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5) Podobnie nieuzasadniony jest również zarzut Chojnackiego, że spraw y 
uw łaszczeniow e na M azurach potraktow ałem  „niepow ażnie” , tzn. krótko, 
pośw ięcając tak m ało m iejsca  tem u problem owi. P isząc o tym  na dwóch 
stronach (19—20), rozszerzając nieco tę spraw ę na następnych, uw ażałem  
te krótkie in lorm acje za w ystarczające. Na szczegółow sze rozw ażania nie 
pozw alał m i tem at pracy jak  i b rak  autorytatyw nego opracow ania z tej 
dziedziny.

6) Bez w zględu na określenia C ybulskiej, uw ażam , że Fr. O lszew ski jest 
jednym  z pierw szych poetów ludowych na M azurach, gdyż w przeciw ień
stw ie do innych (jak  np. Grodzkiego, który p isał wcześniej), zachowało się 
k ilkanaście jego w ierszy, k tóre mówią sporo o rozw oju p isarstw a tego poety.

7) Z dum iew ająca jest uw aga Chojnackiego dotycząca G iersza, którego 
twórczość niesłusznie zdaniem  jego pom inąłem  (zaznaczając zresztą o tym 
na stronie 66). W iersze M. G iersza to przede w szystkim  tłum aczenia z języka 
niemiecKiiego o charakterze wi er n o po d d a nez y m w  stosunku do m onarchii 
pruskiej.. Poza tym G iersz był człowiekiem  z jednej strony zasłużonym  dla 
spraw y piśm iennictw a na M azurach, z drugiej jedn ak  przyniósł w iele szkody 
spraw ie polskiej, ugruntow ując w śród M azurów poczucie odrębności, a  n a
w et w rogości do Polski i Polaków . Jego  działalność nie doczekała się peł
nego, Krytycznego opracow ania, a zdania na tem at jego działalności są b a r
dzo podzielone (św iadczy o tym m. in. dysk usja  ja k a  toczyła się na łamach 
„Ż ycia O lsztyńskiego” w r. 1956 m iędzy T. Ruczyńskim , Wł. Chojnackim  
i E. M artuszewskim ).

8) Jeżeli chodzi o obwolutę, to nie zam ierzam  polem izować z uwagam i 
ChojnacKiego, gdyż nie m iałem  żadnego wpływu na je j treść.

Fakt, ze autor opracow ujący jak ie ś wąskie,, specjalistyczne zagadnienie, 
m usi przeprow adzać często szczegółowe badan ia nad całym  okresem , św iad
czy o słabym  rozw oju w iedzy historycznej o W armii i M azurach. Brak  
autorytatyw nych opracow ań o charakterze ogólnym  (jak  np. m onografii cza
sopism  regionalnych) utrudnia rozw ój innych gałęzi wiedzy. Nie bez słusz
ności będzie zatem  stw ierdzenie, że uniknięcie potknięć jest w takim  -wy
padku praw ie niemożliwe.

POŁOŻEŃ li: EKONOMICZNE POLONII W NIEMCZECH W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM

*) STRESZCZENIA REFERATÓW W YGŁOSZONYCH NA SESJI NAUKOWEJ 
P T H. W OLSZTYNIE DN. 16. XII. 1957

ZYGM UN T LIE T Z  - W O JCIECH  W R Z E SIŃ SK I

Z problem atyki stosunków  gospodarczych P rus Wschodnich.

Uw agi autorów  nie pretendują do w yczerpującego omówienia całej pro
blem atyki. M ają  cne za zadanie jedynie zobrazow ać wyniki dotychczaso
wych badań i um ożliw ić zrozum ienie tez staw ianych w dalszych referatach 
szczegółowych. Zagadnienia w ym agają  odrębnych badań

Na w stępie autorzy stara li się o pokazanie sy tu acji ekonom icznej Prus 
W schodnich przed pierw szą w ojną św iatow ą, zw racając szczególnie dużą 
uw agę na uzależnienie gospodarki prow incji od powiązań ekonomicznych 
z R osją  carską. Po om ówieniu zmian politycznych wynikłych po pierw szej 
w ojnie św iatow ej, które spow odow ały zerwanie zasadniczych pow iązań eko
nomicznych, pokazano krytyczną sy tu ację  gospodarczą regionu. O m aw iając 
kryzys gospodarczy P rus W schodnich autorzy podkreślali, że przejaw y kry
zysu, jakie w ystępow ały w Prusach  W schodnich, były charakterystyczne dla 
w szystkich rolniczych dzielnic P ań stw a Niem ieckiego.

Główny ciężar życia gospodarczego P rus W schodnich spoczyw ał wówczas 
na rolnictwie, które w  om aw ianym  okresie przechodziło w całej Europie 
znaczny kryzys. Rentow ność gospodarki rolnej była uzależniona przede

*) Streszczeń dokonali prelegenci. R eferat Ja n a  Baczew skiego streścił 
Ju lia n  M alewski.
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w szystkim  od ceny na płody rolne, w ykazując tendencją zniżkową. Ceny 
kształtow ały się pod dyktatem  rynków ogólno-niem ieckich, a w grę wcho
dziły dodatkow e koszty związane z opłatam i za transport. Autorzy omówili 
cały zespół przyczyn pow odujących spadek rentowności rolnictw a wschod- 
nio-pruskiego. Rolnictwo w schodnio-pruskie przynosiło duży deficyt. Po 
1925 roku roczny deficyt dochodził do 200 milionów m arek, gdy ogól
na w artość rolnictwa w ynosiła ok. 2 m iliardów  marek. W związku z tym 
w zrastało  zadłużenie rolnictwa, przy czym w odróżnieniu od okresu sprzed 
1914 roKu pożyczki m iały charakter konsum cyjny, a nie inw estycyjny. W ła
dze niem ieckie zaniepokojone takim  stanem  rzeczy czuły się zobowiązane 
do znalezienia pomocy w postaci przyznania znacznych kredytów  państw o
wych, dla zapobieżenia kryzysu wszystkich gałęzi gospodarki, a głównie 
rolnictwa. T ak  zrodziła się słynna O stpreussenhilfe.

Autorzy om ówili rozwój i form y akcji podkreślając, że kredyty te nie 
rozw iązyw ały w sposób zasadniczy kryzysu gospodarczego, przynosząc tylko 
chwilowe rozw iązanie trudności, odsuw ając ostatecznie załatw ienie spraw y 
na plan dalszy.

N astępnie omówiono sytuację przem ysłu na terenie Prus W schodnich po 
pierw szej w ojnie św iatow ej, zw racając uw agę na pogorszenie warunków  
ze w zględu na utrudniony dowóz surowców i ograniczenie rynków zbytu. 
D la ilu strac ji ogólnej sytuacji ekonom iki P rus Wschodnich autorzy podają 
cyfry dotyczące ogólnego bilansu handlowego, w ykazując ciągłą tendencje 
w7 kierunku zw iększania ujem nego salda.

Ja k o  Kolejny problem  omówiono w ysiłki w ładz niemieckich dążące do 
intensyfikacji produkcji rolnej, zw racając uw agę na dwa n ajbardziej cha
rakterystyczne momenty: dążność do przebudow y struktury rolnej — two
rzenie gospodarstw  wielkochłopskich i m eliorację. Ta pierw sza spraw a m iała 
szczególnie duże znaczenie po 1933 roku. W przem yśle po 1933 roku program  
gospodarczy przewidyw ał, że rozwój pójdzie nie w kierunku industria
lizacji, lecz w kierunku aktyw izacji istniejących gałęzi przem ysłu, przez 
rozouoowę zakładów, podniesienie stanu zatrudnienia i urucham iania za
kładów, które by uniezależniały prowincję od innych części państw a nie
mieckiego.

W zakończeniu autorzy stw ierdzili, że zmiany po 1933 roku aczkolwiek 
polepszyły położenie prow incji, nie przyniosły radykalnego przewrotu. Prusy 
W schodnie w okresie międzywojennym, oddzielone od naturalnego zaplecza 
gospodarczego w postaci rynku polskiego i rynku północno-wschodnich 
państw  europejskich, znajdow ały się w stanie dużej izolacji i były ■zmuszone 
do prow adzenia polityki gospodarczej w  kierunku równoleżnikowym. U za
leżnienie życia gospodarczego prow incji od kierunków równoleżnikowych 
było uzasadnione w zględam i politycznymi, ale nie gospodarczym i. Mimo 
energicznych w ysiłków  nie m ogło dojść do zapobieżenia istnienia ujem nego 
b ilansu handlow ego i płatniczego Prus Wschodnich.
JA N  BA C Z EW SK I*)

Spółdzielczość polska w Niemczech.
„ Ja k o  prezes Zw iązku Polskich Tow arzystw  Szkolnych — jak  zaznaczył 

J .  baczew ski — w yw ierałem  sw ój wpływ także na życie gospodarcze m n iej
szości polsk iej w Niemczech. Wychodziłem z założenia, że bez należycie 
ugrunrow anej podstaw y gospodarczej nie sposób było budow ać szkolnictw a

*) Ja n  Baczew ski ur. się 13. X II. 1890 r. w Gryźlinach, pow. olsztyńskim . 
Pochodził z zasiedziałej w arm ińskiej rodziny. Szkołę powszechną ukończył 
w Gryźlinach, do gim nazjum  uczęszczał w Braniew ie, do szkoły rolniczej 
w Olsztynie. Zdem obilizow any z w ojska w 1918 roku, został członkiem Rady 
Żołnierskiej i prezesem  nowozałożonego Tow. Ludowego w Gryźlinach 
W 191У r. organizował wybory kom unalne w pow. olsztyńskim , wszedł do 
sejm iku powiatowego z listy  polskiej. We wrześniu 1919 r. został kierow ni
kiem ak cji plebiscytow ej i sekretarzem  R ady Ludow ej w Olsztynie. Podczas 
plebiscytu zorganizował 17 polskich szkół powszechnych (w 12 szkołach 
wprowadzono język polski). Po plebiscycie uwięziony w Olsztynie, w y
puszczony na podstaw ie am nestii. Za akcję antyniem ieeką ponownie uw ię
ziony. Po uwolnieniu oraz pow staniu w 1920 r. Zw. Polaków  w Prusach 
Wscnodnich, a 1921 Tow arzystw a Szkolnego, został Baczew ski kierow nikiem  
cbu placów ek w Olsztynie. Przyczynił się do zreform ow ania Banku L u do
wego w Olsztynie, uporządkował Bank M azurski w Szczytnie. Za skiercw a-
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