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Zofia  Januszkiewicz

WYSTAWA W 60 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA 
ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

Wystawę historyczną pod tytułem: „Związek Polaków w Niemczech 
Dzielnica IV 1922—1939” otwarto w Muzeum W arm ii i Mazur 14 czerwca 1982 
roku. Zadaniem było zwięzłe i przejrzyste ukazanie genezy Związku Polaków 
na terenie P rus Wschodnich, w arunków  i kierunków jego działania, sylwetek 
działaczy, osiągnięć tego ruchu oraz konsekwencji, jakie ponieśli jego członko
wie w okresie II wojny. Dodatkowo starano się eksponować zagadnienie od
działywania k ra ju  na Polaków w Niemczech.

Do urządzenia w ystaw y wykorzystano obiekty ze zbiorów Muzeum W ar
mii i Mazur w Olsztynie, Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha K ętrzyń
skiego w Olsztynie (dalej OBN), Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego (Instytut Mazurski), Wojewódzkiego Archiwum  Państwowego 
w Olsztynie (dalej WAPO), Muzeum Górnośląskiego w Zabrzu, Muzeum Bu
downictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w B ar
czewie oraz osób prywatnych.

Koncepcję m erytoryczną w ystaw y opracował zespół pracowników muzeum 
(mgr Zofia Januszkiewicz, d r  Halina Keferstein, m gr W ładysław Ogrodziński), 
OBN (dr Tadeusz Filipkowski, doc. dr Zygmunt Lietz, dr Bohdan Łukasze
wicz) i WAPO (mgr Maria Tarnowska). Zrealizował wystawę Dział Historii 
Muzeum W armii i Mazur.

Pierwszą część wystawy poświęcono początkom Związku Polaków 
w Niemczech (dalej ZPwN) na terenie P rus Wschodnich. Na plastycznej m a
pie Rzeszy Niemieckiej, w granicach z 1919 roku, zaznaczono skupiska m niej
szości narodowych (wg oprać. Wojciecha Wrzesińskiego), a także dzielnice 
ZPwN. Mapie towarzyszą różnorodne eksponaty: model kamienia granicznego 
oraz dokumenty, prasa i fotografie dotyczące działalności Związku Mniejszości 
Narodowych i najliczniejszej po Polakach mniejszości, Łużyczan. O sytuacji 
narodowościowej na terenie P rus Wschodnich przed powstaniem ZPwN mó
wią, w  sposób symboliczny, dwa aneksy świadczące o polskości Mazurów 
i W arm iaków na przełomie XIX i XX wieku. W części dotyczącej W armii po
kazano kopię kapliczki ludowej z Naglad, z 1855 roku, z polskim tekstem  
m odlitwy oraz zespół telegram ów patriotycznych nadesłanych w 1914 roku 
Alojzemu Śliwie. W części dotyczącej Mazur zobaczyć można bogato zdobione 
kafle do pieca, część z polskimi napisami. Tu również umieszczono kilka ty tu 
łów gazet czytywanych w tym  okresie przez ludność polską.

Przedstawiono też dokum enty Związku Polaków w PrUsach Wschodnich, 
poprzednika ZPwN, k tóry  później wszedł do nowej organizacji jako jego 
Dzielnica IV; są to: U staw y  Z w ią z k u  P o laków  w  Prusach Wschodnich, P ro 
g ram  pracy, W ykaz  K ó ł .
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Powstanie ZPwN odnotowano za pomocą zestawu deklaracji członkow
skich, różnych wydań statutów, legitymacji, znaczków organizacyjnych. Tu 
również przedstawiono genezę „Rodła”, później przyjętego jako znak Polaków 
w Niemczech. Myśl przewodnią tej części ekspozycji stanowi krótki cztero- 
wiersz mówiący o znaczeniu „Rodła” . W tej części wystaw y znajduje się tak 
że zestaw prasy organizacyjnej („Polak w Niemczech”, „Mały Polak w Niem
czech”, „Młody Polak w Niemczech”, „Akadem ik” i „Życie Młodzieży”) oraz 
graficzny schemat s tru k tu ry  organizacyjnej i wykaz osób pełniących funkcje 
kierownicze we władzach naczelnych Związku.

W drugiej sali wyeksponowano tem at bardziej szczegółowy — działalność 
Dzielnicy IV ZPwN ze szczególnym uwzględnieniem roli Domu Polskiego jako 
centrum  życia polskiego. Znajdujem y tu model dawnego Domu Polskiego oraz 
jego zdjęcia z różnych lat. „Pięć P raw d  Polaków w Niemczech” (przyjęte na 
Kongresie ZPwN w Berlinie 6 III 1938 r.) przedstawia zachowana makatka. 
Pokazano także olsztyński sztandar ZPwN (rekonstrukcja), zestaw legitymacji 
członkowskich Dzielnicy IV oraz dokumentów świadczących o zasięgu i kie
runkach działania. Należą do nich między innymi: P o lsk i  stan posiadania  
w  okręgu K o nsu la tu  RP w  O lsz tyn ie  w  1936 ro k u  oraz Spis o rgan izac ji  i  i n 
s ty tu c j i  po lsk ich  w  Prusach W schodnich  (br). Zaznaczono tu  również rolę 
Szczytna jako siedziby Okręgu Mazury, nie rozbudowywano natom iast tem atu 
działalności polskiej na Powiślu, jako że obszar ten wykracza poza m eryto
ryczne zainteresowania Muzeum W armii i Mazur. Rozmieszczenie organizacji 
i instytucji polskich na terenie Prus Wschodnich w latach 1920.—1939 pokaza
no na m apie plastycznej, a zestaw ten urozmaicają model chaty mazurskiej 
oraz dwa obrazki patriotyczne z domu warm ińskiego pisarza, Michała Len- 
gowskiego.

Mniej spektakularne elementy działalności polskiej — spraw y finansowe 
i gospodarcze — przedstawiono za pomocą sta tu tu  B anku Ludowego, wyboru 
sprawozdań finansowych i innych dokumentów. Działalność spółdzielni „Rol
n ik” obrazują ogłoszenia o różnego rodzaju usługach, fotografie i dokumenty 
finansowe. Podkreślono też działalność dydaktyczną — organizowanie kursów 
przysposobienia rolniczego.

W tej części wystaw y pokazano również pamiątki rzeczowe: prosty po
wielacz służący w latach trzydziestych w Skajbotach, maszynę do pisania, 
która prawdopodobnie służyła jednemu z biur Domu Polskiego oraz ławki 
ze świetlicy polskiej. Rolę Klubu Polskiego jako centrum  życia towarzyskiego 
Polaków ilustru ją: dyplom wystawiony Mieczysławowi Oelbergowi, z licznymi 
autografam i działaczy polskich, oraz kilka fotografii z imprez. Całość ekspo
zycji zam ykają znacznie powiększona odznaka organizacyjna ZPwN oraz sło
wa Pieśn i Rodła.

W trzeciej z sal wystawowych zgromadzono eksponaty służące przypo
m nieniu warunków politycznych, gospodarczych i społecznych, w jakich dzia
łał Związek Polaków.

Pierwsza część ekspozycji charakteryzuje krótko polityczną działalność 
Polaków w sejmie pruskim  i parlamencie Rzeszy przedstawiając listy w ybor
cze, ulotki propagandowe, korespondencję. Tu wspomniano również o gromad- 
karzach — na Mazurach — i Towarzystwach Ludowych — na Warmii. Dzia
łalność strony niemieckiej ilustru je  wybór dokumentów świadczących o dale
ko posuniętej ingerencji w życie Polaków. Świadectwem tego może być Mapa  
zm ian  nazw m ie jscowych  z 1938 r., okólnik w sprawie germanizowania poi-
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skich nazwisk wraz ze swego rodzaju przewodnikiem po olsztyńskiej księdze 
adresowej, pisma w  sprawach gospodarczych, listy osób, którym  skonfiskowa
no „Kalendarz M ariański”, wykaz zamkniętych w przededniu wybuchu wojny 
bibliotek polskich, donosy o organizowaniu koncertów muzyki chopinowskiej 
lub rozpowszechnianiu piosenek antyhitlerowskich. O m etodach germanizacji 
dzieci polskich w  niemieckich szkołach mówi tabliczka z napisem „Pollack”, 
którą piętnowano dzieci za posługiwanie się polskim językiem. Jest to jeden 
z najcenniejszych eksponatów na wystawie.

Część drugą, dotyczącą działalności polskiej, podzielono na 3 zagadnienia: 
polskie szkoły na W armii i Mazurach, towarzystwa młodzieży oraz w ydaw 
nictwa „Gazety Olsztyńskiej”.

— O różnych aspektach szkolnictwa polskiego mówią dokumenty, m. in. 
O rd ynac ja  na tem at uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej, Usta
w y  P o lsko -K a to l ick iego  To w arzys tw a  Szkolnego na W arm ię ,  pam iątk i i foto
grafie ze szkół warmińskich, a także w ybór dokumentów związanych ze sta
raniami o założenie szkół na Mazurach i losami Jerzego Lanca. Archiwalny 
dokum ent przypomina starania o założenie gimnazjum polskiego w  Olsztynie. 
Model budynku szkolnego w Unieszewie oraz m apa rozmieszczenia szkół pol
skich na W arm ii i Mazurach łączą ten fragm ent ekspozycji z następnym, 
k tóry  zawiera poczet fotograficznych portretów  nauczycieli szkół polskich 
oraz pomoce szkolne: podręczniki (E lementarz  To ruńsk i) ,  tabliczkę szkolną, 
zeszyty, świadectwa oraz dziennik (T ygod n ik  lekcy jny ) .

— Działalność i znaczenie Związku Towarzystw Młodzieży ukazują m. in. 
ustawy Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich, dokum ent omawiają
cy form y organizacyjne ugrupow ań młodzieży, legitymacje harcerskie, karty  
członkowskie chóru im. Feliksa Nowowiejskiego, liczne fotografie, a także in
strum ent muzyczny, bandonika, używana w  latach trzydziestych w Skaj- 
botach.

— Dział trzeci, poświęcony oddziaływaniu słowa polskiego, a szczególnie 
w ydawnictw  „Gazety Olsztyńskiej”, zawiera m.in. rekonstrukcję  budynku, 
wykonaną na podstawie zachowanej ikonografii przez m gr Krzysztofa Cu- 
dowskiego i zachowane przekazy ikonograficzne; apara t odlewniczy do stereo
typii metalowej z początku XX wieku podobny do używanego w drukarni 
Pieniężnych; plansze z kilkoma num eram i „Gazety Olsztyńskiej” i gabloty 
zawierające unikalny zestaw dodatków do „Gazety” („Wiadomości Gospodar
cze”, „Rolnik”, „Gospodarz”, „Gość Niedzielny”, „Zdrowie”, „Pokraka”, „Głos 
Pogranicza”, „Radosna Nowina”, „Przyjaciel Dziatek”) oraz książki z tej ofi
cyny m. in. K rzyżacy  Henryka Sienkiewicza (1930), J u t rz n ia  M azurska  na Go
dy  K arola Małłka (1931), K ie rm a sy  na W a rm i i  Walentego Barczewskiego 
(1923).

Ekspozycji w tej sali towarzyszą znaki organizacyjne młodzieży, śpiewa
ków i harcerzy  spod znaku „Rodła” oraz słowa H y m n u  P o laków  w  Niemczech.

Czwarta sala ekspozycyjna zamyka zasadniczą część merytoryczną w ysta
wy, Poświęcono ją sylwetkom działaczy Dzielnicy IV ZPwN i osiągnięciom 
tego ruchu i jego m artyrologii. Umieszczono tu  wykazy — kierownictwa 
Dzielnicy IV i jej trzech okręgów (Warmii, Mazur i ziemi malborskiej) waż
nych pracowników dzielnicy (1936), sprawozdanie z pracy polskiej Dzielni
cy IV Związku Polaków (1936) oraz liczne fotografie. Dalej, pod sztandaram i 
kół Związku Polaków z Gietrzwałdu, Brąswałdu (rekonstrukcja) i Skajbot 
umieszczono dziewięć fotograficznych portretów: ks. Walentego Barczewskie
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go, Seweryna Pieniężnego (juniora), ks. W acława Osińskiego, Jana  Baczew- 
skiego, Franciszka Barcza, Juliusza Malewskiego, Michała Kajki, Michała Len- 
gowskiego i Gustawa Leydinga. O życiu i pracy działaczy polskich mówią też 
fotografie w gablotach, dokum enty i wydane po wojnie pamiętniki.

Wydzielono pam iątki związane z Kongresem Polaków w  Niemczech (Ber
lin, 6 III 1938 r.). Pokazano lokalną prasę z artykułam i o Sejmiku W arm iń
skim i przygotowaniach do Kongresu, „Odznakę W iary i W ytrw ania” wraz 
z legitymacją, P rzew od n ik  Kong resow y,  k a rtę  uczestnictwa, okolicznościowe 
wydawnictwa i unikalny kom plet p ły t z nagraniam i z Kongresu. Martyrologię 
działaczy polskich upam iętnia rzeźba A. Prockiego „Obozy”. Obok zgromadzo
no korespondencję obozową Seweryna Pieniężnego, Jana  Mazy, Ryszarda Kno- 
sały, Józefa Grotha, num ery obozowe W ładysława Gębika, a także pam iątki 
po studencie Alfonsie Żurawskim, ubrania obozowe Juliusza Malewskiego, koc 
Otylii Groth. To wszystko, a zwłaszcza m aska pośm iertna Ryszarda Knosały — 
to świadectwa cierpień, o których nie można zapomnieć. Ta część jest po
traktow ana w  sposób ograniczony, ale wymowny, a kończy ją model pomnika 
„Bojowników o polskość W arm ii i Mazur” według projektu  Bolesława Mar- 
schalla i fotografia taBlicy poległych umieszczonej na m urach Zamku Ol
sztyńskiego.

W piątej, ostatniej, sali umieszczono — w charakterze aneksu — część 
poświęconą oddziaływaniu Polski na  Polaków zamieszkałych w Prusach 
Wschodnich. Zasadniczy trzon ekspozycji stanowią pam iątki związane z dzia
łalnością Konsulatu RP w Olsztynie, pochodzące ze spuścizny po konsulu An
tonim Zalewskim. Pokazano więc nie tylko oryginalne nom inacje na konsu
lów (A. Zalewskiego i B. Jałowieckiego), ale również korespondencję dotyczą
cą pomocy m aterialnej dla ruchu  polskiego, rozpraw y analizujące sytuację 
gospodarczą i społeczną na terenie P rus Wschodnich, liczne publikacje własne 
konsulów (Antoniego Zalewskiego i Stanisława Srokowskiego), unikalną do
kum entację fotograficzną życia polskiego, a także pam iątki rzeczowe jak za
stawę stołową (z orłem polskim) i komplet mebli.

W pływ działdowskiego ośrodka na kształtowanie się świadomości narodo
wej ludności polskiej na  Mazurach zaznaczono jedynie, przedstawiając nie
które  kierunki działalności, a więc wydawnictwa (m. in. „Gazeta M azurska”, 
„Kalendarz dla Mazurów”, „Działdowiak”, „Nasz Św iat”), dokum enty z Gim
nazjum  i Liceum w  Działdowie, świadectwa działalności artystycznej oraz 
po rtre ty  osób najbardziej związanych z tym  ruchem: ks. Juliusza Bursche, 
Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Karola Malika, Józefa B iedrawy i innych.

Starano się nie pominąć działalności takich organizacji, jak  Światowy 
Związek Polaków z Zagranicy, Towarzystwo Opieki K ulturalnej nad Polaka
mi zamieszkałymi za granicą im. Adama Mickiewicza, Związku Obrony K re 
sów Zachodnich. W gablotach pokazano skrom ny w ybór dokum entów archi
walnych dotyczących pomocy organizacyjnej i finansowej udzielanej Polakom 
w  Prusach Wschodnich, a także pam iątki ze Zjazdu Śpiewaków w Warszawie 
(znaczek, k a rta  uczestnictwa, programy, fotografie), korespondencję dotyczącą 
wycieczek Mazurów do Polski, liczne fotografie z wycieczek, kolonii, zjazdów; 
świadectwa, program y i fotografie z kursów dokształcających, dokum enty 
świadczące o pomocy w organizowaniu kadry  nauczycielskiej do szkół na te
renie P rus Wschodnich oraz pomocy udzielanej uczniom z tego terenu w szko
łach polskich. Wybór dokumentów ma uzmysłowić charak ter i rodzaj tej dzia
łalności, ale nie może wyczerpująco ukazać tego tematu.



Zasygnalizowano również zainteresowania naukowców .polskich tym i tere
nami. Pokazano m. in. prace etnograficzne (Adama Chętnika, Adolfa Szymań
skiego, Adama Fischera), prawnicze (Karola Górskiego), językowe (Rudolfa 
Nowowiejskiego, K aro la  Nitscha, Augustyna Steffena), geograficzne (Karola 
Buczka), a przede wszystkim egzemplarz Na tropach Smętka  Melchiora W ań
kowicza.

Elem entem  łączącym okres przedwojenny z czasami powojennymi jest 
działalność Kola Mazursko-Warmińskiego w obozie jenieckim w M urnau. Pod 
pretekstem  zajęć przyrodniczych prowadzono tu szkolenie dotyczące historii, 
geografii i gospodarki W armii i Mazur. Pam iątk i tej działalności zamykają 
wystawę.
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