

Po prawej:
»Głos Młodych« na Litwie 
nadesłał życzenia pocztq lotnicze;

Dom Polski w Stambule dziękuje za łaskawe zd- 
proszenie na Kongres w Bei linie.

Zaproszenie to, podkreślajgce łgczność duchowq 
wszystkich Polaków zagranicq jest dla nas w chwili 
obecnej tym cenniejsze, że na tutejszym terenie 
sami musimy walczyć w myśl hasła »Wytrwamy 
i Wygramy«.

Niechaj najserdeczniejsze życzenia, jakie prze
syłamy Kongresowi z tutejszego terenu będq za- 
chętq dla wszystkich Polaków, zgrupowanych pod 
sztandarami Zwiqzku, aby myśli i idee szerzone 
przez Zwiqzek znajdowały zawsze najszerszy od
dźwięk w sercach wszystkich Polaków w Niemczech.

Jan Bonkowski
Prezes Domu Polskiego w Stambule

Potsdamer Strasse 61 

Zwiąselc rolok»* « Hleincr.tch
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KONGRES POUKON GRATULUJEMY -

GOSPODAPOLSKA +

Z dalekiego Mandżukuo otrzy
maliśmy telegram radiowy od 
naszych Rodaków w Harbinie

Pocztq lotniczą nad
szedł z Buenos Aires 
- stolicy Argentyny 
w Ameryce Południo
wej - list z serdecz
nymi życzeniami.

Oto wyjątki:
Z racji uroczystego Kon
gresu Polaków w Niem
czech, dla uczczenia pię

tnastolecia narodowej 
pracy Związku Polaków, 
pracy pełnej poświęcenia 
bez granic a zdążającej 

do skonsolidowania 
wszystkich sił polskich 
w jeden czyn pod hasłem 
»Wytrwamy i wygramy« 
przesyłamy Wam Rodacy 
bratnie serdeczne po
zdrowienie od rodaków 
rozsianych po bezkres
nych obszarach Argen
tyny a zgrupowanych 
w Federacji Towarzystw 

i Organizacji »DOM 
POLSKI«.
W plonach Waszych wy
siłków realizacja naszych 
haseł narodowych: »Je
steśmy Polakami« i »Je
steśmy jednej krwi« za
sługuje na wyrażenie 

Wam należnej czci 
i uszanowania.

BUENOS AIRES 
25 lutego 1938.

Buenos Aires

Związek Polaków w Niemczech.

Berlin,

Lutego 19^8»

Z racji uroczystego Kongresu Polaków w .Niemczech,dla uczczenia pięt

nastolecia narodowej pracy Związku Polaków,pracy pełnej poświecenia bez 

granic a zdążającej do skonsolidowania wszystkich sił polskich w jeden 

czyn pod hasłen*WYTR.VAMY 1 WYGRAŁBY * przesyłany Wan Rodacy,na ręce Wa

szego czcigodnego przywódcy i bojownika o polska sprawę,Dr.Karczmarczyka 

bratnie serdeczne pozdrowienie od rodaków rozsianych po bezkresnych ob

szarach Argentyny a zgrupowanych w Federacji Towarzystw 1 Organizacji 

•DOM POLSKI*.-

W płynach waszych wysiłków realizacja naszych hase* narodowych;''jes

teśmy Polakami» 1 »jesteśmy jednej krwi» saaługuje na wyrażenie wam na

leżnej czci 1 uszanowania.-

Niech ten bratni uścisk,jakim żegnałem ale z Dr.Karczmarczykien 

na stacji w Toruniu po II Zjaździe Polaków z Zagranicy,będzie wznowiony 

niniejszym pismem,na znak naszych serdecznych uczuć i solidarności dla

■Taolego Rodacy,Działa i dla wszystkich waszych zbożnych .poczynań,

Stanisław Pyzik

L

1332221

OP.Kaarezoarczyk. 

Swiaiek Polakgw 
Potadansrstmsse ól„ 

amLiif.

VIA ACRE* AIR FRANCE

List nadesłany pocztą 
lotniczą dnia 26 lutego 
z Buenos Aires od orga- 
nizacyj Domu Polskiego

96



iMff W,„mm ©eutfcMltidwojł
f śl/WtNNIPEGMAN 21/ 66/6>< Cl ALEM =*\„....

~~' "-'-2-"*' 1 ■ ■ - - PREZYDIUM kongresu

r~\

NLT

ZWIĄZKU POLAKOW W NIEMCZECH 

£t_ POTSDAMER STRASSE 61 BLN «

"rada NACZELNA PRZESYŁA PREZYDIUM KONGRESU NAJSERDECZNIEJSZE

życzenia pomyślnych obraduj słowa uznania za wytrwała ichlubnie

PROWADZONA PRACE UJAWNI AJ AC A SIE WIAK DUMNYM HAŚLE JESTEŚMY 

•POLAKAMI W TAK WAŻNEJ CHWILI GLOS SERCA I OBOWIĄZKU NAKAZUJE^

NAM LACZYC SIE ZWAMI NIECH HASŁO WYIßWAMY I WYGRAMY BEDZIE (

fUCHA POLONII WNIEMCZECH DODALSZEU WYTRWAŁEJ I OWOCNEJ M ........ ...

PRACY = ZJEDNOCZENIE ZRZESZEŃ POLSKICH W KANADZIE/ 6l + ........

s]/] C 1ST c,. 171 g III

Głos serca i obowiązku nakazuje nam łączyć się z Wami - 
niech hasło »Wytrwamy i wygramy« będzie otuchą do dal
szej wytrwałej i owocnej pracy.

(Z telegramu, nadesłanego z Winnipeg od Zjednoczenia 
Zrzeszeń Polskich w Kanadzie - Ameryka Północna)
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NIEMCZECH POTSDAMER STRASSE 61 
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DZIELNYM RODAKOM Z POD ZNAKU RODŁA W PIĘTNASTA ROCZNICE ICH 

5' NACZELNEJ ORGANIZACJI PRZESYŁAMY BRATNIE POZDROWIENIA 

ty'"'*. SERDECZNE I GORĄCE ŻYCZENIA OD 5 NIEJONOWEJ POLONII

i AMERYKAŃSKIEJ JESTEŚMY WIELKA RODZINA JEDNEJ KRWI ŁĄCZYMY 

SIE SERCEM Z WAMI W DNIU KONGRESU RADUJEMY SIE WASZ EM I 

ZDOBYCZAMI WIERZYMY ZE WYTRWACIE I WYGRACIE -.....................c
POLSKA RADA MlEDZYORGANIZACYJNA ti STANACH ZJEDNOCZONYCH

Kana |UI miwpmy« "I—«jn»«” I

/mir

Jesteśmy rwielką rodziną jednej krwi. Łączymy się sercem 
z Wami w dniu Kongresu. Wierzymy, że wytrwacie i wygracie.

(Z telegramu, nadeszłego od Polskiej Rady Między- 
organizacyjnej w Stanach Zjednoczonych - Chicago)
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Kurylyba, dnia 18 lutego 193 g roku
CBTOIJW ZWIĄZEK POLftKOW HI BBSIYLIi

Vr.V".o Central «!<>• Polono* no BraeU

Rua Carlos de Carvalho, 277
-.AIXA POSTAL. «12 - TELEPHONE l«10

CURITY8A - PARANA

n.-291/38/sekr/jb.
lotniczy

Prezydium Kongresu Polaków w Niemczech

Drodzy Rodacy l

fl&go Hasze 'Jmiefo ,L..'!Hmn.l,9lgt.o8»o.-.;-JüStflaiiy..l>alaXa»li-nap«»iio d>- 
dzie tym z lam em rzuconym mif/dzy zgorę milionowy masę polskę w 
Nieme z ech. któro nietylko podniesie Wasz dotychczasowy cenny dorobek na 
wszystkicn odcinkach /yela polskiego w Niemczech,lecz posieje w sercach 
obecnych 1 przyszłych pokclerf polskich w Niemczech najwyższe umiłowa
nie tego wszystkiego co Polskie.

Cze£6 Wam i uznanie za tak godne reprezentowanie drogiego nam 
wszystkim imienia polskiego Zagranicę

ZARZĄD GM^tiNY CENTRALNEGO ZWIĄZKU PCLAK&łi 
U BRAZYLII ;

Z Ameryki Południowej

Do Biura Kongresu Polaków 
w Niemczech nadszedł pocztq lotniczq 
poniższy braterski lisł od Centralnego 
Zwiqzku Polaków w Brazylii, świad- 
czqcy o jedności duchowej wszystkich 
Polaków w świecie.

»Witamy Was imieniem 300-tysięcz- 
nej braci-Polaków z Brazylii. Olbrzy
mia odległość, jaka nas dzieli, nie
stety nie pozwala nam wysłać na 
Wasz Kongres reprezentanta naczel
nej organizacji polskiej — Central
nego Związku Polaków w Brazylii, 
tym nie mniej w tak ważnym i do
niosłym momencie nietylko dla Pola
ków w Niemczech, ale i dla całej 
Polonii Zagranicznej — zespoleni 
z Wami, Rodacy, silnymi więzami 
jednej krwi - łączymy się z Wami 
duchem w dniu Kongresu, jako święta 
Polaków w Niemczech, życząc Wam 
jaknajbardziej pozytywnych wyników 
obrad dla dobra tamtejszej Polonii, 
dla dobra naszej Macierzy.

Śledząc z zainteresowaniem Wasze 
kilkunastoletnio wysiłki w kierunku 
konsolidowania i narodowego uświadomienia ży
wiołu polskiego w Niemczech dumą napawacie 
serca nasze, będąc jednocześnie pięknym wzorem 
wytrwałej i twardej walki o zachowanie Polskości 
wśród obcych.

Hasło Wasze, śmiało i dumnie głoszone - 
JESTEŚMY POLAKAMI — napewno będzie tym 
ziarnem, rzuconym między zgórą milionową masę 
polską w Niemczech, które nietylko podniesie 
Wasz dotychczasowy cenny dorobek na wszystkich 
odcinkach życia polskiego w Niemczech, lecz po
sieje w sercach obecnych i przyszłych pokoleń 
polskich w Niemczech najwyższe umiłowanie tego 
wszystkiego co polskie.

Cześć Wam i uznanie za tak godne reprezen
towanie drogiego nam wszystkim imienia polskiego 
zagranicą! «

Z Ameryki Północnej

Drogich Braci uczestników Kongresu Polaków 
w Niemczech witamy. Ślemy serdeczne pozdro
wienia z głębi serc naszych, życząc pomyślnych 
obrad - wiary i wytrwania w pracy dla Macierzy, 
wznosząc okrzyk: »Patriotyczna Polonia w Niem
czech niech żyje!«

Za trzystatysięczną brać zrze
szoną w Związku Narodowym 
Polskim w Ameryce

Franciszek Świetlik, cenzor
Jan Romaszkiewicz, prezes.

*

W imieniu Archiwum i Muzeum Zjednoczenia 
Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce prze
syłam jak najserdeczniejsze życzenia powodzenia 
dla Kongresu Polaków w Niemczech. Szczęść Boże 
w obradach i wytrwajcie przy ideałach ojczystych.

KUSTOSZ MUZEUM Z. P. R. K.
Chicago
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Fryzowie
Jo ©Ms»

Ibintlholm
Icleloni DiJeJiDll 325

bIndtiota.il. 3.Mir»------------------- 103*.
INerdlrlrelafid)

An

den Herrn 3eneraloekre tär Dr. Kaocmarek

Berlin W 35,

Potodanerstraoae 61.

Życzenia Fryzów - walczących z nami 
w Związku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech (w tłumaczeniu).

Do Pana
Sekretarza Generalnego 
Dr. Kaczmarka 
Berlin

Lieber Herr Dr. Kaczmarek!

Da es mir lo i der nicht a ögl1 oh lot,persönlich die Qrüsoe der natio

nalen Friesen tu überbringen,empfangen Sie und Jhre Landoleute,bi11 e,auf 

diesem Wege 3 runo und Handschlag aus Friesland,

Wir sind otole darauf,dano vor oa.loo Jahren unser friesischer Fre 1 - 

heltodlchter Harro Harring mit Wort und Tat für die Lebens- 

rechte der Polon eingetreten lot und wir verfolgen mit grösstem Jnteree- 

ae Jhre heutige Volkstumsarbeit.Win oei uns,soUlrd auch bei Jhnen die Par-

Kochany Panie Dr. Kaczmarku I
Nie mogqc niestety osobiście przy

wieść pozdrowień od narodowych Fry
zów, proszę przyjgć dla Pana i Pań
skich Rodaków tg drogg pozdrowienie 
i uścisk dłoni z Ziemi Fryzów.

Dumni jesteśmy, że przed około 100 
laty nasz fryzyjski poeta, opiewajgcy 
naszg wolność, Harro Harring, słowem 
i czynem zastępował prawa do życia 
Polaków, a Waszg obeeng procę na- 
rodewg śledzimy z największym za
interesowaniem. Tak jak u nas, tak 
i u Was zwyciężg w walce narodowej 
ci, którzy wierni sg prawemu cha
rakterowi swego Ludu.

tel 3 leger la Volke turns Kampf e bleiben,die den*, wahren Charakter ihres 

Volkstums treu bleibt.

Przesyłam przyjacielskie 
pozdrowienie
Panu oddany

El grüset Sie freundliche t (-) J. Oldsen 

Lindholm, 5 marca 1938 r.

Serbo-Łużyczanie

Serbo-tużyczanie złączeni są z nami 
w Związku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech. Od Macierzy Serbskiej 
otrzymaliśmy pismo, które w tłuma
czeniu brzmi:

Szanownemu Zwiqzkowi Polaków 
w Niemczech dziękujemy w imieniu 
Macierzy Serbskiej w Budziszynie za 
przyjacielskie zaproszenie na Kongres 
Polaków w Niemczech 6. 3. 1938.

Ponieważ nie jest nam możliwe być 
obecnym na Kongresie, życzymy Mu 
niniejszym najlepszego przebiegu.

Za Macierz Serbskq w Budziszynie 
Dr. Symank.

haćicaserbska 
W budySinjk

yBudyiinjt. d 2C.2.103S. 
Bautzen L Sa„

Ceedencmu Zmjozkej Polokom o ndtośkc j

muprnjom m mjenje Mod lev Serbsko je m Duduälnjc 

dźok zo pPedelne preprośenjo na kongres Polokom 

to n£mekej 6*3.1938.

Dokelż nam njcje mdino , so no kongresu mob- 

ilidlld , pre Jemu Jomu z tulu® najlüpäl- euspdch .

Za Maćlcu Scpbaku to Budy8In je :

99
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RODACY Z POLSKI-PAŃSTWA
LUDOWI POLSKIEMU W NIEMCZECH

Rodakom w Niemczech przesyłamy w dniu 
15-letniej rocznicy założenia Zwiqzku Polaków nasze 
najserdeczniejsze życzenia pomyślnego rozwoju. 
Doceniajqc olbrzymi dorobek Zwiqzku dla całości, 
stwierdzamy, że Rodacy nasi, zorgani
zowani w Zwiqzku Polaków w Niem
czech, dumni być m o g q na wynik swej 
pracy. Bowiem Rodacy nasi w Niemczech złq- 
czeni w jednolitej naczelnej, własnej organi
zacji - o co ich Ojcowie walczyli całe dziesiqtki 
lat - złożyli historyczny dowód swej 
dojrzałości obywatelskiej i społecznej, służqc 
Krajowi przykładem na polu konsolidacji narodo
wej chlubnq kartę w historii naszego wychodźlwc* 

W tej myśli życzymy Kongresowi jak najpomyśl
niejszych i owocnych obrad.

Komitet Wykonawczy Wydawnictwa 
»Historia Polskiego Wychodztwa w Niemczech« 

Poznań

W uroczystym dniu Kongresu Polaków w Niem
czech serdeczne życzenia pomyślnych obrad i owo
cnej pracy przesyła.

Mieczysław Zaleski 
Warszawa

Przesyłam jaknajlepsze życzenia dla Kongresu. 

Ks. Fierk
Sekretarz Seminarium Zagranicznego w Potulicach

Sercem i myślami dziś jestem z Wami!

Karol Rose 
W a rszawa

Wytrwania i rychłego zwycięstwa gorged życzy 
Rodakom.

Antoni Marczyński 
Warszawa

Pozdrawiam Rodaków zebranych na Kongresie, 
życzę aby wytrwała praca pomnażała siły i wolę 
zwycięstwa.

Adam Stebelski 
Warszawa

Przesyłam na święto Polaków w Niemczech ze 
serca płyngce życzenia dalszej dobrej pracy ku

100

chwale wspólnego dobra naszego: Narodu Pol
skiego.

Niechaj piętnastoletni dorobek Wasz legnie 
trwałym fundamentem pod gmach Waszej szczę
śliwej przyszłości. Niechaj Wasze Rodło wy
pali w duszach Waszygh najbardziej 
nawet nieznaczne cienie pesymizmu

Szczęść Wam w dalszej dobrej pracy!
Pozdrawiam Was, drodzy Rodacy, w dniu tak 

dla wszystkich uroczystym i proszę przyjmijcie jako 
wyraz hołdu dla Waszego mozołu te myśli i uczucia, 
jakie zawiera moja publikac.a, a którg pisałem 
w pełni przekonania, że dobre dziecko 
nie zapomni o Matce.

Wiktor Ambroziewicz 
Prezes Komitetu Wychowania Młodzieży 

Polskiej z Zagranicy

W dniu otwarcia Kongresu Polaków w Niemczech 
zasyłam życzenia pomyślnych obrad.

Naczelny Redaktor »Kuriera Porannego«, 
Piestrzyński 
Warszawa

Na Kongres przesyłam serdeczne życzenia po
myślnych obrad.

Fularski

Ślę najlepsze życzenia dalszej wytrwałej pracy.

Stanisław Kudlicki
*

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie 
i Redakcja »ZIEMI« przesyłajg Kongresowi serde
czne życzenia pomyślnych obrad i zapewnienie, 
że wszyscy całym sercem jesteśmy 
z Wami.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
W a rszawa

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia owocnych 
obrad i dalszej jeszcze bardziej wzmożonej pracy.

Melchior Wańkowicz 
Warszawa



Katowice, dnia 14. lutego 1938r.

'kpiscopus katowicensis

Wz.l5V%6

P.T.

Związek Polaków w Niemczech

•Berlin * ób.

Dziękując uprzejmie za zaproszenie na Kongreß Polaków 

w Niemczech, który mię odbędzie dnia 6.marca b.r. w Berlinie do

noszę, iż niestety nie będę mógł wziąć udziału w Naszych obradach 

Boga Wszechmocnego proszę gorąco, ażeby Kongresowi 

Polaków lir Niemczech i jego władzom obfitym towarzyszy2 błogosła

wieństwem, aby proca Wasza jaknajwięcej przyczyniła się do zacho

wania dawnej i znanej mi miłości do swego narodu, opartej na głę

bokiej wierze i religijności ludu polskiego.

■ł

Biskup Katowicki.

Boga Wszechmogqcego proszę 
gorqco, ażeby Kongresowi Pola
ków w Niemczech obfitym towa
rzyszył błogosławieństwem...

Dziękujqc uprzejmie za zaproszenie na Kongres Polaków 
w Niemczech, który się odbędzie dnia 6 marca br. w Berlinie, 
donoszę, iż niestety nie będę mógł wziqć udziału w Waszych 
obradach.

Boga Wszechmogqcego proszę gorqco, ażeby Kongresowi 
Polaków w Niemczech i jego władzom obfitym towarzyszył 
błogosławieństwem, aby praca Wasza jaknajwięcej przyczyniła 
się do zachowania dawnej i znanej mi miłości do swego Na
rodu, opartej na głębokiej wierze i religijności Ludu Polskiego.

Ks. Stanisław Adamski
Biskup Katowicki.

Zgromadzonym na Kongresie Rodakom jak naj
serdeczniejsze życzenia pomyślnych obrad a Zwią
zkowi dalszej owocnej pracy dla Sprawy przesyła

Związek Izb Przemysłowo-Handlowych 
Warszawa

Sercem całym śledzę bieg obrad Kongresu i na
świetlę jego potężne znaczenie publicystycznie na 
łamach mej gazety. Tq drogą ślę w imieniu Wy
dawnictwa i moim własnym Kongresowi jaknaj- 
lepsze życzenia owocnych obrad. Niech znak 
Rodła załopocze na sztandarach Związku 
Polaków w Niemczech dumnie, jako dowód tego 
hartu narodowego, którym nasi najdrożsi Rodacy 
na obczyźnie się odznaczają.

»Szczęść Boże« Waszej PracyI
Duszą idei Waszej i naszej oddany 

Józef Winiewicz
Redaktor »Dziennika Poznańskiego« 

Poznań

Ubolewam bardzo, że 6 marca nie będę mogła 
być z Wami na Kongresie, ale właśnie tego dnia 
mam występ odczytowy w Genewie. Łączę już 
zgóry najlepsze życzenia dla Kongresu, życząc mu 
owocnej pracy.

Kazimiera Iłłakowiczówna 

W a rsza wa

Przesyłamy serdeczne życzenia jak najowocniej
szych obrad.

Redakcja Przeglądu Elektrotechnicznego 

W a rsza wa

Przesyłam Kongresowi gorące życzenia jak naj
owocniejszych obrad a Związkowi całemu najpię
kniejszego rozwoju na przyszłość.

Stanisław Wiechowicz 

Poznań
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Komitet Kasy Imieniem Mianowskiego, Instytutu 
Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, przesyła 
Kongresowi Polaków w Niemczech serdeczne ży
czenia owocnej pracy, naczelnej organizacji Ludu 
Polskiego w Rzeszy dalszego wszechstronnego 
rozwoju.

Kasa Im. Mianowskiego 
Instytut Popierania Nauki 

Warszawa

Źyczgc pomyślnych obrad przesyłam serdeczne 
pozdrowienia.

Tadeusz Wasung

Przyjmijcie od nas jak najserdeczniejsze życzenia 
dobrych rezultatów w wielkiej Waszej pracy. Szczęść 
Boże!

Prof. Dr. Szymańscy 
W a rszawa

Pomślnych obrad przesyła.

Towarzystwo Polaków z Obczyzny 
Poznań

Życzenia owocnych obrad dla dobra Polonii 
w Niemczech zasyła.

Wiktor Deebey 
Bielsko

Zacnym Rodakom skupionym przy kongresowym 
stole obrad ślemy szczere życzenia jaknajlepszych 
wyników.

Stanisław Krajewski 
Stanisław Sanok

MACIERZ SZKOLNA W CZECHOSŁOWACJI.
.... . . *#*%.*&. u *#st***W&l i - ■ '

U góry: Przesyłka z Kowna, u dołu: 
List od Macierzy Szkolnej z Czecho
słowacji z Cieszyna

Nie mogqc niestety uczestniczyć w Kongresie 
Polaków w Niemczech w dniu 6 marca b. r. z po
wodu zajęć artystycznych w Kraju, przesytom me 
najlepsze życzenia dla Kongresu i jak najpomyślniej
szych rezultatów na przyszłość.

Irena Dubiska

Przesyłamy najszczersze życzenia owocnych 
obrad oraz dalszego rozwoju Związku Polaków 
w Niemczech.

»»'Przyjaciel Szkoły« 
Poznań

Zjazd Delegatów Związku Polskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych »Sokół« 
w Niemczech, obradując dziś w Berlinie, uchwala przesłać Związkowi Polaków w Niemczech 
z okazji jego 15-lecia najserdeczniejsze pozdrowienia, że w pracy swej chętnie stanie przy boku 
naszej naczelnej organizacji w Niemczech.

Czołem!
Związek Polskich Tow. Gimn.-Sporfowych »Sokół« w Niemczech

Berlin
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STOWARZYSZENIE
OPIEKA POLSKA

L. dz. w6 3ü/07-3b

Pol^one
POZNAŃ, dnio ... 1 marę».. ..... ..... 193 0 r

Do P.T. Zarządu

Związku Polaków w Niemczech

Berlin % ao

Potsdamer Strasse öl.

»Z podziwem patrzymy na twardy 
trud, bohaterstwo wiary, nieugięte; 
moc trwania narodowego Ludu 
Polskiego w Niemczech...«

Nie mogąc osooiśuie, przez swojego delegata

wziąć udziału we wspaniałych uroczystościach Zjazdu Jubileuszo

wego, g.arząd Główny Stowarzyszenia "Opieka Polska nad Bodakami 

na Obczyźni •>" przesyła najlepsze życzenia pomyślnych i owocnych

Z głęboką troską śledzimy zmagania się Polonii 

w Niemczech z trucnymi warunkami bytowania poza granicami ojczy

zny.

Z podziwem patrzymy na twardy trud, bohaterstwo 

wiary, nieugiętą moc trwania narodowego ludu polskiego w Niem

czech.

To też, w dniu uroczystego Jubileuszu 15-lecia 

istnienia Związku, życzeniom naszym pragniemy nadać szczególnie 

serdeczny 1 braterski wyraz.

Niechże Bóg Wszechmogący y/s pomaga Waszą pracę. 

Niechże dodaje mouy, pogodzi troski, podwaja wyniki. /

/Anna Smotzyiisk^Z 
itekrotor 3 generalny

Nie mogqc osobiście, przez swojego 
delegata wziąć udz_ału we wspania
łych uroczystościach Zjazdu Jubileuszo
wego, Zarzqd Główny Stowarzyszenia 
»Opieka Polska nad Rodakami na Ob
czyźnie« przesyła najlepsze życzenia 
pomyślnych i owocnych obrad.

Z głębokq troskq śledzimy zmagania 
się Polonii w Niemczech z trudnymi 
warunkami bytowania poza granicami 
Ojczyzny.

Z podziwem patrzymy na twardy 
trud, bohaterstwo wiary, nieugiętq moc 
trwania narodowego Ludu Polskiego 
w Niemczech.

To też, w dniu uroczystego Jubi
leuszu 15 lecia istnienia Zwiqzku, ży
czeniom naszym pragniemy nadać 
szczególnie serdeczny i braterski wyraz.

Niechże Bóg Wszechmogący wspo
maga Waszq pracę. Niechże dodaje 
mocy, pogodzi tioski, podwaja wyniki.

STOWARZYSZENIE OPIEKA POLSKA
NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE

Przesyłam Kongresowi Polaków obradujqcemu 
w Berlinie pod hasłem Wiary i Wytrwania Ludu 
Polskiego w Rzeszy - z głębi serca ptynqce życzenia, 
by zainaugurowany dzisiejszymi obradami nowy 
okres działalności organizacyjnej Zwiqzku Polaków 
w Niemczech doprowadzić do wydobycia z Pol
skiego Ludu całej mocy i pełni jego przy- 
wiqzania do znaku Rodła.

Szczęść Wam Boże!
Mieczysław Chmielewski

Nie mogqc wziqć bezpośredniego udziału w urzq- 
dzonym przez Zwiqzek Kongresie Polaków w Niem 
czech przesyłamy braciom naszym w Rzeszy po
zdrowienia i życzenia najlepszych obrad i dalszego 
pełnego rozwoju pod znakiem Rodła.

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego 
Warszawa

Ślę me z serca najżyczliwszego ptynqce życzenia 
pomyślnych i owocnych obrad. Niech ta wspaniała

manifestacja zbiorowa umocni podstawy Wiary 
i Polskości w sercach uczestników, niech ich zapali 
do nowych twórczych poczynań, niech pionierom 
ruchu zwiqzkowego doda otuchy i zapału, a szere
gowcom przypomni obowiqzek karności i soli
darności, bo tylko w jedności siła i potęga.

Te same życzenia wyrażam równocześnie 
wimieniu KATOLICKIEGO ZWIĄZKU ROBOTNIKÓW 
POLSKICH w Poznaniu, w imieniu 20 tysięcy robot
ników zorganizowanych, których mam zaszczyt 
być prezesem.

Szczęść Wam Boże, Drodzy Rodacy, w dalszej 
wytrwałej pracy pod znakiem Rodła.

X. Płotka, Dziekan i Proboszcz 
Poznań

Z okazji odbywajqcego się Kongresu przesyłamy 
naszym Rodakom spod znaku Rodła nosze 
najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia jak najo
wocniejszych obrad.

Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 

Poznań
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Przesyłam najserdeczniejsze życzenia najlepszego 
powodzenia Kongresu i całej Waszej zbożnej pracy.

Szczęść Boże.
Dr. Walery Goetel

Profesor Akademii Górniczej w Krakowie

Kongresowi składem wyrazy bratnich uczuć 
i pozdrowienia.

Stanisław Ł/goń
Dyr. Polskiego Radia w Katowicach

•

Z okazji Polskiego Kongresu w Berlinie i 15-lecia 
Zw'qzku Polaków w Niemczech jak najserdeczniejsze 
życzenia w dalszych zmaganiach owocnych wy
ników.

Antoni Gołąbek 
Poznań

Składam Szan. Zarządowi i wszystkim uczestnikom 
najszczersze życzenia pomyślnych obrad.

Szczęść Wam wszystkim Boże!
Stanisław Kunca 

Poznań
*

Życzę całym sercem, aby Kongres Polaków 
w Niemczech spełnił pokładane w nim nadzieje, 
aby osągnął cel zamierzony. Niech się stanie po
tężną manifestacją zjednoczenia w miłości' serc 
i umysłów wszystkich Polaków, świadomych od
rębności wielkiej swojej kultury i jej

Zsu wu i i i ' iif'ffira ob 
7<t vß&M der Pol*# its Ixtuteottltmd

ouosó

a * r & i -##3, 
i ot r, 5$:

Pocztą lotniczą nadeszły z Gdańska życzenia 
Gminy Polskiej - Związku Polaków

• • • _________ _

Li !. /Cę r-v fWl S

,-m(Js-fZ-*-*. cf •• <»yVOŁćtAsicce/t--*

Już 2 marca odebraliśmy życzenia 
od rektora Polskiej Misji Katolickiej 

w Belgii i Holandii

dziejowego posła n ictwn wśród narodów 
świata. Złączeni nierozerwalną więzią narodowej 
wspólnoty, odwiecznej tradycji, dziesięciowiekowej 
historii, niech świadczą polskim językiem, obyczajem, 
katolicką wiarą i przywiązaniem do swej ziemi 
i swych siedzib ojczystych, że są tam prawymi 
dziedzicami od czasów pra-piastowskich, że mimo 
łylowie^owych nawałnic trwają przy swych 
gniazdach.

Każdy z Polaków niech poczuciem własnej go
dności, poczuciem swych przyrodzonych nieza
przeczalnych praw, staje się najczcigodniejszym 
ambasadorem polskiego imienia.

Zaczerpnijcie niespożytej mocy w bratniej miłości, 
solidarności, przeglądu 15-letniego dorobku Waszych 
ofiarnych i owocnych trudów i z tego przepięknego 
Waszego zjazdowego zawołania: JESTEŚMY PO
LAKAMI! Niech Wam Bóg błogosławi w pracach 
Waszych i pozwoli, abyście przetrwali wraz z po
tomstwem Waszym poprzez dalsze wieki na polskim 
dziejowym szlaku tak, aby żadne istnienie polskie 
nie zginęło i nie zostało zmarnowane dla Polskości, 
dla Wiary katolickiej i dla mocy Waszego bratniego 
zjednoczenia.

Kongresowi Polaków w Niemczech, obradujqcemu w dniu 6 b. m. w Berlinie, ślę naj
serdeczniejsze życzenia pomyślnych obrad oraz uchwał zmierzajqcych do zachowania skarbów 
Wiary św. i języka odziedziczonych w spuściźnie po Ojcach Naszych!

Ks. Dr. Stanisław Janasik
Duszpasterz Kościoła polskiego pod wezw. św. Stanisława w Rzymie
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Sursum corda! Trwajcie w miłości na posterunkach 
Waszych!

Cześć Wam i chwała!
JESTEŚMY POLAKAMI!

Bronisław Załuski 
Warszawa

*

Przesyłamy serdeczne życzenia owocnej pracy 
i pomyślnych obrad dla Polaków zrzeszonych w po
tężnym Zwiqzku Polaków w Niemczech »Szczęść 
Boże «!

Wydawnictwo »Echo Borów Tucholskich« 
Czersk-Pomorze

•

Przesyłamy najserdeczniejsze życzenia po
myślnych obrad i największego rozwoju pracy.

Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu
•

Pozwalamy sobie przesłać najgorętsze życzenia 
pomyślnych obrad i jaknajwiększego rozwoju 
Zwlqzku, tej potężnej organizacji, skupiajqcej 
Polakow w Niemczech.

Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami 
Zamieszkałymi Zagranicq im. Adama Mickiewicza 

W a rszawa
*

Kochani Rodacy! Z sercem przepełnionym ra- 
dościg i glębokg czciq dla Was, rycerzy Króla 
Ducha Polskiego Narodu, zbrojnych w siłę 
przywiqzania i nieugiętg moc woli wytrwania 
i zwyciężania, ślę w dniu Kongresu serdeczne po
zdrowienie i z głębi serca pfynqce życzenia:

Niech Wam w trudzie i znoju, w nleustępl wej, 
ofiarnej pracy przy real zowaniu wielkich idei, bło
gosławi Wszechmocny Bóg, i niech Was strzeże 
i prowadzi Królowa Polskiego Narodu, Często
chowska Maria!

Dla serc naszych nie ma granic! Jedno jesteśmy! 
Wy i my!

Narodem dzielnym i wielkim!

Klementyna Jasielska 
Poznań

o
Duchem łgczyć się będę z ukochanq Poloniq 

w Niemczech w czasie podniosłych uroczystości 
zjazdowych.

Jubileusz ten dla mnie jest tym cenniejszy, że 
sam jestem synem polskiej emigracji w Niemczech 
(urodziłem się w Nadrenii).

Oprócz gorqcych modlitw, jakie zanosić będę 
do Boga w intencji Kongresu, uroczystościom ber
lińskim poświęcam drugi numer » Głosu Seminarium 
Zagranicznego«.

X. Florian Kaszubowski 
Redaktor »Głosu Seminarium Zagranicznego« 

Potulice
•

Zebrani w dniu 6 bm. na zgromadzeniu Naro
dowej Partii Społecznej ślemy Rodakom serdeczne 
pozdrowienia i życzenia pomyślnych obrad.

Jednocześnie życzymy Rodakom wytrwania 
w walce o należne prawa polityczne, gospodarcze 
i kulturalne, stojqc na stanowisku, że Rodakom 
przystugujq te same prawa w Niemczech, jakie 
posiadajq N emcy w Polsce.

Zapewniajqc, że Narodowa Partia Społeczna 
jest myślq i sercem zawsze z Rodakami, życzymy 
Im pełnego zwycięstwa.

Narodowa Partia Społeczna 
Okręgowy Komitet Organizacyjny 

w Łodzi
*

Całym sercem, nie mogqc osobiście wzigć udziału 
w tej prze wspaniałej manifestacji WIARY OJCÓW

Po lewej: List z Łotwy, po orawej: Życzenie z Rzymu, 
zaadresowane »Biuro Kongresowe - Kongress Bureau«
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Od góry do dołu:

Z Harbinu w Mandżurii życzenia zostały wy
słane listem poleconym przez Sibirię i Polskę 
do Berlina; z Chicago życzenia wysłane były 
już 25 lutego; z Kurytyby zaś w Południowej 
Ameryce wysłany został list na Kongres 
21 lutego. Życzenia nadesłane zostały pocztq 
lotniczq

i tężyzny Ducha Narodowego Zwiqzku Polaków 
w Niemczech, tq drogq, a przedewszystkiem mo- 
dlltwq, łqczę się z Wami Drodzy Rodacy w Niem
czech.

Oby błogosławieństwo Boże i spiżowa moc 
działalności Twórców i Pionierów Zwiqzku ugrun
towały w głębiach powszechnego zrozumienia to 
radosne tchnienie, które powiedzie Zwiqzek Pola
ków w Niemczech na czoło wszelkiej pracy 
polskiej w świeci e.

K.S. Dr. Kazimierz Świetliński 
Poznań

Z okazji piętnastolecia ofiarnej działalności nad 
organizacjq Ludu Polskiego w Rzeszy Niemieckiej 
i zwołania Kongresu Polaków zamieszkałych 
w Niemczech, przesyłamy najszczersze życzenia 
dalszej wytrwałej i owocnej pracy.

Ksiqinica Atlas 
Lwów•

Sercem z Wami życzymy powodzenia w pracach.

Polskie Biuro Międzynarodowej Pomocy Emigrantom 
Warszawa

•
Przewodnictwo Sokolej Dzielnicy Małopolskiej 

nie mogqc wziqć przez swego delegata udziału 
w Kongresie Polaków w Niemczech, zasyła tq drogq 
drogim Rodakom słowa pamięci i życzenia po
myślnych obrad. Czołem!

Zwiqzek Towarzystw Gimnastycznych 
»Sokół« w Polsce 

Lwów
•

Najserdeczniejsze życzenia dalszego wspaniałego 
rozwoju przesyła Wasz.

Gantkowski
Warszawa*

W imieniniu Redakcji OBRONY LUDU i własnym 
zasyłam Kongresowi najserdeczniejsze życzenia 
pomyślnych obrad.

Antoni Antczak 
Toruń

Rodakom i Rodaczkom "zgromadzonym na Kon
gresie w Berlinie ślemy najserdeczniejsze życzenia, 
by prowadzone obrady zespoliły Was silnie POD 
ZNAKIEM KRZYŻA I RODŁA oraz by Bóg błogo
sławił Waszym pracom i wysiłkom. Szczęść Boże! 
Lqczymy się z Wami myślq i modhtwq.

Katolicki Zwiqzek Kobiet i Redakcja 
»Gazety dla Kobiet« w Polsce 

Poznań
*

Z okazji Kongresu Rodaków na obczyźnie prze
syłamy nasze naj serdeczniejsze życzenia owocnych 
obrad dla dobra wszystkich Polaków z pod znaku 
Rodła, oraz wytrwania w walce o dusze polskiego 
wychodźtwa w Niemczech. Szczęść Boże!

Zarzqd Główny Zwiqzku Robotników Rolnych 
i Leśnych Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 

Poznań
•

»SZCZĘŚĆ BOŻE« z okazji Polskiego Kongresu 
i 15-lecia Zwiqzku Polaków w Niemczech, serdeczne 
życzenia owocnych wyników obrad nad utrwaleniem 
podstaw narodowych na obczyźnie, śle.

Zwiqzek B. Działaczy Niepodległościowych 
w Niemczech w Poznaniu
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Dumny jestem, że lojalnością obywatelską wobec 
Waszego Państwa, wiernością synowską wobec 
Waszego Narodu, samodzielną służną wytrwałą, 
ofiarną i bezinteresowną wobec społeczeństwa 
polskiego w Niemczech wywalczyliście sobie miłość 
swoich a szacunek obcych.

Dumny jestem, że dzięki Wam organizacyjne 
Wasze Święto jest ogólnonarodowym świętem 
polskim.

Niech Wam Bóg nadal błogosławi!

Wasz Ignacy Grabski 
Katowice

*

Przesyłamy życzenia najpomyślniejszych obrad 
wraz z życzeniami dalszego pomyślnego rozwoju 
Związku. W szczególności pragniemy wyrazić nasze 
gorące życzenia rozwoju i rozbudowy polskich 
organizacyj gospodarczych w Rzeszy, one bowiem 
budują w sposób najtrwalszy niezależność material
ną poszczególnych jednostek, jak i całych grup 
ludności.

Każda mniejszość narodowa bowiem na wła
snych organizacjach gospodarczych buduje swój 
byt.

Życzymy, abyście w oparciu o idee samopomocy 
i współdziałanie nie tylko wytrwali ale zdobyli 
pełnie życia i rozwoju.

»Społem« Związek Spółdzielni Spożywczych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa
*

Pragnę przesłać w imieniu Spółdzielczego In
stytutu Naukowego w Warszawie szczere życzenia 
pomyślnych i owocnych obrad.

Łącząc się w duszy z tą manifestacją wiary 
i wytrwania Ludu Polskiego spod znaku Rodła, 
przesyłam braterskie pozdrowienia.

Spółdzielczy Instytut Naukowy 
Warszawa

Dziękując serdecznie za zaszczytne zaproszenie 
załączamy gorące życzenia pomyślnego przeprowa
dzenia obrad.

Redakcja Tygodnika »Praktyczna Pani« 
Warszawa

*

Drodzy Rodacy I
Z okazji Kongresu pozwalam sobie przesłać 

moje z głębi serca płynące życzenia błogosła
wieństwa i pomyślności obrad. Oby ta histo
ryczna w dziejach wychodztwa pol
skiego chwila skoncentrowała pod przepięknym 
Rodłem wszystkich sercu memu drogich Rodaków, 
z pożytkiem dla Sprawy sercu polskiemu drogiej.

Niechaj Bóg Wszechmogący i Jego Najświętsza 
Matka, Polski Królowa, mają Was w świętej opiece

BU STOWAR2Y5Z8m. h.,w.. „aLjUlLtÄL___
% „GOSPODA POLSKA"

HARBIN
^ S, Cl. 1)0,1 SU.

M założone w 1907 r.
£ Naczelna Organizacja 
ff na

Dalekim Wschodzie.

Sekcje: ,
Związek Młodzieży Polskiej 
Koło Miłośników Sceny Polskiej 
Polski Związek Automobilistów 
Związek byłych Pracowników Kolejowych 
Biuro Pracy.

RODACY!
Z pełnero sercem braterskich uczuć łączymy się z Wami aa Uroozystya 

Kongresie z powodu 15-to lecia istnienia Związku Polaków w Niemczech.

Wasza od wieków wytrwała praca, przywiązanie do ojcowizny i t#n 

wielki patriotyzm poszczególnych członków jest siłą Waszego Związku, 

o dla Naszej Najjaśniejszej Ojczyzny wielkim Skarbem, 

byczymy nadal pomyślnego rozwoju

/ A. Hajwos /

Sekretarz r j

/ Gw. Sadkowski /

Serdeczne słowa od Gospody Polskiej 
w Harbinie (Mandżukuo)

i zlewajq jaknajobfitszy deszcz łask, Niechaj dodadzq 
siły w walce o należne Wam się prawa. Stojqc 
wiernie pod znakiem Rodła, łqczcie się w tej na
czelnej organizacji Ludu Polskiego w Niemczech, 
jakim jest Zwiqzek Polaków.

Niech żyjq Wasi przywódcy z wielce czcigodnym 
i niestrudzonym bojownikiem o Sprawę Polskq 
ks. Proboszczem dr. Domańskim na czele.

Niech żyjq!
X. Sobieraj 
Warszawa

*

WIARY I WYTRWANIA! Duch Polski nie zna
granic!

Dziennik Bydgoski 
Bydgoszcz

*

Składamy Kongresowi najserdeczniejsze życzenia 
owocnych obrad nad utrwaleniem w życiu mło
dzieży zasad katolickich i ugruntowaniem ducha 
polskiego.

Redakcja »Przyjaciela Młodzieży« 
Poznań

*

Życzę jak najbardziej owocnych obrad i nabrania 
szerokiego oddechu do ciężkiej pracy, jakq ma 
Zwiqzek Polaków w Niemczech. Nie wqtpie, że na 
drodze raz obranej nie zatrzyma się i celu swego 
dopnie.

DR. JAN NIEZGODA
Rada Naczelna Zjednoczenia Polskich 
Związków Śpiewaczych i Muzycznych 

W a rszawa
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Z okazji Kongresu Polaków w Niemczech 
w Berlinie w dniu ó marca b. r. Polskie 
Biuro Podróży »ORBIS« przesyła wyrazy 
najlepszych życzeń. Oby Idea zjednoczenia 
całego Polactwa w naczelnej organizacji 
znalazła oddźwięk w najszerszych warstwach 
społeczeństwa polskiego w Niemczech. 
Zwiqzkowi życzymy pomyślnego rozwoju 
po najdłuższe lata.

POLSKIE BIURO PODRÓŻY »ORBIS* 
W BERLINIE

Dyrektor Władysław Domański

Pozwalamy sobie przesłać na ręce Zarzqdu 
wyrazy prawdziwego podziwu dla pracy Zwiqzku 
Polaków w Niemczech, która w trudnych warunkach 
organizuje nasza Polonię w granicach Rzeszy, za
grzewa do WYTRWANIA W WIERZE OJCÓW.

Życzymy jak najlepszego rozwoju organizacji 
w przyszłości.

Redakcja Miesięcznika »Tęcza* 
Poznań

•
Przesyłamy życzenia owocnej pracy dla wielkiej 

Sprawy Polskiej Młodzieży katolickiej w Niemczech.

Redakcja »M/ode/ Polski« 
Poznań

Poznań, dnia 6 marca 1938.

Do
Dzieci polskich w Niemczech 
na ręce Związku Polaków w Niemczech - zgro
madzonych na Kongresie

w Berlinie.

Zasyłamy serdeczne pozdrowienie dla wszystkich dzieci 
polskich w Niemczech. Prosimy im powiedzieć od nas, że je 
bardzo kochamy. Są dla nas drogimi braćmi i siostrzyczkamiI 
Zbieramy o nich każdą wiadomość i cieszymy się z tego, że 
kochają polską mowę i chcą być dobrymi Polakami. Prosimy 
serdecznie niech i nas kochają! Niech przyjadą do nasi Do 
Poznania! Do Polski! Pokażemy im, jak piękną jest nasza 
ojczyzna i jak miłym nasze ukochane miasto.

Dla wszystkich Czcigodnych Rodaków, Rodziców i Ro
dzeństwa polskich dzieci zasyłamy wyrazy głębokiej czci.

Kochani Rodacy w Niemczech: Niech żyją!

UCZENNICE I UCZNIOWIE SZKÓŁ POWSZECHNYCH 
W POZNANIU

Pięknie malowane - 
własnoręcznie ryso
wane życzenia dla 
dziatwy naszej

sisESs)

Poznań, dnia 6 marca 1)38.

Do
Dzieci polskich w Niemczech Z 

na rece Związku Polakom w Wiemczecb-zgroroadzo- 

nycb na Kongresie

w Ber limo-
Zasyłamy serdeczne pozdrowienie dla wszy

stkich dzieci polskich w Niemczech. Prosimy im 
powiedzieć od nas, że je bardzo kochamy.Sa,dla naa

drogimi braćmi i siostrzyczkami! Zbieramy o nich 
każda wiadomość i cieszymy 319 z lego, że kochaj®, 

polska mowę i chcą hyc dobrymi Polokami.Prosim 
serdecznie niech i nas kochają! Wiech przyjadą do nosi 

Do Poznania I Do Polaki! Pokażemy im jak piękną jest 
oasza ojczyzna 1 jak miłym nosze ukochane miasto, 

Dla wszystkich Czcigodnych Rodokóu,Rodzi - 
cdw i Rodzeństwa polskich dzieci zasyłamy wyc 
razy głębokiej czci.

Kochooi Rodacy -w Niemczech!

N iecb ży ją !

Uczennice i uczniowie szkól powszechnych ui Poznaniu,
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Na sali Kongresu 
głowa przy głowie ... 
Tysiqce Rodaków !! I

Zasyłamy Zwiqzkowi Polaków w Niemczech 
nasze najserdeczniejsze życzenia pomyślnego wy
niku Kongresu.

Polski Instytut Współpracy Zagranicę 
Warszawa

Wielki nasz dzień nie obcho
dziliśmy sami.

Cały Naród Polski czuje się 
zgodną rodziną.

Raduje się każdym osiągnięciem 
dziecka swego.

Twardo stoi murem za każdym 
z jago synów, któremu się krzywda 
dzieje. -

Wyrazem tej solidarności na
rodowej były tysiące życzeń, które 
zewsząd do Centrali Związku Po
laków w Niemczech napłynęły.

o

Pozwalam sobie przesłać życzenia pomyślnych 
obrad oraz załączyć wyrazy poważania.

Jozef Kożuchowski
Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego 

Warszawa

Szanownemu Kongresowi zasyła Redakcja »Ro
botnika Katolickiego«, organu Katolickiego Związku 
Robotników Polskich w Poznaniu, liczącego 20000 
członków na terenie Wielkopolski, swoje serdeczne 
gratulacje. Życzymy Wam drodzy Polacy i Bracia 
nasi, byście na obczyźnie zachowali św. wiarę 
naszych wspólnych ojców.

Katolicki Zwiqzek Robotników Polskich 
Poznań

Przytoczyliśmy tutaj odrobinkę 
z nich, albowiem nie sposób prze
drukować wszystkich.

Gruby tom zdołałby dopiero 
objąć wszystkie życzenia.

Powyższa garstka życzeń niech 
będzie jednak przykładem, iż 
w walce naszej nie jesteśmy sami.

Wszyscy Polacy, gdziekolwiekby 
się znajdowali, patrzą i widzą 
walkę półtora milionowej rzeszy 
Polaków w Niemczech.

A każde słowo dla Ludu naszego 
w dzień Pierwszego Kongresu Po
laków w Niemczech przeznaczone 
- cześć wyraża dla Rodła, Ludowi 
Polskiemu w Niemczech składa 
hołd.
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POLSKIE
WIECZORY
LUDOWE

» Uczestnicy Kongresu muszq przebywać 
przez cały dzień w czystej atmosferze 
polskiej<r - tak powiedzieli sobie organi
zatorzy Kongresu zastanawiajqc się nad 
wypełnieniem dni przybyłych do Berlina 
z najodleglejszych okolicy Rzeszy rodaków. 
»Trzeba zorganizować dwa wieczory sztuki 
polskiej, aby umożliwić naszym ludziom 
zaczerpnięcie pełng piersią ożywczego tchu 
polskiej sztuki«

Prof. Aleksander Sienkiewicz
znany pianista polski, dyrygował na Kongresie 

i na Wieczorach Ludowych Orkiestrq Symfonicznq
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POLSKI WIECZÓR LUDOWY
DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU POLAKÓW W NIEMCZECH

SOBOTA, DNIA 5 MARCA 1938, Bach-Saal Lützowstr. 

NIEDZIELA, DNIA ó MARCA 193S, Alhambra-Feslsäle, Wallnertheaterstr. 35 

Poczqtek o godz. 2U-e|

PROGRAM
CZĘŚĆ I.

1. Słowo wstępne
2. Koncert Orkiestry Symfonicznej pod batutę

prof. Aleksandra Sienkiewicza 
Utwory polskich kompozytorów

3. Pieśni polskie w wykonaniu tenora Józefa Bogdanowicza
4. Występ pieśniarki polskiej Jadwigi Kendy, znanej artystki

(H. f. Hartig - akompaniament) filmowej:
a) Moniuszko — „Dwie zorze"
b) Lipski — „Leci piosenka"
c) Moniuszko — „Wiosna"

Przerwa

CZĘŚĆ II.

5. Koncert Orkiestry Symfonicznej pod batutę
prof. Aleksandra Sienkiewicza

ć. Pieśni w wykonaniu Jadwigi Kendy:
(H. F. Hartig — akompaniament)
a) Białkiewiczówna — „Marzeń czarownych roje"
b) Białkiewiczówna — „Kołysanka"
c) Białkiewiczówna — „Śnieg"
d) Białkiewiczówna - „Motyl"

7. Zespół „T. 4." (Te Cztery) pod kierownictwem kompozytorki
Wandy Dębrowskiej odśpiewa.
a) H. Wieniawski (układ i słowa Dębrowskiej) — 

Kujawiak
b) Wanda Dąbrowska (słowa Jim a) — Dożynki

8. Koncert Orkiestry Symfonicznej pod batutę
prof. Aleksandra Sienkiewicza

9. Zakończenie

Poszczególne punkty programu przeplatane będq przemówieniami gości, 
przybyłych z zagranicy na Kongres Polakow w Niemczech

Taki był program Wieczorów Ludowych

Myśl ta została urzeczywistniona dzięki 
współpracy artystów polskich przebywa
jących na występach w Berlinie, którzy jak 
zawsze ofiarnie stanęli do apelu służby dla 
narodowej sztuki.

Dzięki temu uczestnicy Kongresu mieli 
możność dwukrotnie - raz5 marca w »Bach
saal«, potem ó marca w »Alhambrze« 
- usłyszeć arcydzieła muzyki i pieśni pol
skiej w wykonaniu wybitnych artystów.



Wieczór przedkongresowy

»Bachsaal« zapełnia sie powoli uczest
nikami Kongresu przybyłymi jeszcze w so
botę. Pomimo zmęczenia podróżą Polacy 
za oląska i Pogranicza z radością podążyli 
na wieczór sztuki polskiej do Bachsaal.

O godz. 20,15 orkiestra prowadzona 
wprawną ręką profesora konserwatorium 
muzycznego w Berlinie Aleksandra 
Sienkiewicza rozpoczyna, jak każde 
zebranie polskie tak dzisiejszy wieczór 
Hasłem Polaków w Niemczech. Obecni 
powstają i w skupieniu z mocą głębokiej 
wiary i przekonania śpiewają pieśń »wy
trwania i wygrania«.

Gdy umilkły dźwięki Hasła na scenę 
wstępuje jako zapowiadacz dzisiejszego 
wieczoru Stefan Murek i w serdecznych 
słowach wita przybyłych już dziś na Kongres 
gości. Zebrani pozdrawiają ich hucznymi 
oklaskami.

Orkiestra symfoniczna pod batutą prof. 
Sienkiewicza gra polonez A-dur Szopena. 
Orkiestra w przeciągu kilku dni zestawiona 
i wyćwiczona przez utalentowanego, peł
nego zapału i energii polskiego muzyka, 
pioniera sztuki polskiej na terenie Berlina, 
osiągnęła dzięki jego niezmordowanym 
wysiłkom wszechstronnie wysoki poziom.

Na salę spływają magiczne dźwięki 
szopenowskiego poloneza, budząc w duszach 
zebranych te same co zawsze nieza
pomniane uczucia, każąc im przeżywać raz 
jeszcze bohaterską epopeję walk o wolność. 
Sala słucha z największym skupieniem, jak 
gdyby zaczarowana. Orkiestra kończy 
wstrząsającym akordem...

Długą chwilę trwa głęboka cisza, po 
której zrywa sie kilkuminutowy huragan 
dobrze zasłużonych braw. Stefan Murek 
zapowiada występ panny Jadwigi Kendy, 
urodzonej w Berlinie, bohaterki polsko-

W »Bach-Saal« - słynnej sali koncer
towej Berlina - Lud Polski ze wszech 
stron Rzeszy słuchał arcydzieł polskich 
kompozytorów
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Pieśniarka polska Jadwiga Kenda
artystka filmowa

niemieckiego filmu »Przygoda w Warszawie«. 
Panna Kenda, która bawiła jako gość na 
sejmiku berlińskim, ujęta postawą i zapałem 
naszej młodzieży, sama zaofiarowała swą 
pomoc przy organizacji artystycznej strony 
Kongresu. To też popularna artystka polska 
cieszy się niezwykłą sympatią. Nic więc 
dziwnego, że samo jej ukazanie się wy
wołuje burzę oklasków. Brawa te potęgują 
się jeszcze, po wykonaniu przez nią z pra
wdziwie polskim wdziękiem melodyjnych 
piosenek Moniuszki »Dwie zorze« i »Wio
sna c oraz Lipskiego »Leci piosenka«. Jako 
skromny wyraz uznania słuchaczy otrzymuje 
ona bukiet biało-czerwonych kwiatów. Nim 
przeminął entuzjazm sali na estradę wstę
puje drugi przedstawiciel polskiej pieśni na 
terenie berlińskim, sławny śpiewak o roz- 
łegłych możliwościach i wielkiej skali bo
gatego talentu - Józef Bogdanowicz. »Ile 
razy zwracaliśmy się do p. Bogdanowicza, 
zawsze z radością służył nam swoją 
sztuką«.

J. Bogdanowicz odśpiewał »Arię z ku
tan tern« ze »Strasznego Dworu« - Mo
niuszki a na bis »Pieśń rycerską - Co rycerz 
to pan«. Na zakończenie części I-ej prze
mówił poseł Budzyński, przynosząc Ludowi 
Polskiemu w Niemczech serdeczne pozdro
wienia od Polaków z Gdańska.

W przerwie uczestnicy wieczoru z za
chwytem wyrażają się o programie, witają 
się między sobą, żywo rozprawiają o ju
trzejszym Kongresie i kupują pocztówki, 
które wysyłają z nalepkami kongresowymi 
do swych krewnych, znajomych i przyjaciół.

Część ll-ą otwiera orkiestra symfoniczna 
pod batutą pełnego ognia i temperamentu 
prof. Sienkiewicza odegraniem »Scherza hi
szpańskiego«. Nasza sympatyczna rodaczka 
p. Jadwiga Kenda występuje raz jeszcze 
w czterech piosenkach Białkiewiczówny: 
»Marzeń cza równych roje«, »Kołysanka«, 
»Śnieg« i »Motyl«.

W przerwie przed występem p. Bogda
nowicza druh Emanuel Guziur złożył w imie
niu młodzieży polskiej z Czechosłowacji 
życzenia Polactwu w Niemczech »zwy
cięstwa w walce o ich słuszne prawa«.

Zespół »T 4« (Te Cztery)
spiewat pod kierownictwem Wandy Dąbrowskiej
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Tenor Józef Bogdanowicz
odśpiewał pieśni polskie

Po odśpiewaniu przez p Bogdanowicza 
arii Jontka z »Halki« polski zespół kobiecy 
»T 4« (Te cztery), bawiqcy obecnie na go
ścinnych występach w »Scali«, wykonał sze
reg piosenek. Na pierwszy ogień poszedł 
zamaszysty, a pełen melodii i sentymentu 
»Kujawiak« - Wieniawskiego w układzie 
i ze słowami pani Wandy Dqbrowskiej, 
kierowniczki zespołu, potem nastqpiły »Pieśni 
dożynkowe«. Zachwycona publiczność nie- 
milknqcymi brawami zmusza sympatyczne 
Rodaczki do bisowania. I znowu słyszymy 
niemniej czarujqce niż poprzednie, piosenki 
tego niezwykle zgranego i ześpiewanego 
zespołu. Kilka bukietów biało-czerwonych 
kwiatów, ofiarowanych »Tym czterem«, 
świadczy o zachwycie, jaki wzbudziły 
u swych Rodaków na sali.

Orkiestra symfoniczna i Hasło Polaków 
w Niemczech konczq ten piękny dzień 
przedkongresowy.

Wieczór po Kongresie

Drugi podobny wieczór odbył się w 
»Alhambrze«, gromadzqc ponad 2000 osób. 
Urozmaicony został porywajqcymi wystę
pami solowymi prof. Sienkiewicza, który 
po mistrzowsku odegrał Etiudę Rewolucyjnq 
- Szopena. Rolę zapowiadacza na tym 
wieczorze pełnił Kazimierz Pietrzak. Oby
dwa te wieczory, ukazujqce szerokim masom 
naszych Rodaków, przybyłych do Berlina, 
pieśń i muzykę polskq w wykonaniu wy
bitnych sił, stanowiły godnq oprawę Kon
gresu XV-lecia.

»Sq ludzie przez Boga samego 
do siania piękna powołani«

Lud nasz wykazał jeszcze raz, że ma 
niezwykle wysokie wyczucie artystyczne, 
a szczególnie wrażliwość muzyczną, po
zwalającą odczuwać największe i najsubtel
niejsze arcydzieła dźwięków.

Z podziwu wyjść nie mogliśmy, ważąc 
w myśli że oto dwa dni i jedną noc są 
stale w ruchu i spokoju nie zażyli. A tu tak 
mnogo stawili się.

Odzywamy się do naszych gospodarzy 
z sumiastymi wąsami.

Nawiązujemy rozmowę z naszymi 
matkami w strojach ludowych. Już nazy
wamy je »nasze mamusie«, co szczerze 
z serca wypłynęło.

I zawsze, czegoś nowego się dowiadu
jemy. Stale coś nas zadziwi, wzruszy i jak- 
najbardziej serdecznie w stosunku do nich 
nastroi.

»Bardzo nam się podoba ta muzyka 
i te śpiewy.

- To już są urodzeni tacy ludzie i przez 
Boga talentami bogato wywianowani, co tak 
pięknie grać i śpiewać poradzą.

Szykowne są śpiewy nasze i muzyka. 
Nikt nas nie przebiere ani nam w tym 
dorówno. <r

Wyczuli to i wiedzą, że są ludzie przez 
Boga samego do siania piękna powołani. 
Dlatego to przyszli i mocno, mocniej, niż 
kto inny doznali czaru słowa i pieśni polskiej.

Sycili się tym, jak spragniony rzeźwą 
źródlaną wodą.
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Wezwanie na Kongres
Rada Naczelna i Walne Zebranie Związku 
Polaków w Niemczech o Kongresie

3. XI. 1937:

Rada Naczelna, zebrana w Sali Rodła w Berlinie, ustala plan akcji jubileuszowej 
XV-lecia Zwiqzku Polaków i zwołuje wszystkich Polaków w Rzeszy na Kongres Polaków 
w Niemczech do Berlina na dzień 6 marca 1938

3. XII. 1937 - Dzień XV Rocznicy Zwiqzku Polaków

Nada Naczelna, zebrana w Domu Polskim w Zakrzewie, 
omawia sprawy, związane z Kongresem dnia 6 marca 1738

15. XII. 1937:

»Walne Zebranie Związku Polaków w Niemczech, obradujące 
w Sali Rodła w Berlinie dnia 15 grudnia 1937 r. stwierdza:
Postanowienie Rady Naczelnej o Kongresie Polaków w Niem
czech w Berlinie w dniu 6 marca 1938 r. jest chwalebne.
Walne Zebranie ze swej strony wzywa gorąco ludność polską 
w Rzeszy i wszystkie bratnie organizacje, żeby Kongres Polaków 
jak najlepiej był obesłany.
Sprawy, związane z wyjazdem na Kongres, załatwią i przepro
wadzą Dzielnice Związku Polaków w Niemczech za po
średnictwem swych Oddziałów.
Kongres Polaków w Niemczech w Berlinie w dniu 6 marca 1938 r. 
ma stać się świętem całego Polactwa w Rzeszy, manifestacją 
uczuć braterskiej przyjaźni wszystkich Polaków, świadectwem 
woli istnienia i parcia Ludu Polskiego w Niemczech do wygranej, 
dowodem świadomej i walczącej mocy, wyrazem płomiennej 
miłości i oddania Sprawie naszej.«
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ORGANIZACJA KONGRESU
Na następnych stronach po kronikarsku notujemy rzeczy, 
dotyczqce organizacji I Wielkiego Kongresu Polaków w Niem
czech, odbytego w dniu 6 marca 1938 r. w Berlinie

Pierwsza zapowiedź Kongresu
W dniu 3 listopada 1937 r. cała prasa 

polska w Niemczech przyniosła zapowiedź 
uroczystości, zwiqzanych z 15-tq rocznicq 
założenia Zwiqzku Polaków w Niemczech.

W dniu 21 listopada 1937 r. dzienniki 
polskie w Niemczech ogłaszajq Apel Rady 
Naczelnej Zwiqzku Polaków w Niemczech, 
która »uwzględniajqc napływajqce 
z terenów wnioski, postanawia 
twórczy wysiłek Ludu Polskiego 
w Rzeszy uczcić w sposób godny«, 
- poczem następuje wymienienie 8 zja
zdów, które odbędq się w czasie od dnia 
3 grudnia 1937 do 27 lutego 1938 r.

Były to:
Zebranie Rady Naczelnej w Zakrzewie 

3 XII 1937 r.,
Walne Zebranie Zwiqzku w Berlinie 

15 XII 1937 r.,
Zjazd Dzielnicy I w Raciborzu 6 I 1938 r.,
Zjazd Dzielnicy III w Bochum 9 I 1938 r.,
Zjazd Dzielnicy IV w Olsztynie 1611938 r.,
Zjazd Dzielnicy V w Zakrzewie 2II1938 r.,
Zjazd Dzielnicy II w Berlinie 6 II 1938 r.,
Zjazd Delegatów Młodzieży 27II 1938 r. 

w Berlinie.
Wreszcie Rada Naczelna zwo

łuje wszystkich Polaków w Rzeszy 
na Kongres Polaków w Niemczech 
do Berlina na dzień 6 marca 1938 r.

Zainteresowanie Kongresem
Wiadomość o zwołaniu Kongresu Pola

ków w Niemczech do Berlina rozeszła się 
błyskawicznie po terenach i wywołała 
ogromne zainteresowanie.

Gazety polskie w Kraju, jak również 
Radio Polskie podały wiadomość o zwoła
niu Kongresu, podkreślajqc wielkie znacze
nie tego rodzaju manifestacji.

Stałe wiadomości o Kongresie 
na terenach

Prasa polska w Niemczech przynosiła 
stale notatki i ogłoszenia, dotyczqce Kon

gresu. Poza tym niektóre Dzielnice wydały 
specjalne ulotki, wzywajqce na Kongres. 
Nie trzeba dodawać, że na wszystkich 
zebraniach polskich o rganizacyj sprawa 
Kongresu była obszernie omawiana.

BIURO KONGRESOWE
Zwołanie Pierwszego Kongresu Pola

ków w Niemczech do Berlina wymagało 
załatwienia całego szeregu zagadnień tech
nicznych i organizacyjnych, dla których po
myślnego rozwiązania powołane zostało 
z pośród pracowników Centrali Związku 
Polaków »Biuro Kongresowe«. Biuro 
to ponosiło wobec Naczelnej Organizacji 
Związku Polaków w Niemczech - jako 
zwołującej Kongres Polaków w Niemczech 
- odpowiedzialność za skuteczne prze
prowadzenie wszystkich spraw i pomyślne 
rozwiązanie wszystkich zagadnień Kongresu.

Poszczególne osoby wchodzące w skład 
»Biura Kongresowego« osobiście odpowia
dały za przeprowadzenie powierzonego 
im zadania. Zaznaczyć trzeba, że normalna 
praca Związku Polaków nie uległa w czasie 
akcji jubileuszowej i przedkongresowej 
żadnej przerwie, a członkowie Biura, równo
legle do spraw kongresowych, załatwiali 
w swym zakresie ogólne sprawy Cen
trali Związku Polaków w Niemczech.

Działalność »Biura Kongresowego« roz
poczęła się z początkiem stycznia, obejmo
wała więc około dwa miesiące. W tych 
dwuch miesiącach wszystkie dotyczące 
Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech 
plany i projekty zostały wypracowane, 
ocenione i wykonane.

»Biuro Kongresowe« kierowało w okre
sie akcji XV-lecia Związku Polaków w Niem
czech ponadto - poza czystymi sprawami 
organizacyjnymi Kongresu - działalnością 
prasy polskiej w Niemczech (»Cen
trala Prasowa«) i przeprowadziło prace 
artystyczne i graficzne związane z Kon
gresem (»Komisja Artystyczna«).
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PLANY SALI KONGRESU
Ogólny plan amfiteatralnej sali, w której odbył się Kongres 
oraz plan parkietu i lóż z notatkami »Biura Kongresowego«, 
dot. rozmieszczenia gości Kongresu, działaczy, dziennikarzy,

delegacy} itd.

Biuro Kongresowe nie wydało w czasie całej swej dzia
łalności ani jednego okólnika.

W Centrali Zwiqzku Polaków w Berlinie odbyły się je
dynie trzy konferencje Kierowników Dzielnic Zwiqzku Pola
ków w Niemczech, na których rozpatrzone zostały wszyst
kie szczegóły Kongresu.

Na terenach prace zwiqzane z Kongresem wykonywały 
Dzielnice.

Sala Kongresowa
Jako miejsce, na którym odbyć miał się Kongres uzyska

liśmy drogq umowy piśmiennej z intendentem 
»Theater des Volkes« największg salę w Berlinie.

Sala Kongresowa została wydzierżawiona, a stała nam do 
dyspozycji w dniu 6 marca 1938 od godziny 11.00 do 17.00.

Że względu na odbywajgce się w Theater des Volkes co wieczór 
przedstawienia nie mieliśmy możności udekorowania sali według 
naszych życzeń. Cała dekoracja estrady - przewidziana przez Biuro 
Kongresowe na czas trwania Pierwszego Kongresu — ustawiona 
i usunięta być musiała w czasie przewidzianym w kontrakcie dzier
żawnym. A więc pomiędzy godzinq 11.00 a 17.00 mieściło się: 

udekorowanie sceny, 
przeb'eg Kongresu,
całkowite przywrócenie sali do dawnego porzqdku.

Sala »Theater des Volkes!« 
wznosi się amfiteatralnie.

Najważniejszym zadaniem 
Biura Kongresowego było roz
mieszczenie uczestników 
przybywajqcych na Kongres z 
poszczególnych terenów w ten 
sposób, aby każdy uczestnik 
siedział w Sali Kongresowej 
wśród znajomych a równocześ
nie łatwo i bez przeszkód mógł 
się porozumiewać z Rodakami 
innych Dzielnic.

Plan Sali Kongresu podzie
lony został w pięć pasów od
powiednio do pięciu Dzielnic 
Zwiqzku Polaków w Niemczech. 
Pasy te rozbiegały się promie
niami ze środka do szczytów 
W ten sposób poszczgólne Dziel
nice otrzymały zarówno górne 
miejsca sali jak i miejsca w lożach 
i na parkiecie. Biuru Kongreso
we ivj udało się w ten sposób 
umożliwić jaknajdalsze stykanie 
się Rodaków ? poszczególnych 
Dzielnic.

Tego rodzaju rozmieszczenie 
pozwoliło uczestnikom Kongresu 
w czasie przerwy dotrzeć do 
każdego miejsca. Z tej możli
wości uczestnicy Kongresu ko
rzystali, albowiem w czasie 
przerwy zarówno na wewnętrz
nych poziomiach amfiteatru jako 
też na poszczególnych gankach 
spotykali się i zapoznawali Ro
dacy ze wszystkich polskich 
Dzielnic Rzeszy.

•

W lożach parkietu były miej
sca dla gości Kongresu i dzien
nikarzy.

Po lewej stronie siedzieli 
presowie Dzielnic i dzia
łacze polscy.

Po prawej mówcy Kongresu, 
którzy mównicę mieli tuż na
przeciwko. Przydzielenie tych 
miejsc mówcom było powodem, 
iż poszczególne przemówienia 
następowały niezwłocznie po 
sobie, albowiem mówcy nie 
potrzebowali dalekiej odbywać 
drogi i dojście do mównicy 
mieli nietylko najbliższe ale i naj
wygodniejsze.

Łgczność pomiędzy lożami go
ści a lożami mówców stanowiła
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Centrala Prasowa, która 
zajmowała lożę pośrednią.

Bilety środkowych miejsc par
kietu wydawała wyłącznie Cen
trala Związku Polaków w Niem
czech. Odpowiednia ilość zare
zerwowanych miejsc zagwaran
towała umieszczenie każdego 
gościa przybyłego na Kongres 
chociażby w ostatniej chwili i bez 
uprzedniego zawiadomienia Biu
ra Kongresowego. W parkiecie 
były m. i. miejsca delegacji Mło
dzieży Polskiej z Zagranicy.

Po zapewnieniu miejsc go
ściom pozostałe miejsca Cen
trala Związku Polaków przezna
czyła Dzielnicom, co pozwoliło, 
że goście Kongresu, którzy przy
byli niejednokrotnie i z za morza 
mogli się zetknąć bezpośrednio 
z przedstawicielami Polaków na 
terenie

Zależnie od kategorii kwatery wykaz kwaterowy różnił się kolorem. 
Na odcinku wydrukowany był numer grupy. Wykaz zawierał do
kładny adres kwatery, numer telefoniczny i dojazdy. Specjalne bony 
dołączone do wykazu upoważniały do przenocowania i spożycia 
śniadania.

Wykaz kwaterowy drukowany był w języku polskim i niemieckim 
celem ułatwienia zorientowania się zarówno właścicielowi kwatery 
jak i uczestnikowi kongresu.

Wykazów kwaterowych było 19 rodząji - zależnie od 19 grup kwa
terunkowych.

Pokoje dla gości Kongresu
Biuro Kongresowe zarezerwowało ponadto zależnie od ilości wysła

nych zcfproszeń i pozytywnych odpowiedzi wystarczającą ilość pokoi 
w szeregu hotelach Berlina dla przybywających na Kongres gości.

Hotele mieściły się w pobliżu dworca Friedrichstrasse i przez 
swe dogodne położenie ułatwiały gościom Kongresu zarówno uczest
niczenie w Kongresie samym jak i poznanie miasta Berlina. Wszystkie 
osoby przybywające do Berlina w charakterze gości Kongresu Polaków 
w Niemczech powitane zostały na dworcach przez przedstawicieli 
Biura Kongresowego, którzy zaprowadzili ich do hotelu.

Kwatery
Do połowy lutego roz- 

wiqzana została sprawa 
kwater masowych i pokoi 
dla gości Kongresu.

Przy uzyskaniu kwater dla 
uczestników Kongresu Polaków 
w Niemczech napotykaliśmy na 
moc trudności. Czynniki zarzą
dzające kwaterami masowymi 
w Berlinie załatwiały wnioski 
Biura Kongresowego odmownie.

Ostatecznie uzyskaliśmy wy
starczającą ilość kwater dzięki 
bezpośrednim staraniom 
Biura w 19 punktach Berlina.

Częściowo Biuro Kongresowe 
nabyło na własność łóżka, uzu
pełniając nimi miejsca na uzy
skanych salach. Ponadto roz
porządzaliśmy pewną ilością 
miejsc rezerwowych na wypadek 
przyjazdu uczestników bez u- 
przedniego zgłoszenia.

Każdy z uczestników Kon
gresu przybywający z terenu 
zastał więc kwatery przygoto
wane.

Wyjeżdżając z terenu równo
cześnie z Kartą Uczestnictwa 
oraz z biletem wstępu na Kon
gres i »Przewodnikiem Kon
gresowym* wręczony został u- 
czestnikowi »wykazkwaterowy*.
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PLANY ROZMIESZCZENIA GOŚCI KONGRESU 
W HOTELACH I PENSIONATACH

»Biuro Kongresowe* notowało dokładne adresy, numery po
kojów, czas pobytu itd. i bieżąco mogło udzielać informacyj
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Kwatera:

Pension Kunz. Hnlleschcft Liter 6
Tel.: 191806

Hotel
Bon

' Dieser Bon be rech- 
- , tigi zur 
Uebcrnaehtung vom 
6. zum 7. März 1938

in der Pension Kunz

•oddać za nocleg)

Frühstücks
Bon

Dieser Bon berech
tigt zum Frühstück 
am 7• Mürz 1938

In der Pension Kunz

,

(oddać za „niadaqie)

# j
Dojazdy:

Tramwaj: i\t 1. 4. 9, 15, 21, 24, 35, 96, 99, 199 
Autobus; nr. 14, 28 .
U-Halin: 'dworzec:. Hallu «dies Tor w**w* ,

(zachować dla siebie)

4

mm

' : Umgang
{zachować dla siebie) ; • (oddać za no

: ' "..i.'. I uRbclłh :

•(śtthowaó Ola 5:<m : 'oddać za novttigj : /oddać

•gi ; (oddać za śniadanie)

ta śniadanie;

WYKAZY
KWATEROWE
Zależnie, do której z 19 
grup kwaterowych był 

przydzielony, każdy 
uczestnik otrzymał od

powiedni wykaz

Biuro Kongresowe 
wiedziało o wszystkim

Po ulokowaniu zostało natychmiast poinformo
wane Biuro Kongresowe, które bieżgco udzielić 
mogło odpowiedzi, gdzie dana osoba się znajduje.

Hoteli i pensjonatów zarezerwowanych było cały 
szereg przez co umożliwiliśmy każdemu z naszych 
gości pobyt w Berlinie z daleko idqcym uwzglę
dnieniem poszczególnych prywatnych życzeń.

Przy rezerwowaniu kwater masowych i pokoji 
w hotelach i pensjonatach dla gości Kongresu na
potkaliśmy na przeszkody z powodu przedłużenia 
Międzynarodowej Wystawy Samochodowej w Ber
linie o tydzień do 6 marca, a więc do dnia Kon
gresu. Według danych prasy berlińskiej przybyło 
dnia 6 marca na Wystawę Samocho
dowy do Berlina dziesigtki tysięcy gości 
z Rzeszy i zagranicy. Berlin był prze
pełniony.

Mimo wszystko kwatery dla uczestników Pier
wszego Kongresu zostały uzyskane w odpowiedniej 
ilości.

Wydatny pomocy służyło Biurowi Kongreso
wemu przy zapewnianiu pomieszczeń Polskie 
Biuro Podróży »Orbis« w Berlinie.

Na terenach
W okresie XV-lecia Zw'qzku Polaków w Niem

czech poszczególne Dzielnice (I - Ślysk, II - 
Berlin i Ziemie Połabskie, III - Westfalia i Nadrenia, 
IV - Prusy Wschodnie, V - Pogranicze) organizo
wały Sejmiki i Zjazdy Dzielnicowe, częściowo 
ponadto i Zjazdy Okręgowe.

Od samego jednak poczytku trwała praca nad 
obesłaniem Kongresu. Praca ofiarna, a o zapale, 
z którym była prowadzona, niech świadczy fakt, 
że oprócz prac nad zorganizowaniem Sejmików 
i Zjazdów Dzielnicowych oraz zmobilizowaniem 
wyjazdów na Pierwszy Kongres do Berlina, prowa
dzona była normalna praca Dzielnicy a skład 
personalny w biurach dzielnicowych w żadnym 
wypadku nie uległ powiększeniu.

Dzielnice Zwiyzku Polaków w Niemczech były 
przedstawicielami Biura Kongresowego na terenach, 
a prace w swym zakresie załatwiały same.

Sprawy techniczne zwiyzane z wyjazdem załat
wiały wszystkie Dzielnice Zwiyzku Polaków za
leżnie od terenowych warunków.

Pociąg zbiorowy
na Kongres Polaków w Niemczech

Wyjazd do Berlina nastąpi w piątek, dnia 4 marca b. r. wieczorem, a powrót 
w poniedziałek, dnia 7 marca b. r. wcześnie rano (odjazd z Berlina w niedzielę, 
dnia 6 marca około godz. 22-ej). Dokładny rozkład jazdy podamy później.

Program pobytu w Berlinie przewiduje w sobotę, dnia 5 marca b. r. zwiedza
nie miasta Berlina a w niedzielę, dnia 6 marca udział w Kongresie.

Koszta podróży pociągiem zbiorowym, włącznie kosztów organizacyjnych, wy-
noszq:

Bytom _ Berlin i z powrotem RM. 16.90
Zabrze Berlin i z powrotem RM. 16.80
Racibórz Berlin i z powrotem RM. 16.60
Gliwice Berlin i z powrotem RM. 16.40
Toszek Berlin i z powrotem (przez Strzelce) RM. 15.90
Głogówek Berlin i z powrotem (przez Kędzierzyn) RM. 16.20
Kędzierzyn Berlin i z powrotem RM. 15.20
Strzelce Berlin i z powrotem RM. 15.30
Dobrodzień Berlin i z powrotem RM. 15.70

Berlin i z powrotem. RM. 13.90
Olesno — Berlin i z powrotem (na Wrocław) RM. 16.10
Wroclaw — Berlin i z powrotem RM. 11.10
W powyższe ceny nie są włączone koszta noclegu, wyżywienia i ewtl. zwie

dzania Berlina t. zn. przejazdów tramwajowych, autobusowych i t. p. Przyjmujący 
zgłoszenia udzielą w tej sprawie bliższych wyjaśnień.

Zgłoszenia na wyjazd zbiorowym pociągiem przyjmują do dnia 21 lutego b. r.: 
w powiecie opolskim: Zw. Polaków w N. Oz. I., Oppeln O/S., Nikolaistr. 48, tel. 3783 
w pow. strzeleckim: J. Rychcl, Gross-Strchlitz O/S.. Lublinitzcr Str. 21, telefon 460 
w pow. toszeckim: M. Wróbel, Tost O/S., Sarnaucr Str. 264, telefon 197 
W pow. gliwickim: Fr. Ciupka, Gleiwitz O/S., Wilhclmslr. 53, telefon 4142 
w pow. bytomskim: Sekretariat Zw. Pol. w N„ Beuthen O/S.. Gleiwitzcrstr. 17, tel. 2597 
w pow. raciborskim: L. Czogala. Ratibor O/S., Brcitestr. 38, telefon 3029 
w pow. kozielskim: J. Jacek, Odcrwalde O/S., Kreis Cosel, 
w pow. prudnickim: Ed. Machowski. Oberglogau O/S., Wasservorstadt 14, tel. 401 
w pow. oleskim: W. Michałek, Rosenberg O/S,. Landsberger Chaussee, tel. 223 
w pow. dobrodzieńskim: Ign. Rusek, Guttentag O/S., Brauereistrasse, telefon 364 
w okręgu zabrsko-zaborskim: W. Janecki, Hindenbg. O/S., Kronpr. Str. 292, tel. 3970 
w Wrocławiu: Juszczak. Ncudorfcr Str. 37, albo Wardzyński, Tauenlzicnstr. 90, t. 53085

Techniczną stronę zbiorowego wyjazdu załatwia Biuro podróży „Polbia" w 
Bytomiu.

Związek Polaków w Niemczech T. z. 
włwtw. o»u Dzielnica I.

Powyżej ulotka Dzielnicy I (Ślqsk) z dokładnym 
planem wyjazdu pociągu zbiorowego
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POCIĄGI ZBIOROWE
W oparciu o normalne przepisy, do

tyczące przewozu większej ilości osób 
na państwowych kolejach Rzeszy nie
mieckiej. Dzielnice Śląska i Westfalsko- 
Nadreńska zorganizowały pociągi 
zbiorowe, przewożąc nimi do Berlina 
uczestników Pierwszego Kongresu ze 
Śląska i Westfalii.

Z innych terenów, również opierając 
się o normalne przepisy przewozr we 
kolei Rzeszy, uczestnicy Pierwszego 
Kongresu przybywali grupami na za
sadzie biletów wycieczkowych.

Dzielnice poinformowały się za po
średnictwem Polskiego Biura Podróży 
»ORBIS« o kosztach przejazdu do Ber
lina, ooczem za pośrednictwem prasy 
i okólników podały koszta do wiado
mości członków. Biura Dzielnic po
średniczyły jedynie w organizowaniu 
wyiozdu, nie przejmujęc jednak na 
siebie żadnych kosztów, które w ca
łości pokryć musieli wyjeżdżający na 
Kongres.

Kolej Rzeszy udzieliła Polskiemu 
B uru Podróży »ORBIS« normalne, t. zw. 
»pociągi zbiorowe«, które przewidziane 
są w przepisach kolejowych o wyciecz
kach, przekraczających 600 osób. Po
ciągi te zostały ścisłe według taryfy 
opłacone (Nawiasem dodajmy, że po
ciągi zbiorowe, organizowane na dzień 
6 marca ze Śląska Opolskiego i z Prus 
Wschodnich przez organizacje nie
mieckie, były o wiele tańsze cd po
ciągów naszych, obliczanych według 
przepisowych taryf)

W żadnym wypadku żadna z Dziel- 
n c ani żaden z uczestników Pierwszego 
Kongresu n:e korzystał ze specjalnych 
zniżek zarówno kolei Rzeszy, |ak i pry
watnych przedsiębiorstw komunikacyj
nych.

Przyjazd uczestników Pierwszego 
Kongresu z łerenów do Berlina odbył 
się na zasadzie obowiązujących nor
malnie, a przystępnych każdemu 
i każdej większej grupie osób tary
fach przewozowych.

Autobusy
Na niektórych terenach starano się 

zorganizować przyjazdy do Berlina 
autobusami. Udało się to z wielką 
trudnością. N. p. dwie firmy w ostatniej 
chwili odmówiły udzielenia autobusu 
i dopiero trzecia firma po długich na
leganiach autobusy wynajęła.

...od ust do ust!
Na terenach prace dokoła najlepsze

go obesłania Kongresu prowadziły 
Dzielnice. W każdym Oddzielę Związku 
Polaków w Niemczech referenci, pre
zesowie i członkowie omawiali sprawy 
z Kongresem związane.

Z ust do ust szła po Rzeszy wiado
mość — 6 marca odbędzie się w Berlinie 
Pierwszy Kongres Polaków w Niemczech.

Obchodzimy 15-lecie

Związku Polaków w Niemczech
święto rodziny polskiej w Niem
czech z radością a z ochotą i 

z wolą mocną do dalszej pracy i walki
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dalwsre «wladeclwo nigdy nlezaprzcclwlone) prawdy, le Jen na» pólloia miliona Po 
I przeświadczenie. ze ilworzylKmy organizacje nam na pozylek. i 

pym mnlcjszuiclom narodowym za wzór. dumą napawa
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prcyiftcianle u

IORACVI

Ä'ÄSfs^rtSis.’rsi.ss11- " -—
"p'ie—Udcirnl K»'«*my I dowkdlllmy lo, »c co w n»u«J luala mocy, lo iroblll-

5XSiŁ“^1SS?1I3S^ŁS^Zwda<xaylUm» wezyalklch Pniaków a cahj Kzaaiy w jedną rodzinną gromad, 
Dukw™Kmv*dzieła, krórego dolythczae nie potrallla ładna mnłcjaiołł oelągnął.

saSÄ'SÄ".Ä'Ä'3.ÄÄ
DdhodowałIZmy nasze leelylueje spóldzielcio guspodał czat Na przekór aaneanym

Rada Naczelna Z w. Polaków tak mówi do Polaków w Niemczech:
(wyjątki z odezwy, Zakrzewskiej z dnia 3 XII 11)37)

warunkom goapodatczytn, rrtrnnlltym przepisom. oboulrnnlcm i nailkakm tik ulu 
mula nam sic ani jedna Instytucja gospodarcza.

Ochroniliśmy ojcowizn, nawa Wbrew wszelkim naciskom z zewnątrz, wbrew nie 
do prrcwld.cnla I nic do znlczknk warunkom, twardo stoimy na straży Inlzrasdw I

HOUACYI
Rede Naczelna w tym samym dniu I godzinie, co przed piętnastu lały. rzuca liaslo 

** łwrldy Polak canl warto« ducha wylej od rzeczy materialnych, wyeneje Wlale

lo polskiej Blkoły. w wyjął ko"a äääk: srsast „.........wych wypadkach conajmmcj na polskie kuny Językowe

Wisło winna hyc codzienna walka dla 1'olakotcl
Każdy Polak winien mleć za punki hnnuru narodowego wole trzymania ojcowizny

ISEsi Ka “::X'äs *"""""

Hasło młodzieży polskiej na 15-lecie:
Każdy miody Polak 1 każda młoda Polka za
pisze sobie pismo swoje: MŁODY POLAK W NIEMCZECH

My młodzi na Śląsku musimy mleć najwięcej abonentów „MŁODEGO POLAKA“ w całych Niemczech 
Młodsi bracia i siostry abonują „MAŁEGO POLAKA W NIEMCZECH“, rodzice: gazetę polską

Polacy a:e Śląska Opolskiego 
jadą wielką gromadą na

Kongres Polaków w Niemczech do Berlina na 6 marca 1938 r.

Dzielnice Związku Polaków wydały w czasie akcji jubi
leuszowej samodzielnie ulotki i afisze, wzywające ludność 
polską na poszczególnych terenach do udziału w Sejmikach 
Dzielnicowych a przede wszystkim w Kongresie Polaków 
w Niemczech dnia 6 marca 1938 r. w Berlinie.

Powyżej odezwa Dzielnicy I do Ludu Polskiego na Śląsku 
Opolskim.

AFISZ KONGRESOWY
Związek Polaków w Niemczech wydał wielki 

trój.barwny afisz młodego polskiego grafika w Niem
czech — Ludomira Kapczyńskiego.

Afisz przedstawia dumnego Polaka, niosącego 
sztandar z Rodłem.

Rysunek ten stał się znakiem kongresowym 
i był użyty jako wzór na plakietę kongresową, na
klejkę na walizki, znaczki kongresowe na I s y, na 
okładkę planu miasta Berlina oraz na wszystkie 
wydawnictwa, związane z Kongresem.

Afisz drukujemy na stronie tO-ej.
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Zaproszenia na Kongres 
tylko dla gości

Zaproszenia na Kongres wysłał Związek 
Polaków w Niemczech wyłącznie do Itidzi, 
stojących poza ludnością polską w Niem
czech, a więc naprzykład do Braci naszych 
na Litwie, w Czechosłowacji czy Ameryce.

Do żadnego Polaka, obywatela nie
mieckiego żyjącego w państwie niemieckim, 
zaproszeń Związek Polaków w Niemczech 
nie wysyłał, uważając, że Kongres nie jest 
zjazdem, na który trzeba kogoś prosić, ale 
jest Kongresem wszystkich Polaków w Niem
czech. Obowiązkiem zatem każdego Po
laka w Niemczech było, jeżeli miał możność, 
na Kongres przybyć.

Rozróżnienie to wyraziło się również 
w kartach uczestnictwa, uprawniąjących do 
wstępu na Kongres. Wszyscy Rodacy, którzy 
przybyli z zagranicy na nasz Kongres, otrzy
mali honorowe karty uczestnictwa, stwier
dzające, że są gośćmi Kongresu Polaków 
w Niemczech. Natomiast wszyscy inni otrzy
mali karty, stwierdzające, że są uczestnikami 
Kongresu.

Program Kongresu
Ze względu na ograniczony czas, którym 

dysponowaliśmy Salą Kongresową, program 
Kongresu uzgodniony był uprzednio co do 
minuty. Zapowiadał w czasie Kongresu 
Kazimierz Pietrzak. Wszyscy członkowie 
Biura Kongresowego oraz Zarzgd Zwigzku 
Polaków w Niemczech posiadał wypraco
wany przez biuro specjalny program, za
wierający wszystkie szczegóły.

Dzięki tej organizacji Kongres odbył się 
sprawnie i bez przerw w programie.

Najgłówniejszym zadaniem Biura Kon
gresowego było opracowanie programu 
w ten sposób, aby nie zszeregować jedy
nie poszczególne punkty, lecz całości Kon
gresu dać głęboką treść odpowiadającej 
ważności Pierwszego Wielkiego Kongresu 
Polaków w Niemczech.

Biuro Kongresowe na Kongresie
Na Sali Kongresu w gmachu » Theater des Volkes« 

na czas trwania Pierwszego Kongresu Polaków 
w Niemczech czynny był oddział Biura Kongreso
wego, wyposażony we wszystkie urzqdzenia tech
niczne, (n aszyna do pisania, telefon itd.).

Biuro Kongresowe w gmachu »Theater des 
Volkes« przyjmowało liczne życzenia i telegramy, 
udzielało informacyj zarówno uczestnikom jak 
i gościom oraz dziennikarzom.

Dm.) 3 grudnia 1922 r. zulozonu została 

naczdna otganf;ac»a Ludu Polskiego w 
Rzeszy — Związek Polaków w Niemczech. 

XV piętnastą roc-nkę walk i pruć Poła* 

rtwa w Rzeszy Poda Naczelna Związku 
zwołała do Berlina na dzień ó«go marcu 
1938 r. Kongres Polaków w Nktiicsech. 

Kongres ten będzie awatfestacją wiary i 
wymrunid Polactwd spód znaku Rodła.

Nacstfua Organizacja Ludu Polskiego w
Zrr/fzot /r A^r/*czo;/

zaprasza

nU

w /y/f:d/czz:c//
który orfktddc sit dnia 6~go tkana l‘J3{< r. U' Br dint.' 
ui .Ikr a ter des Volkes’ {Grosses SdranspiefkousJ przy r , 

Karfstrasse (2 minuty od dwórot TricdridsstrassrJ.
: Początek o godzinie J2 tu południe

Ä
.um,

U za iy o odpoui.<A> «/*/» V) Aiftyo /<KM /. 
łł««W odpowiedzią diety wsypu /</*" róttntei W&fSfe t udziela Hioro Kongresowe Berfin IP 55. Panikomr 
Wół, tfff/bm 2/-*2~tó - 2M2-V7- 2/-//-OÓ

ZWIĄZEK POLAKÓW 
W NIEMCZE C II 
BEKLIN W35 - . . .
POTSDAMER STRASSE »I

Zaproszenia Związku Polaków wykonane zo
stały czerwonym kolorem na białym papierze. 
Wysłane zaś zostały do wszystkich drogich 
nam Rodaków w odpowiednim terminie 
przed Kongresem, tak że każdy z naszych 
gości był w stanie dać na czas znać Biurowi 
Kongresowemu czy przybędzie.
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»Przewodnik« informował, jak należy 
zachować się w wypadkach nadzwy
czajnych, nieprzewidzianych.

Spis telefonów ułatwiał natychmiastowe 
połączenie się z odnośną potrzebną insty
tucją w każdej porze dnia i nocy.

Dla gości, którzy pozostali w Ber
linie na okres dłuższy, uwzględniono plan 
wycieczek względnie zwiedzań.

Przejrzystość, która powinna być pier
wszą zaletą każdego przewodnika, gwa
rantował umieszczony na końcu dokładny, 
ułożony według kolejności godzin w dniu 
pobytu, spis■ rzeczy.

»Przewodnik Kongresowy« wręczony 
został każdemu uczestnikowi Kongresu 
przed wyjazdem do Berlina już na terenie.

Gośce Kongresu, którzy przybywali 
z zagranicy, otrzymali »Przewodnik Kon
gresowy« równocześnie z odnośnym pismem 
Biura Kongresowego, donoszącym o za
pewnieniu kwatery.

PRZEWODNIK
KONGRESOWY

Specjalnie wydany przez Biuro Kongresowe »Prze
wodnik Kongresowy« umożliwił gościom i uczestnikom 
Kongresu należyty podział dni przed- i pokongre- 
sowych.

Przy opracowywaniu »Przewodnika« wzięto spe
cjalnie pod uwagę, ażeby format jego był jak naj
wygodniejszy. Wybrano więc format nieco większy 
od formatu »oktaw«. Okładka sztywna. Rysunek wy
konał Ludomir Kopczyński - Berlin, plany sytuacyjne 
wewnątrz Jan Gozdek - Berlin.

Na 32 stronach książeczka ta obejmowała 
wszystkie niezbędne dane, które uczestnikowi, przy
bywającemu po raz pierwszy do Berlina, umożliwiały 
szybkie i pewne zorientowanie się. Wymienione więc 
zostały:

Kościoły, w których w dniu Kongresu odbyły 
się specjalne nabożeństwa polskie,

Adresy wszystkich instytucyj polskich 
w Berlinie, zaopatrzone w plany sytuacyjne oraz dane 
dot. najdogodniejszej komunikacji: tramwaje, pod
ziemne, kolejka podmiejska, autobusy.

PLAKIETA KONGRESOWA
Według rysunku Ludomira Kap- 
czyńskiego wykonana została 
z metalu p’akieta kongresowa, 
przedstawiająca Polaka, dźwiga
jącego sztandar Rodła.
Plakieta wręczona została każde
mu gościowi i uczestnikowi Kon
gresu.
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NASZE STOISKA
Biuro Kongresowe przygotowało szereg stoisk propa

gandowych z wydawnictwami kongresowymi.

Każde stoisko wyposażone było m. i. w skrzynkę 
pocztowq, która ułatwiała gościom i uczestnikom 

Kongresu wysłanie korespondencji z Sali Kongresowej.

Komisja artystyczna przygotowała ponadto 

szereg napisów z hasłami Polaków w Niemczech, 

które miały być porozwieszane w gankach przed sa!q.

Dziesiqtki fotografij z życia naszego miało być 

porozwieszanych po gankach Sali Kongresowej.

Chcieliśmy każdemu zarówno czy uczestnikowi czy 

gościowi Kongresu zobrazować, jak Polacy w Niem

czech żyjq i walczq.

Wszystko było przygotowane.

W przeddzień Kongresu intendent teatru, który 

uprzednio dał zezwolenie na wykorzystanie przez 

Zwiqzek Polaków stoisk, znajdujqcych się na gankach 

gmachu, w którym odbył się Kongres, zezwolenie to 

cofnqł.

Stoiska zorganizowane zostały przeto w gmachach, 

w których odbywały się Wieczory Ludowe.

Theater des Volkes
(dawniej Grosses Schauspielhaus)

Berlin NW 7
wejście od Karlstr. 

w pobliżu dworca Friedrichstrasse

Sala, w której się odbędzie uroczystość 
kongresowa. Otwarta w godz. 11—17

Telefon- 42»55 66

Dojazd:
Tramwaje nr: 1,109, 12 I

Omnibus nr:
25, 35,61) do 

2. 5. 1o|^

U»Bahn (podziemna)
do dworca Oranienburger Tor 
(wyjście Karlstrasse)

S* i U»Bsihn
do dworca Friedrichstrasse

Theaier
des

"'Volkes Kftrbtrftsse

Obsługa fotograficzna
Na Kongresie obecny był fotograf Zwiqzku Pola

ków w Niemczech.

Jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu wręczone 

zostały dziennikarzom matryce afiszu kongresowego 

i znaku Rodła.

Pierwsze zdjęcia dokonane na Kongresie odesłane 

zostały natychmiast do laboratorium fotograficznego.

W dzień Kongresu - dnia 6 marca o godz. 

21.00 wiecz. Biuro Kongresowe wręczyło przedstawi

cielom prasy pierwszy serwis matryc lub foto

graf! j zawierajqcy dwa zdjęcia sali napełnionej uczest

nikami oraz fotografię Prezesa Zwiqzku Polaków 

w Niemczech ks. Patrona Dr. Bolesława Domań

skiego wygłaszajgcego na Kongresie przemówienie.
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Powyżej dwie strony „Przewodnika 
Kongresowego" z informacjami 
i planem sali (Theater des Volkes), 
w której odbył się Kongres Polaków 

w Niemczech
(Rysunek planu: Jan Gozdek — Berlin)



Wszyscy przewodnicy poszczególnych grup 
uczestn ków nosili opaski Rodła.

Przybywających gości z zagian cy witali na 
dworcach przedstawiciele Biura Kongresowego 
z opaskami Rodła na ramieniu.

W prawie wszystkich wypadkach opaska ta 
była jedynym śiodkiem, za pomocą Którego goście 
Kongresu poznawać mogii przedstawiciela Biura 
Kongresowego.

W Informacjach, wysłanych przez Biuro do 
gości Kongresu, zaznaczone było, że „przybywa
jących witać będzie przedstawiciel Biura Kongre
sowego z opaską Rodła na ramion.u".

Okładka planu miasta Berlina z napisem „Kon
gres Polaków w Niemczech“ ■ rysunkiem kongre
sowym. — Plan ten dołączony byt każdoiazowo do 
egze nplarza „Przewodnika Kongresowego“ celem 
ułatw lenia Rodakom zamiejscowym i gościom z za
granicy zorientowania się po Berlinie.

SŁUŻBA
PRZEWODNIKÓW

Każdy transport uczestników, przybywa
jących z terenów na Kongres, oczekiwali 
na dworcach przedstawiciele Biura Kon
gresowego oraz przewodnicy.

Przewodnicy wybrani zostali z młodzieży 
polskiej w Berlinie. Każdy z nich przydzie
lony został do poszczególnej grupy danego 
transportu i odpowiadał za pobyt swojej 
grupy w Berlinie. Przewodnicy pełnili służbę 
od chwili przyjazdu swej grupy aż do jej 
odjazdu. Służba ta obejmowała normalnie 
dwa dni pobytu a byli i tacy, którzy na 
przeciąg trzech dni i dłużej, od soboty dnia 
5 marca aż do połowy następnego tygo
dnia opiekowali się Rodakami, przybyłymi 
z Dzielnic.

Przewodnicy np. grupy, ulokowanej na 
kwaterach w Rüdersdorf pod Berlinem, 
opiekowali się grupą dzień i noc, zostając 
w Rüdersdorf na nocleg.

Każdy przewodnik nosił opaskę Rodła 
a ponadto na odprawie, urządzonej w pią
tek przed Kongresem, otrzymał od Biura 
Kongresowego wykaz z wszystkimi danymi, 
dotyczącymi grupy, do której został przy
dzielony.

Przewodnicy spełnili swoje zadanie. 
Świadczą o tym echa z terenów.

Widzieliśmy ich wszędzie - naszych 
Rodaków z terenów a przy nich - odzna
czających się opaskami Rodła - prze
wodników.

Wewnątrz planu miasta, dołączonego do „Prze
wodnika Hcngreł-oweno“, specjalnie zaznaczone 
byty wszystkie punkty ważne dla uczestnika 
I gościa Kongresu. Specjalnymi więc pieczątkami 
wskazano na planie np. miejsce, w którym znaj- 
dowa'o się B uro Kongresowe, Bur«a Akademicka, 
Dom Polski i kość o y, w których w dzień Kongresu 
księża Rodacy odprawiali nabożeństwo.

Powyżej wyjątek z planu z zaznaczonym miej
scem Sali Kongresu (Theater des Volkes) przy 
dworcu Friedrichstraße

P Q L A M Ö VY

BERLIN
6. M A R C A

SWW

BERLIN E $ \

PLAM MIASTA%^

WYKAZEM ULIC
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TECZKI
Z MATERIAŁEM 
KONGRESOWYM

Biuro Kongresowe, starając się 
umożliwić gościom i dziennika
rzom głębsze wniknięcie w atmo
sferę Kongresu i warunki pracy 
oraz bytowania Polaków w Niem
czech, przygotowało starannie 
specjalne teczki, które zawierały 
najważniejszy materiał kongre
sowy.

Były tam więc:
Egzemplarze okazowe wszy

stkich dzienników polskich, 
wychodzących w Niemczech,

Numery okazowe miesięczni
ków:

„Małego Polaka w Niem
czech"

„Młodego Polaka w Niem
czech"

„Polaka w Niemczech"
Broszury wydane specjalnie na 

Kongres:
„Polactwo walczące"
„Polskie Gimnazjum w Kwi

dzynie"
„Obrazki z życia Spółdzielni 

Polskich w Niemczech"

Nuty:
„Hasło Polaków w Niem

czech"
„Hymn Rodła"
„Pieśń Rodła"
„Rodło nasze"
„Piosenka młodych Polaków 

w Niemczech"

Plakieta kongresowa 
Przewodnik Kongresowy 
Plan Berlina
Seria pocztówek, wydanych 

przez Z. P. w N.
Blok znaczków kongresowych 
Pięć nadzwyczajnych dodatków 

ilustrowanych ze Sejmików Dziel
nicowych Związku Polaków 

Chorggiewki Rodła

Teczka z materiałami, wręczona gościom zdaleka oraz dzien
nikarzom, przedstawiała się bardzo zgrabnie i stanowi miłq 
a piękng pamigtkę z Kongresu Polaków w Niemczech. Spo
rządzona była z kartonu skórkowego w formacie bardzo 
wygodnym. Wewnqtrz zaopatrzona była w kieszonki, w któ
rych znajdowały się rzeczy drobne, łatwo gubiące się, /ak 

bilety, karty uczestnictwa i bony kwaterunkowe

Teczki te zostały wręczone przybywającym na 
Kongres gościom już w chwili przybycia na dworzec 
do Berlina przez przedstawiciela Biura Kongresowego.

Na każdej teczce wypisane było nazwisko osoby, 
dla której teczka była przeznaczona. Grzbiet teczki 
nosił specjalny napis „Kongres Polaków w Niemczech" 
ze znakiem Rodła.

* *
*

Dziennikarzom, przybyłym na Kongres, wręczony 
został ponadto w godzinę po zamknięciu Kongresu 
jako uzupełnienie materiału zawartego w teczce 
Komplet Biuletynu Biura Kongresowego, zawierający 
tekst przemówień, wygłoszonych na Kongresie.

Wieczorem dziennikarze mogli otrzymać:
Serię matryc z Kongresu
Serię fotografii z życia polskiego w Niemczech.
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Karta Uczestnictwa
Uczestnicy Kongresu legitymowali się 

kartami uczestnictwa. Na karcie należało 
wypisać imię i nazwisko uczestnika oraz 
numer bieżgcy.

Biuro Kongresowe posiadało dokładne 
listy uczestników na podstawie których 
każdej chwili mogło się zorientować, kto 
przybył na kongres i z jakiego przyjechał 
terenu.

Kart uczestnictwa było siedem rodzajów:
- dla każdej z dzielnic (5) różniące się 
kolorem.
- kat ty białe, którymi dysponowała Cen
trala Związku Polaków oraz karły honorowe 
dla gości, również w kolorze białym, na 
których zamiast słów »jest uczestnikiem 
Kongresu« wypisano »jest gościem Kongresu 
Polaków w Niemczech«.

Wstęp na Salę Kongresu dozwolny był 
jedynie za okazaniem karty uczestnictwa 
oraz biletu.

Bilety z numerowanymi miejscami wy
dane zostały przez dyrekcję »Theater des 
Volkes«.

Poniżej wzór karty uczestnictwa.

Dyżury przy telefonach 
w Biurze Kongresowym

Z chwilą przyjazdu pierwszych gości i 
uczestników na Kongres do Berlina rozpo
częła się stała działalność obsługi telefo
nicznej i informacyjnej Biura Kongresowego. 
Numery telefoniczne biura podane były 
w „Przewodniku Kongresowym".

Dział informacyj Biura Kongresowego 
rozporządzał dokładnymi imiennymi spisami 
wszystkich uczestników i gości Pierwszego 
Kongresu Polaków w Niemczech, posiadał 
dokładne adresy kwater oraz wszystkich 
miejsc i instytucyj ważnych dla uczestnika 
Kongresu.

W niezliczonych wypadkach Biuro Kon
gresowe udzielało telefonicznie wyjaśnień, 
wskazywało miejsca kwater, możliwości do
jazdu, udzielało porady. Uczestnicy i goście 
Kongresu skorzystali z służby informacyjnej 
Biura Kongresowego w szerokiej mierze.

Służba informacyjna przy telefonach 
czynna była do godziny 1-ej w nocy, a po 
tej godzinie udzielała informacyj obsługa, 
znajdująca się w Bursie Akademickiej.

KARTA UCZESTNICTWA NR.Ü......
KARTE DES KONGRESSMITGLIEDS

jest uczestnikiem Kongresu Polaków w Niemczech w Berlinie 6 marca

Prasa i radio przed Kongresem
W prasie polskiej w Niemczech 

ukazywały się stale notatki i wiadomości 
o zbliżającym się Kongresie.

W Polsce donosiły o Kongresie wszy
stkie dzienniki stołeczne i prowincjonalne.

Polskie Radio rozszerzyło wieść o Pier
wszym Kongresie Polakow w Niemczech 
przez wszystkie rozgłośnie.

Prasa niemiecka z wzrastającą uwagą 
śledziła przebieg akcji jubileuszowej Zwią
zku Polaków w Niemczech oraz akcji przy
gotowawczej do Kongresu.

Naklejka na walizki
Uczestnicy Kongresu przy

bywający z terenów otrzymali 
naklejki na walizkę wykonane 
na białym papierze w kolorze 
czerwonym. Obok wzór.

Dzięki naklejce tej uczestnicy 
Kongresu z terenów, z których 
nie przybywały pociągi zbio
rowe, poznawali się podczas 
dojazdu i nawiązywali pierwsze 
kontakty.

Kongres Polaków w Niemczech

Nazwisko uczestnika

■h

%dtJc

Miejscowość

Ulica
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BIULETYN
BIURA KONGRESOWEGO

Każde słowo mówione z try
buny Kongresu, spisane zostało 
w Biuletynie Biura Kongresowego.

Komplet Biuletynu zawiera 
wszystkie przemówienia oraz 
wyjaśnienia do poszczególnych 
punktów programu Kongresu.

Biuletyn Biura Kongresowego 
doręczony został dziennikarzom 
obecnym na Kongresie, gwaran
tując wierne oddanie w prasie 
słów, które zapadły na Kongresie.

Nasze własne 
polskie pocztówki

Poniżej wielobarwne pocztów
ki, wydane przez Zwigzek Pola
ków na dzień I Kongresu Polaków 
w Niemczech. Od lewej: Pocz
tówka z o kład kg ,,Młodego Po
laka w Niemczech", poświęco
nego Józefowi Piłsudskiemu - (wy
konała Janina Kłopocka - Berlin), 
następnie pocztówka^z okładką 
„Młodego Polaka", wydanego 
na Kongres nasz a przedstawia
jąca łączność pokoleń (wykonał 
Ludomir Kopczyński - Berlin), 
w środku: reprodukcja okładki 
„Młodego Polaka w Niemczech", 
poświęconego Orlętom Lwowskim 

< (wykonał Ludomir Kopczyński - 
Berlin), obok: pocztówka z pla
katem kongresowym, wykonanym 
przez Ludomira Kopczyńskiego 
w Berlinie - następnie sztandar 
Związku Polaków w Niemczech.

Kartka 1,

KONGRES POI AK*'.' W NIEMCZECH 
Berlin 6 naroa 1938 
Biuletyn Biura Kongresowego 

. Nr.3

MANIFEST MŁODYCH

onłu dra.Jana Kac z w ark » ^ogłoszeniu jijjoiu
prawd Polaków, wchodzi na mównico przedstawi ci ol młodych Polaków spod 
Znaku Rodła, Wilhelm Poleczek. Mewi:)

„Najpiękniejsze słowo polskie to M a(t k a.
Najważniejszo - Naród.
Najświętsze - Bóg.

Jeden jest Bóg i Z jednej rodzi się człowiek matki, 
do Jednego Narodu należy nrzoz natkę i z woli Bożej.

Matki mamy Polki, Ojców Polaków - nałożymy dó Narodu pols
kiego.

Naród Polski jest wieczny i do wielkości przeznaczony. 
Przeznaczenie to w sercu każdego Polaka jest złożone.
Obowiązek zntein budowania wielkości Narodu Polskiego na 

każdym z Polaków spoczywa.
Obowiązek ten jest ciągły, bo i serce polskie jest niezmienne

mmmm
mu ..z^3%na w i e k i..........

I nic wolno, aby były przerwy w tym budowaniu.
Wielkość w zdobywaniu jest.'
I dla nas nic ma zastoju, jeno walka,walka. Wczoraj, dziś,

jutro i dalej.
Namaszczeni jesteśmy przynależnością do Narodu polskiego.

• Pomazani' Jego "wielkością,
Wielkość jest w nas, w sercach naszych.
Sercu jest największy żywioł, którego zmienić ani spętać nie ; 

można.Serce nic ulega formom, a miary, liczby i czas nie poskramiają 
go.
Sc-rce polskie jest wiecznym źródłem
w i olko i ci.

..... .... ,,
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OCHRONKA

W czasie Kongresu (jak za
powiadała prasa nasza i »Prze
wodnik Kongresowy«) była czyn
na ochronka, specjalnie zorgani
zowana dla tych dzieci, które 
przybyły do Berlina z rodzicami

Ochronka ta mieściła się w 
dzielnicy Moabit, a korzystały 
z niej przede wszystkim dzieci 
prywatnej szkoły polskiej w Gra
binie na Ślgsku Opolskim. Przy
były one transportem śląskim w 
dniu 5 marca rano. Nie mogły 
wziąć udziału w Kongresie samym, 
ale były świadkami przyjazdu na 
Kongres tysięcy Rodaków z 
wszystkich dzielnic Rzeszy.

Pod kierownictwem jednego 
z kierowników szkół poznały 
on 3 Berlin i jego zabytki) 
a po męczących wędrówkach po 
ulicach i placach miasta przy
były do ochrony, by tam znaleźć 
odpoczynek i odpowiednią roz
rywkę pod nadzorem dwóch 
fachowych pielęgniarek 
Polek.

Po spożyciu przygotowanego 
im w ochronie ciepłego posiłku 
nie myślały dzieci o odpoczynku. 
Chęć poznania ciekawych zaba
wek przemogła zmęczenie, więc 
zabrały się do zabawy dzieci 
nasze ze Śląska razam z dziećmi 
polskimi z Berlina.

Dzieci nasze opuszczały Berlin 
6 marca wieczorem, a ponieważ 
trudno im było rozstać się z nie
którymi sprzętami ochrony, więć 
przygotowane dla nich 
zabawki otrzymały w po
darku.

Z chorągiewką i upominkiem 
w ręku żegnały dzieci ochronę, 
by wrócić do domów rodzinnych 
z pamięcią o krótkich co prawda, 
ale mile spędzonych chwilach.

Ochronka zapewniała przyjazd 
każdej matce, gdyż dziecko jej 
otaczane było w Berlinie troskli
wą opieką.

PI MY -POLftH 
W NI<m(Z<(tt

DODATEK DO DOIAKAWHIEM<ZE<H<

Rok XIII 10-go stycznia 1938 r. No 1.

Jubileuszowe wydanie
„Małego Polaka w Niemczech."
Miesięcznik dla dziatwy polskiej w Rzeszy '„Mały 

Polak w Niemczech" wydał już w styczniu 40 stronnicowy 
numer specjalny poświęcony XV-leciu Naczelnej Organi
zacji polskiej w Niemczech.

Na rysunku radośnie śpiewająca gromada dzieci 
przed Rodłem. |

Numer zawierał szereg opowiadań dla dzieci o 
XV-leciu walki i pracy Ludu Polskiego w Niemczech i zna
czeniu Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech.

W marcu ukazał się dalszy numer „Małego Po
laka w Niemczech" zawierający m.i. opowiadanie jednego 
z małych czytelników, który był obecny na Kongresie

Ojcowska jest opieka, jakq Związek Polaków w Niemczech 
otoczył Lud Polski w Rzeszy.

Organem Związku Polaków w Niemczech jest »Polak 
w Niemczech".

Młodzież polska w Niemczech, wchodząca w życie, uczy 
się na »Młodym Polaku w Niemczech«.

Najmłodsze zaś pokolenie wychowuje się przez »Mały 
Polak w Niemczech «.

»Mały Polak w Niemczech« stał się prawdziwym przyja
cielem najmłodszych Polaków, którzy już nieraz w początkach 
ich życia chrzest walki dla Sprawy biorą.

Jest to pisemko dla nich polskim rówieśnikiem do zabaw, 
jest serdecznym doradcą, jest najlepszym nauczycielem mowy 
polskiej, jest wreszcie najkochańszym wychowawcą.

127



»O jakże serce dumnie bije...!«
Z pieśni młodych Polaków w Niemczech promieniuje 

duma, radość, jedność i siła.
Hymn ten brzmiał na Kongresie; wyrwał się z piersi 

setek młodzieży, wtórowali temu śpiewowi ojcowie.
Śpiew ten wyrazem jedności się stał, na świat cały.
Nie ma u nas różnic między pokoleniami; sq tylko 

jedni Polacy w Niemczech.
Nie ma różnic w obowiązkachwszyscy Polacy 

w Niemczech odpowiedzialni są za wygraną.
Dla tego przyszłość nasza pewną jest.

»Młody Polak w Niemczech« wydał przed Kongre
sem numer specjalny o powiększonej objętości.

Okładka przedstawia łączność młodego pokolenia 
polskiego w Niemczech z pokoleniem Ojców.

Syn ojcu podaje rękę, ojciec zaś przekazuje synowi 
skarb Narodu.

Okładkę projektował Ludomir Kopczyński - Berlin

»POLACTWO 
WALCZĄCE «

»Polactwo Walczące«, to książ
ka wydana przez Związek Po
laków na Pierwszy Kongres Po
laków w Niemczech o tym, jak 
w Rzeszy Lud Polski służy Idei 
Polskiej.

Na kilkudziesiąciu stronach w 
formie zwięzłych artykułów bo
gato ilustrowanych graficznie za
wiera ona katechizm ideowy 
i główne zasady pracy i walki 
Ludu Polskiego Śląska, Ziem Po- 
łabskich, Westfalii, Pogranicza, 
Prus Wschodnich.

Objętość książki jest na pozór 
mała.

Treść za to przebogata, 
rozsadzająca niemal szczupłe 
jej ramy.

Polak w Niemczech znaj
dzie tam to, co czasem pod
świadomie w sercu głęboko nosi, 
ujęte w formę zwartych zasad 
i haseł.

Każdy Polak, bez względu 
na to, gdzie się urodził i gdzie 
mieszka, zapozna się z dorob
kiem ideowym i organizacyjnym 
swych Rodaków spod znaku 
dumnego Rodła.

Tak jak i treść, graficzna szata 
»Polacfwa Walczącego«jest swoj
ska, gdyż tworzyli ją młodzi 
artyści polscy w Niemczech. 
A swojska to znaczy dla nas 
piękna.

Rysunek na okładce, przed
stawiający zahartowany w co
dziennej walce i pracy Lud Polski 
w Niemczech, kroczący zgodnie 
pod sztandarem Rodła, wykonał 
Ludomir Kopczyński.

Rysunek ten zamieszczamy na 
czele niniejszego numeru.
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POCZTÓWKI
POLSKIE

Tysiqce pozdrowień wysłanych 
zostało z Kongresu do wszystkich 
zakątków Rzeszy i do Polaków 
na całym świecie.

Powyżej dalsze cztery pocztów
ki z serii wydanej przez Zwią
zek Polaków na I Kongres Po
laków w Niemczech.

Od lewej:
Sztandary Rodła biorą chrzest 

w Wiśle - Rodło - Kościółek 
drewniany na Śląsku Opolskim 
- Ksiądz Patron Dr. Bolesław 
Domański święci w Zakrzewie 
sztandar młodzieży polskiej na 
Pograniczu. - (Fot. Aleksander 
Kraśkiewicz - Berlin.)

BROSZURA 
»Polskie Gimnazjum 
w Kwidzynie - Pomnik 
Wzajemnej Miłości«

Na dzień 6 marca Związek 
Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech wydał broszurę 
o Gimnazjum Polskim w Kwi
dzynie.

Broszura zawiera wiele foto
graf! j z życia i nauki uczniów 
najnowszej naszej uczelni, pełny 
tekst przemówienia Księdza 
Patrona Dra Bolesława Domań
skiego w dzień otwarcia dru
giej uczelni polskiej w Niemczech, 
cały przebieg tej podniosłej uro
czystości oraz dokładne dane 
o trybie życia i planu nauki 
w gimnazjum.

Okładkę wykonał Ludomir 
Kopczyński - Berlin. «KWIDZYNIE
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HYMN RODŁA / PIOSENKA MŁODYCH 

POLAKÓW W NIEMCZECH

»Jutro na Kongres przyjdziemy«
(Zdarzenie prawdziwe)

W przeddzień Kongresu. Zakopconymi 
szybami wyziera sobotni ranek.

Czekamy na przyjazd pociągu zbioro
wego ze Śląska.

Godzina przyjazdu dobiega i na dworzec 
wtacza się z wypatrywanej strony pociąg.

- Jadą, jadą - wołamy sobie i na 
powitanie machamy kapeluszami.

Pociąg staje. Z wagonów wysypują się 
ludzie. Poznajemy jednak, że to nie »nasi 
oczekiwani«.

Był to podmiejski pociąg robotniczy. 
Lecz dziw nad dziwy -

Przechodząc mimo nas i potrącając nas 
w tej ciżbie, z ludzi, którzy wysiedli, pod
chodzą do nas i mówią:

- »Za niedługo nadleci. . Przed Berli
nem my go minęli.

- My dzisiaj do roboty musimy. Ale 
jutro też na Kongres przyjdziemy.«

- Z Panem Bogiem!
- Szczęśliwej szychty - życzymy im 

na pożegnanie.
Zdradziliśmy się nawzajem, kim jesteśmy. 

Nas opaski Rodła na naszych rękawach 
zdradziły, a ich przepotężna chęć prze
mówienia do swojaka.

Hymny i Pieśni
Polaków spod znaku Rodła

Zwiqzek Polaków w Niemczech wydał na 
Pierwszy Kongres nuty wszystkich naszych 
hymnów i pieśni. Nuty te ukazały się w ukła
dzie na fortepian.

Powyżej okładka nut - 
»HYMNU RODŁA«
»PIOSENKI MŁODYCH POLAKÓW W NIEM

CZECH«.
Ponadto ukazały się w tym samym wy

daniu w układzie na fortepian
»HASŁO POLAKÓW W NIEMCZECH« 
»PIEŚŃ RODŁA« 
i »RODŁO NASZE«.

(Okładkę wykonał L. Kopczyński — Berlin)

ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI POLSKICH 
W NIEMCZECH
- wydał na Kongres specjalną broszurę pod tytułem : 
»Obrazki z polskiego życia gospodarczego w Niem
czech« (obok).

Starannie redagowana broszura spółdzielcza 
ilustruje działalność polskich instytucyj kredytowych 
w Rzeszy.

Na tytułowej stronie gmach Domu Polskiego 
w Opolu.
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Legitymacja
Odznaki Wiary i Wytrwania

- Skamanoch ani sturbowanoch nie bardzo jest. Jeno do- 
czekać-ech się tego Berlina nie mogła.

- Broniły mi dzieci i wnuki, skuli tego, iżech tako staro. 
Alech se testament zrobiła, porgczyła wszystko jak się nalęży.
I padom dzieciom: toć mi nie wzbroniejcie! Nie długo już będę 
żyła. I niechże będę na tym Kongresie.

— Nic się nie starajcie. Kaj padna, tam umrza. A da Bóg, 
to i nazod przyjadą i wam rozprawiać będę, dziatuszki moje.

- I tak':se to - widzicie - z Miechowie jadę. Rozprawiam 
z tymi z Opola, z Raciborza i Koźla. I cieszę się, że to jeszcze

■ chwała Bogu - tyła ludzi żyje, jak Bóg przykazał, po naszemu...
Trudno nam było w te mqdre oczy patrzyć, co taka ra- 

dościg i blaskiem jaśniały, jak to słońce, co z za mgławej za
słony oparów wielkiego miasta przebijać się zaczynało.

Trudno nam było spojrzeć w te oczy pod rqbkiem kwie-, 
cistej chustki, bo łzy nas nawiedziły.

To sq matki nasze. Z tych wzięliśmy życie... I wszystko.

Po Kongresie miesięcmiK Młodym Polauow w Niemczech wydał 
ponownie numer poświęcony 6 mrrcowi, KiOry zawiera własny 
reportaż z Kongresu i > ajważnie.sze przemówienia oraz wieje 
ilHStracyj. — Na oliładce — K órą wyhonał Marcin Nowak — 

dumne sztandary Bodła

Rozmawiamy 
z uczestnikami

Z pamiętnika członków Biura 
Kongresowego

Nadleciał nasz pociqg...
Przed oczyma migajq nam okna za

pełnione głowami.
Machajq nam chorqgiewkami na po

witanie, chusteczkami, czym kto może.
A potem wyroili się na peron.
Radość ich krzepi. Z oczu to widzimy.
- Dopiero się zdziwicie - opowiada 

nam matka -
— O, tam - ta babuleńka w nocy 

na cały przedział opowiadała, jak to 
się na Kongres wybierała. 76 lat ma.

Ciekawość zawiodła nas do tej ba- 
buśki. Już przewodnicy nasi poznajdy- 
wali swoje grupy i prowadzq je na 
kwatery.

Idziemy więc obok siwiuteńkiej ba- 
buśki. Broni się i nie pozwala nam 
skwapliwie nieść jej pakuneczek. Roz
mowna jest bardzo.

- Ej, jeszczech, chwała Bogu, dość 
mocno i zrodzą temu tobołkowi. Ale 
kiejście tacy grzeczni i pomoc mi chce
cie — niechże tak będzie.

- Chwałaż Bogu, że jużechmy na 
miejscu.

MŁODY POIHK
W NIEMCZECH
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POIAKwNIEM(ZE(H
MIESIĘCZNIK ORGANIZACYJNY 

ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECHT.z.
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POLAK
WNIEMCZECH

M1EHECZNIK ORGANIZACYJNY 
ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH T.z.

BERLIN. umrtMt

. «Mv!*

Wzywamy

na Kongres 
Polaclwa 
w Niemczech

: W

W lutym ukazał się numer jubi
leuszowy Polaka w Niemczech, na 
treść którego składajg się zasadnicze 
artykuły prezesa Zwiqzku Polaków 
w Niemczech ks. Patrona dr. Boles
ława Domańskiego pt. »Dzieło mi
łości i wiary« oraz Kierownika Naczel
nego Zwiqzku Polaków w Niemczech 
dr. Jana Kaczmarka pt. »Idea Polska«. 
W dalszym ciqgu iaq artykuły obra- 
zujqce życie i codzienne mocowanie 
się Polaków w Niemczech na wszystkich 
ziemiach, które Lud Polski w Niemczech 
zamieszkuje.

W marcu dnia 1. marca — Polak 
w Niemczech w specjalnym wydaniu 
przynosi szczegółowe ilustrowane spra
wozdania ze wszystkich Sejmików 
i Zjazdów, które odbyły się przed 
Kongresem. W numerze tym znajdujemy 
więc sprawozdanie ze zjazdu delega
tów w Raciborzu, w Bochum, w Olszty
nie, w Zakrzewie, w Berlinie i zjazdów 
okręgowych w Wielkiej Dgbrówce na 
Kaszubach i Ziemi Malborskiej.

»PRAWDY POLAKÓW«
Każdy z uczestników Kongresu otrzy

mał dotqczonq do programu artysty
cznie wykonanq kartę z Prawdami 
Polaków.

W starannej oprawie karta ta głosi 
w domach polskich Prawdy nasze. 
Prawdami Polaków rozpoczynamy treść 
niniejszego wydania.

(Projekt Ludomira Kapczyńsklego - Berlin)

»POLAK W NIEMCZECH«
Numer »Polaka w Niemczech« na luty uka

zał się po raz pierwszy z Odznaką Wiary 
i Wytrwania na okładce.

Na pierwszej stronie afisz kongresowy.
(Według rysunku Ludomira Kopczyńskiego - Berlin)

Miesięcznik organizacyjny Zwiqzku Polaków 
w Niemczech stale i bieżqco informował o wszyst
kich szczegółach okresu jubileuszowego XV-lecia 
Naczelnej Organizacji Ludu Polskiego w Rzeszy.

W grudniu 1937 »Polak w Niemczech« druko
wał »Apel Rady Naczelnej na Piętnastolecie« 
kończgcy się wezwaniem na Kongres do Berlina.

W styczniu 1938 wydanie poświęcone jest niemal 
w całości posiedzeniu Rady Naczelnej z dnia 
3 grudnia 1937 w Domu Polskim w Zakrzewie oraz 
Walnemu Zebraniu Zwiqzku Polaków z dnia 15 grud
nia 1937 w Sali Rodła w Berlinie. Numer grudniowy 
drukuje m. in. pamiętng Odezwę Zakrzewską, 
Uchwałę o Kaplicy Matki Boskiej Radosnej, oraz 
Uchwałę Walnego Zebrania »Cześć Ci, Ludu Polski 
w Niemczech«. Ponadto numer ten zawiera pod 
tytułem »Organizacja Polaków Walczących « spra
wozdanie z piętnastu lat walki i pracy Polaków 
w Niemczech.
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Blok znaczków kongresowych
Podczas akcji jubileuszowej Związku Polaków w Niem

czech każda przesyłka pocztowa, każdy list i każda 
paczka, wysyłana wewnątrz Niemiec lub do zagranicy 
zdobiona była znaczkiem kongresowym, który przed
stawia w zmniejszeniu plakat kongresowy (rysunek Ludo
mira Kopczyńskiego - Berlin). Znaczek ten nie zastępo
wał znaczka pocztowego.

Znaczek kongresowy wykonany został na białym pa
pierze, w kolorach czerwonym i niebieskim. Drukowany 
był w blokach po dziesięć sztuk. Na szeregu przesył
kach poczta stemplowała znaczki kongresowe, które 
dzięki temu stały się bardzo pożądane wśród filatelistów. 
Szczególnym popytem cieszą się przesyłki pocztowe 
z ostemplowanym znaczkiem kongresowym w dniu 
6 marca 1938.
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... poprostu braćmi sq!
Z pamiętnika Biura Kongresowego

W sobotę wieczorem (5. III. 1937) 
przyjechała wielka grupa z Pogra
nicza a w niedzielę (6. III. 1938) rano 
równie wielka jak ślqska, grupa z West
falii i Nadrenii.

Na nabożeństwach byli już wszyscy 
społem.

Gdy potem gromadami do gmachu 
Kongresowego dgżyli, gwarzyli z sobq, 
jak starzy i bardzo dobrzy znajomi.

Starym i pięknym zwyczajem przy
byli na Kongres w najgodniejszym i naj
stateczniejszym ubiorze, który tylko na 
szczególne przyleżytości wdziewajq - 
w odzieniu, co po ojcach majq. Obok 
rozbarskich strojów mieniq się dqbro- 
wieckie, obok raciborskich górnicze 
mundury westfalskie.

Po swojemu mówiq i dobrze się 
rozumiejq.

Tak samo myślq, tym samym językiem 
się radujq i podobne troski majq. Stwier- 
dzajq, że sq rodzinq, która - aż dziw 
- tak dobranq jest i pięknq.

Podsłuchujemy.
- Już nieboszczyk dziaduś mój, świeć 

Panie nad Jego duszq, w młodości na 
robotę we świat iść musiał - oręduje 
górnik, który nazwę »Westfalak« od 
trzech pokoleń nosi.

- Dzieci było w domu moc i bieda. 
Roboty w stronach rodzinnych nie było. 
Tak i trzeba było opuszczać ojczyste 
strony i chleba sobie gdzie indziej 
szukać.

- A nie ckni Wam się w nosze strony, 
do ojcowizny? - zapytuje jakiś War
miak.

— A no - odpowiada stary wiarus 
westfalski. Prawda I Nie raz tęsknota 
do ziemi człowieka chwyta i coś ciq- 
gnie tam w te rodzinne strony. Ale 
człowiek przemóc się musi.

- Chciałoby się mieć jakiś zagonek swojej ziemi, gdzieś nad naszq 
Odrq lub Wartq, ale cóż, kiedy tu jednak pozostać musimy dla chleba.

- Nie wykorzystujemy przecież nikogo. Gośćmi tu na wychodźtwie 
nie jesteśmy. Nikt nam nic za darmo nie daje. Wszystko co mamy, 
to ciężko sobie zarobić musimy i w pocie naszym. I stqd prawo do 
życia mieć musimy.

- I tu też Polakami jesteśmy, a - bez chwalby powiem - do
brymi Polakami.

Może się już w tej ogromnej ciżbie nie zetknęli. Może nie zapa
miętali, jak wyglqdajq i trudnoby im było poznać się. Ale to jest pewne, 
- że przekonali się, że jednako czujq, że sq jednacy we wszystkim, 
że poprostu braćmi sq.

Rodło
Jesteśmy Polokami. Nałożymy do Narodu 
Polskiego, którego kultyry volebkq jest 
Kroków, wiernq rzekq Wista. Te dwie 
siły to nosze Rodło, które nie jest 
ani herbem oni godłem, ale symbolem 
naszego pochodzenia i łq«*n©ś<i noszej 
t tołym Narodem Polskim i Jego dusiq.

I/ X. Y4

£
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Karta pocztowa z serii kartek wydanych przez Zwiqzek Polaków. 
Na kartce znak Rodła. Znaczek kongresowy stemplowany jest przez 
urząd pocztowy w Berlinie zMdatq Kongresu 6 marca 1938.

Z serii pocztówek polskich
Nakładem Związku Polaków ukazała się na dzień Kongresu seria pocztówek polskich, wykonanych bardzo 

starannie i artystycznie. Od lewej:
Pocztówka z wizerunkiem Bożej Męki, która do niedawna stała na rynku w Olsztynie, głosząc polskim 

napisem »Idź za m n q« — Wielki Zjazd Polaków na Westfalii w olbrzymiej sali Strzelnicy w Bochum, który 
stał pod hasłem: »Jesteśmy Polakami« - Hasło Polaków w Niemczech.

Czwarta pocztówka wydana nakładem wydawnictwa »Nowin« w Opolu: Dziewczęta z Raciborskiego
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Sala Muzeum
przy Centrali w Berlinie

W gablotkach umieszczone sq wydawnictwa Związku Polaków 
w Niemczech i przedmioty, związane z piętnastoleciem istnienia 
naczelnej organizacji.

Na ścianach fotografie z życia naszego. (Wykonał Alek
sander Kraśk i ewicz- Berlin). W prawym rogo zdjęcia część 
fresku, wykonanego przez Janinę Kłopocką-Berlin

Muzeum otwarte było dla wszystkich Rodaków, którzy w czasie 
pobytu swegu w Berlinie zwiedzali biura Centrali Związku Polaków 
w Niemczech.

OBSŁUGA SANITARNA
Jednym z pierwszych urzgdzeń, jakie Biuro Kongresowe prze

prowadziło było stworzenie stacji zdrowia i obsługi lekar
skiej, która spełniała swoje zadanie od przyjazdu pierwszych 
uczestników na Kongres do wyjazdu ostatnich.

Obsługa sanitarna urzqdzona była w ten sposób, że przy Biurze 
Kongresowym znajdowała się stacja zdrowia w któiej dyżurował 
stale lekarz-Polak, któremu do pomocy stali nasi studenci 
medycyny oraz nasi harcerze majqcy wyszkolenie sanitarne.

Lekarz dyżurujqcy osiqgany był telefonem, którego numer 
znajdował się w » Przewodniku Kongresowym « razem z objaśnieniami 
i poradami, co zrobić na wypadek zapadnięcia na zdrowiu.

W wypadkach więc potrzeby pomocy sanitarnej, wsiadał ktoś 
z obsługi do samochodu, zabierajqc przenośng apteczkę i udawał 
się na miejsce wypadku.

Zależnie od potrzeby, zawieść miano pacjenta albo do naj
bliższego lekarza, szpitala, kliniki, kwatery lub też do stacji zdrowia 
przy Biurze Kongresowym.

Niezależnie od stałego dyżurowania przy Biurze Kongresowym 
udawali się członkowie obsługi lekarskiej na miejsca wielkiego 
skupienia uczestników Kongresu, jak np. na dworce przy przy
jazdach i odjazdach, na Wieczory Ludowe, do kościołów.

W czasie odbywania się Kongresu, lekarz służbowy dyżu
rował w gmachu kongresowym a członkowie obsługi 
obchodzili Salę Kongresowq pilnie baczqc, czy gdzie nie 
potrzeba jakiejś doraźnej pomocy sanitarnej.

Lekarz dyżuru jqcy wraz z pomocnikami przepro
wadził przeglqd kwater. W pewnych odstępach czasu odbierał 
meldunki od przewodników o stanie zdrowotnym powierzonych im 
grup oraz o warunkach wyżywienia.

ZESTAWIENIE
WYDAWNICTW
KONGRESOWYCH

Na Pierwszy Kongres Polaków w Niem
czech ukazał się głównie staraniem Związku 
Polaków cały szereg wydawnictw o charakterze 
specjalnym.

Poniżej zestawienie:

Program (okładka i program)
Kartka z Prawdami Polaków 
Broszury: » Polactwo Walczqce«
»Polskie Gimnazjum w Kwidzynie« 
»Obrazki z życia Spółdzielni Polskich 

w Niemczech«
»Polak w Niemczech« (lutowy i mar

cowy)
»Młody Polak w Niemczech« (gru

dniowy i lutowy)
»Mały Polak w Niemczech« (stycznio

wy i lutowy)
»Przewodnik Kongresowy«
Mapa Berlina
Seria pocztówek (12 sztuk)

Kartka z Pieśnig Rodła i Hasłem Polaków 
w Niemczech z nutami na jeden głos. 

Kartka z Hymnem Rodła, Pieśnig »Rodło 
Nasze« i Piosenkq Młodych Polaków 
w Niemczech z nutami na jeden 
głos.

Nuty na fortepian: Pieśni »Rodło
nasze«

Pieśń Rodła i Hasło Polaków w Niem
czech

Hymn Rodła i Piosenka Młodych Pola
ków w Niemczech

Naklejki na płyty i koperty dla płyt 
Znaczki kongresowe na listy i karty 

pocztowe
Nalepki na walizki 
Karty uczestnictwa
Numery kongresowe gazet polskich 

w Niemczech z dodatkiem »Two
rzymy «

Wykazy kwaterowe 
Afisz

Płyta kongresowa (25 cm)
Album Płyt Kongresowych (5 szt. po 

35 cm)
Chorqg ewki z Rodłem 
Opaski Rodła 
Plakiety kongresowe

Teczki dla gości Kongresu i dzienni
karzy

Matryce Rodła i afiszu oraz fotografie 
z Kongresu dla prasy 

Biuletyny Biura Kongresowego

ORKIESTRA SYMFONICZNA
Prof. Aleksander Sienkiewicz ułożył 

na dzień Kongresu dla orkiestry sym
fonicznej partytury hymnów i pieśni 
Polaków spod znaku Rodła.
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W przepełnionej sali...
Z pamiętnika Biura Kongresowego

W ciqgu dnia widzieliśmy naszych przy
jezdnych po Berlinie chodzęcych.

Gwarzyliśmy z nimi niejednokroć.
- Toli, toli... Wielki miasto i ludzi dużo. 

Ale takie ciasne, że nic z tego świata Bo
żego nie widać. Tu mur, tam mury, jak 
studnie sq te ulice.

- U nas po wsiach inaczej i lepiej.
- Bo to i widok daleki. I niebo widać 

i słońce na nim... Piękniej u nas, choć takich 
jak tu cudackich rzeczy nie ma.

Chodzili sobie dostojnie i oglqdali po 
gospodarska miasto, jak u siebie na polach 
zasiewy.

Widzę takie oczy gospodarskie więcej. 
Spostrzegę bardzo dużo, ocenię trafnie 
i mędrze.

Potem był Kongres. Sala była zapełniona. 
A tu przed wejściem stoi jeszcze przeszło 
dwutysięczna gromada co wejść nie może. 
Ale wielu poustawiało się w gankach i przej
ściach. Słuchaję. Nic tu stęd nie widać.

Żal mi ich. Ale patrzęc na te rozsłone- 
cznione oczy i szczęśliwe, przekonuję się, 
że radzi sq, że choć to im się uzyskać udało.

Przed wejściem teatru, gdy dopytywałem 
się, skęd przybyli, dlaczego nie maję kart 
uczestnictwa, dowiedziałem się, że dużo jest 
takich, którym nie składało się jakoś z tym 
zgłoszeniem; a gdy wreszcie mogli się 
zgłosić, to listy były zamknięte.

Wobec tego na własnę przyjechali rękę. 
Z nadzieję, że uda im się i tak wejść na 
Kongres.

Ale oni znajduję radę. Umówili się już 
i ułożyli ze znajomymi, ze dzielić się będę 
uczestniczeniem w Kongresie. Ci, co do 
połowy byli, umożliwię potem tym, którzy 
u drzwi czekaję.

Przepycham się przez tę ciżbę czeka jęcych 
a tu chwytajq mnie za rękaw drżęce i po
marszczone ręce babuleńki, co siwe włosy 
miała a łzy w oczach.

- Wpuścież mnie do sali, z tak daleka 
jestem.

Za'ana łzami matka...
Wtedy nie myśli się o przepisach. Własny 

mój bilet z kartę uczestnictwa wciśkam do 
najczcigodniejszych ręk tej babusi. Całuję 
tę ręce i |uż nie patrzę w górę jeno przed 
siebie w dół.

A Sala Kongresowa, pękajęca od napły- 
wajęcych tłumów, szumi i huczy i gwarzy...

i

i
i

fe
i. :

Pierwsza 
Płyta
Kongresowa

Płyta zawiera »Pieśń Rodła«, »Za
wołanie Kongresowe « (napisaneprzez 
Lecha Malbora) oraz »Hasło Po
laków w Niemczech «.
8# Nabyć można jq było już dnia 
6,[marca, a więc w sam dzień Kon
gresu na Wieczorze Ludowym.

Technicznie zaś Biuro Kongresowe 
mogło płytę powyższą dostarczyć 
uczestnikom Kongresu już w prze
rwie Pierwszego Kongresu.
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Utrwaliliśmy
przebieg Pierwszego Kongresu Polaków

w Niemczech jaknajdalej

W czasie przygotowywania Kongresu zrodziła się myśl, by przebieg 
Kongresu jaknajdalej dla oka i ucha utrwalić.
Powodów, które za tq myślq przemawiały, było cały szereg. One 
jq utwierdziły do postanowienia, by dla uchwycenia całego pro
gramu Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech z dnia 6. III. 1938 
posłużyć się aparaturq dźwiękowg

W niespełna tydzień 
po Kongresie gotowy 
był - wydany przez 
Zw. Polaków w Niem
czech - 

ALBUM 
PŁYT
KONGRESOWYCH 
Album zawiera 5 płyt 
o średnicy 35 cm, obej- 
mujqcych w dziesięciu 
częściach przebieg 
Kongresu z orygi
nalnymi wyjqtkami 
poszczególnych punk
tów programu
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Biuro Kongresowe poczyniło starania i w ten 
sposób prywatne przedsiębiorstwo, którym Związek 
Polaków się posłużył, dokonało zdjęć na taśmę 
dźwiękową.

Było to zbawienne posunięcie.
Wiadomem bowiem było, że Polskie Radio nada 

przebieg Kongresu i że na podstawie umowy Radio 
Niemieckie zobowiązało się nagrać Polskiemu 
Radiu potrzebną taśmę dźwiękową z Kongresu. 
W dzień Kongresu jednak okazało się iż wóz 
Radia Niemieckiego z aparaturą dźwiękową 
przybył dopiero w drugiej połowie Kongresu, mimo, 
iż odnośne czynniki dokładnie były powiadomione 
kilkakrotnymi informacjami o godzinie rozpoczęcia 
się Kongresu. W sam dzień Kongresu jeszcze 
przedstawiciel Radia Niemieckiego informował się 
w Biurze Kongresowym o godzinie rozpoczęcia się 
Kongresu i orzekł, iż wóz do zdjęć dźwiękowych 
musi przybyć przynajmniej godzinę przed począt
kiem Kongresu celem zainstalowania niezbędnych 
do zdjęć urządzeń technicznych.

Dlatego to postanowienie, by niezależnie od 
Radia Niemieckiego prywatne przedsiębiorstwo 
z ramienia Związku Polaków w Niemczech doko
nało zdjęć, okazało się zbawiennym. Stąd dzięki 
roztropnemu postanowieniu i wcieleniu go w czyn 
utrwalony został przebieg Kongresu.

Taśma dźwiękowa przegrana została na płyty, 
skąd mamy nasze płyty kongresowe, których 
Związek Polaków w Niemczech mógł dostarczyć 
Polskiemu Rodiu, aby urzeczywistniona została myśl 
nadania przebiegu Kongresu. Transmisja wycinków 
z Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech 
przez Polskie Radio odbyła się w 6 dni po Kon
gresie, w sobotę, w ramach »Audycji dla Polaków 
z Zagranicy«.

Nastrój na Kongresie, padające tam słowa 
i wszystko co na Kongres się składało, popłynęło 
na falach eteru do wszystkich Polaków rozrzuco
nych po świecie całym, których audycje dla Pola
ków z zagranicy u głośników gromadzą.

Przeniósł się do nich ten nastrój kongresowy 
i wierzymy, że zawitał radosną nowiną nieustępli
wej walki.

W Niemczech, w swych domach rodzinnych, 
przeżywał Lud Polski, jak czyni ono największy 
obowiązek Polskości.

Całemu światu na dowód zaś pięciotysięczna 
rzesza delegatów uczestniczyła w Pierwszym Kon
gresie Polaków w Niemczech.

Na falach radiowych wróciły się jakby na 
krótko te chwile, które tylko pięciutysięcom danem 
było przeżyć.

Obecnie świetlice polskie w Niemczech zaopa
trują się w płyty kongresowe, by móc w ważnych 
i podniosłych chwilach przywołać na nowo choć 
w ten sposób to, czego Polacy w Niemczech nie 
zapomną.

Są bowiem Polacy w Niemczech przekonani, 
iż Kongres nasz to nie był sobie taki zwyczajny 
zjeździk, gwarny od małoznaczących słów.

Wiedzą Polacy w Rzeszy, że Kongres nasz, to 
był Wielki Dzień Polskości, który zamknął 
piętnastoletni okres walki.

Wiedzą też, że walka się na tym nie skończyła, 
że trwa dalej a koniec jej dopiero wygrana stanowi.
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»Komisja Artystyczna«
W skład Biura Kongresowego wchodziła Ko

misja Artystyczna, której członkami byli następu- 
jqcy nasi artyści-graficy i malarze:

Janina Kłopocka 
Ludomir Kopczyński 
Aleksander Kraśkiewicz 
Marcin Nowak 
Roman Solecki.
Komisja Artystyczna opracowała wszystkie 

wydawnictwa graficzne i artystyczne, zwiqzane 
z Kongresem.

Najgłówniejszym jej zadaniem było projekto
wanie i wykonanie dekoracyj dla Pierwszego 
Kongresu Polaków w Niemczech. Zadanie to było 
niezmiernie trudne, gdyż ze względu na gmach 
i przepisy, obowiqzujqce w »Theater des Volkes« 
możliwość udekorowania sali nie istniała. W mury 
sali np. nie wolno było wbić choć jednego 
gwoździa.

Estrada sali upiększona została w ten sposób, 
iż Kongres odbył się w obliczu naszych symboli - 

MATKI BOSKIEJ RADOSNEJ 
Olbrzymiego, bijqcego jasnościę RODŁA 
LIŚCIA LIPOWEGO - znaku młodzieży polskiej 

w Niemczech
Po obu stronach Rodła zwieszały się na czer

wonych pasach tarcze Rodła organizacyj polskich 
w Niemczech

Przed liściem lipowym ustawiona była mównica.

»Centrala Prasowa«
Zadaniem Centrali Prasowej, powołanej dla 

jednolitego kierowania wysiłkami prasy polskiej 
w Niemczech w jubileuszowym okresie piętnasto
lecia Zwiqzku Poloków w Niemczech, było sprawne 
i szybkie informowanie o wszystkich przejawach 
jubileuszu naczelnej organizacji.

Członkowie Centrali Prasowej (pięciu młodych 
studentów - Polaków w Niemczech) przeprowa
dzili obsługę wszystkich dzienników polskich 
w Niemczech wiadomościami i sprawozdaniami 
o Zjazdach i Sejmikach Dzielnicowych. Za współ
pracę fotografa Związku Polaków w Niemczech, 
który towarzyszył każdorazowo sprawozdawcom 
C. P. przy wyjazdach na teien, wydane zostały 
specjalne dodatki Ilustrowane

Wspótpracujęc ściśle w ramach Biura Kongre
sowego z «Komisję Artystycznq« - C. P. redago
wała wydania nadzwyczajne gazet polskich w Niem
czech, zaopatrujęc je w materiały, rysunki i fotografie.

Prócz prac nad obsługę naszej prasy, człon
kowie Centrali Prasowej pracowali w ramach Biura 
Kongresowego nad ogólnę organizację I Kongresu 
Polaków w Niemczech.

U góry fotografia jednej z ścian redakcji »C. P.« 
w Berlinie, na której umieszczone były poszczególne 
wydawnictwa i dodatki. Pod odpowiednim wyda
niem gazety szereg ciekawych wycinków z prasy 
różnych krajów odzwierciedlało zwiedzajęcym 
biura echo jubileuszu naczelnej organizacji Ludu 
Polskiego w Niemczech.

138



Pierwszy Kongres 
Polaków w Niem
czech wywołał wiel
kie echo w pra
sie. Nie jesteśmy w 
stanie przytoczyć tu 
wszystkich odgło
sów Kongresu. No
tujemy tylko naj
piękniejsze echa w 
prasie polskiej. Przy
taczamy również 
słowa dzienników 
niemieckich.

Wycinki odgłosów 
Kongresu zapełnia- 
jq kilka tomów archi
wum Zwiqzku Pola
ków w Niemczech. 
Czytaliśmy echa na
szego Kongresu z 
wielkq uwagq a 
szczególnie cieszyło 
się serce nasze, gdy 
wyczytaliśmy z słów 
nam poświęconych 
wielkie umiłowanie 
i zrozumienie walki 
i pracy Ludu Polskie
go w Niemczech.

Redaktor Smogo
rzewski, który był 
obecny na naszym 
Kongresie, napisał 
dla urzędowej »Ga
zety Polskiej« (War
szawa) artykuł wstę
pny o Kongresie z 
dnia 6 marca, który 
nosi tytuł 

WŚRÓD 
WALCZĄCEGO 
POLACTWA

Z artykułu, rozpo- 
czynajqcego się Ro
dłem i Prawdami Po
laków, przytaczamy 
następu;qce zdania, 
a obok zamieszcza
my odbitkę ł strony 
»Gazety Polskiej«.

„Takie idee i uczu
cia - pisze »Gazeta 
Polska« pod koniec 
swego treściwego 
sprawozdania - o- 
żywiajg serca Pola
ków w Niemczech. 
Óne stanowiq ich 
jedyne bogactwo, 
one sq ich ochronq 
i tylko one dajq im 
moc wytrwania. Al
bowiem pod wzglę
dem siły materialnej 
- organizacji i za
możności - porów
nanie naszej mniej
szości w Niemczech 
z niemieckq mniej- 
szościg w Polsce 
wykazuje ogromnq 
przewagę tej dru
giej...11

ECHA KONGRESU
W PRASIE

Harlmlfrz <moqor/fin*r<

Wśród walczqcego Polacłwa

Odbyły w Berlinie, kongres 
Polaków w Niemczech jest 
pierwsi* tego rodzaju manile*, 
tacj* nie tylko w kronik,ich sto* 
hcy Niemiec, ile i w dziejach 
ludu polskiego w granicach Kze 
szy. Można stwierdził lir: za 
strzeżeń, że udał sit całkowicie 
co jest wyłącznie zasług* kie,o 
wnictwa Związku Pniaków 
Wiedziano, że przywódcy lei 
organizacji — to ludzit wielkiej 
idei maj*cy serca polsko'.n* 
rozpłomienione, że to ludzie 
wiary i walki, uporu i wytrwa* 
nu. Diii nikt ;uż w*tpii nie 
może. ze ludzie ci 54 luwnicz 
dobrymi organizatorami.

Olbrzymi.) sal? Theater des 
Volkes wypełniło po brzegi o* 
kolo 5.000 Polaków, którzy zje
chali si{ : różnych dzielnic Rzc*

o^Ti'm lörtc
przybyły ze Śliska, z Pogram* 
cza 1 z Westfalii. partset dcl«, 
galów przysłały Prusy Wscho. 
dnie a reszty obecnych dostar* 
1- !y Berlin oraz mniejsze sku* 
liska polskie w Saksonii 1 w

Punktualnie o zapowiedzianej

KiZGri&ira:
miński,-otwiera „pierwszy kon* 
gres Polaków w Niemczech". 
W te, chwili zrywaj« sit tony 
Picfni RoJU. Wszyscy wstaj*. 
Śpiew zagłusza orkiestif.

- .
Wytrwamy I wygraeiyl
W czasie śpiewu rozsuwa sit 

kurtyna ukazuje olbrzymie bia 
le „Rodło", znak poUctwł w 
Rzeszy. Gdy pieśń milknie, 
kurtyna sunie dalej 1 ukazuie 
dwie grupy młodych ludzi sto
jących po obu stronach „Rodła". 
Wzorem starogreckiego chóru, 
młodzi wygłaszaj* pioste ale 
sugestywne Zawołanie fcongrc* 
s°u;e „Jesteśmy Polacy I" — 
stwierdzaj,1 grupy zeprezentuj*, 
■r różne dzielnice, po czym 
wszyscy przysitgai* na Rodło, 
„wiaty 1 krwi naszej godło"..

Po rei krótkici scenie wygla*

lokoiancgo J:nlj 
- Mimo. żeśmy biedl 

byliśmy się na kongres wspa
niały... Mimo. żeśmy wam nie
obiecywali ......
ani uczl licznie przybylitcii 
d.ileka i n.i wl.icnv koszt

ładnych Vwidowislz.

Dziękuje
ten dowód przywiązania do

• Nie jesteśmy — mówi 
nie chcemy był państw 

w państwie. Obowiązki swi 
jako obywazclc państwa men 
ckiego. spełniamy sumitni
spełniał
Ale... polskosł naszym naucz; 
ciclem. polskość — oblubienic 
naszei duszy, polskośł — n. 
szym aniołem opiekuńczym, 
polskośł — twierdzą naszych 
serc, polskosc — darem Bożym, 
polskośł - nurką rodzonąl. 
Ta polskośł z miłości jest no- 
dzona. i żaden król nie |cst 
doił bogaty aby tą mógł odku-

P Fo przemów 
tów skladaiącyc 
mtm ks. kardynała 
Hlonda, Światowego . 
Polaków oraz młodzieży pol
skiej z zagranicy — to ostatnie, 
bardzo piękne, wygłoszone było 
przez pannę Reginę Zaorską z 
Nowego Jorku — zabrał glos p. 
Alka Bożek, gospodarz i Mar
kowie pod Raciborzem |eślt u- 
dało się Związek Polaków pile 
prowadził „przez burzliwe bał
wany. między skałami zabóiczy- 
mi" i na spokojniejsze poległo- 
wał wody, to przede wszystkim 
— zdaniem mówcy — dlatego, 
ze na czele Związku liznęli lu
dne odpowiedni.

- • Cośmy przetrwali, to wie
my, mc chcemy lamentował, ale 
dumnie głową w górę dźwigał.. 
Wiemy, ze przetrwamy i tej lak 
upragnione i sprawiedliwości się 
doczekamy. Wierzymy. 
wszystko co przez Indii

(Korespondencia własna' „Gazety Polskltj")
c — przemija I moda gez- 
Iłowania raz się przeżyje, a 
id nas: zostanie bo test nie

śmiertelny I
Na sali znajdowały się rów. 

nie: delegacie innych mnieiszo- 
ici narodowych w Niemczech 
Na czele delegacji duńskiej stal 
p. Ernst Chnstianscn. redaktor 
naczelny fhnsborg Avis; na 
czele dtlegacp litewskie] — p 
Maczul.iitis z rylzy, a delegacji 
łużyckiej — p. Nłdo z Budzi- 
szyna. W imieniu tych grup na
rodowościowych. skupionych w 
Związku Mniejszości Narodo- 
wych w Niemczech, przemówił 
bardzo serdecznie p Christi« 
sen. pozdrawiając „wielklcg 
polskiego brata":

— Z płomiennym tempera
mentem — mówił — który łą
czy się u was z roztropną ener
gią, w wasz znak rzuciliście 
błyskawicowy kształt Wisły, 
źródło i nurt waszego narodu 
Barwy wasze są nerw one i bia
łe. jak nasze Czerwień krwi. 
życia i walki oraz biel pokotu, 
prawdy i wiaryI Oby wam było 
dane lak waszą sprawę posła- 

ł aby stała się ona 
het lanym przykładem I

.. ute nadanie 
Wiary i Wytrwania" prezesom 
dzielnic Zwnąiku Polaków, oraz 
ślubowanie wybudowania w Za
krzewie kapljcy Maiki Boskie| 
Radosnej, opiekunki polactwa w

Ostatni zabiera głos di. |un 
Kaczmarek, kierownik Związku 
Pdlaków. który dzięki swemu 
gorącemu sercu i plodnet myśli, 
test głównym ammaloi 
orgamz.icn R.uluie sir

reprezentacji w, ,-itednoczoi 
go I u ilu nntsUlW w* Niem. 
Czech. I szvdOniWe , „reali
stów". których elit mało spotkał 
w ciągu 15 lat""-'ś>»6 i pracy, 
a którzy albo tV »wwodzmic 
akcii Związku th.li-ów nje '•••*» 
izyli, albo uwaztirj/Ze to trzeba 
robił inaczej —Dl.up-, połączył 
sit » niemieckim ictirfmo.

— Gdybyśmy tak postąpili — 
wola — bylibyśmy tam. gdzie 
si( dziś realistyczne centrum 
rzeczywiście znajiluie ..

A tymczasem dzieło lud

BA '

BERLIN, u- marcu. .
V tej chwili partii — są tylko Polacy. któ» 
tednoczonc- rzy przez swą polską pracę po»

ne wybudował on około 
szkól powszechnych i założył 
145 kursów języki polskiego, 
posiada 28 ochronek, postawił 2 
gimnazja męskie i 200 ucznia
mi. zrealizował własny spółdricl 
Czy związek rewizyjny; stwo
rzył centralny flank Słowiański 
który w roku ubiegłym miał l‘> 
i pól miln RM. ol

stwierdza mówi 
by/o. ale to. co 
ważniejszym ni..,, 
będzie zawsze, silę naszego lie- 
douczonego ludu spotęgował 
aby nam z osłabionyih rąk nu 
me wypadło, ale aby coraz sil
niejsze ręce więcei utrzymał mo. 
gly... Tych sil ludu naszego nie 
budutcmy na cytrach i statu
tach Silą społeczną pterwszci 
wagi |est tthgnnoU naszego lu. 
du .. Następnie wymienił trzeba 
tego karność, po przez którą do
szedł lud nasz do ndności . I o- 
tez w naszym społeczeństwie

Się ulriynu Nai 
iszym zada

WIZYTA MINISTRA BECKA W RZYMIE

lictwu służą... Ale kto do ludu 
polskiego należy? Prosta odpo* 
wicdł; „Wszyscy Polacy w 
Niemczech". Ta prosta odpo. 
wiedź, staje się irdnak skompli. 
kowaną w obliczu kweshono. 
wanta jej przez opinię niemiec»

Tu mówca czyni aluzję do II. 
cznyth artykułów prasy mcmic. 
ckm omawiających wprowadzę, 
nic nowych rubryk do formula, 
rzy spisu ludności, taki ma się 
odbył latem r. b. Polcmizuit ró. 
wniez z niemiecką formulą, ze 
.Minderheit iii wer will.

— Taki — powiada — moi« 
był wola. ale wyrażenie lei wob 
musi byc niewymuszone!.. Sta* 
tystyki w żadnych rubrykach 
me uchwycą żadnej prawdy ic. 
leli ią od woli ludzki«! Uialea# 
»fają- Statystyki, jeżeli matą był
dobre i prawdziwe, muszą sprawdziwe, muszą są 

:a< do uchwyconą obie.

Kaczmarek mówi:
— Naród niemiecki przejrzał.

Uywnych (akr:
Oktcsiaiąc stanowisko polać 

twa w Rzeszy do ohu narodów 
p. Kaczmarek mówi;

ze lojalnym ale dumnym 
kom w Niemczech waito oddał 
należny im szacunek. Naród 
polski widzi, ze w Niemczech 
ma licznych, zgodnych a god« 
nych synów...

Kończąc, mówca proMimu)« 
pipć praud Polaków w Nienw 
cztch prawd wywodzących sią 
nie z lozumu mędrców, ale wy 

dobytych z naiproslszych serc 
ludu". Oto owe piawdy:

1 — Jesteśmy Polakami! 11— 
Wiara OlCÓw naszych test wia» 
tą naszych dzieci! III — Polak 
Polakowi bratem I — IV Co 
dzień Polak narodowi służy! V 
— Polska matką nasz^ — i

I pdł godziny. Aflńl.łer B«łfc. roz-1 pexy/aiH Włoch do Polski fest Monfirsłrm Młodych 
mąwił/ąc chwilę z fwijteą pom. „i.naruszalna oraz że oba kraje I się kongres. W.hodz. n=»• käst, ÄtüsT
uznaniem wysilił slf o wartości mterrry i wspdiną wolę pracy czek) i mówi; ^

MUiUim ), Dech w rotnurteU i minhtiwm Kr. Cinns

W nastroju serdecznej przyjaźni
(TEUPONEM OD WL.iSNEOO KORESPONDENTA) 

RZYM, SJ. — Drugi dzień I uroczysty charakter. 
pobytu ministra Becka w Rzy. Popołudniu minister Beck 
mir minął w atmosferze stale po. zwiedził bogatą i ciekawą wy sta. 
glfbia/jcei się serdeczności. "

Rano p. minister obecny był 
ćwiczeniach mlodnery na /o. 
n Mussoliniego. po którym 

/adzal ministra J Becka

ledzil bogatą i ciekawą wyst: 
wf aaby/kiśu- starożytnego Rzy. 
mu. po czym odwiedzi! polski 
‘ iściół św. Sl

" wyrazi! uę o 
utvstycinei jego dzieła

Program dnia dzisiejszego Jo. 
pclmlo zwiedzanie miasta Uni
wersyteckiego.

Ciepły i przyjazny nastrój, ja. 
kim społeczeństwo rzymskie o* 
tacza wizyty ministra Berka, zna. 
łazi wielokrotny u yrlr w spon. 
taóicznych mani/eilaRuch publi, 
crnośei. która przejeżdżający or* 
srak samochodów polskiego mi
nistra witała oklaskami I okrzy. 
kami na cześć Polski.

Wieczorem minister J. Beck 
podejmowany byl obiadem prze: 
ministra hr. Ciano. Pod koniec 
obiadu wymieniono toasty, u. 
trzymane w bardzo serdecznym i 
przyjaznym tonie.

Toast ministra hr. Ciano 
stwierdził raz jeszcze jak elęboki 
jest kult pamięci Marszalka Pil• 
judzkiego we WłoszecJi i jak 
szczere są uczucia, fclóryirjl spo.

, Icczrrislwo włoskie darzy naród 
1 i roliki lir. Ciano podkreślił, ze

h faszystowskich I 
kontynuatora starożytnego Rzy.

interesy i współr 
dla pokoju.

Minlsler firek 
potężną rolę .' 
wodza Wioch

ynuaJora slarozi Inegi 
podniósł istnienie u 

nego zrozumienia, l ydąrego pod. 
sfaiuą współprac y obu narodów 
z korzyścią dla pokoju Na za. 
końizeme minister / Beck 
wzniósł toast na cześć króla 
Wiktora Emanuela III króla 
Wioch I cesarza Etiopii

Toast ministra I. Becka wy. 
wołał w kolach włoskich silne I 
bardzo korzystne wrażenie. Wi. 
dzą one w tym toaście konstk. 
wencif ilanosviska. zajętego 
uprzednio przez Polskę w spra. 
wach. dotyczących bezpośrednio 
Włoch — stanowiska, polegają
cego — jak si-iadomo — na fym. 
że dla Polski sprawa etiopska 
jest zamknięta.

ou.ji.i , «.o. .‘tśs Wymiana toastów na obłędzie
Ä JÄÄ U minist ""
S/arace. kJóry jest najwyższym j rzymskimi sprawdo kolonii poi.1 RZYM. 91 - Wczoraj wic. 
sze/cm wychowania młodego po. I skiej szczerą i głęboką radość, czorem minister hr. Ciano noilej. 
kolenia Delilada wychowanków | zwłaszcza, że wśród Polaków tu. mowal ministra |ńztfa Reda. |c.
Instytutu Kultury fizycznej, Inszych istnieje wielu, klórry oj go małżonkę obiadem w sa. 
którzy sprężystym krokiem prze, kilkudziesięciu lat mieszkaj we lach klubu wojskowego w Pa. 
maszerowali przed ministrem Włoszech. Toteż wszyscy stawi, łaszo Barberim. Na obirdzie 
Beckiem, wywołała na wszysl• li się wynikowo licznie, aby na. | nl-r,ni byli ambasador Wysocki,
i.i-ł ._.l ---- iązać osobisty kontakt z mim. członkowie świty ministra oraz

•em Beckiem i jego małżonką, i członkowie ambasady Rzplitcj 
órym wręczono daropolskim ' przy Kwirynale Ze strony wio-

kich znakomite wrażenie
W południe minister Beri 

uraz z małżonkę obecny byl na 
śniadaniu o króla i królowej. W 
śniadaniu tym wzięli udział

u ministra Ciano
etwa Hossom, podsekretarz sl 
nu spraw zagranicznych Basti», 
nini. podsekretarz stanu w mini. 
stcrslwie Afryki Włoskiej, gen. 
7eruzzi, podsekretarz stanu w

strtm Beckiem i jego małżonką, i człon
którym wręczono .taropolskim ' przy Kwirynale Ze strony w|o 
zwyczajem cłiłeh I ról. W sali. sklej obecni byli: prezydent se 
gdzie wśród portretów krółów nutu i Akademii Wioch Feder« 
polskich, ustawiono nowe mar.' ront, marszałek de Bonn, amha. 
murowe popiersie Marszalka I'd-1 sad >r Imperials, minister skarbu 
sudsklego, zabawił p. minister i Thaon di Revel, minister rolni.

ickirtari stanu 
iwie korporacji Ri 
ir Rzymu, ks. Colonna, 

szereg wyższych urzędników mi
nisterstwa spraw zagt., członko
wie dworu królewskiego 
przedstawiciele sfer low: 
skich stolicy.

Po deserze minister damo wry.

"(tóśur«)

ek) i mówi:
— Najpiękniejsze słowo pol

skie — to matka, naiwi n cisze 
- naród, najświętsze — Bóg. 
Jeden jest Bógl Z jednej rodzi 
się człowiek matki. Do jednego 
narodu rtalfży przez matkę i z

tłKr
— Namaszczeni jesteśmy przy 

należnością do narodu polskie, 
go. Pomazani ,ego wielkością. 
Wielkość test w nas. w sercach 
naszych . Nie ma dla nas cza* 
sów wielkich ani małych. To ni« 
czas idzie, to my idzicmyl 

Znów rozbrzmiewa Pieśń Jen* 
dla. Wszyscy obecni wstają. 
Słowa pieśni uderzają o ściany 
ogromnej sali jak rota przyślę, 
gi. Kurtyna się zasuwa. „Zamy
kam pierwszy kongres Polaków 
w Niemczech" — powiada ks. 
patron Domański. Zrywa się 
leszcze grzmot długich, niemil
knących oklasków.

Taki« idee i uczucia ożywiają 
serc* Polaków w Niemczech. 
One stanowią ich jedyne boga
ctwo, one $4 ich ochroną i tylko 
one dają im moc wytrwania. Al- 
bowiem pod względem siły ma- 
terialnej — organizacji i zamo
żności — porównanie naszej 

.niejszości w Niemczech z me- 
lieck* mniejszością w Polsce 

wykazuje ogromną przewagę lej 
aruąitj.

1 jeszcze jedna uwaga: almn. 
sfera politycznego odprężenia 
pomiędzy Rzeszą * Rzeczpospo
litą jest zasadniczym warunkiem 
normalnego życia i słusznego 
rozwoju obu mniejszości, życia 
i rozwoju opartego na rzeczy» 
wiatii WHśJtmnuiu.
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»Bijqce źródło miłości i wiary...«
Czasopismo »Marod 1 Państwo« (Warszawa) 

w numerze 9/10 poświęca dużo miejsca Kongresowi, podajqc 
obszernq notatkę i przytaczajqc w dosłownym brzmieniu wiele 
fragmentów Kongresu :

Oto wyjqtki: »Na Kongres pragnęlibyśmy zwrócić uwagę 
przede wszystkiem dlatego, że ton zasadniczy Kongresu miał 
w sobie wiele tego rodzaju akcentów, które mogq być nie
zmiernie cennym wkładem do całości naszego życia narodo
wego ...«

»Po tamtej stronie granicy bije dziś bogate źródło miłości 
i wiary. Niechaj jak najwięcej serc i dusz polskich w kraju sko
rzysta z tej niecodziennej sposobności odświeżenia się w tak 
czystym i wartościowym źródle ...«

»Cud ducha polskiego w Berlinie«
Redaktor T. M. Skarżyński tak kończy swój artykuł, który za 

pomocq Polskiej Agencji Publicystycznej (PAP) dotarł do wszy
stkich gazet polskich:

»W przeciwieństwie właśnie do tego, czego jesteśmy tutaj 
zwykle świadkami, całe to zebranie, ten wielotysięczny tłum nie 
był pod wyływem osoby ale idei. Nie był zapatrzony w postać, 
ale w myśl będqcq jego wyznaniem wiary. Było to jakby 
uroczyste nabożeństwo odprawione na cześć własnej, tak 
bliskiej a jednak tak odległej Ojczyzny.«

Om 20 r“*r Praia, wlorok. »iii 8 eiita 1838 r. ßzii 12 "Iren

DZIENNIK POZNAŃSKI_
PISMO POLITYCZNE

PWWięOOK OBROWIE INTERESÓW ROLNICTWA, HANDLU. PRZEIOŁU I RZElIOłU
it 11-77, ■•-(•.•1S-7S. 1J-K «»-»I. 41
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Kontr*i Polaków w Brrlinlt
Nie pomogą zakusy Ml Mirzy ieliy,
aby matkl-Polki rodziły małych Niemców

n
a

HP
ii?

§m

^ÄSK.a-.vx'i

■atu

SÄ

=3B

■
SlpSSi
me«m~
h',«..S?M.vfftf* “*"* —~ •*• *•"*

'•U w Im, |M firm k*njrr. Minki'*'

Kv Frpałi Heed błogosławi Kwpwewi

i^sMśtiaS?5-

Uekwały 8W| ImthNj Zw. Polaków w Mramtieck

S."
KÄYSklT-

IlipiRi 

#0

::: s^jtanasa vbzsx*-SHBRarna#
ŁŹ121 RfYRL

< »itlict rrpu

i - BiłrijirwY v

»Dziennik Poznański« z dnia 8 marca 1938:
»Nie pomogq zakusy tych, którzy chcieliby, aby Matki-Polki 

rodziły małych Niemców.«

DZIEItniK BERLIŃSKI
ss=g~Säs

Wo* »UV łobou, dni» a1 NltUHU, dnia * marca Itaą r. w,, aa;

Dziś nasz wielki dzień
Kongres Polaków w Niemczech!

*""" aa. » . **** »»i-ri.ii lar

śmm - naUTMialiil.alillił

HSTM—sass

Pismo codzienne dla Polaków na 
Ziemiach Połabskich i w Berlinie wi
tało wszystkich Rodaków przybyłych 
z całej Rzeszy do Berlina na Kongres: 

»Bracie nie jesteś sam. Z Tobq sq 
tysiqce, za nami półtora miliona. Je
steśmy Polakami I«

Dodatek do Numeru KongresowegoI ifatim

Ij
i
te"------

i

h

Wszystkie dzienniki'polskie w Niem
czech przyniosły na dzień Kongresu 
specjalny dodatek p. t. »Tworzymy«. 
W artykule zasadniczym czytamy: 

»Tworzymy wszędzie tam, gdzie jest 
tego potrzeba, gdzie nas wola kieruje, 
serce ciągnie, zdolności stawiajq...«

$er crfte$TWgrcf$ bcr^ulctt 
tu

®cr gcftrigc Sonn lag ftanb für bic ’im JRcidj un|of|tgen 
'«polen tm Seiden bcó 1. flongrcffcS, beri ber „«erbanb ber 
stolen in Seutfrfganb* au# 9lnlnfe ber IB-^abr-geier fcin-3 
Tefłeben* in Sflttlijt beranflolłrle.

$<r Zag Imtrbe burrf) einen Reftgottefi >nft in bet 
-------------- --------f 1 * >'•<• .»'n<i-hłfi[nelimcr

»Berliner Börsenzeitung « z7 III 1938 
informowała obszernie o Kongresie, 
zamieszczając m. i. wiadomość o wiel
kim odgłosie Kongresu w Polsce, prze- 
kazanq z Warszawy telefonem przez 
tamtejszego korespondenta.
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WÄra^rarÄ*iż:

Dziennik dla Ludu Polskiego w Pru
sach Wschodnich witał Kongres Ro
dłem na tytułowej stronie.

„Święto dzisiejsze jest świętem 
wszystkich Polaków w Niemczech, 
których nie zgięła żadna moc ze
wnętrzna, których nie zniweczył żaden 
wymysł, nie spodliłżaden obcy wpływ."

Jesteśmy jednej krwi
Pieruny kongres Folakóu w Nlemaed

I. 7J. W iledllele r

■■ -teorie priMiuwułl: »«ceprowi śwkto- 
•to Pnlnkóor PitiklowIcŁ red. Ctrl 

-»« iw'eritii mrpeliłolcl o*- 
mu miny paliki 

' '• Bolek i Mir.

,.Nowa Prawda" (Warszawa 7.3. 38)
Dziennik tytułuje sprawozdanie swo- 

je'z Kongresu stwierdzeniem - Ą «j 
„Jesteśmy jednej krwi".

„Pięć prawd Polaka”
Plrnuij Uongrre I*«»laków w Mrmnrrh
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„Kurier Polski" (Warszawa 7. 3. 38)
- podkreśla szczególne znaczenie 
i wartość ogłoszonych na Kongresie 
pięciu Prawd Polaków.

Wszędzie, jak Polska długa i sze
roka, Kongres nasz wywołał wielkie, 
radosne echo.
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eg lull ueilevni ile I meg

D.i III eogli Ting, mm eeftief 
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Rued mi « «I oeluflgvie enge om, H 
men blit« lull led I ell rott med ell 
Eetkeei* ug me EulbepUgl. men I YU- 
I. Ilgke.ltm Verden « del reeled,#. 
■ I brim d« bn negier deem A«, or, 

1 Hinge Inn gee del. »eidllei kw 
Folk, eg tl nr ikki Ve|en I el 

hem. nun t um mnllgt el elude

Mm .ee vet del, Tllilcm drrlnle 
Id dee knmminde foUelmUtog. ted 

del IVee. e»m denne emlddelbe-t mil 
leggi pee men»- lleimrekii, «lei de 
inn ll mg. riel gee III ll Velg i field 
I itl.nll,gh"d ug I din imr Hide Stnl 
..Ikindiylvi dnie NelhmillHl wd u 
llieiyn.id drrm Urhiienngir i K»m 
l -n lw d-l ilegl.,’, Brud

lwi ll .,;ui hr.i Ml Ksr. for. -t 
re ug indiii nl evlgl ■. e.m rut Op 
gel. u eelmlidu. ll fee ion Eulhr 
f*ll-r ill ei feile d«-* IIund Ini er 
in Olgner, rum *ui llngdom keo yde 

ebordegit {»legie f. i el lea

drivrid. - M-im--'., (mm 
dir let rll(i) i r, hvegi d r r vil' 
\| l oelimh.li nlv, on vi vll rrrr 
M. omeeker ef mueli- Vmrd.

Ilvm her vl l.erh.emme i bwn lfrdi 
k i oierllil ke'LO- m»l d-n Mludre-

TU Det unge Grzensevaem
i.eh fura hejl, <ei gwWrt 1-aadeu Ar*.
0. 1 ling« IM.ii.urt held»! nn |«» Vegl. 
rrrnl d, U I IIjtil.'l dyrrhobte Lmm

8ttri5T5iYrwmrd Suodkldl Hkll og Teidlene Male Lyn.
Vmr mo.bg, Hier Unkre.M du ekel »eje.
.<«1 Meelel kejl lei liver Maule ladn oyn.

Iw Itinieae Hue, dir ill eea grret dumme 
og Rade Lytk.n med a Vo.kek.Ui.
»I flag ud ig im, do kem pa* Dyb«'
M du bei VUjen e. li Ig ad. a Brleu 
De eer embMug dig, bied dem reki. kuede, 
di »Uf mm du M folk«« Midi* lima.
Mea VUJei aue bbd dyb» I Ton. buda,
H »lief da ebel de jud leer bjeae

Vial Oke pee. die Veu Ml V.jie |m.ne 
1 IJeme alio Bl'«» I« die fod.
X»|. Me « Mill, du lonid lane Sld.ee,
•om <» Ml aid. om Bred dM Mlerlad.
TU Dee merke fee» hnyUei elf del Ud 
• Ved loll eia# du hem 111 Njr.ee Deg .
DM Burned, der beeid Ml fjmld ku etkhen kWb 
«I Kmillgbed of Tin pee Denmilke Beg.

Bee bb» da Im, du dealke Vagdemul 
Da wed. el Ta» hu lipne eleiebj BJeig 
lor ueundi Mleoiod leg dig r.l i Van.
Mluml.ban Kemp, gnri om ill Drang
01. bell till wife lljrrlee life Varmr 
111 Denmark eel., W »kenne. Moll# Mol 
n* blog need Hied« dine Heike Arm* 
it go'- Demnerki fremlkl lye ng el or

Side Me. legi pu Jem el wie L.
end. dll torbie. Iroteelr .mod derer 

ogH line l.dk Min eilig» .el »I den 
i,wop lire. I.ge l-gyi.Ji All, heed 
.. bold.r pee mid. -i boned 111 dm. 
me. »I lee Mill f"'k III »I I idle .|l 
Hol'd lie derden |de i'n -gen leih,

it nog* I el lade nr d. i 
bi 'luiike Teller H ... . 

i u ml. id i.g.de VUje, el
’
eile Oll- ll Jib glebo

I U'» 'kl -mi'll' 
ft kidsnde kuv M, ,1 ..I,, ..I I, 
«1. i.g hru -Ur Idle, if 4re glml-n 
lr, h„. .iin. Vngilium-kairi.
- Miodirimid' Mrnueiki rr. kwm 

V 'Uh u i I Ikk- i err kin

kilkrllg IWr-

Hirmtn mw m.r .. inun mi. 
.lg«. , nnn.l.lłlll.n.1 1. ill im 
kullr ll v.w keep I I k'lkrltg 1*1" 
kmiJil.r, »I Kkeip. ion. »ml » I 
dnbbelli I mu" fern Inf Minnukr 
•Imgiii - i mnlff-Mml« Id'll" VI Ml 
lei- -I. i mm m l.jkk-. pea Tn-li »I 
ell- llmi\imligh-ilrr Ini u hr'ilr in 

-el f olks Oimnigk
Mul Hlulmnifni irukede den pul 

■w Til»r -in Ho-i ug h -meagde no. 
»i-i men Intmlr hide mailt* v#r* *1 
Imlii I." iielmlnilvllr Hllllifd Uitdn 
-Ig iił-rf ilni ludniliaMIg* Partamllng, 
•nm hgwle '■pi

r* »■#■■■ frn 
hi" /'n/n I i

fol«» «r lor Mor, «V Vrl 
«on* mer «Ig Ifclra Ol Ifl/f I Mr o» rlll

MrlUpiow Orkowi ll kun »I byli - 
. I Ui 1 om. Uroił# Brkrndrlu rr dkr 
bill oy lor On Yl

NifOing ■« *•-< "■ 
dl. %"d d .di4e»ii u

I «I .Willo14 ,•
1 dr «OUlr«. 'o 

boli« »kr V.1' I 
mi Srlvkli'l'l"

D I ri ,1 nurt Og heilig l I .Ini #1 
eure no IIjMUril. .1 1,0.1 .1 I oik, 
... for l.u H «I ly.no folk.
OM ’eg Of drug»norm el leflv Bilk 
km RrrJ drt boyr

Vor Uiigdom ora* hidr *i i drill-' 
Mg bit On lieu rn NudogO" . Er 
dry Bjfig» Ml A it#pie. rr Oor itoir eg • 
e-eie ulorte Upgk-.l. •> drr rn 
Keiuv eru etdng ilelk.r — outrl. 
bied kll eul Vugdom 0.41 wg meie 1 
Tlg.r dr» lei mrd ungl Mod. Uiuy r 
lin. lor krai bkoflrlkr , ecu, dm mod 
me III MenI. ’in krall el mdir Kll

VI oenler paa,
•I der <i/or*iliOld«iil « I«
,1» «/,'ondfr.dM.d. , •i,Mir«n 
"hij. FrUk dank VngdoM, ln™
fkke kommir mgm fe* iw". ™'b' 
rel tun-.# Irr*,, i SsndsrjpMsau»

Dziennik Duńczyków, zyjqcych w granicach Rzeszy, »Flens- 
borg Avis« (10. 3. 1938) kilkakrotnie pisał o Kongresie naszym. 
Powyżej jedna ze stron, zdobna w plakat kongresowy i znak 
Rodła.

kÜRJLR PORANfSY, tirluwl, 11 warci ISIS r.

Jan Walewski, onset na Sejm

KORESPONDENCJA SPECJALNA ,,KUR JERA PORANNEGO" Z BERLINA
lakdw w Nlrmciech ki dr Boleila 
wb Domndłklmo łapadła dccyilo 
o «wołaniu kongieiu Było to wia
lnie w Im mm dated I o lc| lanie| 
godzinie kiedy lo w lym wmym 
mlelKU Ił lal lemu wileti po I la 
wołano do łyda Zwl«i«k Polak*» ' ■ 
w Nlemciech Ple* •—<e lal nie 
ilannel walki a'ue

Nlemciech Haropoliklm i Niech b- vy byt dla wwułkkh mirt*’ *■' 
dile pochwalony. -rodowych R- *"•

Na •••■ ' na wiek'

Poniżej przytaczamy wyjqtki z artykułu obecnego na Kon
gresie redaktora Jana Walewskiego.

»Kurier Poranny« - Warszawa 13 marca 1938 r.

»Wspaniały przebieg Kongresu, dynamizm polskiej tężyzny, 
owianej dumq narodowq i siłq patriotycznego napięcia - 
miały w sobie coś z szalejqcego, »radosnego żywiołu«, który 
— jak lew w klatce - dusił się w tej największej sali teatral
nej Berlina. Pójdzie teraz ten wicher po wszystkich polskich 
osiedlach w Niemczech, po Polsce, pójdzie na cały świat, by 
dać prawdzie świadectwo...

Potężny »Manifest Młodych« kończy Kongres. Jak bujny, 
oszałamiajgcy las, dorasta młode, wspaniałe polskie pokolenie... 
Chciałoby się uściskać każdego z nich. Ostrożnie jednak - nie 
można za bardzo ściskać, bo za każdym dotknięciem tryska 
z nich Polskość jakimś samorodnym, żywiołowym gejzerem... 
Gotowi cię zalać...«

141



HOŁD LUDOWI POLSKIEMU 
W NIEMCZECH
W SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej Senator 
Jeszke - mówiqc o Polakach w Niemczech - 
powiedział:

»Kongres Polaków w Niemczech zajgł stanowisko 
godne i dumne. Jako główny wynik tego Kongresu 
uchwalono pięć Prawd Polaka. Sq to zasady, które nie 
tylko mogq przyświecać wszystkim mniejszościom naro
dowym, gdziekolwiek one sie znajdujq, ale powinny 
też być przykładem dla nas wszystkich. Z tego miejsca 
wyrażam naszym braciom w Niemczech hołd«.

»POLACTWO RADOSNE«
Odgłos u Polaków Zagranicq

W »Naszym Życiu« nr. 172 (tygodnik Polaków na Łotwie) 
znajdujemy w artykule Wandy Ihnatowiczówny następuigce 
zdania, które oddajq myśli nuitujqce po Kongresie Polaków 
w Niemczech Polaków z Zagranicy:

»...Rodło, olbrzymi symDoliczny znak i Polactwo spod tego 
znaku jest jakieś bliskie i swoje i drogie. Moc i siła Ludu Pol
skiego w Niemczech napawa otuchq i wiarq. Hasło Wytrwamy 
i Wygramy nie budzi ani cienia skeptycyzmu czy wgtpliwości.

Prynq z zachodniej strony jakieś niewidzialne prqdy niosqce 
pociechę i radość. Bo Polacy w Niemczech to Polactwo radosne. 
To nie cierpiętnicy przygnieceni jarzmem dnia poprzedniego, 
przywaleni codziennymi troskami - nie. Właśnie to wolni, radośni 
obywatele nie skarzqcy się a oskariajqcy, nie znoszqcy swoich 
krzywd w pokorze^a rzucajqcy je w twarz krzywdzicielom.«

ties NflraiicKamiiiiiiiwp
„Niech bqdzlo pochwalony Jezus Chrystus1*!

Z Pogranicza 
i Kaszub 

na Kongres

Dziennik dla Polaków na Ziemiach 
Pogranickich pisał w dzień Kongresu: 

» Dzieje się poraź pierwszy w naszym 
życiu, że zwołujemy Kongres Polaków 
z ca łych Niemiec. Fakt ten napawa 
nas ogromną radością i to uczucie 
przywozimy do Berlina na powitanie 
Braci z innych Dzielnic naszej Naczel
nej Organizacji. «

m. M Pvle V' -M, iMe 7 norm 193$ r. Rok x <x viii

•» *rl*» »d I**‘ 1 «o V<| fO pol
" “"R »sut r» s Lr,Sw tir * .* - scsirc ”

„Spotkaü się bracia"

„Polska matką nasza, nie wolno mówić o matte źle”
'MunjmmazBmmiL

Naród Pohhl mo w Niemczech godnych fi zgodnych synów
Podniosły przebieg pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech
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CASINO

Pllnisfer Józef Betk w «zumie
Urociykte^ powitanie na dworcu kolejowym
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»Kurier Łódzki« (7 III 1938) 
- na caiq stronę dał tytuły »Spotkali się bracia - Polska 

matkq naszq, nie wolno mówić o matce źle - Naród Polski 
ma w Niemczech godnych i zgodnych synów - Podniosły 
przebieg Pierwszego Kongresu Polaków w Niemczech.«

toJ znakitm Roiła
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»Pod znakiem Rodła — Tysiące Pola
ków zjeżdża na Kongres do Berlina« 

,,Dziennik Poznański" 6 III 1938.

Jak czytamy w Biuletynie Prasowym 
Światowego Związku Polaków z Za
granicy, który Pierwszemu Kongresowi 
Polaków w Niemczech poświęcił wiele 
miejsca a rozniósł wieść o nas do 
wszystkich zakątków świata, w których 
żyją Polacy, a jak wnioskujemy również 
z zapowiedzi przeróżnych dzienników 
polskich zagranicą, Kongres nasz jest 
stałym tematem zebrań Polaków w 
poszczególnych krajach świata, a 
organizowane są w Polsce jak i za
granicą wieczory odczytowe na temat 
pierwszego naszego Kongresu, na
szego życja i naszej walki.
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Wielbi Dzień polaeiwa w Niemczech
KONGRES W BERLINIE!

Wydanie kongresowe dziennika Pola
ków na zachodzie Rzeszy

List do Polaków 
na Westfalii

Dziennik warszawski »Nowa Pra
wda« zamieścił z okazji Kongresu 
Polaków w Niemczech poniższy list:

„W zwiqzku z 15-leciem Zw. Pol. 
w Niemczech godzi się przypomnieć, 
jak to Rodacy na Westfalii wielkq 
przysługę okazali żołnierzom polskim 
przebywajqcym w r. 1920 w obozie 
internowanych w Mindenie, gdzie zna
leźliśmy się na skutek odcięcia nam 
odwrotu podczas najścia tbolsze
wickiego na Polskę.

Dnia 11 września 1920 roku wy
chodzący w Bochum »Wiarus Polski« 
zamieścił do Polaków na Westfalii 
odezwę, w której wzywał do oka
zania nam pomocy. Jak długa i szeroka 
Westfalia popłynęły ofiary. Choć sami 
biedni tamtejsi Polacy otoczyli nas aż 
do wyjazdu z obozu, tj. do 3 listopada 
1920 r. wydatnq pomocą.

Z okazji 15-tej rocznicy istnienia 
Zwiqzku Polaków w. N. w imieniu b. 
internowanych obozu Minden-Heide 
z głębi wdzięcznych serc ślemy Im 
najlepsze życzenia.

B. internowany obozu 
Minden, b. żołnierz 2 
karp. Gen. J. Hallera.«

PRAWDY POLAKÓW
»Prawdy proste jak ten Lud 

prosty — ale jak one tam brzmiq! 
Iluż Rodaków z Niepodległej Pol
ski mogłoby się tam uczyć dumy 
narodowej ..A

„MYŚL POLSKA" - WARSZAWA

»Wytrwamy i wygramy«
SpołecznO-literacki tygodnik kobiecy »Bluszcz« zamieszcza 

w nr. 12 bogato urozmaicony zdjęciami artykuł red. Podhorskiej- 
Okołów. Autorka uczestniczyła w Kongresie i dzieli się wraże
niami z czytelnikami. Poniżej parę tylko zdań:

»Mrowisko ludzkie, szemrzące naokół. Płyną i płyną jamami 
wszystkich wejść, zda się potworna gardziel sali me zdota ich 
wszystkich połknąć i pochłonąć. Oto stanęli muiem: chłop 
w chłopa, baba w babę, dziewucha w dziewuchę na schwał. 
A między nimi gdzieniegdzie siwa głowa starca, maleńka, po
marszczona, jak piąstka, twarzyczka babuleńki, co jeszcze Polskę 
pamięta z lat dziecinnych. Zewsząd ściągnął Naród. Ze Śląska 
Opolskiego, z Pogranicza, z Kaszub, z nad Łaby, z Warmii 
i Prus Wschodnich, z Westfalii i Nadrenii. Czoła otwarte, gęby 
rumiane, oczy siwe i błękitne, usta roześmiane, bary szerokie, 
ręce urobione od pługa, od młota, od kilofa. Prawa to krew 
piastowska...«

»Poza swoją wartością ideową Kongres budził podziw 
i szacunek silną i mądrą organizacją. To było nie tylko świa
dectwo, że Polskość w Niemczech żyje, że prawem jej jest 
utrzymywanie związku z Macierzą, ale również świerme zdany 
egzamin z karności, sprężystości, solidarności, opanowania, 
równowagi, uświadomienia i wyrobienia obywatelskiego.«

'?TtTOTT)*rr KLTrrrn rnn:r?.-\r •

') »Ironie
-r. ku n«m

Polska może być dumna ze swych synów
w Niemczech.

Uroczysty Konyres w 75-lecie Związku Polaków w Rzeszy.
eitlf izland.irom ludu poliklego orei po- zaznaczył: Miedzy nami nie me mlejite
IV i«l w .ly-iiku-h .1,.lokalów I gołci kon dla pertylnlclwe, kia«, »łanów. Każdy a 
greoiwyeh W dliiivzni mowie programu na« Polaków kaidemu ł Polaków Jen bra
wo i k. Humań.ki «rlinraklrryznwal hasło lemtlały pol,l,,ro0-

„w 1 Olbrzymia »nla herliń«klegn „Theater 
I Volke»" wypi'lniln «io po lirregi przy 
I l>» lymi lei, palium ze n-»ry«ikieh okolic 

' 1 Niemiec Z powodu hreku nilr.'sca w «all, 
niopiieej pomieścić tylko ».000 osób. około 

I 2.000 delegatów nla mogło (ul vvil.it ud,la 
J lu w obradach.

nrirdilnrrlclale ludności polskie) z’lnych 
\r»lótv aurope)«kich, mianuwlcio z Czo
ło Słowacji Rumunii. AiiKtrJI. Odiió.ka. 
ik równie), ze Sianów Zjeiliinrrnnveh ornz 
•znl coście i Polski, erlern zlofcnla wy-

■Hmlßonowij^’Smy! lClXw"w'ttlom-

•nmejsznśei nnr-ulnwel lllewikle) w 
Maczulallli. Wśród «zerepii golrl 

oheenv hfl w imienin światowe-

i prymasa Pniaki ka kar

zażera
h’o/woiiicdi: -W gór* «area".

mä mis, RtznAM:
luków w Niemczech oświadczyli 

Kongrc« dziaioUzy leal nic tylko dl* 
wa, .1. dl* emtcgn narodu polskiego 
wltlklnt dnlim. atwordza bowiem, la

„Polskość Istotą duszy Polaka”.
Ożywili nni duch polskości — mówił 

ks on Iron - nie chociaż tak »obie tq na 
ya liaronowołó i wiarę cenimy i właśnie 
II 'ego ro in »«Inc lak cenimy, oddajemy 
Ooou. co Jul lluitno a p.ińilwu, co do 
pońitwe n.ilrty Poilkicśliwałł onMcpnio

».ÄtrttBSL ’iTSSÄ
półtora miliona braci z narodu polskiego 

potrafi (rwać I walczyć

Nnalępiiie ecnleezno fyryenla »lotylr 'awda.
grosowi młoda Polka i Ameryki.
Zaorska, imicninni mlndilcly pok

SÄLV' '

Tak pisał »Ilustrowany Kurier Codzienny« 9. III. 1938. 
Poniżej głos bytomskiej »Ostdeutsche Morgenpost« (9. Ill 38)

,Twarda - harda brać!'
» Myśl Polska « nr. 6 (52), 

tygodnik, wychodzący w 
Warszawie druk u je artykuł 
F. Zahory o Kongresie: 

»PolaUwo Walczące« 
»Tak siebie nazwali i 

słusznie: piętnaście lat bo
jowania o skarby naro
dowe. W trudnych, bardzo 
trudnych warunkach. Pół
tora miliona tego Po- 
lactwa usiłowano ubić 
najstraszniejszą bronią - 
milczeniem. Totschweigen. 
Nie dali się. Powiedzieli: 
jesteśmy. A dziś nie tylko 
są, lecz wierzą, że wytr
wają i wygrają!

Dumna to, a twarda 
harda bi ać...«

Stolic Wen itt Seutftiilanb
?lm Sonntag fanb and 9lntab bed 15iäbrigen 

Sefleben bed ©unbed ber Wen in Dentlcblanb 
ber erfte K“ o n g t e fe her 93 o I c n D e n t f rfj • 
lanbd im heater bed 33olfed. bad bon ber Or* 
flanifation „Kraft burd) ftreufoe" bem 9Men* 
biinbe ,tur Verfügung geftcllt morben mat, ftatt. 
Der Sorfi&enbe, Pfarrer Dr. Do ma uf fi, 
Ü’Tacb über „Dad 93olentmn. bad 29efeu b<r Seele

9(nfä)lie6cnb übcrtradite Domherr 3 ba
tom f f i bije GJriibc bed Korbłnald !ö 1 o n b unb 
bcrlad ein schreiben bed Sfarbinald an ben Kon- 
arefe. Die Oirii&e bed Söeltoerbanbed her 2Iu8- 
fanbdLalen überbradjte ber weite Corfl&enbe 
biefcd 93erbaubc8, 93 o n f i e ro i c a. itamend ber 
bofnifdjen Önqenb in SImerifa farad) ftrnulcin 
3 a o r f f a unb für ben 93crbanb ber nationalen 
'.Winberbeiten in Deutlcblanb ber SRcbaftcur bed 
bänil^cit „^Icndburg 2Ibid", (J b r i ft i a n f e n. 
Der Vertreter bed Scltocrbanbcd ber füuälaiibd- 
öalen, fßanficmicÄ, betonte in feinen 9liidffti)run- 

i, baf; im SBcItocrbanb ber Mudlanbdpolen 
) t Millionen 93 o l c n o r a Q n i [i e r t

let Union Tonne fid) *u ihrem SolfStum r 
oerenneit unb mit bcm fOZutterlanbe feine Ser 
“j1  ̂auf nehmen, ba ein fold-- Sefenntn«*
btę Solen in ber Sotojetuv 
wate mit ber Unter»eid)nun. 
Urteils. ^ ^atte Sfart»-
)Infßrad)c bi<
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»Cztery kłamstwa i jeden fałsz«
Dnia 8IV 1938 prasa polska w N. zamieściła artykuł, który przytaczamy 

następnie w zasadniczych jego wyjątkach:

»Jesteśmy zmuszeni, »przychwycić za rękę« i napiętnować 
brzydka wadę »Deutscher Pressedienst in Polen für In- und 
Ausland«. I to w zwiqzku z artykułem tego serwisu prasowego 
p. t. »Bekennermut und Nationalkataster«, który ukazał się 
w »Posener Tageblatt« nr. 73 z dnia 30 III 38 a usiłuje wy- 
ciqgnqc pełne zawiści wnioski z Kongresu Polaków w Niemczech, 
który się odbył w dniu ó III 1938.

Wobec kłamliwych insynuacyj należy stwierdzić:
1) Nieprawdq jest, jakoby sala »Theater des Volkes« została 

przez władze niemieckie oddana do dyspozycji Zwiqzkowi 
Polaków w Niemczech.

Prawdq natomiast jest, że salę tę uzykał Zwiqzek Polaków 
w Niemczech drogq zwyczajnego kontraktu dzierżawnego między 
władzami teatru a Z. P. w N. Podkłady w postaci korespon
dencji i kwitów posiadamy.

2) Nieprawdq jest, jakoby Ministerstwo Komunikacji Rzeszy 
oddało do dyspozycji na Kongres specjalne pociqgi drogq 
wyjqtku, jakby to wynikało z artykułu D. P. D.

Prawdq natomiast jest, że pociqgi takie uzyskali uczestnicy 
Kongresu z uwagi na niemożność pomieszczenia tak wielkiej 
ilości w pociqgach normalnych. Władze kolejowe były znie
wolone wskutek tego włgczyć osobne pociqgi, jak to się odbywa 
normalnie na zasadzie taryfowych przepisów kolejowych.

3) Nieprawdq jest, jakoby sala »Theater des Volkes« była 
udekorowana polskimi barwami państwowymi.

Prawdq natomiast jest, że sala nie została wcale udekoro
wana. W sam dzień Kongresu nadto, przed rozpoczęciem tegoż, 
przybył specjalny przedstawiciel tajnej policji państwowej by się 
naocznie przekonać, ze sala nie posiada dekoracyj o barwach 
państwowych polskich.

4) Radio niemieckie nie transmitowało do Warszawy prze
biegu Kongresu Polaków w Niemczech, jakby to mogło wynikać 
ze sposobu przedstawienia sprawy przez »DPD«.

Prawdq natomiast jest, iż na podstawie wzajemnej umowy 
z radiem polskim, radio niemieckie miało dokonać zdjęć na 
taśmę dla radia polskiego. Ponieważ jednak samochód radia 
niemieckiego, wyposażony w urzqdzenia techniczne, przybył 
dopiero w czasie drugiej części Kongresu, zdjęć tych nie dokonano.

Przebieg Kongresu, nadawany przez rozgłośnię warszawskq 
w dniu 12 marca br., był nagrany przez Zw. Pol. w N. który 
posłużył się prywatnym przedsiębiorstwem.

I. Nieprawdq jest, jakoby kierownik naczelny Z. P. w N. 
dr. J. Kaczmarek w czasie swojego przemówienia wypowiedział 
zdanie: »Zw. Polaków nie uzna żadnej statystyki, a przede wszy
stkim nie uzna takich statystyk, które zostanq przeprowadzone 
przez czynniki urzędowe, stowiajqce pojedynczego człowieka 
pod bezpośredni wpływ tychże czynników «.

Prawdq natomiast jest, że w całym przemówieniu dr. J. Ka
czmarka takiego ani podobnego zdania nie ma.«

<$ine <3Hetd&§fogmsg 5c§ VotenBimbeS
M »erititT 8. 3tobr-3.
«Wtäfelicf» i>cź löiäbrigen Se.fteticnś beS ValertbuntoeS in 

Seuttolamb fanb am Sonntag im „Zf) eater beS VolfeS", <bag tion 
ber Drgamfotipn Hbg ,;atr Verfügung geftctrt mar, ber er ft« 
R o n g r c ß ber Voten $ eutfd>tanb§ ft'-tt. vor»
iitjcrtbe, Vfarrer Ttr. S o m a n f r i, MriiBtc <jr ' v 
uttb SRItgtiebem- »ie^ '><mbe? -n >
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Dziennik poświęcony sprawom Ludu 
Polskiego na Slqsku Opolskim pisał 
w dniu Pierwszego Kongresu:

»Z Ojcowizny śląskiej przybywamy. 
Przeszłość naszą, rozciągającą się na 
przestrzeni wieków kształtowała za
cięta a mocna wola. Ta sama wola 
stanowi o naszych losach dzisiaj 
i w przyszłości«.

RADIO
Rozgłośnie Polskiego Radia podały 

jak o tern donosimy na stronach 11 i 12, 
wyjątki Kongresu w programie audycji 
dla Polaków za granica. Reportaż 
z Kongresu w Polskim Radio przepro
wadził redaktor »Młodego Polaka 
w Niemczech « Edmund Osmańczyk

»PAT«
Oficjalna Polska Agencja Telegra

ficzna pisałam, in: »Wszyscy uczest
nicy z najwyższym uznaniem wyrażali 
się o świetnej organizacji Kongresu. 
Każdy z delegatów spotkał się z pełną 
opieką Komitetu Kongresowego, otrzy
mując bogaty i niezwykle starannie 
wykonany materiał orientacyjny, a 
przedewszystkim »Przewodnik Kon
gresowy« zawierający niezbędne 
adresy i mapy. Poza świątecznymi 
wydawnictwami pism polskich, wycho
dzących w Niemczech, rozdawano 
artystyczne pocztówki, znaczki oraz 
odznaki pamiątkowe«.

»DNB«
Niemieckie Biuro Informacyjne — 

Deutsches Nachrichten Buero zastą
pione było na Kongresie, podobnie 
jak szereg gazet niemieckich, przez 
własnego sprawozdawcę.
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