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mocy oraz ulg. Pomoc ta oraz stosowane ulgi powinny doprowadzić 
do wyrównania sytuacji ekonomicznej tutejszego rolnictwa w sto
sunku do ziem dawnych. Nie chodzi więc o przywileje, a o danie 
możliwości jednakowych szans do dalszego rozwoju.

M A T E R I A Ł Y
TA »K U SZ  CIEŚLAK

MATERIAŁY O PRZEŚLADOWANIU PRZEZ HITLEROWCÓW 
LUDNOŚCI POLSKIEJ NA TERENIE WARMII, MAZUR 1 POWIŚLA

RAPORTY KONSULÓW POLSKICH

Położenie ludności polskiej pod rządami hitlerowskimi jest znane 
jedynie z okresu wojny. Nawet i w tym wypadku w stopniu nie
dostatecznym, bo uważamy za oczywisty pewnik, że zbrodnie hitle
rowskie w całym ich zasięgu ' powszechnie są znane i nie potrze
bują dalszego udokumentowania. Dokumentacja okresu międzywo
jennego właściwie nie istnieje. To zaniedbanie wymaga szybkiego 
usunięcia i ogłoszenia wszystkich dostępnych materiałów. Tylko 
wówczas możemy oczekiwać od historyków pełnego obrazu dziejów 
okresu międzywojennego. W obecnej sytuacji wydawane są prace, 
zaprzeczające prześladowaniom wcześniejszym i traktujące dekla
racje hitlerowskie w stosunku do Polaków jako lojalnie i konse
kwentnie w ypełniane1). Rząd hitlerowski, próbując przerzucić od
powiedzialność za wywołanie wojny, powoływał się na raporty swo
ich konsulów o położeniu ludności niemieckiej w Polsce2) i prze
konywał o diametralnie lepszym położeniu ludności polskiej w Niem
czech hitlerowskich. Bohaterstwo oporu mniejszości polskiej w Niem 
ezech nie zostało dotychczas włączone do skarbca pięknych tradycji 
naszej historii, choć ogólniki na ten temat i literackie opracowania 
istnieją. Moim zdaniem konkretny dokument ówczesny ma ogromną 
wartość i tylko on może w wielu wypadkach przekonać.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Polskiego Instytutu Spraw Między
narodowych mogę przedstawić kilka dokumentów z archiwum b. Mi 
nisterstwa Spraw Zagranicznych, które omawiają sytuację w naj
bardziej zapalnym terenie, jakim wówczas były Prusy Wschodnie. 
Wartość ich zwiększa okres opracowania. Referują one skutki ugody 
min. Becka z Niemcami hitlerowskimi dla Polonii w Niemczech. 
Pokazują zakłamanie hitlerowskie, które w niczym nie zmieniło 
stosunku do ludności polskiej, mimo odmiennych deklaracji kie
rowników polityki. W praktyce terenowych władz hitlerowskich ugo
da z min. Beckiem niczego nie zmieniała. Dokumenty powyższe 
docierały do wiadomości min. Becka. Były przecież raportami jego 
urzędników, przeznaczone dla wykorzystania w kierowanym przez 
niego ministerstwie. Ich wymowa jest niedwuznaczna i stanowiły

’) Breyer Richard: Das D eutsche Reich und Polen 1932 — 1937. A ussen- 
politik  und Volksgruppenfragen, Würzburg 1955, XII +  372p.

2) Zweites W eissbuch der D eutschen Regierung. Dokum ente über die 
E ntw icklung der D eutsch-Polnischen Beziehungen und die Ereignisse 
von 1933~bis zur Gegenwart. Basel (1940) str. 595, pozycje nr 58 (str. 85/86), 
59 (str. 86), 60 (str. 86/87), 64 (str. 90/91), 65 (str. 91/92).
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one oskarżenie kierunku ugodowej polityki wobec hitleryzmu. Ich 
wymowa oskarżycielska skierowana jest nietylko przeciw hitlery
zmowi, ale i wszelkim jego pomocnikom, którzy ułatwiali jemu 
kontynuację zbrodni.

KONSULAT  
w  K w idzynie

N. 3/2 z dn. 3. III. 1935 r.
Sytuacja polityczna w rejonie K w idzyn.

M niejszość polska.
„Po zaw arciu paktu o n ieagresji m iędzy Polską a N iem cam i ludność pol

ska na Ziem i M alborskiej spodziew ała się zm iany kursu m iejscow ych czyn
ników  rządowych w  stosunku do istniejących organizacji ku lturalno-ośw ia
tow ych polskich i w ogóle do całego społeczeństw a polskiego. O ile otwarta  
w alka ustała, to jednak zm iany na lepsze nie w idać. W poszczególnych  
dziedzinach stosunek ten przedstawia się następująco: K om isaryczny landrat 
sztum ski Franz, rolnik z Podstolina, postanow ił kontynuow ać dawną taktynę 
wobec ludności polsk iej, stosowaną przez jego poprzednika landrata Zimmera 
(vide raport w  ub. latach o pracach landrata Zimmera). A w ięc otacza ścisłą  
obserw acją k ierow ników  tow arzystw  polskich, Prezesow i Związku Polaków  
dyktuje, kogo ma zatrzym ać, a kogo w yrzucić z danej organizacji, na ze
braniach otw arcie w yraża się, iż zniszczy on elem ent polski w  pow iecie  
sztum skim .

Inspektor szkolny Irm ler ciągle objeżdża szkoły polskie, gdzie bada pod
ręczniki szkolne, bib lioteki szkolne oraz obrazy i mapy. Ostatnio zakazał 
używ ania map pochodzenia nieniem ieckiego, pozostawiając mapę powiatu  
sztum skiego, na której teren P olsk i oznaczono jako „chw ilow a P olska”. 
Szczególną w agę kładzie na nauczanie historii okresu pow ojennego i rew o
lucji h itlerow skiej. N auczycielom  zaznacza, iż pragnie być obecny w  czasie 
w ykładu na ten tem at. O statnio zażądał spisu w szelkich b inliotek polskich  
na terenie. Biuro Z w iązku Polaków  w  m yśl dyrektyw  otrzym anych z Cen
trali odm ów iło tem u żądaniu. Akcja Związku Polaków  i Towarzystwa  
Szkolnego w  kierunku ośw iecenia ludności polskiej w  celu  posyłania dzieci 
do szkoły polskiej jest policyjn ie ścigana. Rodziny zapisujące dzieci do pol
skiej szkoły są protokolarnie przesłuchiw ane przez m iejscow ą żandarmerię 
i inspektora szkolnego, co do m otyw ów  i okoliczności, na podstaw ie których  
posyłają dzieci do szkoły polskiej.

M łodzież uczęszczającą na zebrania tow arzyskie do św ietlic, oraz ch w iej
nych Polaków , biorących udział w  zebraniu polskim , żandarm eria przesłu
chuje, żądając ujaw nienia przebiegu odnośnej imprezy oraz podania treści 
w ygłaszanych przem ów ień.

N iejeden bojaźliw y nie odważa się przybyć następny raz do św ietlicy , 
lub na zebranie. Kur ja biskupia od kilku m iesięcy prow adzi akcję w k ie 
runku zm niejszania, w zględnie zupełnego kasow ania nabożeństw  polskich. 
Uwzględnia się w nioski proboszczów N iem ców  oraz organizacji n iem iec
kich, n ie zasięgając opinii zarządu kościelnego. W szelkie skargi ludności 
polskiej n ie odniosły dotychczas pozytyw nego skutku. Dotychczas zm niej
szono ilość nabożeństw  polskich w  K w idzynie, Straszew ie, Podstolinie,
Szynw izie, M ikołajkach, K iszporku (vide odnośne raporty).

W N adłukach w ydzierżaw iono dla szkoły polskiej oraz ochrony i św ietlicy  
nowobudujący się dom, którego plany zostały uprzednio zatw ierdzone przez 
pow iatow ą kom isję budowlaną. Obecnie, gdy dom jest w ybudow any, w ładze 
budow lane dow iedziaw szy się o przeznaczeniu domu, odm aw iają przyjęcia  
budow li, tw ierdząc, że grubość ścian jest n ie przepisowa. Również sprawa 
budowy polskiego gim nazjum  w  K w idzynie, która z początku tyle narobiła 
w rzaw y i obaw w  sferach nacjonalistycznych, ucichła. Polakom, obyw ate
lom niem ieckim , landratura w  Sztum ie nadal ogranicza ważność w ystaw ia
nego lub przedłużanego paszportu, co naraża ich na w ydatki adm inistracyjne, 
gdyż przy każdorazow ym  przedłużeniu paszportu lub w ystaw ien iu  nowego, 
musi się płacić pełną opłatę, jak za paszport normalny t.j. pięcioletni. Rol
nictwo polskie, nie otrzym ując zasiłków  z funduszów  „O sthilfe” oraz in sty 
tucji bankow ych niem ieckich, znajduje się w ciężkim  położeniu m aterialnym . 
Sytuację tę w ykorzystują nasyłani przez rejencję kw idzyńską handlarze 
gruntami. Handlarze ci, korzystając z przepustek granicznych, są w  posia
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daniu spisów gospodarstw  niem ieckich w  Polsce, których w łaściciele pragną 
wyprowadzić się do Niem iec. W łaściciele gospodarstw  w  Niem czech są 
w razie dojścia do skutku tranzakcji — zw olnieni od przepisów o zagrodzie 
dziedzicznej. Jednakże dotychczas — poza jednym wypadkiem  — do zamiany  
gospodarstw  nie doszło, gdyż konsulat stara się przeciwdziałać temu, w yk a
zując straty, jakie ponosi zam ieniający się Polak, gdy przeciwnie w łaściciel 
N iem iec w  Polsce pragnie się w yzbyć wyniszczonego gospodarstwa, zaś 
w Niem czech pragnie uzyskać dobrze zagospodarowane.

W eszła ostatnio w życie ustawa bankowa w  spraw ie dalszej egzystencji 
m oże się przyczynić do zlikwidowania na terenie prywatnych Banków L u
dowych (Volksbank), powiatu kwidzyńskiego, w  Starym Targu i Pierzcho- 
w icach, pow iatu sztum skiego poniew aż nie mogą odnośne banki wykazać 
się pozytywną pracą.

Konsul 
(podpis nieczytelny)

Teczka 1-II-1935 — 31-111-1935 r.

Olsztyn, dnia 9 m aja 1935 r.

T a j n e
Do

Ambasady Polskiej
w  B e r l i n i e

„Akcja przeciwpolska na terenie zaostrza się i jest prowadzona z całą 
system atycznością, szczególnie na szkolnictwo polskie i czytelnictwo „Ma
zura”.

Kierują nią w  istocie czynniki adm inistracyjne, np. radca szkolny dr P a
sternack, burm istrz m. Olsztyna Schiedak, poszczególni landraci, nauczyciele  
szkół powszechnych. Coraz częściej agitatorzy niem ieccy używ ają argumentu, 
iż porozum ienie polsko-niem ieckie w krótce się zachw ieje, a w tedy z tym i, 
którzy się angażow ali w  ruchu polskim, dokona się krw awego rozrachunku.

Przez cały kw iecień i ubiegły okres m aja odbywały się przesunięcia  
w ojsk i ćw iczenia polowe. Okres 6 — 11 maja jest pośw ięcony w ielkim  ćw i
czeniom  przeciwlotniczym  na terenie całej prowincji. Zarządza się próbne 
alarm y, chow anie się ludności do schronisk, to znów niem al całkow ite zga
szenie św iateł po miastach i wioskach. Pod osłoną ciem ności wojsko w szel
kich rodzajów broni odbywa ćwiczenia przeciwlotnicze. W ywołuje to wśród 
ludności przekonanie, iż w ojna istotnie nastąpi w  krótkim czasie. Potęgują  
ten nastrój pogłoski, szerzone przez żołnierzy, iż „Genewa zniosła w ypow ia
danie wojny, napad będzie nagły i bez uprzedzenia”. Żołnierze spodziewają 
się jakiejś akcji w  krótkim czasie, przypuszczają, że przeciw Litw ie. Kurs 
przeciwko kościołom  chrześcijańskim  nie został bynajm niej złagodzony. 
Ks. Dobberstein został skazany na karę z zaw ieszeniem  i m usiał opuścić 
Prusy W schodnie, oodobno w yjechał do Gdańska. Ks. Przeperski siedzi po
dobno w  w ięzieniu w  Pile. Sprawa jego zapewne skończy się podob
nym  wyrokiem  i przesiedleniem  go do niem ieckiej parafii. Ostatnio ro
zeszły się w  Olsztynie pogłoski o aresztowaniu jednego z m iejscow ych p a
storów. Fakt ten jest przez w ładze trzym any w  w ielk iej tajem nicy.

W ielkie w rażenie w yw ołała na W armii i M azowszu rozpowszechniona 
przez prasę centrową w iadom ość o uznaniu przez „Deutsche G laubensbew e
gung” kanclerza Hitlera za w cielenie bóstwa germańskiego. Teren tutejszy, 
przew ażnie w ysoce religijny, zareagow ał na to głęboko.

Kierownik Konsulatu  
A. Zalew ski

(teczka 5-4-1935 — 30-5-19351

Kwidzyn, 11. VI. 1935 r. 

T a j n e .
Do

Ambasady R.P. w  Berlinie
W ślad za tutejszym  sprawozdaniem  z dnia 4. 4. br. Nr 7. N. 3/2 K onsu

lat poniżej kom unikuje dalsze spostrzeżenia z dziedziny przejaw ów  w e-

KONSULAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Nr N. 7/3/3

KONSULAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Nr N-7a/2 
m iesięczny raport polityczny  

Nr 2.



wnętrzno politycznych na tutejszym  terenie — w  szczególności, jeśli chodzi 
o stosunek do P aństw a Polskiego w zgl. m niejszości polskiej w  Niemczech.

„Ton prasy tutejszej w  sprawach polsko-niem ieckich jest nadal poprawny. 
W księgarniach jednak od pew nego czasu ukazują się na półkach w ydaw 
nictwa antypolskie w  znacznych ilościach i to w ydaw nictw a, które sw ego  
czasu zostały z w ystaw  księgarskich w ycofane. Objaw ten zaobserwowano 
w e w szystk ich  w iększych księgarniach m iast Kwidzyna, Malborka, Elbląga, 
Iław y, Susza i Sztum u.

W ystawia się zatem  takie w ydaw nictw a jak: „Polen das Gefängnis der 
Völker” Jarosława Vozlki, „Polen w ider P olen”, „Der Kam pf P olens um den 
deutschen Ostraum ”, „Eine geheim e polnische D enkschrift”, „Fort m it dem  
WeiChselkorrider — französiche, italienische, am erikanische, englische, pp. 
Stimmen, über das U nrecht und die K riegsgefahr des Korridors”, „Der 
V erlust der Ostm ark” Georga C leinow ’a, „Ostpreussen und der Korridor” 
Paula Blunka, „Deutschland und der Korridor”, „D eutschlands blutende  
Grenze”, „Aus Schlesiens Sch iksalszeit”, „Das ist P olen” Oertzena, „Die 
Grenzwacht im O sten” Skowronka itd. Zaznaczyć jednak należy, że пр. 
w księgarni „Hansa” w  Elblągu wśród w szystkich tych w ydaw nictw  anty
polskich!, wliidniieje także w ydaw nictw o księgarni D iedrle w  Jena (tytuł 
na fotokopii nieczytelny, przyp.) traktujące o Marszałku Piłsudskim , które 
jak w iadom o zostało przychylnie przyjęte przez polską opinię. W ten spo
sób okno w ystaw ow e wspom nianej firm y elbląskiej przedstaw ia obraz ja
skraw ych kontrastów. Inne natom iast księgarnie usunąw szy z w ystaw  n ow 
sze w ydaw nictw a n iem ieckie o Polsce w yłonione już w  now ej erze stosunków  
polsko-niem ieckich, zastąpiły  je daw nym 5 w ydaw nictw am i w ybitn ie anty
polskim i. Trudno jest narazie przew idzieć, czy jest to objaw  przejściow y  
(odbywający siię w  K rólew cu zjaad VDA i  ekskursja zjazdowców do róż
nych m iast Prus W schodnich, a szczególnie zachodnich), czy też objaw  
podyktow any now ym  kursom  na tym odcinku publicystyki. N ajbliższe ty 
godnie pozw olą w yciągnąć konkretne w nioski w  tej materii.

W szkołach tutejszych, a w ięc także w  szkołach tutejszych polskich są 
kolportowane zeszyty w ydaw nictw a m iesięcznego „Die Schule im Dritten 
R eich” Jugendischriften, Verlag Heinrich Boenke, Berlin S.W. 19. Zeszyty 
np. 23 i 27 tegoż w ydaw nictw a, do którego konsulat m iał przypadkowy, 
lecz bardzo pobieżny w gląd, zaw ierają artykuły o plebiscytach na Górnym  
Śląsku, na W armii i M azurach i inne utrzym ane w  tonie raczej wojowniczym  
w stosunku do P olsk i, a w ięc artykuły, które ze w zględów  zasadniczych  
najm niej się nadają do lektury w  szkołach pow szechnych — pom ijając nie- 
m oralność kolportow ania tego m iesięcznika w  szkołach polskich. Również 
w ydaw nictw a turystyczno-propagandow e takich m iast jak Elbląg, Malbork 
nie grzeszą pobłażliw ością dla faktów  dokonanych postanow ieniam i Trakta
tu W ersalskiego w  odniesieniu do ustanow ionych granic w schodnich N ie 
miec. D w a takie w ydaw nictw a w spom nianych m iast Konsulat załącza A m ba
sadzie do wglądu.

Sum ując pow yższe fakty, stw ierdzić należy, że propaganda rew izjon i
styczna w  N iem czech, w zględnie na terenie Prus W schodnich, aczkolw iek  
mniej krzykliw a, trw a nadal i jest aktyw na. Przy charakterystyce stosun
ków w ew nętrzno-politycznych osobny rozdział należy się traktow aniu N iem 
ców, obyw ateli polskich, którzy przybyli w  ostatnich czasach z Polski do 
N iem iec na podstaw ie przepustek granicznych, osiedlili się tu na stałe, 
uzyskaw szy prawo pobytu i którzy już zdołali sobie tu utw orzyć stałe źródła 
dochodu. Obecnie w  dw óch K onsulow i znanych w ypadkach R ejencja w  K w i
dzynie odm ów iła dalszego prawa pobytu na terenie N iem iec Niemcom, oby
w atelom  polskim . W pierw szym  w ypadku chodzi o niejakiego W ilhelm a L o
gera, który w  kw ietn iu  1933 r. przybył n ielegaln ie do N iem iec z powiatu  
grudziądzkiego. W ładze n iem ieckie n ie robiły mu z pobytem  jego w  N iem 
czech do ostatnich czasów  żadnych trudności. Dopiero dnia 24. 4. br. a w ięc  
po dwóch latach L. otrzym ał w ydalen ie z granic Rzeszy, poniew aż „prze
kroczył granicę n ie lega ln ie”. L. w  m iędzyczasie uzyskał w  urzędzie tutejszym  
paszport konsularny i zgodę starostw a w  Grudziądzu. Leger ośw iadczył do 
protokołu w  K onsulacie, że kiedy osobiście w  R ejencji prosił o cofnięcie  
zarządzenia w ydalenia go z N iem iec, radca rejencji hr. v. der Groeben o ś
w iadczył m u, że m usi w rócić do P olsk i dla zasilenia szeregów  Niemców  
w  P olsce i że na decyzję R ejencji nie tyle w płynęła strona formalna, ile 
hasło dążenia ku w zm ocnieniu żyw iołu niem ieckiego w  P olsce”,
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Na prośbę L. Konsulat w spraw ie tej interw eniow ał w Rejencji bez po
w oływ ania się, oczyw iście, na oświadczenie radcy v. Groebena. Sprawa ta jest 
w toku, w każdym  razie L. przebywa jeszcze w K w idzynie mimo, że w yzna
czony termin opuszczenia N iem iec już upłynął. W drugim w ypadku chodzi
0 niejakiego Haberlanda, który podobnie jak Leger przybył do N iem iec 
z znaczniejszą sumą pieniędzy, których obecnie w yw ieźć im nie wolno, co 
nie pozositanie, zdaniem Konsulatu, bez w pływ u na dalsze decyzje Rejencji.

Konsul 
M ieczysław  Rogalski 

Teczka 5-6-1935 29-7-1935
KONSULAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Nr/N/7a/8  

Raport polityczny Nr 4 
(akcja przeciwpolska)

Olsztyn, dn. 9 w rześnia 1935 r.

Do
Am basady Polskiej

w B e r l i n i e

W dwu raportach doniosłem  o propagandzie rewizjonistycznej, upraw ia
nej podczas w ycieczek wzdłuż granicy nad W isłą. U jaw nienie tej akcji w  p ra
sie zdarzyło się na terenie placów ki po raz pierw szy od czasu zawarcia 
porozumienia prasow o-propagandow ego z Niem cam i. W w alce ze szkołą 
polską wyróżnia się akcja przeciw  szkole w  Giławach, zakończona w ielką  
m anifestację niem iecką w tej w si i nocnym napadem uw ieńczonym  w yb i
ciem  szyb w  budynku szkolnym. Jest to pierw szy tego rodzaju fakt od czasu  
zaw arcia paktu o rfleagresji.

W dalszym ciągu wzm aga się nacisk na czynnych członków ruchu pol
skiego, w ydalania ich z pracy, bojkot gospodarczy, próby zastraszania. Na 
Mazowszu akcja przeciw „M azurowi” staje się coraz bardziej dotkliwa
1 skuteczna.

Urzędy n iem ieckie angażują się coraz jawniej w  akcji przeciwpolskiej. 
Nie osiągnęła ona jeszcze punktu kulm inacyjnego. Narzuca się w rażenie, iż 
w krótce ruch polski będzie m usiał w ytrzym ać nową falę terroru fizycznego. 
Akcja przeciwżydow ska jest prowadzona z ogromną konsekwencją. Bojkot 
gospodarczy spow odował n iem al kom pletny zastój w  przedsiębiorstwach ż y 
dowskich, które stopniowo, ale niepow strzym anie ulegają likwidacji. W zw.iąz- 
ku z tym grozi napływ  do Piolsiki tutejszych Żydów — obyw ateli polskich, 
którzy usiłują w ym ienić sw e nieruchom ości z N iem cam i w  Polsce i przem y
cają kapitały, zdobywając się na dużą pom ysłowość.

Nacisk na k ler katolicki trwa w  dalszym  ciągu. Po W armii rozrzucono 
odezw y, atakujące w  sposób bezw zględny księży. W ydrukowano je w  B ra 
n iew ie (Braunsberg), gdzie — jak wiadom o — znajduje się „Liceum H osia- 
num ” i katolickie przedsiębiorstwo nakładowe. W szeregach duchow ieństwa  
panuje w ielk ie  zaniepokojenie, spowodowane uw ięzieniem  szeregu księży. 
Tak np. w  Malborku uniem ożliwiono służbę duszpasterską przez aresztow a
nie w szystkich księży  m iejscow ej parafii. N ie ulega w ątpliw ości, iż siln iejszy  
nacisk spowoduje odpadnięcie szeregu księży, wśród których jest wielu  
zagorzałych nacjonalistów. Prasa katolicka w  dalszym  ciągu atakuje Polskę 
i ruch polski.

W kilku m iejscow ościach na W armii zanotowano pow stanie grup zw o
lenników  „Deutsche G laubensbew egung”. Charakterystyczne, iż fakt ten 
uszedł uwadze kleru, co św iadczy o słabym  kontakcie z ludnością.

Dochodzące wiadom ości zdają się potwierdzić przypuszczenie, iż na tym  
odcinku nastąpiło zaw ieszenie broni. W w ielu  m iejscow ościach położonych na 
w ażniejszych arteriach kom unikacyjnych w  stronę Polski w znosi się schrony, 
rodzaj małych fortów  i zakłada miny. Szereg w ielk ich  m łynów  — zapew 
niają, iż w szystk ie — pracują od lipca r.b. na trzy zmiany dla wojska. P ra
ce nad budową koszar trw ają bez przerwy.

K ierownik Konsulatu  
A. Z alew ski 
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KONSULAT Olsztyn, 10 października 193-3 r.
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Nr N /7 a /ll  
Raport polityczny Nr 5

Do
Ambasady Polskiej

w B e r l i n i e

W specjalnym  raporcie N/317/5 z dnia 10—X —35 donoszę 
o w zm ocnionej propagandzie rew izjonistycznej wśród młodzieży 
szkolnej i pozaszkolnej. Odnosi się w rażenie coraz w iększego  
ośm ielania i ujaw niania tej akcji, w zrastającej bezceremonial- 
ności czynników  urzędowych, n ie tylko tolerujących, ale wręcz 
nakazujących. R eferenci NSDAP zapew niają na zam kniętych  
zebraniach organizacji na Mazowszu, iż w ybuch w ojny w łosko- 
abisyńskiej rozwiąże N iem com  ręce „a w tedy Prusy W schodnie 
przestaną być w ysp ą”. N ienaw iść do nauczycieli polskich zna
lazła ostatnio wyraz w  skazaniu przez sąd w  Olsztynie nauczy
ciela Adam a K ołodzieja za rzekomą chęć u łatw ienia uchylenia  
się od odpow iedzialności (Begtinstung) p. M alewskiem u. T en
dencyjny ten w yrok i przebieg procesu om aw iam  w  specjalnym  
raporcie. W alkę ze szkołą polską prowadzą nadal czynniki urzę
dowe. Prezydent rejencji olsztyńskiej dr Schmidt, zastrzegł so
bie decyzję w  sprawach zezw olenia na przyjm owanie dzieci do 
szkół polskich z oddalonych w iosek  i przetrzym uje .załatw ienie  
sprawy, aby dać czas organizacjom hitlerow skim  i BDO do 
w yw arcia nacisku na rodziców. Konkretne przypadki referuję 
oddzielnym  pismem.

Perfidne m etody w alki z ruchem  polskim* na Mazowszu cha
rakteryzuje proces Pałaszów, zreferow any ostatnio w  piśm ie 
Nr N/297/2/8/d. 25—X — 1935 r. Akcja przeciwżydow ska trwa
nadal, choć nie w szędzie jest jednakowo silna. Okazuje się iż 
na terenach katolickich nie osiągnęła tego stopnia natężenia, 
cc na ew angielickich. Zasługują na uw agę zajścia w  Dobrym  
M ieście (raport Nr 7a/9 z dn. 17/9/35.

W a l k a  z k a t o l i c y z m e m .
Nacisk trwa, w  dalszym  ciągu zdarzają się aresztowania k się

ży. Organizacje katolickie, z w yjątkiem  ś c i ś l e  r e l i g i j n y c h  
naogół rozbite, prasa zawieszona lub „zglajchszaltowana” szereg 
księży pozostaje w  w ięzieniach. Z racji zjazdu partyjnego 
w  B raniew ie (Braunsberg) zawieszono szereg transparentów, 
w ym ierzonych jaskrawo przeciw  ,,czarnej reakcji” i propagują
cych rasizm. Nie zabrakło i takiego napisu: „Kto grzeszy prze
ciw  rasie, grzeszy przeciw  duchow i św .”. Podczas pobytu w Pru
sach W schodnich kanclerz Hitler specjalnie przejechał przez 
szereg m iast w arm ińskich gdzie, jak donosiła prasa, zorganizo
w ano mu szczególnie gorące przyjęcie.

Szczególną uw agę zwrócono na młodzież, z której djecezji 
^'^rmiń^kiej już tylko 5Vo pozostało w  organizacjach katolickich. 
Św iętom  w  rodzaju „Erntedankfest” nadaje się coraz bardziej 
charakter kultu na wzór „K ultischer H andlung” podczas ostat
niego zjazdu w Norymberdze. Zarazem jednak ze slron.y rządu 
ujaw nia się chęć zawarcia rozejmu z duchow ieństwem  kato
lickim .

Teczka 4.8—1935—30— 11-—1935
Brak jakiegokolw iek podpisu.
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