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CZAS PÓJŚĆ DALEJ
W pierwszych latach ' odzyskanej
niepodległości — obowiązywała więk
szość ustaw państw zaborczych. Bo
musiał istnieć jakiś porządek prawny.
Stopniowo zaś tylko tworzyliśmy wła
sne nasze prawo karnej cywilne, poli
tyczne i administracyjne.
Więc i w byłym zaborze austryackim pozostały były w mocy austryackie ustawy językowe, wedle których
w „kraju koronnym Galicji i Lodome
rii obok państwowego języka nie
mieckiego, istniały dwa „krajowe ję
zyki": polski i ruski.
To też napisy na gmachach pań
stwowych w miastach i powiatach, po
siadających, obok polskiej i żydow
skiej ruską również ludność, były
trzyjęzycznc: niemieckie, polskie i ru
skie. Władze administracyjne na skie
rowane do nich pisma ruskie — odpo
wiadały po rusku. Wszelkie też ogło
szenia urzędowe, zwracające się do
ludności miały dwa teksty: polski i ru
ski: W sądach, jeśli skarga została
wniesiona w języku ruskim — niejed
nokrotnie zaś czynili to adwokaci ukraińscy nawet wtedy, gdy zastępowali
polskich klientów — rozprawa odby
wała się po rusku. W całym urzędowa
niu zewnętrznym tj. w stosunkach
władz państwowych i samorządowych
do obywateli a obywateli do władz
tych równe były prawa obu krajo
wych języków: ruskiego i polskiego.
O języku zaś nauczania w szkołach lu
dowych decydowały rady gminne. We
wszystkich wiec wsiach o większości
ruskiej (bo każda wieś była gminą)

dzieci polskie pobierały naukę w języ
ku ruskim. Polskie państwowe szkoły
ludowe istniały tylko w gminach prze
ważnie polskich. Tych jednak jest na
Ziemi Czerwieńskiej niewiele.
Stosunki te nieco się poprawiły po
wojnie. W szeregu gmin wiejskich na
miejsce zarządów gminnych, które się
były zbyt ostentacyjnie angażowały w
1918 roku przeciwko Polsce zostali
wprowadzeni komisarze mianowani
przez nadzorczą władzę administracyj
ną. I dzięki nim część polskiej mło
dzieży w gminach o niezbyt wielkiej
ruskiej większości otrzymała naukę
szkolną- w polskim języku. Ogromna
większość jednak rozrzuconych wśród
ruskich większości mniejszości pol
skich — a stanowią one conajmniej
jedną trzecią całej polskiej ludności
Małopolski Wschodniej, — pozbawio
na była polskiej szkoły państwowej.
Tak trwało do połowy 1924 r.
Złożył się na to szereg przyczyn. Trze
ba, było się wówczas liczyć bardzo po
ważnie z Ligą Narodów, w której do
minujący'wpływ miała Anglia, która od
chwili zakończenia wojny światowej
stale zajmowała nieprzyjazne dla nas
stanowisko w sprawie zarówno Mało
polski Wschodniej jak i Ziemi Wileń
skiej. Pod jej wpływem wielkie mo
carstwa sprzymierzone, pomimo na
wet naszego zwycięstwa nad Rosją,
bolszewicką i zawartego z nią traktatu
pokojowego, wstrzymywały się z ofi
cjalnym uznaniem wschodniej naszej
granicy. Co więcej wymogły one na
naszym rządzie i sejmie uchwalenie w

1922 r. ustawy przyznającej trzem po
łudniowo-wschodnim województwom
szeroki samorząd terytorialny, obej
mujący sobą całe szkolnictwo po
wszechne a częściowo i średnie.
W przewidzianych zaś ustawą tą sej
mikach wojewódzkich miały istnieć
dwie kurie narodowe o równej sile li
czebnej, załatwiające każda we wła
snym zakresie sprawy dotyczące wy
łącznie ludności ruskiej czy też pol
skiej, a za zobopólną zgodą sprawy
obchodzące w równej mierze obie na
rodowości. Oczywiście sejmiki te
utrzymały by nadal równorzędność
obu dawnych galicyjskich „języków
krajowych". Nie dość tego ustawa
ta zobowiązywała zarazem rząd, by
przed upływem trzech lat przystąpił
do organizacji osobnego uniwertyLelu
ruskiego. Tylko w zamian za uchwale
nie tak daleko idącej autonomii woje
wództw: lwowskiego, tarnopolskiego i
stanisławowskiego
Liga
Narodów
uznała wcielenie Małopolski Wschod
niej do Rzeczypospolitej polskiej,
Ale nie tylko nasze ówczesne poło
żenie międzynarodowe nakazywało w
pierwszych latach nowego naszego ży
cia państwowego unikać wszystkiego,
coby mogło być przedstawione na za
chodzie jako pomniejszanie przez Pol
skę praw nabytych przez mniejszości
narodowe jeszcze przed wojną. W ło
nie własnego naszego społeczeństwa
istniały silne tendencje federacyjne.
Miały one licznych zwolenników nietylko na lewicy oraz wśród ziemiaństwa kresów wschodnich. Również w

z
Wielkopolsce wielu zdecydowanych przedm iotów w języku polskim.
narodowców . nie mogło zrozumieć,
Większe wszakże prawa otrzymał
czemu boimy się przyznać "bratniemu" w organizacji tych utrak wis tycznych
narodowi ruskiemu" równego z' pol szkół państwowy język polski od rus
ską miejscową ludnością wpływu na kiego, białoruskiego czy litewskiego.
administrację państwową i szkolni Na wyrażone bowiem przez rodziców
ctwo Ziemi Czerwieńskiej.
20 dzieci tej czy innej narodowości ży
To leż z całym przekonaniem gło czenie nauki w języku polskim staje
sowali oni za ustawą autonomiczną się on językiem wykładowym szkoły.
z 1922 r.
A dopiero jeśli równocześnie rodzice
Nie weszła ona w życie tylko dzię 10 dzieci narodowości ruskiej, biało
ki temu, że juz w drugim czytaniu (w ruskiej lub litewskiej żądają nauki w
czasie pierwszego jej .Czytania byłem macierzystym ich języku — szkoła się
w Paryżu) udało mi się pozyskać klub staje dwujęzyczną.
P. P. S., by wespół ze Związkiem Lu
W każdym więc obwodzie szkol
dowo-Narodowym odrzucił artykuł, nym, w którym znajduje się przynaj
określający ordynację wyborczą do mniej 20 dzieci polskich, choćby sta
Sejmików wojewódzkich. Bez tego nowiły one ledwo parę procent ogółu
jednak artykułu ustawa stała się nie dzieci szkolnych, mają one zapewnio
ną naukę połowy przedmiotów w ję
wykonalną.
A w 1923 r. rząd generała Sikor zyku polskim. A może ją mieć i mniej
skiego uzyskał uznanie granicy wscho sza ich nawet liczba — jeśli znajdzie
dniej przez kierujące Ligą Narodową się kilka rodzin ruskich, które również
.mocarstwa. Ustabilizowanie zaś w. rok oświadczą się za polskim językiem
potem
przez Władysława
Grab wykładowym w szkole.
Tb też przeważającym typem szkół
skiego waluty złotej, w Polsce bez
żadnej obcej pomocy wzmogło znako w gminach polsko-ruskich stały się
micie faktyczną naszą od mocarstw szkoły dwujęzyczne. Jest ich obecnie
w kuratorium lwowskim 2198. Obok
zachodnich niezależność.
Przyszedł więc czas na wyzbycie nich zaś istnieje 1523 szkół z polskim
się lego serwitutu, jakim były austriac językiem wykładowym, ale z obowiąz
kie ustawy językowe wraz z wymuszo kową nauką języka ruskiego oraz 873
ną na naszym Sejmie w 1922 r. ustawą czysto polskich przeważnie jednak w
leżących na zachód od Sanu rdzennie
samorządową.
Wyraźne jednak zniesienie tej o- polskich powiatach. Z językiem zaś
statniej 'było jeszcze zbyt ryzykowne.
wykładowym ruskim pozostało 451
Uczyniliśmy to więc uchwalając w szkół.
1924 r. w Sejmie i Senacie specjalne
Przedłożone av 1924 r. przeze mnie
dla województw wschodnich ustawy i posła Thuguta Sejmowi i Senatowi
językowe, znoszące pojęcie języków ustawy o języku urzędowania władz
krajowych i ustalające, iż jedynie pań administracyjnych, sądowych i samo
stwowy język polski jest językiem rządowych w województwach wschod
-urzędowym, języki zaś ruski, białoru nich uchwaliły obydwa ciała prawo
ski i litewski dopuszczone są tylko ja dawcze jednomyślnie, a ustawę o języ
ko języki pomocnicze, w których wol ku wykładowym szkól na tymże tere
no ludności zwracać się do władz pań nie olbrzymią większością, bo wbrew
stwowych, a władze mogą udzielać jedynie klubowi socjalistycznemu.
I pomimo nieustannych domagań
na żądanie stron wraz z pismami pol
skimi również ich tłumaczeń. Jedno się posłów ukraińskich zniesienia
cześnie zaś została uchwalona ustawa owej „lex Grabski" a także i rozlicz
o organizacji szkolnictwa w woje nych ze strony polskiej jej krytyk —
wództwach lwowskim, stanisławow wszystkie rządy, jakie były po 1925 r.
skim, tarnopolskim, wołyńskim, no zarówno te, które szukały ugody z uwogrodzkim, wileńskim i część biało kraińcami, jak i te, które przeprowa
stockiego. W ten sposób zostały prze dzały ich pacyfikację, zarówno zwal
de wszystkim wyjęte sprawy szkolne czające wszelki nacjonalizm: polski
z pod kompetencji ewentualnego sa czy ukraiński, w imię czystej idei pań
morządu wojewódzkiego. Również ra stwowej, jak i popierające szczerze
dy gminne utraciły prawo określania
ekspansję polskiej cywilizacji- na zie
języka wykładowego szkół powszech miach kresowych — utrzymywały i
nych. Według ustawy tej decyduje o; utrzymują dotychczas bez zmiany
nim Kuratorium na podstawie życzeń; wprowadzoną przeze mnie w życie
rodzicom dzieci szkolnych.
przed 14 laty językową ustawę szkol
Przy tym obok szkół z jednym tyl ną i opartą na niej organizację szkół
dwujęzycznych.
ko językiem wykładowym polskim
Muszą więc szkoły utrakwis tyczne
lub ruskim, zostały wprowadzone
szkoły dwujęzyczne z nauką połowy1! oosiadać poważne jakieś zalety — gdy
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wytrzymały Lak długą próbę życia.
Zabezpieczyły one od wynarada
wiającego wpływu dawniejszych szkół
czysto ruskich mniejszości polskie We
wsiach o ruskiej przewadze liczebnej,
dając mniejszościom tym nie tylko
naukę w języku polskim połowy
przedmiotów, lecz i polskiego najczę
ściej nauczyciela. A zarazem są one
najskuteczniejszym narzędziem wy
chowywania polskiej i ruskiej mło
dzieży we wzajemnym poszanowaniu
narodowych swych odrębności, ko
niecznym dla zgodnej sąsiedzkiej
współpracy.
Szkoły dwujęzyczne przyczyniły się
niemało do Lego, iż możliwe się dziś
stały ruchy szlachty zagrodowej i po
laków greko-kalolików.
* • *
Łagodzący przeciwieństwa narodo
wościowe wpływ szkół dwujęzycznych
został w znacznym stopniu sparaliżo
wany przez podniecające te przeci
wieństwa wpływy opanowanej przez
ukraińskich nacjonalistów cerkwi unickiej oraz pod kierownictwem rów
nież partyj ukraińskich znajdujących
się kooperatyw i stowarzyszeń oświa
towych.
Co dobrego szkoły te w warun
kach tych mogły zrobić — to już zdzia
łały.
A przyznaję' się — wprowadzałem
je w życie w 1925 r. z pełną świadomo
ścią, że czynimy próbę, która jeśli da
pełny wynik, zostanie utrwalona na
stałe, a jeśli częściowo tylko się po
wiedzie —Ubędzie przejściowym eta
pem do wprowadzenia polskiej wy
łącznie nauki w powszechnych szko
łach państwowych. Dziś wiemy już aż.
nadto dobrze, że żaden system szkolny
nie da zgodnego współżycia ludności
ruskiej z polską — bo zawsze będzie
je zamącać nacjonalizm ukraiński,
planowo podsycający wszelkie naro
dowościowe przeciwieństwa.
Więc po co nadal dostosowywać
całą
organizację
szkolnictwa po
wszechnego do zadań, w drobnej tyl
ko części osiągalnych.
Gdy doświadczenie ostatniego pięt
nastolecia wskazało, że zaogniający
antagonizmy narodowe w wojewódz
twach południowo-wschodnich wpływ
cerkwi i partyj ukraińskich jest silniej
szy od jednoczącego młodzież polską
z ruską oddziaływania dwujęzycznej
szkoły — niech się zadaniem naszych
szkół stanie po prostu wychowanie w
dzieciach ruskich tak samo jak w pol
skich szacunku dla państwa polskiego
polskiej cywilizacji i państwowego ję
zyka polskiego.
Ukraińcy sami swą walką przeciw
ko szkole dwujęzycznej uczynili z niej

ZIEMIA 1 NARÓD
przejściowy jedynie etap; domagają
się zniesienia jej — więc ją znieśmy
ale nie po to, by wracać do galicyj
skiej większości, jeno żeby pójść dalej
skiej większości; jeno żeby pójść dalej
naprzód po drodze coraz ściślejszego
zespalania Ziemi Czerwieńskiej i Wo
łynia z narodowym naszym teryto
rium, wprowadzając do południowowschodnich województw taką samą
jak w województach centralnych i za
chodnich szkołę czysto polską, z nie
obowiązkową jeno nauką języka rus
kiego dla dzieci, których rodzice żądać
jej będą.
Nie chcemy za pomocą szkoły wy
naradawiać Rusinów. To też szkoła
państwowa powinna dać dzieciom ru
skim naukę ich macierzystego języka.
Ale nie powinna jej narzucać tym, co
co jej nie potrzebują i nie chcą: Po-
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lakom obrządku łacińskiego, Polakom złudy normalizacyjne. Przestało się
greko-katolikom, uważającym mowę już bajać o „prometeiźmie" mającym
ruską za dialekt jeno języka polskiego, ofiarą życia setek tysięcy żołnierzy
Starorusinom, dla których jest ona na polskich wywalczać dla Ukraińców
rzeczem jęz. rosyjskiego. Więc nauka nad Dnieprem niepodległe państwo,
języka ruskiego w szkołach państwo którego sami oni ani za lat 50, a bodaj
wych powinna być dla tych tylko co i za 100 nie zdołają własnymi siłami
jej żądają — zatem nieobowiązkowa. stworzyć. Natomiast mówi się coraz
I naprawdę niczego więcej nie pragną realniej o odzyskaniu dla narodu pol
masy nieobjętego jeszcze nacjonaliz skiego setek tysięcy zrutenizowanych
mem ukraińskim ludu ruskiego. Za potomków polskiej szlachty i polskich
leży im na tym, żeby ich dzieci umiały włościan, którzy od początku XV wie
czytać i pisać w mowie macierzystej. ku licznie i stale na ziemię Czerwień
Ale niemniej przywiązują one wagi do ską napływali.
tego, by nauczyły się poprawnie mó
Dla rewindykacyjnej tej akcji po
wić, pisać, rachować w języku pań
stwowym — gdyż jest to potrzebne dla mocną będzie nie utrakwistyczna już,
ale czysto polska powszechna szkoła
ich życiowej kariery.
państwowa.
Czasy się dzięki Bogu zmieniły.
Wiec na nią dziś przyszedł czas.
Ustały już w społeczeństwie naszym
i w naszych władzach państwowych

RAWICZ TADEUSZ.
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Zmieniające się co chwila stosunki
polityczne na arenie światowej, nie
mogą odsuwać od nas uwagi od zagad
nień ziem południowo-wschodnich.
Przeprowadzone przez pewien od
łam opinii dyskusje na temat współ
życia ludności polskiej z ruską, z myl
nego wychodzą założenia. Zapomnia
no, że wśród społeczeństwa ruskiego,
nacjonaliści, zorganizowani w UNDO.
stanowią tjdko jeden odłam i że ele
menty zgrupowane poza tą organiza
cją są o wiele mocniej związane z pań
stwowością polską.
W tym krótkim artykule, chcę
zwrócić uwagę na organizację ukraiń
skich nacjonalistów i junactwo oraz
jakie są cele tych, organizacji, a w
następstwie jak winno społeczeństwo
polskie odnosić się do ich działalności.
W chwili rózpadnięćia się byłej
Austrii i wskrzeszenia państwa pol
skiego w r. 1918 pewne sfery społe
czeństwa ruskiego we Wschodniej Małopolsce zajęły wrogie stanowisko wo
bec państwa polskiego i wszelkich ak
tów Rządu polskiego mających na ce
lu traktowanie tej części kraju jako
przynależnej do całości Rzeczypospo
litej.
Wyrazem tego wrogiego stanowi
ska było utworzenie we Wschodniej
Małopolsce rządu „Zachodnio-Ukraińsko Narodnoi Repubłyky" pod egidą
Eugeniusza Petruszewycza i zbrojne
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wystąpienie przeciw Rzeczypospolitej
Polskiej.
Po orężnej likwidacji tego sztucz
nego tworu „Zachidnej Ukrainy" i jej
rządu Eugeniusza Petruszewycza, sfe
ry te przeniosły swą działalność poza
granice państwa polskiego do Pragi
a następnie Berlina i stamtąd w dal
szym ciągu kierowały akcją, której ce
lem było ludność ruską w Małopolsce.
Wschodniej utrzymywać w duchu
nieprzejednanie wrogim dla państwa
polskiego i ludności polskiej. Prowa
dzona w tym duchu agitacja przybierała tym ostrzejszy charakter im do
bitniej zaznaczał Rząd polski swoją
suwerenność i nieprzedawnione pra
wa do ziem południowo - wschodnich.
Wzmożenie się tej akcji następuje
szczególnie w roku 1921 w czasie za
rządzonego przez Rząd polski pierw
szego powszechnego spisu ludności
oraz rozpisania wyborów do Sejmu i
Senatu w roku 1922.
Ślady tej wrogiej agitacji znaczyły
mord i pożoga, których ofiarą padali
nie tylko Polacy ale także te jednostki
z pośród ludności ruskiej, które godzi
ły -się z istniejącym stanem rzeczy i
pragnęły zgodnego współżycia dwóch
bratnich narodów zamieszkałych od
dawna na tej ziemi.
Celem tej wrogiej agitacji było utrzymywanie w kraju tak polską, jak i
ruską ludność w stanie ciągłego pod
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niecenia i utrudniać władzom pol
skim administrację, a wobec zagranicy
wywoływać wrażenie, że ludność ru
ska we Wschodniej Małopolsce nie
godzi się na przynależność do państwa
polskiego.
Tej wrogiej agitacji nie zaniecha
no,
gdy
sprawa
przynależności
Wschodniej Małopolski została defini
tywnie rozstrzygniętą i ustaloną ze
stanowiska prawa międzynarodowego
decyzją Rady Ambasadorów wielkich
mocarstw z dnia 14 marca 1923. Wro
ga ta agitacja ogniskowała się w licz
nych tajnych oragnizacjach ukraiń
skich, wojskowych i rewolucyjnych,
mających siedziby za granicą a wew
nątrz kraju swe liczne placówki pod
nazwami: Tajna Ukraińska Rada Re
wolucyjna, Ukraińska Organizacja
Wojskowa U. O. W. „Zachidno-ukraińska Nacjonalna Rewolucyjna Orga
nizacja Z. U. N. R. O. tp.
Wszystkie te organizacje miały
wspólny cel, którym jest oderwanie
Małopolski Wschodniej od Rzeczypo
spolitej i utworzenie z niej bądź to sa
modzielnego państwa „Zachodniej Ukrainy, bądź złączenie z Ukrainą so
wiecką — środkiem zaś do tego celu
prowadzącym — to ciągłe zamieszki
na terenie ziem południowo-wschod
nich.
Siedzibą tych organizacyj rewolu
cyjnych jest Berlin i Praga. Stamtąd
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to organizacje te, znajdujące oparcie
polityczne i finansowe o rządy obu
tych państw sąsiadujących z Polską,
kierują akcją żywiołów rewolucyj
nych wewnątrz kraju.
Jednym z takich organów O. U. N.
jest „Surma" a wykładnikiem ideolo
gii tego czasopisma jest żywiołowa
nienawiść do państwa polskiego. Pi
smo to nawołuje społeczeństwo ruskie
do jak najbardziej ostrych, gwałtow
nych wystąpień nie tylko przeciw pań
stwu polskiemu i jego organom rzą
dowym, lecz również przeciwko
wszystkiemu co polskie.
Objawem tej zbrodniczej akcji jest
uprawianie szpiegostwa na szkodę
państwa polskiego, a co potwierdza
afera Olgi Besarabowej, napady ra
bunkowe na ambulansy pocztowe we
Lwowie, Kałuszu, na urząd pocztowy
w Samborze, na urząd pocztowy w
Gródku Jagiellońskim, na ambulans
pocztowy w Bóbrce, mord dokonany
na osobie kuratora szkolnego we Lwo
wie śp. Sobińskiego, mord na jedno
stkach z pomiędzy Rusinów, które
życzliwie odnosiły się do państwa pol
skiego, jak mord na osobach śp.
Twerdochliba i dyrektora seminarium
Matwijasa w Przemyślu, zamachy na
funkcjonariuszów Policji Państwowej
oraz liczne sabotaże na dobro pań
stwowe i prywatne.
Poza Polską nigdzie O. U. N. ani
Z. N. U. R. O. P. nie rozwija swej
akcji.
Rozmaitość i niejednolitość akcji w
poszczególnych organizacjach zmusza
ła nacjonalistyczne grupy ukraińskie
ułożenia pewnego jednolitego progra
mu politycznego, do utworzenia jedne
go ugrupowania politycznego, któreby
było politycznym wykładnikiem na
cjonalistów ukraińskich.
Ta myśl utworzenia jednolitej or
ganizacji została zrealizowana na Kon
gresie Ukraińskich
Nacjonalistów,
który odbył się we Wiedniu w dniach
28, 29, 30, 31 sierpnia 1929. Na Kon
gresie tym została powołaną do życia
Organizacja Ukraińskich Nacjonali
stów.
W Kongresie tym brali udział dele
gaci nacjonalistów ukraińskich wszyst
kich ziem, gdzie zamieszkuje ludność
ruska a Kongres zagaił zmarły w 1938
roku pułkownik Eugeniusz Konowalec, główny komendant O. U. N.
Zwołanie Kongresu Ukraińskich
Nacjonalistów poprzedziły 2 konferen
cje, pierwsza odbyła się w jesieni 1927,
na którą zjechali się przedstawiciele
ukraińskich orgańizacyj nacjonali
stycznych oraz poszczególni niezorganizowani nacjonaliści.

Na konferencji tej postanowiono
utworzenie ośrodka, około którego
miałyby się skupić najbardziej aktyw
ne siły nacjonalistyczne a ośrodkiem
tym miał być powołany na tej konfe
rencji do życia „Prowid Ukraińskich
Nacjonalistów" na którego czele sta
nął pułkownik Eugeniusz Konowałec,
mając obok siebie 8 członków Prowidu.
Konferencja ta poleciła Prowodowi zwołanie Kongresu Ukraińskich
Nacjonalistów na wiosnę 1928.
Druga konferencja odbyła się w
kwietniu 1928, a miała za zadanie uz
godnić stosunek lak pojedynczych
grup. nacjonalistów ukraińskich mie
dzy sobą, jakoteż do Prowoda, oraz
przygotować fundamenty pod przyszłą
jednolitą organizację ukraińskich na
cjonalistów, nadto poleciła Prowodowi przygotowanie kongresu.
Kongres ten odbył się w czasie od
28 stycznia do 3 lutego 1929.
Na Kongresie tym powołano do ży
cia jednolitą, organizację pod nazwą
„Organizacja Ukraińskich Nacjonali
stów" (0. U. N.)“.
Celem tej organizacji, jak określa
ją uchwały Kongresu, jest dążenie do
utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego, w granicach etnograficz
nie ukraińskich i to takich, które by za
bezpieczały tak możliwość obrony, ja
koteż gospodarczą samowystarczal
ność.
Cel len zamierza osiągnąć, jak gło
szą uchwały Kongresu między innymi
1. przez usunięcie „okupantów"
drogą rewolucji,
2. przez łączenie się z tymi naro
dami i państwami, które wrogo odno
szą się do okupantów ukraińskiej na
rodowości i ziem ukraińskich,
3. przez wykorzystywanie konflik
tów międzynarodowych.
Oto cele O. U. N. i środki do tego
celu wiodące wedle ogłoszonych
uchwał Kongresu.
Jak z tego wynika O. U. N. nie li
zną je suwerenności państwa polskie
go nad Małopolską Wschodnią i Wo
łyniem a uważa obecny stan prawny
tych ziem jako przejściowy, jako oku
pację, którą należy znieść przy pomo
cy nacjonalnej rewolucji oraz przez
łączenie się z innymi państwami, któ
re nieprzychylnie odnoszą się do pań
stwa polskiego.
A teraz zajmiemy się organizacyj
ną stroną O. U. N. Członkowie OUN.
rozpadają się na 3 grupy:
1 dorostu, grupującą w sobie mło
dzież od lat 8 15, rozszerzającą swą
akcję za pośrednictwem kółek mło
dzieży na terenie wyższych klas szko

ły powszechnej i niższych klas szkoły
średniej,
b) grupę junactwa, skupiającą mło
dzież w wieku od 15—21 lat; grupa ta
pracuje wśród młodzieży szkół śred
nich i zawodowych,
c) grupę starszych (rzeczywistych)
członków O. U. N. działającą w związ
kach jednoczących w sobie członków
ponad 21 lat.
Wszystkie te grupy prowadzą ak
cje propagandową w kierunku popu
laryzowania haseł O. U. N. działają w
myśl jednolitego planu i rozkazów idą
cych od „Prowoda". Terytorialnie
O. U. N. na terytorium zamieszkałym
przez ludność ruską dzieli się ną 10
krajów, na obczyźnie (emigracji) na
10 terenów.
Kraj dzieli się na okręgi odpowia
dające podziałowi administracyjnemu,
zaś okręgi na miejscowe oddziały^ zaś
oddział na grupy.
,
Na czele organizacji stoi tz. „Pro
wid" który składa się z przewodniczą
cego, którym był do niedawna pułk.
Eugeniusz Konowałec oraz 8 człon
ków, z których każdy stoi na czele
pewnej referentury, stąd też nazywa
ją się także referentami.
W Polsce O. U. N. obejmuje Mało
polską Wschodnią i Wołyń, a kraje te
oznaczone są jako II i III.
Cała ta organizacja jest konspira
cyjną, a poszczególne grupy wedle sta
tutu organizacyjnego mają działać na
terenie szkoły, na terenie towarzystw
i związków pracujących legalnie.
Z krótkiego tego przedstawienia,
wysuwają się-wnioski, że jakiekolwiek
układy z ugrupowaniami o takim pro
gramie politycznym, względnie popie
rającym takie poglądy, muszą być raz
na zawsze wykluczone ze względów
prawno-formalnych i polityczno-materialnych. Żadna partia nie jest pod
miotem, stojącym na tej samej pła
szczyźnie prawnej, co państwo pol
skie i nie może być partnerem równo
rzędnym narodowi polskiemu.
Ludność ruska, zamieszkała na zie
miach południowo - wschodnich ma
prawo do zachowania swej odrębności
i w innych dzielnicach Polski — lecz
tak pojęty „nacjonalizm ukraiński",
stawiający sobie za cele „odrębności"
poszczególnych naszych nierozerwal
nych z całą naszą macierzą ziem po
łudniowo - wschodnich — powinien
być przy użyciu wszelkich dostępnych
środków wytępiony.

Czytajcie Ziemie i Naród!
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DR WOLAŃCZYK MARIAN

PROGRAM CZY PROBLEM
Racja stanu państwa wymaga, aby w
każdej sprawie, a tym bardziej w waż
niejszych posiadało ono jakiś pro
gram. W myśl tej zasady zapytać by
należało jaki istnieje program Polski
w sprawie ukraińskiej. Tajemnice urzędowe, jeżeli mieszczą w sobie i tę
kwestię, pozostają tajemnicą dla szer
szego ogółu, do wiadomości publicz
nej dochodzą tylko te rozwiązania, na
które mogliśmy patrzeć swymi oczy
ma, które doczekały się realizacji czy
choćby próby realizacji w czynie.
Prób takich było już kilka i sięgały
swym zasięgiem bardzo daleko, podej
mowały je czynniki oficjalne i mimo
forsowania ich bardzo wielkiego nie
wydały one żadnych rezultatów. Coś
zatem musiało tkwić albo w progra
mie albo w objekcie, do którego pro
gram ów się odnosił; należałoby więc
wglądnąć głębiej w przyczyny tego
nieudania się, zbadać istotę, aby w
przyszłości nie iść tą samą drogą.
Wszelkie programy mają dwojaki
charakter — jeśli chodzi o drugą w
państwie narodowość — albo jest on
jednostronny, zostaje narzucony, tj.
przeprowadza go sam autorytet pań
stwa, względnie siła, albo jest on dwu
stronny, w którym ludność innoplemienna zabiera głos i przyjmuje albo
odrzuca propozycje. Polska rozwiązy
wała sprawę ukraińską już na dwu
drogach, a zawsze starała się nadać jej
charakter dwustronny. Raz budowała
Ukrainę, drugi raz zainicjowała nor
malizację. Obe próby zawiodły, gdyż
w obu wypadkach biernym okazał się
właściwy kontrahent tj. sami Ukra
ińcy.
Do tworzenia Ukrainy zabrakło
obywateli zamierzonego państwa, oczy
wiście obywateli świadomych rzeczy i
gotowych poprzeć koncepcję własne
go państwa pracą i krwią, byli tylko
kandydaci na rządców a la Wołoszyn;
przy normalizacji zaś strona polska
mówiła, oni kiwali głowami, a po
skończonej perorze powiedzieli krót
ko: mało! Do rozwiązania takich
spraw — jeśli to mają być postanowie
nia dwustronne, muszą też być dwie
strony, inaczej do porozumienia nie
dojdzie, bo dojść nie może. W tym zja
wisku tkwi jedna przyczyna dlaczego
Polska nie przeprowadziła programo
wych zamierzeń w sprawie ukraiń

skiej. Ale zarazem z tego wynika, że
program może mieć Polska tylko jedstronny i przeprowadzić go własnym
autorytetem. Trudność stworzenia ta
kiego znów programu natrafia na
przeszkody innego rodzaju a to: na
romantyzm polityki polskiej i na po
dwójnym przedmiocie zagadnienia. Za
naszą wolność i waszą było przez dłu
gi czas dewizą polskiej racji w spra
wie ukraińskiej i to pokutuje jeszcze obecnie, chcieliby więc twórcy takiego
programu dawać więcej, aniżeli sami
posiadają. Drugą zaś trudność slanonowią dwojakiego rodzaju wyznawcy
gr.-kat. cerkwi: Rusini i Ukraińcy. Kie
dy pierwsi chcą być i są lojalni wobec
państwa, to drudzy są wyraźnymi germanofilami i działali, a i dziś działać
nie przestali na szkodę państwa pol
skiego. Jakżeż tu sprawę postawić, gdy
Ukraińcy będą eksploatować to, co otrzymają Rusini i obrócą to na korzyść
kogo innego, nie Polski. Rozwiązanie
możliwe jest radykalne, czego Polska
dotąd stosować nie chce. Będzie jed
nak musiała dziś czy jutro wystąpić z
jasnym programem, gdyż bez planu
żyć nie można.
Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że
Rusini są autochtonami na tej ziemi i
żyć obok nas muszą i żyją, a żyją w peł
nej swobodzie obywatelskiej i przy moż
ności własnego rozwoju kulturalnego.
Niezadowolenia i grymasy stroją nie
Rusini ale Ukraińcy podniecani do wy
twarzania fermentu i niezadowolenia.
Polska śledzi wszystkie te objawy i re
jestruje je jako materiał do opracowa
nia programu, który stanie się oficjal
nym. Dotąd jednak w działalności ukraińskiej zarejestrować można pra
wie wyłącznie minusy — od walk we
Wschodniej Małopolsce począwszy aż
do dzisiejszego dnia nie widzimy zmia
ny. Bo przecież głosowania do Sejmu
nie można brać jako wyczynu lojalno
ści, chodziło bowiem również o man
daty ruskie, obecna chwila zaś stano
wić będzie dominującą próbę.
Znajdujemy się w przededniu oręż
nej rozprawy z Niemcami. Wprawdzie
lolaliśei zapewniają świat cały o poko
ju i trzeba im wierzyć, że obaj dykta
torzy szczerze pokoju pragną, gdyż on
właśnie daje im zdobycze osiągnięte
„pokojowo", czego nie mogliby osiąg
nąć wojną, jednak wniosek stąd pro

sty, że skoro taki pokój sprzyja tylko
totalizmom, a podcina zupełnie życie
gospodarcze, to w interesie Europy le
ży właśnie wojna, jako zło mniejsze;
uważamy wiec rozgrywkę orężną jako
nieuniknioną. Przedwojenny okres
wyczekiwania i przygotowania staje
się najlepszym sprawdzianem lojalno
ści mniejszości narodowych w Polsce,
a zarazem będzie podstawą do usto
sunkowania się opinii polskiej do
sprawy ukraińskiej również. Sądzimy,
że efekt pożyczki da nam możność po
znania udziału mniejszości w świad
czeniach dla państwa, ale poza tym re
alnym faktem notować musi opinia
polska i nastroje objawiające się w
pewnych czynach. Mamy niestety już
do zanotowania w czasie właśnie tego
przedednia wojny wypadki nie świad
czące dodatnio o przychylnym nastro
ju ukrainizmu dla państwa polskiego.
Zabicie posterunkowego P. P. w Bor
kach Wielkich, machinacja na odcin
ku bezrobotnych we Lwowie i kulisy
tej sprawy (które omówimy w odręb
nym artykule) nie wykazują pozytyw
nego ustosunkowania się elementu ukraińskiego do państwa polskiego. Nie
chcemy oczywiście generalizować po
szczególnych faktów, od postawy ogó
łu zależy całość sprawy, ale te fakty
stanowią materiał do ułożenia progra
mu w kwestii ukraińskiej. Nie wystar
czy tutaj koncepcja jednostek czy na
wet grup; federacja czy normalizacja,
neonormalizacja czy prometeizm nie
uzyskają aprobaty, jeżeli tych czy in
nych projektów nie zatwierdzi życie,
życie powstałe z całej sumy najdrob
niejszych nawet zdarzeń i faktów — i
one dopiero, i jedynie życie podyktuje
program. W obecnym stanie nie czas
jeszcze mówić konkretnie o progra
mie, obecnie jest to ciągle jeszcze tyl
ko problem.
Nie łudźmy się wzajemnie. Ukraiń
cy łudzą nas i siebie, gdy sądzą, że ofi
cjalne akcentowanie lojalności wy
starczy, gdy na dołach wre akcja antipolska, a romantycy polscy łudzą rów
nież siebie i Ukraińców, gdy zapew
niają o takim czy innym stanowisku
Polski. 20 lat doświadczenia daje bo
gaty materiał i zmiata pył romantyz
mu, a odsłania rzeczywistość, rzeczy
wistość zaś woła głośno, że Polacy są
gospodarzami we własnym państwie i

6

ZIEMIA

załatwią wszelkie sprawy programo
wo, ale- zgodnie z wymogami życia, a
stanie się lo wówczas, gdy problem
dojrzeje i nie .zostawi za sobą żadnych

niedomówień i niejasności, wszystkie
próby rozwiązania nie oparte na życio
wych przesłankach muszą być przed
wczesne i jako takie nie utrzymają się
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na powierzchni jak wykazało dobitnie
doświadczenie.

WILK STANISŁAW

WYTRWALE i ŚMIAŁO WYZNAJACY
IDEE WSPÓŁŻYCIA Z POLAKAMI
I
Deklaracja rozszerzonej centralnej ra
dy Russkiej Selańskiej Organizacji
(R. S. O.) przyjęta na posiedzeniu w
dniu 29 kwietnia 1939, na temat obec
nej sytuacji międzynarodowej.

„Ciężko doświadczone przez los
Słowiaństwo przeżywa trudny i odpo
wiedzialni moment. Pod naporem wie
kowego niemieckiego „Drang nach
Osten" już padła bratnia Czechosłowa
cja. W procesie upadku tego państwa
dużo przecierpiała Ruś Podkarpacka
z winy niemieckich poczynań. Niebez
pieczeństwo sprzymierzonych imperializrnów włoskiego i niemieckiego za
graża Jugosławii. Wojujący germanizm przedstawia również i Polsce
swe żądanie skierowane przeciw Jej
najbardziej istotnym interesom gospo
darczym. W dalszym swym rozwoju
niemiecki „Drang nach Osten“ zagro
ziłby niewątpliwie najbardziej podsta
wowym interesom narodu rosyjskiego.
Ruch ruski w Małopolsce Wschod
niej wierny ruskim narodowym trady
cjom, zawsze leż pozostał wiernym w
stosunku do ideałów słowiańskich.
Z powodu swych ruskich przeko
nań „hałyczanie" (ruscy) wiele prze
cierpieli za czasów austriackich, zaś. w
czasie wojny światowej byli tępieni w
interesie napom niemieckiego na
wschód słowiański.
Po wojnie ruch ruski w Małopol
sce Wschodniej pomimo tego, że po
niósł olbrzymie straty, odrodził się ży
wiołowo bez jakiejkołwek pomocy ze
wnętrznej, i rozwija się w dalszym cią
gu, chociaż Rząd polski wyłącznie Ukra
ińcom przyznaje tu prawo reprezen
tacji ludności ruskiej.
Haliczanie ruscy zawsze dążyli do
zabezpieczenia sobie całokształtu na
rodowych i politycznych praw drogą
legalną i na gruncie istniejących obec
nie państwowości.. Również w obec
nym momencie o znaczeniu historycz
nym my, przedstawiciele ludności rus

kiej, chcemy ustalić nasz stosunek do 32 g r subskrybcji POP., na jednego zaś
mających miejsce wydarzeń, u z g a d  spółdzielcę z partii separatystów (uniając nasze dążenia narodowe ż inte kraińskich) w y p a d a aż . . szesnaście
resami państwa polskiego, którego je groszy. Z tego wynika że deklaracja
steśmy Obywatelami.
polityczna Starorusinów nie jest świst
Kierując się wyłącznie troską o do kiem papieru, ale posiada wartość real
bro narodu ruskiego i o bezpieczeń ną i obowiązującą do o fiar wszelkiego
stwo państwa polskiego, stojącego w rodzaju.
tym trudnym momencie na straży za
II.
.
Ogłaszając swą deklarację r zdoby
chodnich kresów Słowiańszczyzny
uważamy za konieczne oświadczyć co wając się na tak poważny wysiłek przy.
subskrypcji pożyczki P. O. P. oraz
następuje:
1. Wierni historii naszego narodu .i nieustannie składając coraz to poważ
pamiętając o ofiarach poniesionych niejsze sumy na F. O. N., Rusini (Staprzez niego na ołtarzu ruskiej idei na rorusini) wystawili, raz jeszcze świa
rodowej, wierzymy w narodowo-kul- dectwo, prawdzie o wzajemnej lojalno
turałną jedność wszystkich plemion ści Polaków miejscowych i mas ru
ruskich jako jednego narodu rosyj skich. Żyliśmy; l nadal znajdujemy się
w sąsiedzkiej zgodzie. Tak było od
skiego.
2. Nie bacząc na trudne warunki wieków. Potwierdziły współpracę tę
polityczne ludności ruskiej, które bie lata wojny, światowej z lat 1914—18.
rzemy pod uwagę, uzgadniamy nasze Rusini nie łączyli się z Ukraińcami.,
dążenia polityczne z zadaniami Rzeczy Również czynnie nas, poparli w r. 1920.
W państwie polskim okazywali Ru
pospolitej, gwoli obrony sprawy ogólno-słowiańskiej. W całej naszej dzia sin i swą pełną lojalność. Ani jeden
łalności, gwoli obrony sprawy ogólno- z Rusinów nie byk nawet podejrzany,
słowiańskiej. W całej naszej działalno już nie mówiąc o tym, że żaden z Ru
ści politycznej i społecznej będziemy sinów nie miał procesu politycznego.
szli drogą legalną, jak dotychczas, dą Nikt z nich nie strzelał do policjanta
żąc do współżycia z narodem polskim polskiego, do kolonisty polskiego.
Rusini tolerowali kierownictwo swe
na podstawach prawa; równoupraw
nienia politycznego i sprawiedliwości go ruchu z posłem M. Baczyńskim, na
rzuconego im przez B. B. W. R. Nie
społecznej.
Jak przedtem lak i obecnie a rów zmienili też Rusini swego stanowiska,
nież w przyszłości nie będziemy się gdy powoli i systematycznie zerwane
kierować podszeptami czynników ob zostały przez Polaków nawet więzy to
warzyskie.
cych.
3.
W momencie grożącego nam Bici i mordowani przez Ukraińców,
wspólnie z narodem polskim i z całym przez nich gospodarczo uzależnieni w
światem słowiańskim niebezpieczeń różnych „Masłosojuzach" i „Centrosostwa ze strony wojującego germaniz- juzach", nie otrzymując pomocy kre
mu oświadczamy, że gotowi jesteśmy dytów banków państwowych itd. zdo
ponieść dla wspólnej obrony wszystkie byli się Rusini na wielki wysiłek. W
ofiary, jakich będzie wymagać dobro najgorszych warunkach stworzyli swą
Rzeczypospolitej, narodu naszego i ca własną spółdzielczość.
łej Słowiańszczyzny. („Russkij Gołos"
W jeszcze gorszych Warunkach od
z dnia 3 maja 1939 r., nr 97).
budowali swe organizacje kulturalne.
Na marginesie lej deklaracji Staro- Podczas wojny światowej Ukraińcy za
rusinów należy podnieść, że na jednego garnęli majątki ich instytucyj kultural
spółdzielcę Rusina wypada zwyż 4 zl no-oświatowych. Teraz Rusini mu
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sza się z nimi procesować o zwrot ka
mienic i domów. Wtargnęli też Ukra
ińcy podczas wojny do nieruchomości,
własności organizacyj ruskich, gdzie
zajęli sklepy, lokale., i na podstawie
ochrony lokatorów nadal je zajmują
ku szkodzie ruchu ruskiego.
Cerkiew gr.-kat. odebrała im wszyst
ko. Mowy nie ma o tym, by Rusin
przyjęty został do seminarium du
chownego gr.-kat. Duży szereg wsi ru
skich znajduję się w walce z księżmi
gr.-kat. narodowości ukraińskiej, któ
rzy w cerkwi gr.-kat. wynaradawiają
dziatwę ruską.
Ukraińcom wszystko było za mało.
Rozwinęli przeciw Rusinom kampanię
najohydniejszą. Jeszcze w r. 1938 od
ważyli się nazwać gorliwego katolika
b. sędziego A. Gułłę... sympatykiem
Stalina. Na łamach „Biuletynu PolskoUkraińskiego" red. Iwan Kiedryń wy
pisywał paszkwile o. Rusinach. Jedy
nym celem lej kampanii ohydnej było
wzywanie Polaków, że należy Rusinów
jaknajliczniej wysyłać do Berezy. Udał
się w r. 1914 kawał Thalerhofu, pró
bowali naszćzuć nas na Rusinów tak,
by znaleźli się w Berezie i stali się
przedmiotem represyj.
Podstępnie weszli Ukraińcy do ru
skiej instytucji „Narodnego Domu".
Instytucję tę opanowrali do tego stop
nia, że z fundacyj ruskich wypłaca się

subwencje na. cele ukraińskie. Now!
włodarze doprowadzili do tego, ze cer
kiew ruską przy ul. Zyblikiewicza
sprzedano Bazyliankom za marne pie
niądze.
Gdy wszystkie próby zniszczenia
Rusinów nie udały się, Ukraińcy za
proponowali im w r. 1938 ugodę. Ten
sam I. Kedryń dopuścił na łamach
„Diła" do wielkiej polemiki na ten te
mat. Artykuły „Diła" odniosły wręcz
przeciwny skutek. Rusini pozbywali
sic w stosunku do Ukraińców długoletniego od r. 1914 zapoczątkowanego
.„kompleksu niższości". W r. 1939 zdo
byli Rusini w gromadzkich wyborach
poważną liczbę mandatów. Okazali się
więc silą żywotną, zdolną do pokona
nia wszelkich trudności oraz skutecz
nie przeciwstawiającą się separaty
stom ukraińskim tak ideologicznie jak
i też organizacyjnie.
III.
Postulat}' Rusinów są minimalne.
Domagają się podręczników szkolnych
w swoim języku ruskim. Jaknajenergiczniej zwalczają podręczniki szkolne
redagowane po „ukraińsku" w narze
czach rosyjskich dzielnic charkowszczyny itd. Żądają zwrotu „Narodne
go Domu", którego długi chcą spłacić
z datków społecznych.
My Polacy byliśmy i jesteśmy na

rodem, rycerskim. W chwilach decy
dujących Rusini nas popierają nie wysuw a j ą c warunków i postula
tów.
Moralnym obowiązkiem nas, Pola
ków miejscowych winno być pełne
wspomożenie ich w walce o podręcz
niki szkolne w języku ruskim i o
zwrot ich instytucji „Narodnego Do
mu .
I jeszcze jedna uwaga. Ruska insty
tucja, perkiewna Stauropigia poręczy
ła w Banku Rolnym zobowiązanie około 30.000 zł. Bank Rolny domaga się
od nich natychmiastowego zwrotu tej
sumy. Uważamy, że w czasach opero
wania przez Ukraińców milionami
kredytów banków państwowych m.
in. Banku Rolnego, spłata tego
skromnego długu Stauropigii winna
być rozłożona na lata. Ten postulat
nie posiada najmniejszych cech poli
tycznych. Stauropigia po wojnie od
nowiła we Lwowie cerkiew wołoską
i choćby dla tej zasługi kulturalnej —
winien Bank Rolny w stosunku do
nich być tak liberalnym, jak uprzej
mie udziela kredytów różnym „Masłosojuzom".
Tak zapoczątkowana normalizacja
polsko-ruska winna objąć wszystkie
dziedziny stosunków sąsiedzkich i
winna się przerodzić w trwałą zgodę
i współżycie.

„ R u s s k ij G o ło s” o d p o w ia d a !
Deklaracja rozszerzonej Centralnej
nej Rady Ruskiej Selańskiej Organiza
cji wywołała ostrą napaść „Diła.
W odpowiedzi na nią „Russkij Gołos"
pisze:
„Interesować się. obecnie ukraińską
„niepodieglościowością" doprawdy • wie
jest rzeczą ciekawą. Pozbawione, niechaj
tylko na czas jakiś, „gruntu" obcych aspi
racji przeciw Rosji, na którym „niepodle
głościowy" chwast rośnie i kwitnie, ukra
iński defetyzm od razu począł blednąc. On
i lak by zamarł, gdyby ten lub ów z ama
torów ziem i dóbr rosyjskich nie wznowił
wkrótce stawki swojej na małoruski se
paratyzm.
„Do tego, zdaje się jeszcze dojdzie.
Lecz w tym czasie „niepodległościowość"
stała się po prostu zbyteczna, ściśle zwią
zany z imperializmem niemieckim, obec
nie kiedy Niemcy występują przeciw sło
wiańskiemu wschodowi, ruch „niepodle
głościowy" nie nadaje się ani dla Pola
ków, ani dla bolszewików. A Niemcy, aby
nie drażnić Rosji sowieckiej, też po
wstrzymały swoje zapędy ukrainofilskie.
W Londynie zaś i w Paryżu zbyt zainte
resowani są w tym, aby stawić opór germanizmowi wojującemu, by .popierać jc„Krótko mówiąc, sprawy „niepodległo
ściowe" stoją całkiem źle. i do swojego sin u
przeszłego chyba nie wrócą. W „niepodległościowości" już zanadto dobrze wyznaje

się naród małoruski i cała Rosją, w zwią
zku z tym odbywa się proces prz i-wartóśeiowania „wartości ukraińskiej" na zagranicz
nym rynku politycznym.
„Undowskie „Diło" w osobie swojego
czołowego publicysty, któremu ręce opada
ją w trudnym zadaniu przekonania Polaków
aby szli na Moskwę, kiedy Niemcy chęt
nie pragńą maszerować na Warszawę, roz
gniewało się na RSO za jej propolską dekla
rację, uchwaloną w związku z niemiecką
akcją przeciw Polsce. Przy tej okazji od
ugodowego „Diła" organu „superugodowego“ UNDO, tęgo dostało się „Russkiemu Gołosowi". Nie mamy — pisze „Dilo" o nas —
ani tematu, ani uczucia miary i przyzwo
itości.
„Dlaczegóż „Diło" tak się denerwuje?
„Rzecz jasna, w chwili obecnej, niezwy
kle odpowiedzialnej, nasza wśzechruska i
słowiańska ideologia i koncepcja pozwoliła
Rusinom w Polsce powiedzieć to, co c.hęt
nie
powiedzieliby
„niepodległościowcy",
gdyby im pozwoliła złożyć takie oświadczę
nie ich separatystyczna i z tego powodu
antyrosyjska i przeciwsłowiańska ideolo
gia i koncepcja.
. „Zresztą „Diło" nie wiele liczyłoby się
ze swoimi zasadami niepodległościowymi,
gdyby nie to, że kropka nad ..i", jaką była-

Złóż datek na F. O. N.

by w jego warszawskiej kombinacji dekla
racja, analogiczna w duchu z deklaracją
RSO, zepsułaby „niepodległościowcom" dru
gą ich bardziej „ugodową" kombinację
z Berlinem...
„Uczynić tego UNDO nie mogło, a ,.Diłu“, które przemilcza ten temat, wyczucia
Umiaru w tym wypadku odmówić nie moż
na. Za trudno uznać jego postępowanie za
rozsądne i przyzwoite, gdy „Diło" potępia
RSO za jej propolską deklarację z tego je
dynie powodu, że UNDO nie może także
oświadczyć: my też jesteśmy przeciw impe
rializmowi niemieckiemu.
„Cośkolwiek można przytoczyć tutaj
także dla usprawiedliwienia „Diła". Zrozuło ono naturalnie, że deklaracja RSO posia
da pewne znaczenie i wcale nie małe. Za
RSO stoi ruska ludność Ziemi Halickiej,
która zawsze była po stronie narodu pol
skiego w jego walce z niemiecką nawałą.
Z RSO zgadzają się w -tym się w tym wy
padku wszyscy Rosjanie w Polsce, a jej za
patrywanie pokrywa się z opinią całego ro
syjskiego świata, myślącego po narodowe
mu. To zaś dowodzi, że deklaracja RSO nie
jest geszeftem i bluffem, jak to ma miejsce
u tej lub owej grupy ukraińskiej, której
zdaje się, że jest narodem. Zważywszy to,
trudno było „Diłu" zapanować nad swoimi
nerwami, kiedy na polskiej stronie słyszeć
się dały głosy, które wykazały, że i tam
zrozumiano znaczenie deklaracji RSO."
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spalonych w Komitecie Chrześcijańsko-Narodowym organizacyj — prezy
dium jego zażądało od kandydatów
podpisania zobowiązań ścisłego pod
z Komitetem Chrześcijańsko-Narod.
W’ prywatnych rozmowach, towa słowem honoru stosowania się do dy
rzyszących oficjalnym pertraktacjom, rektyw Komitetu.
Niestety jednak mieli rację ci, co
narodowcy na wszelkie argumenty
uzasadniające konieczność jednej pol nie wierzyli, by O. Z. N. zdołał dotrzy
skiej listy, odpowiadali: „0. Z. N. nie mać danego słowa.
W ostatnim przed wyborami ty
potrafi być lojalnym, każdego, kto wej
dzie z nim w porozumienie, wcześniej godniu rozpoczął on w szeregu bar
dziej z nim związanych stowarzyszeń
czy później oszuka".
Przewodniczący jednak Komitetu agitację za skreślaniem z ustalonych
Chrześcijańsko - Narodowego- prezy przez Komitet Chrześcijańsko-Narododent dr Ostrowski zaręczał, że generał wy list nazwisk nie należących do
Skwarczyński uznał w pełni jego p ro  O. Z. N. kandydatów.
Sparaliżować skutecznie robotę'
gram bezpartyjnej a zespalającej
wszystkie polskie twórcze siły gospo mogli kandydaci bezpartyjni tylko w
darcze i kulturalne większości w jeden sposób, zalecając swym zwolen
lwowskiej radzie miejskiej, i wobec te nikom skreślanie z list -członków
go O. Z. N. nie będzie się czynnie an O. Z. N. Liczni też wyborcy zgłaszali
gażował w walce wyborczej; członko się do nich z takimi propozycjami.
wie jego wchodzący w skład Chrześci Otrzymywali jednak odpowiedź, że cu
jańsko - Narodowego Komitetu są w dze wiarołomstwo nie uprawnia ucz
nim delegatami poszczególnych stowa ciwego człowieka do łamania danego
rzyszeń a nie Obozu. Namawiałem też słowa.
Powiadomiony o tym prezydent
usilnie wybitnych bezpartyjnych dzia
łaczy społeczno-narodowych prof. Na- Ostrowski wszczął natychmiast stara
dolskiego, Romera, Grabskiego, by nia o zlikwidowanie dywersyjnej akcji
zgodzili się na umieszczenie icli naz O. Z. N. Istotnie ustała ona na parę
wisk na listach kandydatów Komitetu dni. Widocznie jednak uzyskała osta
Chrześcijańsko-Narodowego, gdyż bę tecznie aprobatę naczelnych władz
dzie to najwymowniejszym stwierdze Obozu. Bo na 3 dni przed wyborami
niem bezpartyjnego ogólno - narodo zjawiły się ulotki nawołujące do głoso
wania jedynie na członków O. Z. N-u,
wego charakteru jego akcji.
Dla tym silniejszego zaś zapewnie a podpisane przez Radę Legiono-Peonia lojalnej współpracy wszystkich ze- wiacką, Związek Harcerzy z Czasów

Po lwowskich wyborach
Wybory do rady miejskiej
Lwowie były przegraną programu
polskiej solidarności narodowej na
Ziemi Czerwieńskiej.
Stało się tak nie tylko dla tego, że
P. P. S. odrzuciła od razu propozycję
utworzenia jednej polskiej listy kan
dydatów, a Stronnictwo Narodowe uzależniło rokowania na ten temat z
Chrześcijańsko - Narodowym Komite
tem od warunków wręcz niewykonal
nych i żadnego związku z wyborami
samorządowymi nie mających, — ja
ko to usunięcia starosty grodzkiego,
wypuszczenia z aresztu
śledczego
uwięzionych akademików, reaktywo
wania zawieszonych w działalności
stowarzyszeń akademickich. Bo choć
do akcji wyborczej stanęły trzy różne
polskie ugrupowania — to jedno z
nich, mianowicie Komitet Chrześcijańsko-Narodowy było zespołem ogrom
nej większości: przeszło osiemdziesię
ciu polskich stowarzyszeń gospodar
czych i kulturalnych i szło do wybo
rów z programem zgodnej, wolnej od
wszelkich niechęci oraz rozgrywek
partyjnych pracy dla umacniania siły
polskiej we Lwowie.
Wprawdzie w prezydium jego po
siadali duży głos członkowie Obozu
Zjednoczenia Narodowego. I to było
głównym powodem niechęci Stron
nictwa Narodowego do wspólnej akcji

Z e w a n g e lii h itle ry z m u
„Jakkolwiek wszyscy dziś uzna
jemy konieczność rozprawy ż Fran
cją, to jednak w swych zasadni
czych założeniach pozostałaby roz
prawa ta bez skutku, gdyby się do
niej miał streszczać cel naszej poli
tyki zagranicznej. Ona może i bę
dzie mieć sens jeżeli zabezpieczy
nam tyły przy rozszerzaniu prze
strzeni życiowej (Lebensraum) na
szego narodu w Europie. Nie widzi
my bowiem rozwiązania tego zada
nia w kolonialnych zdobyczach, lecz
wyłącznie w opanowaniu nowych
obszarów osadniczych, powiększa
jących powierzchnię kraju macie
rzystego i przez to zespalających jak
najściślej nowych osadników z kra
jem rodzinnym oraz zapewniają
cych całemu obszarowi owe korzy
ści, które płyną ze zjednoczonej ca
łości".
„Ruch narodowy niema być
rzecznikiem innych narodów, lecz
szermierzem własnego narodu. W
przeciwnym razie jest on zbytecz
ny a przede wszystkim nie miałby

żadnego prawa dó wygadywania na
przeszłość. Albowiem wtedy działał
by tak, jak działano w przeszłości.
Tak jak dawna polityka niemiecka
niesłusznie była ustalona pod kątem
widzenia dynastycznym, tak też
przyszła nie może wypływać z odu
rzających uczuć altruizmu ogólno
światowego. A w szczególności nie
jesteśmy policjantem tak zwanych
„małych, biednych narodów", lecz
żołnierzami własnego narodu".
„My narodowi-socj aliści musimy
pójść jeszcze dalej: prawo do ziemi
może stać się obowiązkiem, jeżeli z
braku ziemi wielki naród skazany
jest na zagładę. A zwłaszcza wtedy,
gdy chodzi nie o jakiś tam mały
szczep murzyński, ale o germańską
rodzicielkę, która dała dzisiejszemu
światu treść kulturalną. Niemcy al
bo będą potęgą światową albo w ogóle ich nie będzie. Do potęgi świa
towej wymagana jest taka wielkość,
która w dzisiejszych czasach zapew
niałaby odpowiednie znaczenie a
obywatelom dawałaby możliwości

życia".
„Tym samym przekreślamy, my
nar odo w i-sobja liści, świadomie kie
runek naszej polityki zagranicznej
czasów przedwojennych. My zaczy
namy tam, gdzie zatrzymano się
przed sześciu wiekami. My wstrzy
mujemy wieczny pęd germanów na
południe i zachód Europy i skiero
wujemy masz wzrok na kraj leżący
na wschodzie. My kończymy wresz
cie z polityką kolonialną i handlową
czasów przedwojennych i przecho
dzimy do polityki ziemi“.
„Jeżeli jednak mówimy o nowej
ziemi w Europie, to mamy na myśli
w pierwszym rzędzie Rosję i podpo
rządkowane jej kraje sąsiednie".
„Sam los daje nam tu jakby
wskazówkę. Skoro Rosja poddała się
bolszewizmowi, stracił naród, rosyj
ski tę inteligencję, która dotychczas
jego państwową egzystencję stwa
rzała i gwarantowała. Organizacja
rosyjskiego państwa nie była bo
wiem dziełem państwowo - politycz
nych zdolności słowian, ale wspania
łym przykładem państwo-twórczych
sil germańskiego elementu wśród
rasy mało wartościowej. W ten spo-
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Walk o Niepodległość, Związek Inwa
lidów Wojenn.ych, Związek Legioni
stów; Związek Ochotników A. P.,
Związek Ociemniałych Żołnierzy, Zwią
zek Podoficerów Rezerwy, Polską Or
ganizację Wojskową, Związek Wete
ranów Armii Polskiej We Francji;
Związek Więźniów ideowych, Zrzesze
nie Organizacyj Kolejowych dla prac
wyborczych, Zjednoczenie Polskich
Związków Zawodowych, Zjednoczenie
Chrześcijańskich Związków Zawodo
wych, Ruch Narodowo - Państwowy,
Organizację młodzieży pracującej i
pracownicze towarzystwo Kultury i
Oświaty. Równocześnie rozdawane by
ły kartki do glosowania z odmiennymi
od ustalonych przez ChrześcijańskoNarodowy Komitet listami kandyda
tów, a mianowicie z opuszczaniem
nazwisk kandydatów bezpartyjnych.
Charakterystycznym jest szczególnie
podpis na ulotkach tych Chrześcijań
skich Związków Zawodowych. Ks.
prof. Szydelski był nie tylko człon
kiem prezydium Chrześcijańsko - Na
rodowego Komitetu, brał on czynny
udział w całej jego akcji propagando
wej i organizacyjnej.
A jednak dał zachętę do manewru,
wymierzonego przeciwko głoszonemu
przez Komitet Chrześcijańsko - Naro
dowy zasadniczemu programowi bez
partyjnej większości w lwowskiej ra
dzie miejskiej. Manewr ten zaś uderzał
nie tylko w wymienionych już profe
sorów, lecz i w posła Rudnickiego oraz

wszystkich zgłoszonych przez związki
pracownicze kandydatów, choć po
przednio nie szczędzono zabiegów, by
ich pozyskać dla wspólnej z komba
tanckimi i mieszczańskimi stowarzy
szeniami akcji wyborczej, niedopuścić
zaś do zespolenia się z ich Komitetem
Katolicko-Narodowym.
Więc Ks. prof. Szydelski uległ chy
ba czyjem uś bardzo silnemu nacisko
wi. Trudno też przypuścić, by bez ta
kiego nacisku zgodzili się łatwem ser
cem wszyscy należący do O. Z. N-egO
kandydaci na złamanie danego przez
się na piśmie zobowiązania lojalnej
współpracy. A jednak dali oni przy
zwolenie na umieszczenie ich nazwisk
na dywersyjnych jednostronnie par
tyjnych listach;
Wobec lojalności kandydatów bez
partyjnych, którzy zabronili swym
przyjaciołom skreślać czyjekolwiek
nazwiska z list Chrześcijańsko-Narodowego Komitetu — a nielojalności
kandydatów ozonowych,, pierwsi mu
sieli z matematyczną pewnością prze
paść. I pod innym względem O. Z. N.
osiągnął pełny triumf. Ale gdy stała
się wiadomą dywersyjna jego akcja
skierowaną przeciwko wszystkim nieozonowym
kandydatom
Komitetu
Chrześcijańsko-Narodowego — znaczo
na większość bezpartyjnych wybor
ców wolała oddać głosy na jawnie już
partyjne listy Stronnictwa Narodowe
go, niż na niemniej partyjne, ale pod
stępnie przemycane listy 0. Z. N-ego.

sób powstały liczne potężne mocar
stwa na tej ziemi. Niższe narody z
germańskimi organizat orami i wład
cami rozrastały się często do potęż
nych tworów państwowych i trwały
tak długo, jak długo utrzymywał się
rdzeń tworzącej 'państwo rasy. Od
stuleci żyła Rosja tym germańskim
rdzeniem swoich wyższych, kierow
niczych warstw. On jest dzisiaj pra
wie zupełnie zniszczony i usunięty.
Na jego miejsce przyszli Żydzi. Tak
jak nie mogą Rosjanie sami zrzucić
z siebie jarzma żydowskiego, tak sa
mo nie mogą Żydzi na stałe utrzy
mać potężnego państwa. Żyd nie jest
elementem organizacji, lecz fer
mentem
dekompozycji. Potężne
państwo na wschodzie dojrzało do
upadku. A upadek władzy Żydów w
Rosji będzie zarazem końcem Rosji
jako państwa. Jesteśmy przez los
wybrani, by być świadkami kata
strofy, która będzie potężnym po
twierdzeniem słuszności narodowej
teorii rasy".
„Naszym zadaniem, misją naro
dowo - socjalistycznego ruchu, jest
'jednak takie uświadomienie poli
tyczne naszego narodu, żeby on

swój cel widział nie w upajającej
wizji jakiegoś nowego pochodu
Aleksandra, lecz przeciwnie w gor
liwej .pracy niemieckiego pługa, któ
remu miecz ma dać tylko ziemię
„Jeżeli narodowo - socjalistyczny
ruch mając to wielkie i najważniej
sze zadanie na uwadze uwolni się
od wszelkich iluzyj i da się kiero
wać rozumowi jako jedynemu przewódcy, to może mieć kiedyś kata
strofa roku 1918 dobroczynne skut
ki dla przyszłości naszego narodu.
Z tego upadku może się zrodzić w
naszym narodzę zupełnie nowa
orientacja politycznego, zagranicz
nego działania, a dalej wzmocnieni
wewnątrz dzięki nowemu światopo
glądowi, dojdziemy na zewnątrz do
ostatecznego ustabilizowania naszej
polityki zagranicznej. Może nasz na
ród wreszcie otrzymać to, co Anglia
posiada i nawet Rosja posiadała a
co Francji pozwala podejmować,
zawsze te same, dla jej intere
sów ostatecznie korzystne decy
zje, a mianowicie: polityczny testa
ment
„Polityczny testament narodu
niemieckiego dla jego działania za-

Stan jego posiadania w Lwowskiej Ra
dzie Miejskiej zmniejszył się też znacz
nie. Nowo wybrana Lwowska Rada
Miejska składać się będzie z partyj
nych jedynie ugrupowań.
Nie jest to dobre.
Ale o wiele gorsze jest to, że nielo
jalna akcja O. Z. N. i licznego szeregu
grawitujących ku niemu stowarzyszeń
uniemożliwiła na długo jakąkolwiek
ogólno-narodową solidarną akcje pol
ską we Lwowie. Niezbędnym bowiem
warunkiem takiej akcji jest wzajemne
zaufanie — nie może go być jednak
tam, gdzie nie ma prymitywnej rzetel
ności.
Czy wobec tego warto jeszcze, pro
pagować solidarność narodową? Kto
w szczerość hasła tego będzie dziś wie
rzył. A jednak program naszej siły naro
dowej na kresach musi być równocze
śnie programem solidarności narodo
wej. Jeno nie da się on już realizować
za pomocą układów między ugrupo
waniami, jakkolwiek zabarwionymi
partyjnie.
Rzetelna praca dla zjednoczenia
narodowego musi unikać na przy
szłość najlżejszej choćby styczności z
tymi wszystkimi, dla których polityka
jest nie służbą narodowi, a tylko grą,
i to nie koniecznie uczciwą. I musi być
ona otwartą, śmiałą walką o uzdrowie
nie podkopywanej ostatnimi czasy z
różnych stron, ale we Lwowie najbar
dziej przez O. Z. N., moralności nasze
go życia publicznego.
granicznego winien i musi brzmieć:
Nie powinniście nigdy tolerować
powstania dwóch potęg kontynen
talnych w Europie. IV każdym usi
łowaniu zorganizowania u granic
niemieckich drugiej potęgi militar
nej, chociażby tylko w formie pań
stwa zdolnego do stworzenia potęgi
militarnej, powinniście widzieć za
mach na Niemcy. IV zrozumieniu
nie tylko swego prawa, ale i obo
wiązku nie powinniście dopuścić do
powstania takiego państwa, a to
przez zastosowanie wszelkich środ
ków a nawet siły zbrojnej, względ
nie jeżeli nawet takie państwo powstanie, powinniście go rozbić. Sta
rajcie się o to by podstawą siły na
szego narodu stały się nie kolonie
a naszą ziemia w Europie. Nie uważąjcie naszej Rzeszy tak długo za za
bezpieczoną jak długo nie może ona
zapewnić na wieki każdemu dziecku
naszego narodu własnego kawałka
ziemi. Pamiętajcie, że najświętszym
prawem na tym świcie jest prawo
do ziemi, którą można uprawiać a
najświętszą ofiarą jest krew. którą
przelewa się za ziemie
(„Mein Kampf“ str. 741 755)
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Wielka manifestacja tężyzny narodowej
Dla uczczenia rocznicy Obrony
Lwowa i pełnego zwycięstwa oręża
polskiego w dwudziestolecie zwycię
skich zmagań odbył się Zlot Sokolstwa
Ziem Południowo - Wschodnich we
Lwowie. Nad to miał zlot stać się mani
festacją dla armii polskiej, stojącej obecnie u naszych granic i gwarantują
cej naiu całość państwowych granic
i pozycję w Europie. Ważkie to założe
nie przeprowadzone zostało w całej
pełni w poważnym przebiegu w dwu
dniach przez przeszło 11-tysięczną ar
mię sokolą.
Udział w Zlocie wzięło nie tylko So
kolstwo Małopolski lecz zjawiło się li
cznie z Dzielnicy Krakowskiej i Ślą
skiej; a nad to stanęła liczna delegacja
z Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza
tak, że cała Polska reprezentowana by
ła we Lwowie z naczelnymi władzami
sokolimi i prezesem Związku Sokolego
pułk. Franc. Arciszewskim.
W rannych godzinach dnia 28 maja
płynęły od Dworca Głównego oddziały
w zwartych szykach i kierowały się ku
kwaterom umieszczonym w pawilo
nach Targów Wschodnich, gdzie dzięki
uprzejmości Izby Handlowo-Przemysłowej znalazły wygodne pomieszcze
nie. W południe tegoż dnia rozpoczęła
uroczystość Akademia w Teatrze Wiel
kim, na którą złożyła się produkcja
chóru Echa-Macierz, orkiestry kolejo
wej i przemówień reprezentacyjnych:
prezesa Dzielnicy Małopolskiej,dra M.
Wolańczyka, wojewody lwowskiego p.
dr A. Biłyka i prezydenta miasta p. dra
J. Ostrowskiego. Z przemówienia ofi
cjalnego dowiedzieliśmy się, że we
Lwowie przed 20 laty dokonał się
pierwszy samodzielny fakt zwycięstwa
siły zbrojnej Polski i był on walką z
germanizmem, używającym wówczas
Rusinów miejscowych jako narzędzia
wielkich i zaborczych planów niemiec
kich, załamanych już u kolebki odra
dzającego się państwa polskiego na go
towości i męstwie żołnierza i całego
zjednoczonego narodu. Zwycięstwo to
natchnęło niezłomną wiarą we własne
siły i okazało się powtórnie w cudzie
nad Wisłą i w pełnej gotowości w
chwili obecnej. Mówił dalej prezes Wo
lańczyk, że naród i jego emanacja —
armia nie tylko chce i będzie się bro
nić, ale ideał jej większy jest, bo podej
muje walkę o odwieczne ideały chrze-

Zlot Sokoli we Lwowie
ścijańskie i staje się wałem zaporowym
— to misja dziejowa Polski obrony po
wszechnej sprawiedliwości, jako też go
dności i honoru narodu. Wreszcie za
znaczył, że wola zwycięstwa musi się
objawić w każdej jednostce, a obowiąz
kiem każdego zespołu jest dorzucić w
miarę swych sit i możności cegiełkę
pod budowę wielkości i sprawności na
szej armii. To też Sokolstwo spełnia za
danie to przez podbudowę fizyczną
materiału ludzkiego i daje mu owo mo
rale, które tak silnie akcentowane jest
przez strategików ostatnich czasów.
W popołudniowych godzinach zło
żyło Sokolstwo wieniec na Cmentarzu
Obrońców Lwowa i odbyło próby ćwi
czeń na boisku Sokoła-Macierzy wobec
przyglądających się tysięcy publi
czności. Dnia 29 rano odprawił mszę
śwc połową ks. biskup Baziak kazanie
wygłosił ks. kan. Matus, kapelan Soko
lej Dzielnicy a prezes Związku złożył
hołd Obrońcom Lwowa i armii, po
czym rozwinął się pochód reprezenta
cyjny ul. Łyczakowską, pi. Bernardyń
skim, Halickim, by u stóp pom. Mickie
wicza przedefilować przed reprezenta
nci armii, gen. Langnerem, ducho
wieństwem, ks. Bisk. Baziakiem i pre
zesem Związku Sokolego Arciszewskim.
Ćwiczenia publiczne na boisku za
kończyły program uroczystości, któ
rym przypatrywały się reprezentanci
władz administracyjnych, wojskowych,
duchowieństwa i nieprzejrzane rzesz
społeczeństwa.
Zlot odbyty w poważnym nastroju
i godnej powadze zaznaczył ścisłą łącz
ność Sokolstwa z armią. Wyrazem tego
był protektorat p. Marszalka Polski
Edwarda Śmigłego-Rydza, a nad to za
znaczyli swój współudział przez depe
sze pp.: Premier Sławoj-Składkowski,
minister Spraw Wojsk. Kasprzycki i
Głuchowski, wicemin. Spr. Wewn. Nakoniecznikow-Kluczkowski, a dalej ge
nerałowie: Tokarzewski,. Norwid-Neugebauer, Abraham, Mond, prezes mię
dzynarodowej federacji gimnast. St. lir.
Zamoyski, wiele zrzeszeń polskich
Ameryki półn. dyr. Min. Spr. Wewn.
Żyborslu, naczelnik tegoż Ministr. Pio
trowicz i inne.
Jeśli Sokolstwo manifestowało, swe
uczucia na cześć armii, lo wraz z nim
czyniło to samo całe społeczeństwo, a

głównie polska ludność Lwowa i przy
była z Ziemi Czerwieńskiej na tę uro
czystość liczna rzesza mieszkańców.
Entuzjastyczny nastrój na ulicach Lwo
wa stwierdził dobitnie wielką sympatię
i harmonię, jaka panuje między spo
łeczeństwem a zastępami sokolimi. Dla
Sokolstwa objaw ten jest wyraźnym
wskaźnikiem, że może ono i powinno
pójść szeroko w lud i garnąć pod
skrzydła swoich sztandarów Polaków
wszystkich, bez różnicy ich przekonań
politycznych, gdyż w tym obozie nie
ma specjalnego duetu ani jednostek,
ani partii — ale istnieje tylko i wyłącz
nie jeden kult idei, około której groma
dzą sic wszyscy Polacy w chwilach
wielkich dla narodu. Sokolstwo winno
to zwieranie się około jednej idei roz
ciągnąć na wszystkie dni życia społe
czeństwa, bo treścią tej idei jest od
wieczne i nigdy nie starzejące się prag
nienie służby Bogu i Ojczyźnie i wyLworzenie dla tej idei takiego podłoża
na wszystkie czasy, aby Polska była
mocarna i godnie spełnić mogła histo
ryczną sw ą'misję.
*
*
*
Małopolska Dzielnica Sokola otrzy
mała z racji Zlotu szereg depesz. Z tych
przytaczamy najważniejsze:
Marszalek Edward Śmigły-Rydz: Sokolstwu
Małopolski w dniu Zlotu życzę dalszej owocnej
pracy dla Polski.
Prezes Rady Ministrów Sławoj-Sldadlcowslci: Przewodnictwu Sokolej Dzielnicy Małopol
skiej oraz całemu Sokolstwu, zgromadzonemu
na Zlocie we Lwowie przesyłam pozdrowienia i
życzenia dalszej owocnej pracy nad podniesie
niem sprawności fizycznej i wzmocnieniem tę
żyzny duchowej obywateli rubieży Rzeczypospo
litej.
Minister Spraw Wojskowych, Gen. Dyw.
Kasprzycki: Przesyłam wszystkim uczestnikom
Zlotu swoje serdeczne życzenia.
Wiceminister Spraw W ojskowych Gen. Głu
chowski: W dniu Zlotu Sokolstwa Dzielnicy
Małopolskiej przesyłam życzenia dalszej owoc
nej pracy dla Polski.
Podsekretarz Stanu Ndkoniecznikow-Klukowski: Z okazji Zlotu Sokolstwa Dzielnicy Ma
łopolskiej przesyłam serdeczne życzenia dalszej
owocnej działalności nad wzmocnieniem tężyzny
Polski na terenie województw południowowschodnich.
Dyrektor Departamentu Spraw Wewnętrz
nych Wacław Żyborski: Sokolej Dzielnicy
Małopolskiej oraz Sokolstwu zgromadzonemu
n a Zlocie we Lwowie przesyłam życzenia po
myślnego rozwoju i wzmożenia sił w pracy dla
dobra Ojczyzny.
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Słowa
i mapy Hitlera
„Tę umowę Niemcy nie tylko ślepo
wykonają, lecz żywią także pragnienie,
aby była ona ciągle przedłużaną, i aby
wynikające z niej przyjazne stosunki
polsko - niemieckie coraz bardziej się
rozwijały. (Hitler, 20. II. 1938).
„Obciąłbym, aby naród niemiecki
nauczył się. widzieć w narodach historyczne realności, które nie dadzą się
usunąć, chciałbym, aby uznał za nie
rozsądne, bo nie możliwym jest zaprze
czenie 33-mi1ion ow em u narodowi do
stępu do morza. (Hitler, 20. II. 1938).
„Jesteśmy dwoma narodami, z któ
rych jeden nie może usunąć drugiego.
Ja to zrozumiałem. Doszliśmy do poro
zumienia chwilowo na przeciąg 10 lat,
ale wszyscy jesteśmy przekonani, że
ono przyniesie ze sobą trwałą pacyfi
kację" (Hitler, 26. IX. 1938).
„Dokądby doszła Europa, jeśliby
przed pięciu laty nie doszło do tej zai
ste zbawiennej umowy" (Hitler, 30. I.
1939).
Tak słodko i uspakająco wabił
nas Hitler, tak podsycał w nas dumę,
że tylko on i Polska są równie .mądrzy
i równie wielkoduszni...
A tymczasem przez cały czas mio
dowych lat tego porozumienia jakże
wychowywał naród niemiecki, do ja
kich kłamstw zmuszał naukę, by w na
rodzie niemieckim rozbudzić niena
wiść i lekceważenie swego polskiego
sąsiada i sprzymierzeńca, dowodzą
z licznego szeregu wybrane 3 mapy
etnograficzne, których nieudolną re
produkcje podajemy poniżej.
Rys. 1 i 2 są reprodukcją z dwu
atlasów szkolnych, Harmsa (1937) i
Frenzla (1938). Obie z nich wymazują
zupełnie Polaków z obszaru III Rze
szy, a płaszczyzny z nazwami „Masuren" i „Kascbuben" są oznaczone bar
wą niemiecką! Tak samo jest oznaczo
ny cały Śląsk.
Mapa druga wyznacza na obszarze
Poznańskiego i Pomorskiego tylko
nieliczne wyspy ze zwartą polską lud
nością, mapa pierwsza widzi i w tych
prowincjach tylko nieznaczne obszary
z ludnością mieszaną.
Drastyczne różnice w obrazie obu
tych map dowodzą, że są one rysowa
ne dowolnie, rozsiewają wieści wprost
wyssane z palca.
Rusini w obu mapach, „Rosjanie",
do których zaliczono Białorusinów w
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w drugiej mapie cieszą sie wielkimi
względami autorów.
Dalsze horyzonty kłamstwa toruje
nauka niemiecka. Rys. 3 jest kopią ma
py etnograficznej prof. wrocławskiego
uniwersytetu, dr W. Geislera. Mapa ta
została pomieszczoną w bogato wyda
nym: „Oberscbleissien - Atlas" (1938).
W naszej reprodukcji, nie mogącej
oddać dobrze wszystkich odcieni barw
podkreśla wyraźnie najciemniejszym
tonem polski obszar etnograficzny, za
śmiecony wyspami niewielkimi i ży
dowskimi, a tylko skrawkami sięgają
cy do ziemi chełmińskiej... Na całym
Śląsku poza Cieszyńskim, nawet w oko

licy Katowic, w całym Poznańskim,
czy Pomorzu nie ma już Polaków na
lekarstwo. Wszystko jest tam w fan
tazji, ale i w programach hitlerowskich
już obszarem „des geschlossenen
deutschen Volksbodens". Dwie jaśniej
sze wyspy na Pomorzu i 3 wyspy w
Poznańskim sterczą z tego morza nie
mieckiego u Geislera, posługują się
one językiem niemieckim a jako dru
gim s ł o w i a ń s k i m dialektem!
Oto słowa i zamiary, których już
dnia 28. IV. br. Hitler, zataić nie zdołał.
Malarz puścił farbę, a myśmy udowod
nili narodową mową Becka, że się na
farbowanych lisach dobrze znamy.
E. R.

Z p r a s y p o lsk ie j
LIST Z GDAŃSKA.
W Nr 20 „Zwrotu" z dn. 25 bm.
znajdujemy ciekawą korespondencję o
stosunkach gdańskich:
„Niedwuznaczne' „dzisiaj G d a ń s k a w
cieniu swastyki n ie je s t dla nikogo, z Pola
ków niespodzianką. Narodowy socjalizm umieścił Wolne Miasto w swoim programie
rewindykacyjnym na długo przed objęciem
władzy w Rzeszy. W roku 1930, a więc1wte
dy; gdy partia hitlerowska była w Niemczech
jeszcze
w politycznych powijakach, przy
jeżdża na lotnisko we Wrzeszczu młody czło
wiek, lal 25 niespełna liczący. Nazwisko jego,
Albert Forster, nie mówi nic ówczesnym
wielkorządcom Gdańska. Ani przywódcy so
cjaldemokracją a n i c e n tr u m k a to lic k ie g o
nie .przewidują w. nim przyszłego, Gaulcitera
rządzącej monopartii i faktycznego dyktato
ra Wolnego Miasta. Jest d la nich przedsta
wicielem nowego ugrupowania politycznego,
którego starają się zwalczyć klasycznymi
metodami demokratycznego parlamentaryzmu. Albert Forster ma jednak swoje instruk-
cje. Jego szef, późniejszy kanclerz Rzeszy,
ma zakrojony plan na lal dziesięć! Jego naj
hardziej wierny, i najbardziej zaufany współ
pracownik będzie tym, który ma zrealizo
wać inkorporację Gdańska do Rzeszy Nie
mieckiej. Albert Forster jest młody, i może

poczekać. Jest przy tym bezwzględny i am
bitny. Bardzo ambitny.
Wolne miasto Gdańsk liczy 450 tysięcy
mieszkańców. Ale Wolne Miasto, to stare,
handlowe miasto Gdańsk, i wykrajane trak
tatem wersalskim z polskiego Pomorza wio
ski, które mają Gdańsk żywić. Miasto
Gdańsk m a przewagę żywiołu niemieckiego,
i z lego elementu, z 250 tysięcy niemieckich
mieszkańców Gdańska, Forster zwerbował
swoje pierwsze sztandary. Ściśle, 1,6% lud
ności .miejskiej."
„Ale w Gdańsku przecież- rządzi „trakta
towa przemoc". „Narzucona" konstytucja
gdańska daje ludności jakie takie■możliwo
ści. Więc w 1935 roku, po dwóch latach wła
dzy, przy ukrytym nacisku i terrorze, naro
dowi socjaliści mają tylko 60 procent swoich
ludzi w Volkslagu. Parlamentarnie ujmując
ponieśli klęskę. Ale Forster nie traci tupetu."
„Więc przede wszystkim, — wszyscy pra
wowierni gdańszczanie Anuszą się znaleźć
wzorem Rzeszy w szeregach jednej partii,
i wszyscy muszą zapomnieć o tym, aby
Gdańsk łączyły jakiekolwiek węzły gospodar
cze z Polską. I partia narodo wo-socjalistyczna dla zdławienia opozycji wkracza na dwie
ścieżki wojenne. Opanowuje szkołę, gdzie
wprowadza wyszkolenie w duchu narodowosocjalislycznym, i monopolizuje w swych rę

kach prawo przydziału pracy, aby móc dzia
łać szantażem wyrzucenia- ńa bruk ojców ro
dzin. Dla pracowników najemnych stwarza
się senacki urząd pracy, jedyny uprawniony
do wyznaczania pracowników. Dla rzemiosła
wprowadza się przymusowe związki zawodo
we, pozostające pod kuratelą wydziału prze
mysłowego Senatu. Dla handlu — stwarza
się enignaslyczną ustawę podatkową,' pozwa
lającą wywłaszczyć każdego niewygodnego
przedsiębiorcę. Każda dziedzina życia publi
cznego w Gdańsku ma odtąd swoją komór
kę rejestracyjną w urzędzie administracyj
nym, która podpatruje, śledzi, notuje,' bada
i jest bezapelacyjnym dysponentem warszta
tu, człowieka i jego myśli.
Bez pośpiechu, metodycznie, a w pozor
nym chaosie — raz w dziedziniegospodarczej,
drugi raz w sferze politycznej, to znów kul
turalnej, religijnej lub wychowawczej — na
rodowy socjalizm podważał stare fundamen
ty, na których opierało się życie publiczne
Gdańska, i jego powiązanie z Polską. Nigdy
od razu, nigdy na raz za wiele, zawsze z ar
gumentem dobra ludności i pokoju powsze
chnego, wyrywał hitleryzm gdański cal po
calu podstawy traktatów, umów i uprawnień.
Sprowadził dziesiątki tysięcy hitlerowców z
Rzeszy, i obsadził nimi górę szturmówek czar
nych i brunatnych. Zreformował policję, za
lał Wolne Miasto niemiecką policją politycz
ną, i w pięciolecie rządów hitlerowskich w
Gdańsku mógł prezydent Senatu Artur Greiser ze specyficzną dumą narodowego socja
listy stwierdzić, że cały Volkstag gdański, ta
reprezentacja narodu, jest — z wyjątkiem
dwóch posłów polskich — w. całości w sztur
mowych uniformach."
„Ale z chwilą zlikwidowania niemiec
kiej opozycji, obnażył się w jednej chwili
istotny cel "Machttubernahme" z 1933 roku.
Zagorzały nienawiścią oczy góry partyjnej.
Runął zdecydowany atak na wszystko co
polskie, i co polskiemu sercu drogie. A więc
niszczenie polskich pamiątek. A więc w y
dzieranie siłą dzieci polskich polskiej szko
le. A więc wstrzymanie wydawania przewłaszczeń na nieruchomości, zakupionych
przez Polaków. To znów likwidowanie pol
skich placówek rzemieślniczych pod bła
hym powodem administracyjnym. A dalej
nadmierne opodatkowanie handlu polskie
go. Albo wstrzymanie przydziału robotni
ków polskich nawet do polskich przedsię
biorstw. Wygrane procesy funkcjonariuszy
kolejowych niemieckiej narodowości przed
gdańskimi sądami na milionowe sumy.
I gwałty fizyczne. Z początku bicie szyb; po
tem hicie harcerzy; potem prowokacje spo
kojnej ludności polskiej. Dalej masakra
polskich studentów, zamachy bombowe na
polskich celników, i wreszcie atak uzbrojo
nych szlurmówek na lokal polskiej placów
ki urzędowej.
Długo narastał wrzód hitlerowski na
ciele Wolnego Miasta Gdańska. Z daleka,
jakby z Olimpu, patrzyła na to Liga Naro
dów i polska polityka zagraniczna. Dziś
kości są już rzucone. Operacja chirurgicz
na jest nieunikniona. Kiedy, i z jakim skut
kiem nastąpi, — da nam odpowiedź ta-

jemnicze "Jutro".
POLACY - O KTÓRYCH
ZAPOMNIANO.
„I. K. C.“ z dn. 21 bm. Nr 139 poru
sza sprawę Łemkowszczyzny, którą
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propaganda ukraińska stara się przed
stawić jako ziemię rdzennie „ukraiń
ską".
„Nie tylko Polakr ale nawet obcy tury
sta, który przybędzie w okolicę Szczawnicy,
zdumieje się, widząc na jednym z mostów
przerzuconych przez stosunkowo nieduży
potok tablicę z napiąem: — „Ruski potok"
Polak, który w tych okolicach bywał czę- ściej, przypomni sobie, że- jeszcze do nie
dawna oficjalnie ów potok nazywał się
Grajcarek, stwierdzi, że ludność miejscowa
tę wartko płynącą strugę wzdłuż całego jej
biegu określa tą nazwą po dzień dzisiejszy.
Turysta obcy, którego losy zapędzify w
te strony, zdziwi się, że w okolicy, mającej
nawskróś charakter polski, uzewnętrzniają
cy się w budownictwie, w ubiorze, w. zwy
czajach, a nawet w typie antropologicznym,
spotyka nagle nazwę, zaprzeczającą polski
charakter tej ziemi.
Piszemy o tym na wstępie, ażeby upla
stycznić bezsens różnych zarządzeń i posta
nowień, zrodzonych przy zielonym biurku,
w umyśle ludzi nie zdających sobie sprawy
ze szkody, jaką swymi nieprzemyślanymi
pociągnięciami .wyrządzają.
Ruski potok -— takich nazw mamy bar
dzo wiele w Małopolsce wschodniej, a czę
ściowo na Wołyniu, na terenach etnicznie
mieszanych. Są wsie, które przy swych na
zwach mają przymiotniki: , ,ruski", lub
„polski". Te nazwy są usprawiedliwione
lokalną sytuacją, ale przeszczepianie ta
kiej nazwy na nasze zachodnie Podkarpa
cie, -na teren z gruntu polski, musi budzić
poważne zastrzeżenia.
Wypowiadamy twierdzenie, że ziemia,
między Popradem i Wisłokiem, znana sze
roko w kraju z licznych zdrojów, jak Kry
nica, Szczawnica, Żegiestów, Iwonicz ild.,
leżąca na naszym południowym pograniczu
ziemia, przez którą z Polski na południe
prowadzą stare szlaki przez przełęcze kar
packie, jest historycznie, politycznie i etni
cznie polska. Nazywa się tę część naszego
państwa Łemkowszczyzną, a ludność Łem
kami.
Polskość tej ziemi, jak i jej zaludnienia
nie kwestionował nigdy nikt w ciągu wie
ków. Dopiero w okresie porozbiorowym i
lo pod koniec XIX wieku ruszyły na tę zie
mię gromady agitatorów, wrogich wszyst
kiemu co polskie, a usiłujących biedną i
ciemną ludność pozyskać dla swych celów.
Chodzili tu popi, służący Rosji i szerzący
wraz z moskaloiilizmem prawosławie. Sta
rano się wykorzystać niektóre gromady pra
wosławne jakie tu istniały dla podważenia
polskości i wynarodowienia ludności miej
scowej. Akcja ta nie dała właściwie żadnych
rezultatów, podobnie zresztą jak akcja pro
wadzona przez obóz ukraiński".
„Łemkowszczyzną — to ziemia z grun
tu polska, a Łemkowie — to Polacy.
Tymczasem wskutek naszego niedopa
trzenia obca nam propaganda sięga po du
sze łemkowskiego ludu i usiłuje z Łcmkowszczyzny ukuć broń przeciwko nam. Wy
starczy w tym miejscu przypomnieć słynną
mapę prof. U. J. Kubijowicza, który cał
kiem spokojnie włączył Łemków w ukraiń
ski „Lebensraum", przeciągając
granicę
Ukrainy na południe od Krakowa niemal z
całym powiatem... nowotarskim (siei!).
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Wspomnieliśmy, że oderwaniu Łemków
od polskości sprzyjała cerkiew. Zaznaczmy
tutaj, że jeszcze w XVI i XVII wieku w Są
decczyzn ie południowej było 28 parafij
rzymsko-katolickich, a 8 greckich.. W ko
tlinie jasielskiej było parafij rzymsko-kato
lickich 30. Emigracja wołoska przyniosła z
sobą
schizmę, która poczęta wywierać
wpływ na ludność. Potem przyszła unja,
która także w okresie gwałtownego rutenizowania cerkwi spowodowała przepadadanie Polaków, żyjących w ustronnych do
linach, zdała od wpływów kultury polskiej.
Kontrakcja' ze strony Kościoła rzym
sko-katolickiego rozpoczęła się dopiero w r:
1935, kiedy to biskup Lisowski wznowił
pięć parafij rzymsko-katolickich na terenie
Łemkowszczyzny.
Religia, język cerkiewny, akcja wrogich
elementów wspierana przez rządy zaborcze,
a dalej nasza lekkomyślonść i niedopatrze
nie, później zaś szkodliwe doktrynerstwo
zdziałały, że polscy mieszkańcy Łeinkow-

szczyzny poczęli tracić świadomość narodo
wą.
Należy jak najrychlej i jak najenergicz
niej przystąpić do roztoczenia bacznej opie
ki nad lym elementem, dotychczas trakto
wanym po macoszemu. Trzeba usunąć
wszystkie sztuczne granice, jakie usiłowano
postawić pomiędzy Łemkami i resztą Pola
ków.
Trzeba roztoczyć żywą, serdeczną opie
kę nad tym ludem, który od prawieków był
polskim i nigdy przeciw Polsce nie powsta
wał. Musi się skończyć ze sztucznym nada
waniem Łemkowszczyźnie piętna ruskiego
jak lo widzimy w różnych nazwach geogra
ficznych nie mających żadnego uzasadnie
nia.Trzeba zbliżyć się do ludu Łemkowskie
go i trzeba go pozyskać dla sprawy pol
skiej. Nie wolno dalej patrzeć z założonymi
rękoma na wynaradawianie Łemków i lec
można bez protestu patrzeć na mapy Kuhijowiczów".

Z p rasy ru sk ie j
dlatego, aby nie dopuścić do nadużyć
A WIĘC NIE BYŁO
i nie dać nikomu glosować za wybor
PLEBISCYTU!
Mimo pasjonujących Ukraińców ców ukraińskich na inne listy". „Speł
wydarzeń światowych, a głównie ro nijcie sumiennie swój obowiązek na
kowań mocarstw zachodnich z Sowie rodowy! Pamiętajcie, że nie śmie bra
tami, cala uwaga politycznych kół kować ani jednego głosu ukraińskie
ukraińskich skoncentrowała sic w po go! Dlatego dnia 21 maja wszyscy
łowic maja na sprawie wyborów do idziemy do urn wyborczych!"
Z relacyj mężów zaufania polskich
samorządu. Ostatni tydzień przed wy
list
dowiedzieliśmy się, że wyborcy uborami we Lwowie był tygodniem
energicznej akcji, która nie została by kraińscy stawili się najliczniej, bo
najmniej zahamowana faktem unie .w około 80 procentach do urn, gdy
ważnienia ukraińskiej listy wyborczej tymczasem Żydzi głosowali tylko w 5 )
w i l okręgach. Pisaliśmy już w po procentach, a Polacy zaledwie w ...3j
przednim numerze, że przywódcy procentach. Nie chcemy się tu wda
Ukraińców chcieli wykorzystać wybo wać w analizę tego charakterystyczne
ry we Lwowie do przeprowadzenia pe go po polskiej stronie zjawiska, rezer
wnego rodzaju plebiscytu, który zape- wując sobie W3'czerpujące omówienie
tryiikowałby ukraiński stan posiada tej przykrej sprawy w osobnym arty
nia i aprobowałby politykę ukraińską. kule. Wiele tysięcy Ukraińców odeszło
Chodziło więc o sprawę daleko waż od urn, ponieważ zostali skreśleni
niejszą, niż o doraźny sukces w posta z list wyborczych, albo nazwiska ich
ci zdobycia kilku mandatów do Bady na listach nie zgadzały się. z brzmie
Miejskiej. Ostatnia instrukcja ukraiń niem nazwisk na dowodach osobi
skiego komitetu , wyborczego‘dla wy stych. Wielu spóźniło się, bo... już ktoś
borców podtrzymywała w całej roz za nich przed nimi głosował. Liczne
obwodowe
unieważniły
ciągłości plan plebiscytu, polecając komisje
glosować nie tylko w tych 8 okręgach, wszystkie głosy ukraińskie wypełnio
w których uznano listę ukraińską, ale ne po ukraińsku. Jak wiadomo, w re
zultacie Ukraińcy nie otrzymali ani
i w tych 11, gdzie ją unieważniono:
„..zwracamy uwagę wyborców u- jednego mandatu do Rady Miejskiej
kraińskich tych okręgów, w których we Lwowie. Pierwszy komunikat pokomitetu
ukraińskiego
nie zatwierdzono listy ukraińskiej, że wyborczy
obowiązkiem ich jest pójść, również do stwierdził, że wynik głosowania, je
glosowania i oddać swój głos na kan szcze mu nieznany, „nie będzie ani
dydatów niezatwierdzonej listy ukra niespodzianką, ani rozczarowaniem,
ińskiej. Powinni to zrobić w tym celu, gdyż Ukraińcy idąc do wyborów li
aby liczebnością głosów ukraińskich, czyli się z „warunkami" i dlatego nie
oddanych na kandydatów niezatwier- mogli się przeliczyć".
Nie sadzimy, by taki finał był naj
dzonej listy ukraińskiej, można było
uzasadnić protest wyborczy, a także lepszym zakończeniem ukraińskiej
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kampanii wyborczej! Zbył jaskrawo
storpedowano pochód ukraiński do
urn, pozwalając przedtem poruszyć i
zaagilować kilkadziesiąt tysięcy nie
polskich mieszkańców Lwowa, któ
rych polityczne kierownictwo ukraiń
skie sprowadziło w ciągu kilku tygod
ni do wspólnego mianownika. Brak
efektu w postaci mandatów niewątpli
wie rozczarował masy wyborców.
Ale zmontowanie jednolitego bloku
setnie opłaciło się Ukraińcom: już da
wno nie mieli takiej okazji do zorga
nizowania politycznych manewrów.
Na razie nie przeprowadzili plebiscytu,
ale za to w legalnych ramach zmobili
zowali wielką masę, którą mogą w ra
zie potrzeby poprowadzić do upatrzo
nego przez siebie celu. A myśmy im do
tego mimówoli pomogli!
Bo albo należy z góry w drodze
prawnej zagwarantować prawa Pola
ków do przygniatającej większości w
Radzie Miejskiej Lwowa i innych miast
Małopolski Wschodniej, albo zalegali
zowawszy wolną konkurencję w ubie
ganiu się wszystkich o mapdaty, należy
zjednoczyć wszystkie siły polskie, w ce
lu odniesienia. walnego zwycięstwa —
zamiast szukać misternych rozwiązań
przy zachowaniu dekoracyj legalności.
Ukraińcom zresztą nie odebrała ta
„operacja" animuszu.
„To, że wśród 72 członków Rady Miej
skiej nie znalazł się ani jeden Ukrainiec —
pisze „Nowyj Czas“ — jeszcze niczego nie
dowoodzi. Świadczy to chyba tylko o. żywio
łowym szowinizmie polskiej ulicy lwowskiej
i okazuje, jak wielkim widzi ona tzw. „nie
bezpieczeństwo ukraińskie".
Gdyby nas
zwalczano po prostu tak, jak wogóle zwalcza
się przeciwnika wyborczego, to to osłabiłoby
raczej naszą pozycję. Gdybyśmy zdobyli na
wet 10 mandatów ,to nie zrobiłoby to tak ol
brzymiego wrażenia, jak wynik wyborów z
■ubiegłej niedzieli. Mamy przed sobą sytuację,
w której nasza kompletna klęska fizyczna
staje się równocześnie naszym pełnym zwy
cięstwem moralnym".
„We Lwowie jest kilkadziesiąt tysięcy
Ukraińców. (Według urzędowego spisu lud
ności z 1931 r. było we Lwowie 24.200 Ukra
ińców i 10.9000 Rusinów. Ukraińcy podają że
jest ich we Lwowie w 1939 r. 60.000
Red.)
Nie fikcje różnych „Słów“ i „Dzienników ,
a właśnie ta uchwytna rzeczywistość fizyczna
jest najważniejsza. Postawa mas ukraińskich
we Lwowie była podczas wyborów znako
mita. Nam wystarczy, jeżeli prawdę będą
znali przewodniczący komisyj wyborczych.
Endecy jaskrawo zaznaczyli swe stanowisko
wobec Ukraińców. Musimy im dać odpo
wiedź. Ta odpowiedź nie może być zbudo
wana na fundamencie całej doktryny endec
kiej: na nienawiści i negatywizmie. Nasza
odpowiedź musi być pozytywna: po łokcie,
musimy zakasać rękawy. Musimy wziąć śięjj
twardó do pracy organizacyjnej we Lwowie.
Na negację odpowiedzmy pracą. Musimy
twardo i mocno postawić na nogi organiza
cję żywiołu ukraińskiego we Lwowie. Niech
nienawidzący nas endecy cieszą się zwycię

stwem, odniesionym nad urnami; my musi
my odnieść nasze zwycięstwo w samym te
renie. To drugie jest bez porównania waż
niejsze."

Tak wygląda reakcja ukraińska na
porażkę wyborczą. Przeciwnik nasz
nie tylko nie myśli się cofnąć, ale za
chęcony sukcesem
organizacyjnym
którego dal niezaprzeczone dowody,
gotuje się już do dalszego etapu swej
ofenzywy, jaką rozpoczął zaraz naza
jutrz po przegranej przez siebie wojnie
w 1919 r. Przez 20 lat posuwała się- ta
ofenzywa systematycznie, ale nie rzu
cając się w oczy, tak, że stwierdzaliśmy
jej trwanie tylko w chwilach jaskra
wych sukcesów ukraińskich, gdy śkl
py ukraińskie rosły jak grzyby po de
szczu, a pewne działy spółdzielczości
stawały się dyktatorem na rynku Ma
łopolski, lub gdy wielkie gmachy we
Lwowie przechodziły w ręce Ukraiń
ców. Te wszystkie zdobycze osiągnęli
pni pomimo kłótni wewnętrznych, któ
re cechowały życie ukraińskie aż do u
biegłego, roku. Nie zahamują też napewno postępów ,ukraińskich nowe
swary, jakie zarysowały się na hory
zoncie po okresie zawieszenia broni na
czas fwyborów. Bo Ukraińcy kłócą się
często między sobą, lecz zawsze jedno
licie występują wobec Polaków.

„Ukraińskie Wisty" — „prowadzona wspól
nie przez wszystkie organizacje, opierała się
głównie na aparacie tzw. Organizacji Ludo
wej Ukraińców miasta Lwowa. Okazało się
naocznie, że ta organizacja istnieje raczej na
papierze i nie nadaje się do przeprowadzenia
jakiejkolwiek poważnej akcji. Występuje ona
jako ogólno-narodowa, lecz w rzeczywistości
jest to przybudówka undowska i dlatego
wszystkie aktywne elementy, które nie go
dzą się z polityką undowską, nie należą do
tej organizacji. Wskutek tego wytwarza' się
groźny stan, na który zwracaliśmy uwagę
jeszcze przed 2 laty. Ale Undo głuche jest
na tego rodzaju argumenty i nie okazuje
najmniejszej ochoty zrezygnować z wąskich
interesów partyjnych i umożliwić rzeczywi
stą organizację Ukraińców Lwowa. Jeżeli i
po ostatnim smutnym doświadczeniu undowcy nie zrewidują Swego Stanowiska,
trzeba będzie budować prawdziwą organiza
cję Ukraińców Lwowa z zupełnym pominię
ciem undowskiej przybudówki".

Tendencja tych wywodów jest zupeł
nie jasna, chodzi o oczyszczenie miej
sca pod budowę nie już jakiejś przybu
dówki, ale wyraźnej organizacji faszy
stowskiej. Pozostanie to jednak tylko
marzeniem na papierze, bo faszystow
ski Front Jedności Narodowej (Front
Nacjonalnoi Jednosty — F. N. J.) po
siada mimo ruchliwości tak słabe ka
dry liczebne, że wybrałby się z motyką
na słońce, gdyby próbował wbrew Undu tworzyć pod swoją egidą konkuren
cyjną organizację dla zjednoczenia
PO WYBORACH ZNÓW KŁÓTNIE.
wszystkich Ukraińców we Lwowie. Oni
Nowe kłótnie ukraińskie powstały są i tak siłą rzeczy już zjednoczeni, a
na tle taktyki wyborczej, zastosowanej Undo nie dałoby sobie za żadną cenę
w poszczególnych ośrodkach. Partie u- wydrzeć pierwszeństwa. Taka próba
kraińskie zobowiązały się w pakcie wy więc upieczenia własnej pieczeni przy
borczym do bezkompromisowości wo okazji pewnego osłabienia czujności
bec strony polskiej i do jednolitego politycznej po nieudałej kampanii wy
frontu ,ukraińskiego. Listy ukraińskie borczej — niema żadnych szans powo
miały być wszędzie samodzielne i dzenia. Nie mniej kierownictwo Unda
wspólne dla wszystkich ugrupowań. zirytowało się tym nagłym wypadem z
Mimo tak jasnego postawienia sprawy flanki domorosłych faszystów i dało im
zdarzyły się wyjątki, a mianowicie w drogą pośrednią w „Nowym Czasie"
pewnych miastach zawarto kompromi następującą reprymendę:
sy wyborcze z Polakami. W Drohoby
„Wszyscy już wiemy, jaki był przebieg
czu nje zrealizowano nawet zasady
i wynik niedawnych wyborów , do Rady
wspólnego frontu i Ukraińcy wystawili
Miejskiej. I .tak samo wszyscy dokładnie
wiemy, kto był winien, że nie zdobyliśmy
tam dwie listy. Faszyści z Frontu Jed
oni jednego mandatu. Choćbyśmy byli nie
ności Narodowej obarczają winą za od
wiedzieć jak zorganizowani, choćbyśmy byli
chylenia od solidarności Undo i „uty
przynieśli na noszach do urn wyborczych
tułowanych honoracjorów, którzy re
stuletnie staruszki ukraińskie i to nie było
prezentują naród przy bridżu i przy
by zmieniło sprawy. Nie zależała ona od
nas. W tych warunkach po prostu przez
kieliszku". Tylko nacjonalistycznie na
myśl nie mogłoby przejść nikomu, aby za
strojeni robotnicy i rzemieślnicy i po
niepowodzenie w tych wyborach obwiniać
faszystowsku myśląca część inteligencji
Ukraińców!". — Po przytoczeniu zarzutów
spełniły skrupulatnie swój obowiązek.
faszystowskich pisze dalej „Nowyj Czas":
„Lecz cóż ma wogóle wspólnego z tym kon
Tak twierdzą faszyści, biadając na brak
kretnym wypadkiem Organizacja Ludowatrwałych ram organizacyjnych, dla spo
Ukraińców miasta Lwowa i Uńdó? Wynika
łeczeństwa ukraińskiego, które znala
(z zarzutów F. N. J. — Red.), że nie przeciw
złoby — ich zdaniem — najlepsze opar
na strona, ale że to Organizacja Ludowa i Un
cie w ideologii i formach organizacyj
do wszystkiemu winne, bo „nie potrafiły
przeprowadzić tej akcji". A wniosek: trzeba
nych faszyzmu.
„Akcja wyborcza we Lwowie" — piszą

je rozbić! To jest ostatnie słowo mądrości.
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„Stara historia! Bo może nas spotkać
w naszym życiu narodowym najcięższy cios,
a mimo to zawsze znajdzie się ktoś, kto zech
ce to wykorzystać dla swoich rozgrywek. Roz
grzeszać obcych i obciążać swoich — oto
metoda! Można przy jej stosowaniu robić
politykę i co najważniejsze być zupełnie
bezpiecznym! Nie przeczytaliśmy w tym or
ganie (w dzienniku „Ukraiński Wisty —
Red.) artykułu, który atakowałby prawdzi
wą przyczynę naszego niepowodzenia wy
borczego; przeczytaliśmy za to artykuł, któ
ry zaatakował... Ukraińców. I wszystko to
dzieje się w środowisku, które aż do za
chrypnięcia wiecznie mówi o „moralności w
życiu narodu".
„Nareszcie już dosyć tego! Czasy są
zbyt okropne, chwila zanadto groźna, abj
nasze społeczeństwo miało zajmować się
właśnie teraz czyimiś tam porachunkami osobislymi. Kiedyż nareszcie wszyscy nasi lu
dzie znanego typu, obciążeni przewrażli
wionym kompleksem wodzowskim, uwolnią
nasze społeczeństwo od swoich osób, spraw
i ambicyj? Istniejemy przecież dla czegoś
innego i większego na tym Bożym świecie,
niż ich osoby. Poproslu gardłem już to
wszystko wyłazi!"

Organ faszystów „Ukraiński Wisty"
nie odpowiedział wprost na tak dra
styczną odprawę, lecz kontynuuje roz
poczętą kampanię przeciwko Undu,
podchodząc co dzień z innej strony do
zagadnienia rzekomo zlej organizacji
Ukraińców we Lwowie. On też zwró
cił uwagę na takie fakty, że w przeci
wieństwie do polskiej strony studenci
ukraińscy zajęli w stosunku do wybo
rów „neutralne" stanowisko, nie przy
gotowując wyborów, ani nie przeciw
stawiając się im, lecz przyglądając się
biernie z boku. Organ faszystowski ujawnił także, że część robotników ukraińskich głosowała na listy wyborcze
PPS, umiejętnie pociągnięta przez pol
skich socjalistów. Ten zarzut sformuwały „Ukraiński Wisty" w następujący
delikatny sposób:
„Lwów, jeśli idzie o ludność ukraińską,
to robotniczy ośrodek. Robotnicy są aktyw
nym elementem, który nie uznaje bierności.
Robotnik nie przywykł siedzieć z założony
mi rękami. Jeżeli nie przyciągnie go żywioł
ukraiński, to wchłonie go inny, socjalistycz
ny. Czyż można było nie dostrzec okazji
wyborczej dla nawiązania kontaktu uczucio
wego z ukraińską masą wyborczą, czyż na
leżało nie skorzystać z tej okazji? Bo prze
cież w tym wypadku nie chodziło o miej
sca radnych miejskich, jakiekolwiek hono
ry, na dziesiąty plan schodziły nawet na
zwiska kandydatów. Chodziło o to, aby Ukraińcy. zapatrzeni w niebo, skąd spaść
ma jakaś manna, przyzwyczajali się w co
dziennym życiu bronić swych praw, wal
czyć o nie, aby stawali upartymi w drobiaz
gach. Tę okazję udało się wykorzystać tylko
częściowo, m. in. z powodu zupełnej bierno
ści studentów ukraińskich.
„Nie bójmy się prawdy. Ukrywać ją
wstydliwie, to najgorsza taktyka. Prawdą zaś
-jest, że część robotników ukraińskich głoso
wała na listy PPS. Pepesowcy nie darmo po
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stawili na swej liście Ukraińców i niektó
rzy z nich dostali się do Rady Miejskiej. Li
czyli oni na bezczynność ze strony ukraiń
skiej i nie przeliczyli się. Trudno mieć jakie
kolwiek pretensje do strupieszałej, zastra
szonej i zmaterializowanej starszej inteli
gencji ukraińskiej. W swej większości prze
stała ona już dawno być organizatorem
życia społecznego, pośrednikiem pomiędzy
ideą i masą. Ale studenci, którzy choćby z
tytułu swego wieku muszą być aktywni?
Jak wielu studentów prowadziło akcję bo
daj w negatywnym kierunku, tzn. odciągało
robotników ukraińskich od głosowania na
obce listy? Gdzie byli, co robili studenci
ukraińscy?".

Te nieprzyjemne pytania to zwroty
czysto retoryczne, gdyż „Ukraiński Wi
sty" najlepiej wiedzą, że studenci ukra
ińscy, niemal wyłącznie zwolennicy
skrajnego nacjonalizmu, od czasów
kursu normalizacyjnego Unda trzymają
się zdała od aktualnej polityki, izolując
się od zjednoczonych wysiłków wszyst
kich grup ukraińskich nawet w pew
nych sprawach ogólnonarodowych.
Młodzież z zupełną biernością przyglą
da się posunięciom starszych polity
ków, nie szczędząc im ostrej i zjadliwej
często krytyki, sama do niczego się nie
wtrącając. Całkiem inaczej jeszcze nie
tak dawno bywało. Przypomina o tym
ten sam dziennik w dopingującym ar
tykule — apelu:
WALKA FASZYSTÓW
ZE STUDENTAMI.
„Jakoś przed trzema laty przy okazji
walnych zebrań w centralach kulturalnooświatowych byliśmy świadkami zaciętych
bojów o władzę. Ci, których dewizą było
„my młodzi", jeździli po całym kraju, orga
nizowali „opozycję" przeciw „ojcom", wy
woływali na zebraniach burze, operując czę
sto prymitywnymi argumentami, słowem
robili ruch. Delegaęi, którzy przyjeżdżali
na walne zebrania, zarzekali się, że więcej
nie pojadą do Lwowa, bo tam owi „my"
nie dają się nawet wypowiedzieć, a każdą
próbę rzeczowej argumentacji wygwizdują i
zagłuszają krzykiem dobrze zorganizowanej
kliki. Były to czasy, w których z chwilą
wejścia na „trybunę" młodziutkiego krzy
kacza, którego jedyną zasługą było to, że
miał 18 wiosen życia za sobą, klika na ga
leriach oklaskiwała każdy wygłoszony przez
niego nonsens. Stare wygi w centralach bardzo
szybko rozszyfrowały zamiary tych którzy w
przeciwieństwie do zadzierżystości i krzyku
na zebraniach byli naogół bardzo skromni:
szło im o zdobycie jednego lub dwu miejsc

Czas

odnowić

prenumeratę
na II kwartał 1939 r.

w wydziałach... Nie uzdrowienie instytucyj,
nie odmłodzenie ich przez zdrowe siły twór
czej, nie rewolucja w przestarzałych szablo
nach działalności,' ale jedynie i wyłącznie
miejsce w wydziałach, „honory" — oto isto
ta tych wszystkich hałaśliwych demonstracyj na zebraniach.
„Rada w radę i „ojcowie" uspokoili
18-letnich starców: „my młodzi" do dzisiaj
jak skwarki w kartoflanej zupie „okrasza
ją" wydziały naszych central kulturalnooświatowych, statystują tam na chwałę I fir
mują stary kiepski system. Od tego czasu
datuje się też grobowy spokój na walnych
zebraniach, od tego czasu przyjmują, one
„magistrackie" listy aprobującym milcze
niem, wydziały pozostają prawie bez zmian,
a instytucje jak kulały przedtem, tak do
tąd kuleją. Co więcej, właśnie od tego-cza
su w niektórych centralach dzieją się bar
dzo przykre rzeczy, a wszystko to odbywa
się wśród kamienego spokoju i milczącej
aprobaty owego „pępka narodu ukraińskie
go" w wydziałach.
„Nie mamy zamiaru rzucać ńa młodzież
tylko oskarżenia. Wierzymy; że jeśli przed
trzema laty poprowadziła ona atak prze
ciw instytucjom, to robiła to z motywów ide
owych, pragnąc uzdrowić te instytucje. Nie
stety tak się nie stało. Zamiast kogoś uzdro
wić, młodzi sami zachorowali i przedwcze
śnie zmęczyli się. Bo okazało się, że wszyst
ko to był słomiany ogień, moda, a tezy pro
gramowe była to demagogia i zwyczajne
wykrzykiwanie. Dziś więcej niż kiedykol
wiek instytucje
wymagają
uzdrowienia.
W tej akcji chcielibyśmy widzieć naszą1 mło
dzież. Jednak nie tę krzykliwą, lecz taką,
która mogłaby wylegitymować się pracą na
placówkach i pozytywnymi osiągnięciami
tej pracy. Wypadki międzynarodowe do
tego stopnia wpłynęły na młodzież, że ona
kompletnie niczym się nie interesuje. Nau
czona przez swych fałszywych proroków i
„wodzów" budować gmach od... dachu,
zlekceważyła ona mrówczą pracę na pla
cówkach. Zapatrzona w wielkie marzenia, napluła ona na małe rzeczy, które są wstępnym
warunkiem prawa do wielkości, A tymcza
sem wielkie plany pozostały tylko przyjem
nym marzeniem, a małe podstawowe rzeczy
zarosły chwastem. Sądzim3r, że najwyższy
czas wyplenić te chwasty. W tej pracy chce
my widzieć naszą młodzież w pierwszym
szeregu."

Tak drastyczne uwagi nie zostały
chyba podyktowane chęcią zwerbowa
nia młodzieży studenckiej do faszy
stowskich szeregów. F. N. J. nie może
nawet marzyć o takim cudzie, bo pró
ba faszyzacji życia ukraińskiego nie
znalazła sprzyjając}'ch warunków. 0 ile
coś podobało się młodym Ukraińcom z
faszyzmu, to najwyżej idea elity i wo
dzostwa, bo jest wśród nich bez liku
kandydatów na wodzów. Ale sam wódz
partii F. N. J. nie cieszy sę wśród na
cjonalistów popularnością, a umiarko
wani politycy uważają go za typowy
okaz ukraińskiej rodzimej, anarchicz
nej skłonności do obwoływania się wo
dzami. W tym świetle kaznodziejskie
występy jego organu, choć dosadnie i
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często trafnie charakteryzują rzeczywistośe ukraińską, mogą ją korygować na
bardzo wąskim odcinku. Apel więc do
młodzieży, będący tylko taktyczną
próbą wywołania znowu „ruchu", aby
z niego wyciągnąć dla F. N. J. jak naj
więcej korzyści — na pewno nie wywo
ła większego echa. Zresztą rozgrywają
ce, się wypadki światowe są większą
atrakcją, niż szare kłopoty życia ukra
ińskiego w spółdzielniach i instytu
cjach oświatowych, gdzie trzeba wię
cej fachowych szeregowców, aniżeli
natchnionych dowódzcóW. Te insty
tucje zaś wskutek obecnej dekoniun
ktury przechodzą dość poważny kry
zys, którego ciekawą, choć może nieco
przejaskrawioną charakterystykę znaj
dujemy na łamach tylokrotnie już cy
towanego w dzisiejsżym przeglądzie
dzienniku „Ukraiński Wisty".
„My, Ukraińcy w Polsce, mimowoli
jesteśmy wpleceni w kołowrót wypadków w
Europie. Chcąc nie chcąc przeżywamy le wy
padki na swój sposób. Interesując się nimi
coraz mocniej, poddajemy się wbrew woli uczuciom i dlatego raz bujamy pod obłokami,
kiedy indziej zaś stajemy się ofiarą bezwzglę
dnej, surowej rzeczywistości. I dlatego, jeżeli
plotka i panika powodują wielkie szkody w
dobrze zorganizowanych narodach i pań
stwach, które stoją bez porównania wyżej od
nas, to cóż mówić o tych pustoszeniach które
przyniosła plotka i panika w ciągu ostatnich
kilku miesięcy naszemu życiu zbiorowemu we
wszystkich dziedzinach. Czy to będzie praca
kulturalno-oświatowa, czy społeczno-politycz
na, czy lo będzie praca na polu ekonomicz
nym -— wszędzie zaznacza się upadek' sil,
brak wszelkiej ochoty do systematycznej pra

cy, do posuwania się naprzód bez względu
na różne przeszkody i do wszechstronnego
rozbudowywania się, słowem brak dążności
do osiągnięcia poziomu pełnowartościowego
narodu.
„Wśród gromów i błyskawic dosżliśmy
obecnie do . okresu walnych zebrań naszych
instytucyj centralnych. Już pierwsze sprawo
zdania, które ukazały się w prasie, mówią
że napięcie międzynarodowe zadało cios każ
dej instytucji ukraińskiej, choć my zupełnie
nie występujemy jako współczynnik w wiel
kiej grze międzynarodowej. Oto „Odrodze
nie" stwierdza, że po wsiach i miastach lu
dzie oddają się coraz bardziej pijaństwu, oto
nasze instytucje bankowe sygnalizują, że na
stroje wojenne wpływają na ciułaczy, że lu
dzie nie chcą nawet myśleć o zakładaniu no
wych warsztatów pracy, ild. ild. A w dzie
dzinie kulturalno-oświatowej, a w wycho
wawczej? Wystarczy pomówić z jednym lub
drugim organizatorem, a usłyszymy jedna
kową odpowiedź: wieś żyje teraz nastrojami,
egzaltacją, plotkami i marzeniami W takiej
naelektryzowanej atmosferze nikt nie myśli
o urządzaniu ankiet, wystaw lub choćby na
wet koncertów.
„Dawniej pisma ukraińskie były przepeł
nione sprawo zdaniami z życia kraju. Dzisiaj
to rzadkość, bo przecież rzadkością są teraz
jakieś imprezy po wsiach i miasteczkach.
Wszyscy czekają cudu. A tymczasem czas nie
czeka, i my zamiast posuwać się naprzód,
cofamy się w każdej dziedzinie — ku radości
tych wszystkich którzy są zainteresowani na
szym cofaniem się. Zebrać nerwy, pracować
wśród gromów i błyskawic nad wszechstron
ną rozbudową naszego życia zbiorowego,
przywrócić równowagę ducha — lo nakaz
chwili. Im prędzej zdobędziemy się na tę ko
nieczną równowagę, tym spokojniej spotka
my wszystkie niespodzianki, w które nasze
• czasy tak obfitują."

Szkoły dla synów Polskiej Wsi!
Męskie Liceum i Iioed. Szkoła Przy
sposobienia Spółdzielczego we
we Lwowie.
Od dnia 1 października 1938 r.
czynne są we Lwowie dwie szkoły
spółdzielcze — męskie liceum spół
dzielcze, przeznaczone dla absolwen
tów 4-ro letniego gimnazjum nowego
typu, względnie 6-ciu klas gimn. stare
go typu oraz koed. szkoła przysposo
bienia spółdzielczego, przeznaczona
dla chłopców i dziewcząt po szkole po
wszechnej.
Obie szkoły skupiają wyłącznie
polską młodzież wiejską, kształcąc ją i
przygotowując w dwu — względnie
trzyletnim (liceum) lub jednorocznym
(szkoła przysposobienia) okresie nau

ki do pracy spółdzielczej na wsi, wzglę
dnie dla wsi.
Dzięki ścisłej współpracy z polski
mi rolniczymi organizacjami spół
dzielczymi na terenie Małopolski, jak
Związek Okręgowy Spółdzielni Rolni
czych, Małopolskie Towarzystwo Rol
nicze i inne, których przedstawiciele
zasiadają w Zarządzie Szkół oraz
uczestniczą w ich gronie nauczyciel
skim, praca szkół lak dydaktyczna jak
i wychowawcza dostosowana być mo
że ściśle do aktualnych potrzeb życia
spółdzielczego, a wychowankowie ich
liczyć mogą na zatrudnienie w pol
skich przedsiębiorstwach, instytucjach
i organizacjach spółdzielczych. Zasięg
oddziaływania szkoły przysposobienia

obejmuje głównie teren trzech woje
wództw południowych i z nich, rekru
tują się i tam przede wszystkim pra
cować będą jej wychowankowie. Na
tomiast liceum spółdzielcze, jako jedy
na w całym kraju uczelnia tego typu,
obejmuje i skupia polską wiejską mło
dzież. Absolwenci jego, już jako skoń
czeni fachowcy spółdzielcy, objąć
moją w przyszłości kierownicze i od
powiedzialne stanowiska w różnych
działach polskiej spółdzielczości rolni
czej i umiejętną swą pracą skutecznie
przyczynią się do podniesienia gospo
darczego i duchowego polskiej wsi, z
której wyszli.
Ubogiej młodzieży przychodzą z
wydatną pomocą materialną na ko
szty studiów w szkołach spółdziel
czych lokalne spółdzielnie oraz zarzą
dy gminne i wydziały powiatowe; nad
to specjalnie w tym celu powołane do
życia Towarzystwo Wychowania Spół
dzielczego, z wypróbowanym synem i
przyjacielem wsi prof. dr Fr. Buja
kiem na czele, udziela młodzieży lej
zasiłków z funduszów zebranych ze
składek członkowskich i dotacji zrze
szonych w nim spółdzielni i organizacyj rolniczych.
Dzięki temu nawet bardzo uboga
lecz zdolna i wartościowa młodzież
wiejska znajduje w lwowskich szko
łach spółdzielczych otwartą drogę do
zdobycia fachowego wykształcenia i
przygotowania do wdzięcznej i poży
tecznej pracy na rzecz wsi, Narodu i
Państwa.
Szczegółowe informacje znajdą za
interesowani w prospekcie szkół, któ
re na żądanie wysyła bezpłatnie Dy
rekcja Szkół Spółdzielczych we Lwo
wie, ul. św. Mikołaja 16. (tel. 111-27).
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