
  Maria Konopnicka Rota i Hakata 

                    Nie rzucim ziemi,skąd nasz ród               

 100 lat temu, w listopadzie 1908 roku w krakowskim czasopiśmie „Przodownicy” został 
opublikowany wiersz Marii Konopnickiej pt. „Rota”. Ta wielka poetka pozytywizmu 
napisała ten wiersz dla Wielkopolski, odczuwającej na co dzień skutki pruskiej polityki 
totalnej germanizacji, mającej swoje podstawy prawne w planie opracowanym przez 
Bismarcka, znanym jako „Kulturkampf”, który na ziemiach polskich łączył walkę z 
Kościołem katolickim z Narodem polskim tych ziem, ich kulturą, tradycją i tym wszystkim, 
co tylko nosiło znamiona polskości. Wyjątkowo antypolskim ramieniem polityki 
Kulturkampfu była założona w 1894 roku w Poznaniu   skrajnie  nacjonalistyczna 
( niemiecka z  nazwy  ale  de facto  żydowska   organizacja  na czele  które  stali  niemieccy 
Żydzi -  przypis  redakcji)  znana jako Hakata. Głównym impulsem do napisania „Roty” 
była uchwalona w marcu 1908r. przez pruskie władze ustawodawcze ustawa o 
przymusowym wywłaszczeniu polskich majątków.
 



To zainteresowanie poetki trudną sytuacją Wielkopolan zrodziło się znacznie wcześniej, – 
bo już w 1901 r., gdy stanęła, obok m.in. H. Sienkiewicza, w obronie dzieci wrzesińskich, 
które władze pruskie surowo ukarały za jawny sprzeciw przeciwko polityce germanizacji i 
odmowę nauczania religii w szkole w języku niemieckim. Wyrazem jej poparcia dla 
słuszności protestu polskich dzieci z Wrześni był wiersz z 1902r. pt. „O Wrześni”, w którym
m.in. pisała: „Za ten pacierz w własnej mowie,/ Co ją zdali nam ojcowie,/ Co go nas uczyły 
matki,/ -Prusak męczy polskie dziatki.” Kilka lat później dołączyła do protestu wielu 
wybitnych światowych intelektualistów, takich jak: H. Sienkiewicz, G. Wells, M. 
Maeterlinck, L. Tołstoj w obronie Michała Drzymały, któremu władze pruskie nie dały 
zezwolenie na pobudowanie się na własnej ziemi w Podgardowicach k. Rakoniewic.
 Doskonała znajomość przez Marię Konopnicką haniebnej polityki zwalczającej 
jakiekolwiek objawy polskości na tych ziemiach, w obliczu kolejnego zagrożenia, nakazała 
jej niemal natychmiast zaprotestować. Tym protestem był właśnie wiersz pt. „Rota”. Mimo 
swojego pierwotnego przesłania, szybko dostrzeżono w nim tragizm wszystkich Polaków, 
niezależnie od zaborów, w których się znajdowali i naddano mu ogólnopolską wymowę. Już
wkrótce po ogłoszeniu w czasopiśmie „Przodownicy”, „Rotę” opublikowano w „Gwiazdce 
Cieszyńskiej” i w „Gazecie Polskiej” w Chicago. W każdej z nich ukazują się 3 pierwsze 
zwrotki; czwarta znaleziona została wiele lat później w rękopisach poetki.
 
W piśmie z dnia 17 lutego 1910r. do redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej” ks. Józefa 
Londzina, Maria Konopnicka wyjaśniła genezę „Roty”: „Pozwalam sobie na ten Rok 
Grunwaldzki przesłać wiersz napisany dla Wielkopolski. Wy tam na Śląsku, drodzy Rodacy, 
tak samo prześladowani jesteście, i myślę, że dobrze jest wzmacniać ducha narodowego w 
szeregach walczących z germanizacją. Pragnęłabym, aby Ślązacy nie tylko powtarzali w 
sercu swoim tę Rotę przysięgi na wierność Ojczyźnie, ale żeby to była ich pieśń i wyraz ich 
duszy.”
 
W roku 1910, w 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, Rota zyskuje wielki rozgłos. 
Już wcześniej krakowska prasa zapowiadała wykonanie „Roty” jako „Hymnu 
Grunwaldzkiego”. Muzykę, idealnie współbrzmiącą z wymową wiersza, napisał na 
początku stycznia 1910r., /sygnowany w jego zbiorach jako opus 38 numer 2 pod datą 13 
stycznia tegoż roku/, wybitny kompozytor Feliks Nowowiejski. 15 lipca tego roku na 
uroczystość odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego przybyło ponad sto tysięcy Polaków ze 
wszystkich zaborów, którzy po Mszy św. dziękczynnej odprawionej w kościele mariackim, 
zgromadzili się na Placu Matejki. Przybył również znany w świecie wielki pianista Ignacy 
Paderewski. Po jego przemówieniu zabrzmiały nagle fanfary a po chwili 600 osobowy chór 
złożony ze śpiewaków z całej Polski, którym dyrygował sam kompozytor, po raz pierwszy 
publicznie i niezwykle uroczyście, z towarzyszeniem orkiestry, odśpiewał „Rotę”. 



Nowa pieśń bardzo szybko podbiła serca Polaków. Już wtedy, przy Pomniku Grunwaldzkim
sto tysięcy Polaków słuchało jej jakby byli w transie, a ból serca wypływał z oczu łzami i 
toczył się po policzkach. O tego czasu staje się pieśnią narodową, śpiewaną w szczególnie 
ważnych dla Narodu chwilach. Śpiewali ją idący do boju powstańcy wielkopolscy w 1918 r.
i śląscy w latach 1919-1921; śpiewali żołnierze polscy na wszystkich frontach w czasie I i II
wojny światowej; śpiewano w czasie pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny i podczas 
Jego spotkań z Polonią na całym świecie i w czasie stanu wojennego w latach 80-tych. W 
świadomości Polaków „Rota” była i jest jakby drugim hymnem narodowym.
 
„Rota” stanowi typowy przykład liryki patriotycznej. Jej wymowa jest wieloznaczna. Z 
jednej strony jest apelem wzywającym do walki o Polskę, jej wolność, niezależność, 
kulturę, język i tradycję. Z drugiej strony jest przysięgą wierności Ojczyźnie i jej 
umiłowania składaną w obliczu Boga przez całe pokolenia w trudnych dla niej okresach. 
„Rota” uczy także dumy z naszej historii. W słowa „Roty” niewidzialnym pismem wpisała 
poetka słowa: Bóg – Honor - Ojczyzna. Słowa, które określały najważniejsze wartości dla 
wielu pokoleń. Słowa, za które walczyli i umierali. Słowa, które wstrząsały sercami, budziły
wolę walki i pozwalały zawsze trwać w służbie Ojczyzny. Słowa, które dawały nadzieję i 
przynosiły zwycięstwo.

Niezwykła, pełna patriotyzmu wymowa słów „Roty”, patetycznie współbrzmiąca ze słowa 
muzyka oraz szeroka popularność sprawiły, że przez szereg lat po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę, pretendowała do miana hymnu narodowego. Jednakże 
ostatecznie 26 lutego 1927 r. okólnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za hymn 
narodowy uznano „Mazurka Dąbrowskiego”. Mimo tego „Rota” w świadomości całych 
pokoleń Polaków stała się jakby drugim hymnem, śpiewanym na ważnych uroczystościach 
o charakterze patriotycznym i kościelnym.

 Do roku 1919 „Rota” była hymnem Harcerstwa Polskiego. Po pierwszej wojnie światowej 
jako swój hymn przyjęła „Rotę” Polonia zagraniczna. Obecnie „Rota” pełni funkcję hymnu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1918-1992 utwór ten był hejnałem Wilna. W 
latach 1959-2003 z wieży gdańskiego ratusza płynęła nad miasto melodia „Roty”. „Rota” 
stanowi także sygnał wywoławczy regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej w Poznaniu. 
Istnieje także „Rota katolików”. Do muzyki Feliksa Nowowiejskiego w 1927 r. ks. 
Aleksander Piotrowski napisał słowa: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych...”, która jest 
często śpiewana w polskich kościołach.
 
Czy dzisiaj „Rota” jest potrzebna? Czy może przemówić do Polaków? Zdecydowanie tak! Z
jaką łatwością obcy ludzie, instytucje, korporacje przejmują polskie banki, zakłady, ziemię. 
Swoje chciwe łapy po polskie dobra wyciąga Powiernictwo Pruskie i inne ziomkostwa. 
Trzeba im odpowiedzieć: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. W szkołach bardziej dba się o 
naukę języków obcych niż języka ojczystego, a i ten zaśmiecany jest wręcz lawinowo 
obcymi słowami. Język potoczny jest plugawiony wulgaryzmami. Młodzi ludzie nie znają 
zasad pisowni ani ortografii. Zanika dbałość o poprawność języka polskiego, który w wielu 
okresach naszej historii tworzył fundament narodowej tożsamości. Do nich „Rota” woła: 
„Nie damy pogrześć mowy”. W strukturach europejskich gubi się nasza narodowa 
tożsamość. Wielu uważa się przede wszystkim za europejczyków, dopiero później przyznają
się do polskości. Im „Rota” przypomina, że wywodzą się z „królewskiego szczepu 
piastowego”. 



Rodzi się potrzeba, aby „Rotę” na nowo odczytać, rozlać jej treść w sercach wszystkich 
Rodaków, aby wszyscy „to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z 
wiarą, nadzieją i miłością.” /Jan Paweł II/. „Tak nam dopomóż Bóg.”
 
Tadeusz Basiura
 
***
 Rota
 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. 
Nie damy pogrześć mowy  ( wiary  ) 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 
Nie damy, by nas gnębił wróg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!
 
Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!
 
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił, 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg
 
Nie damy miana polski zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę 
W Ojczyzny imię i w jej cześć (lub Na Polski imię, na Jej cześć)
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadów wnuk. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg
 



                                        SZKALOWANIE  POLSKIEJ POETKI 
                  przez  Iwonę  Kienzler  autorkę  wielu  antypolskich paszkwili  
                                          i pseudo- historycznych  powiastek 

W  CIENIU  HAKATY

Lata 1793-1919 (z krótką przerwą w okresie Księstwa Warszawskiego) były dla 
Wielkopolski czasem zaboru. W realiach XIX w., gdy kształtowało się nowe rozumienie 
pojęć patriotyzmu, narodu i państwa, rozpoczęła się rywalizacja między środowiskami – 
polskim i niemieckim. W codziennym życiu mieszkańców regionu nie było osobistej 
wrogości czy nienawiści, częściej występowała rywalizacja na tle ekonomicznym, 
gospodarczym. Jednak głównym celem administracji pruskiej, a od 1871 r. niemieckiej, była
jak najszybsza integracja zagarniętych ziem polskich z monarchią Hohenzollernów.
Do połowy XIX w. działalność germanizacyjna prowadzona była falami, z różnym 
natężeniem. Utworzenie Cesarstwa Niemieckiego w styczniu 1871 r. zapoczątkowało 
podjęcie przez Berlin, z inicjatywy kanclerza Ottona von Bismarcka, procesu jednoczenia 
państwa złożonego z kilkudziesięciu landów związkowych. Już wkrótce doszło do tzw. 
Kulturkampfu – fali szykan zmierzających do podporządkowania Kościoła katolickiego 
rządowi Cesarstwa, ponad władzą papieża. Na ziemiach polskich działania te odebrano jako
atak skierowany w narodowość polską i wbrew oczekiwaniom administracji pruskiej doszło 
do zjednoczenia społeczeństwa polskiego.
Nadciągający wielkimi krokami konflikt światowy, starcie między Niemcami i Rosją, 
zmusił obydwie strony do przyspieszenia integracji polskiej ludności z mocarstwem 
dominującym. Stąd po stronie rosyjskiej na przełomie XIX i XX w. doszło do nasilenia 
akcji rusyfikacyjnej, Niemcy zaś przystąpiły do wydawania ustaw nadzwyczajnych 
prowadzących do jak najszybszej germanizacji ludności polskiej. Po niepowodzeniu 
Kulturkampfu rozpoczęto walkę o kontrolę nad ziemią.
W kwietniu 1886 r. powołano Królewską Komisję Osadniczą (inaczej: Kolonizacyjną), 
której głównym zadaniem było wykupywanie majątków ziemskich z rąk Polaków. 



Początkowo akcja ta przyniosła powodzenie i dopiero przeciwdziałanie polskich aktywistów
gospodarczych, skupionych wokół ks. Piotra Wawrzyniaka i Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego, pozwoliło uruchomić mechanizmy skutecznie konkurujące z działaniami 
Komisji Kolonizacyjnej. Komisja ta od 1909 r. urzędowała w gmachu przy obecnej ul. 
Fredry w Poznaniu (dziś jest to Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) i 
funkcjonowała do 1919 r.

W 1894 r. powołano Niemiecki Związek Obrony Kresów Wschodnich (Deutscher 
Ostmarkenverein) – szowinistyczną organizację, która propagandowo uzasadniała 
niemieckość ziem zabranych kiedyś Rzeczypospolitej. Hakata, potoczna nazwa tego 
związku, pochodziła od pierwszych liter nazwisk głównych założycieli: Ferdynanda von 
Hansemanna (właściciela Pępowa w powiecie gostyńskim), Hermanna Kennemanna (z 
Klęki k. Jarocina) oraz Ferdynanda von Tiedemanna (z Jeziorek k. Stęszewa).

Organizacja ta, bardzo aktywna i agresywna, z czasem stała się uosobieniem metod 
stosowanych w zaborze pruskim przez nacjonalistyczne środowiska niemieckie, nie we 
wszystkich krajach związkowych Cesarstwa była też akceptowana. Zrzeszała ok. 20 tys. 
członków, a w jej szeregach przeważali urzędnicy, nauczyciele i niemieccy działacze 
narodowi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Hakata kontynuowała działalność w 
Niemczech, licząc na rychły konflikt zbrojny, który pozwoliłby rewindykować ziemie 
utracone postanowieniami traktatu wersalskiego.
Ostateczny cios tej organizacji zadały w 1934 r. władze hitlerowskie, dla których zbyt 
radykalna i mało elastyczna działalność Hakaty była przeszkodą w realizacji chwilowo 
ugodowej polityki zagranicznej Rzeszy.
Na rzecz germanizowania działały też inne liczne organizacje niemieckie, dążące przede 
wszystkim do usunięcia języka polskiego z urzędów i szkół, do wytworzenia poczucia 
niemieckiej świadomości narodowej. Wyrazem przeciwstawienia się tym dążeniom były 
m.in. głośne protesty, takie jak wystąpienia polskich dzieci szkolnych oraz niepozbafantazji 
demonstracjichała Drzymały.

Hakata w Swarzędzu
 AUTOR:
Witold Garbaczewski

»Około 30 wyfrakowanych „obrońców” niemczyzny zebrało się dzisiaj [3 listopada 1894 r.-
WG] o godzinie 11 przed południem w hotelu Myliusa [w Poznaniu-WG], aby uradzić 
środki „ratowania” „uciśnionych” Niemców od polskiego „prześladowania”«. W taki 
krótki i nieco ironiczny sposób „Dziennik Poznański” opisał narodziny ruchu, który w 
ostatnim ćwierćwieczu zaborów przyczynił się do krytycznego wręcz zantagonizowania 
Niemców i Polaków i wpłynął na wykształcenie się pewnych negatywnych stereotypów, 
obecnych w powszechnej świadomości do dzisiejszego dnia. Wobec istniejących, 
poświęconych historii  Ostmarkenverein licznych prac oraz źródeł internetowych, nie ma 
potrzeby, aby opisywać tutaj tytułem wstępu cele i metody działania tej organizacji. Można 
jedynie zaznaczyć, że chociaż sami przywódcy Hakaty niejednokrotnie deklarowali, że nie 
działają przeciwko Polakom, ale jedynie wspomagają zagrożonych Niemców, 

http://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/protest-dzieci-wrzesinskich.html
http://regionwielkopolska.pl/dzieje-wielkopolski/wazniejsze-wydarzenia/woz-drzymaly.html


nie ulega wątpliwości, że drogowskazem dla nich były słowa „ducha opiekuńczego” 
niemieckich nacjonalistów, Ottona von Bismarck, który wyznał kiedyś: „Bijcie Polaków tak
długo, dopóki nie utracą wiary w sens  życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. 
Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich”. Zadanie 
to Związek Kresów Wschodnich realizował z całą stanowczością. 

Źródła dotyczące działalności Hakaty w Swarzędzu nie są zbyt obfite. Początkowy okres 
istnienia tej organizacji rozświetla nieco pismo burmistrza Eugena Liebetanza z 
października 1895 r., skierowane na ręce starosty powiatuPosen-Ost dra Baartha, który z 
kolei zobligowany był przesłać informacje dotyczące rocznej działalności Verein zur 
Förderung des Deutschtums in den Ostmarken na podległym mu terenie do biura 
Prezydenta Regencji w Poznaniu. Rzeczony raport utrzymany jest raczej w minorowym 
tonie, bo też przyszłość Hakaty nie rysowała się w Swarzędzu w różowych barwach. Grupa 
miejscowa (Ortsgruppe) Związku Popierania Niemczyzny na Wschodzie wykształciła się w
Swarzędzu, jak pisze Liebetanz, bezpośrednio po powołaniu Zarządu Głównego w Poznaniu
3 listopada 1894 r. Użyte w piśmie słowo unmittelbar odnosić się chyba musi do 
najbliższych dni po tej dacie, a zatem przyjąć można, że hakatyści zorganizowali się w 
Swarzędzu już w pierwszej połowie listopada 1894 r. Był to jednak raczej skutek fali z 
nagła eksplodującego, podsycanego zręczną propagandą entuzjazmu, który chyba wkrótce –
wobec uwarunkowań lokalnych – zaczął gwałtownie wygasać. Dlatego też sytuacja 
Związku wyglądała tutaj w październiku roku następnego – pomimo konsekwentnej agitacji
– zgoła inaczej. Dowiadujemy się mianowicie, że do Ortsgruppe należy obecnie tylko sześć
osób –dwóch urzędników (jeden nauczyciel i jeden pracownik poczty) oraz czterech 
rolników. 



Grupa zatem najprawdopodobniej pozostawała w uśpieniu (sam Liebetanz pisał, 
że „ostatnimi czasy [koniec 1895 r. – WG], jak się wydaje, wszelka agitacja zamarła i nie 
słyszy się już wcale o istnieniu grupy lokalnej”), gdyż według statutu do powołania filii 
potrzebnych było co najmniej 20 chętnych.Usadowiona w Swarzędzu „wtyczka” Hakaty nie
ustawała jednak w wysiłkach, działając według powszechnie przyjętych i sprawdzonych w 
Związku zasad. Najpierw ów Vertrauensmann osobiście  fatygował się do wybranych, 
rokujących nadzieje na przynależność, osób i próbował przekonać je do wstąpienia w 
szeregi Vereinu. Następnie pojawiły się pisma agitacyjne, które jednak również rozsyłane 
były tylko do wybranych – wszystko to nie przyniosło w Swarzędzu praktycznie żadnego 
efektu. W miasteczku zamieszkanym w większej części przez Polaków budzenie 
nacjonalistycznych demonów nie było nikomu na rękę. 
Hakaty starali się unikać jak ognia głównie niemieccy kupcy i przedsiębiorcy, którzy 
narażali się, w przypadku wstąpienia w jej szeregi, na poważne straty finansowe (co 
Niemcy przerobili już na przykładzie innych miasteczek z przewagą Polaków, jak np. 
Koronowa nad Brdą). Sam burmistrz Liebetanz – zapewniając asekuracyjnie, że jego 
zdaniem wielu niemieckich mieszczan w głębi serca zgadza się z celami Związku – dawał 
jednocześnie niedwuznacznie do zrozumienia, że swarzędzcy Niemcy poradzą sobie lepiej 
bez Hakaty, gdyż forsowanie postawy radykalnie nacjonalistycznej bez wątpienia 
spowoduje bojkot przez Polaków miejscowych przedsiębiorców i kupców, co nie tylko nie 
poprawi ich kondycji finansowej, ale przeciwnie – doprowadzi do zubożenia, a chyba nie to,
jak dodawał, jest celem Związku. Nie wiadomo z całą pewnością, kto był swarzędzkim 
mężem zaufania Hakaty w tym początkowym, najtrudniejszym okresie. 

Unikanie nazwisk, zarówno w relacjach prasowych, jak i dokumentach, było 
charakterystycznym elementem sposobu działania niemieckich nacjonalistów. 



Jest jednak wielce prawdopodobne, że funkcję tę pełnił właściciel ziemski Heinrich 
Gottwald, który wymieniany jest jako jedyny swarzędzanin w niedatowanym druku, 
powstałym zapewne krótko po ukonstytuowaniu się Związku w Poznaniu.

W tym samym czasie jego podpis spotkać można na pismach miejscowej grupy Związku 
Rolników (Bund der Landwirte), pełnił więc tam zapewne wówczas funkcję 
przewodniczącego. Sytuacja taka nie dziwi, gdyż flirt Hakaty z rolniczym Bundemw 
pierwszych latach jej istnienia był stosunkowo intensywny. Heinrich Gottwald wybrany 
został przewodniczącym swarzędzkiej Ortsgruppe jeszcze w 1909 r. (i jest to ostatni ślad 
jego działalności w Związku), a więc Fritz Brand, redaktor gazety „Ostdeutsche Warte”, 
który jako prężny szef miejscowegoOstmarkenverein pojawia się w 1913 r., musiał przejąć 
tę funkcję pomiędzy 1910 a 1912 r. Gottwald ustąpił ze stanowiska najpewniej z powodów 
zdrowotnych, gdyż w chwili wyboru na przewodniczącego Hakaty w 1909 r. miał już 78 
lat (zmarł 30 stycznia 1918 r.). Należał do grupy swarzędzan najbardziej zaangażowanych w
działalność społeczną. Był jednym ze współzałożycieli swarzędzkiej Kasy 
Oszczędnościowo-Pożyczkowej (Spar- und Darleihnskasse in Schwersenz e. G. m. b. H.), 
którą przez 16 lat kierował. 
Kilkadziesiąt lat udzielał się w stowarzyszeniach kościelnych, będąc m.in. członkiem 
Gminnej Rady Kościelnej (Gemeinde-Kirchenrat). Wiele lat przewodził miejscowemu 
Związkowi Rolniczemu (Landwirtschaftliche Verein), szczycąc się godnością członka 
honorowego tej organizacji, należał także do Bractwa Kurkowego (Schützengilde).

Jaka była intensywność działań swarzędzkiej Hakaty w pierwszym piętnastoleciu jej 
istnienia – na ten temat wiele powiedzieć niestety nie można, gdyż odnośne źródła 
zachowały się jedynie w formie szczątkowej. W ramach walki z polskim bojkotem (akcja 
„swój do swego” – Jeder zu den seine) grupa poznańskaOstmarkenverein przygotowywała 
co pewien czas listę niemieckich składów kupieckich w Poznaniu („Deutsche Geschäfte in 
Posen”), którą następnie przesyłała (początkowo w liczbie 100 egzemplarzy) okolicznym 
Landratom, m.in. staroście powiatu Posen-Ost. Ten z kolei rozdzielał je dalej, stosownie do 
zapotrzebowania. Zachowały się akta z końca 1910 r., z których dowiadujemy się, że z 
owych 100 egzemplarzy 18 przesłane zostało do Urzędu Obwodowego (Distriktsamt) w 
Swarzędzu, natomiast 23 do swarzędzkiego Magistratu, przy czym nie wiadomo, czy 
zaspokoiło to lokalne zapotrzebowanie (w razie potrzeby dosyłano z Poznania kolejne 
partie).
Jednym ze statutowych celów Związku było finansowe wspomaganie przedsiębiorców 
niemieckich, często zatem do centrali w Poznaniu (początkowo całego związku, od 1898 r., 
po przeprowadzce do Berlina, już tylko poznańskiejOrtsgruppe) trafiały prośby o udzielenie
pożyczki.
Przedstawiciel Związku zwracał się w takich wypadkach do starosty powiatowego o 
informacje, dotyczące m.in. narodowego nastawienia wnioskodawcy. W aktach zachowało 
się kilka tego typu spraw, żeby wymienić tu tylko casus Ewalda Hermsa, zamieszkałego w 
Swarzędzu przedsiębiorcy budowlanego, który w 1902 r. ściągnięty został z Cöpenick 
(Kopnik pod Berlinem) i już na miejscu ożenił się z córką miejscowego stolarza. Burmistrz 
Hoppmann w piśmie do starosty nie wystawił mu pozytywnej laurki informując, że „na 
temat [jego] postawy patriotycznej w ostatnim czasie jest raczej niewiele pocieszającego do
powiedzenia, Herms przy różnych sposobnościach okazał się politycznie nie do końca 
pewnym, jest raczej chwiejny i łatwo poddaje się zewnętrznym okolicznościom”. 



Można założyć, że Ewald Herms pożyczki nie dostał. Zdarzały się również oczywiście 
opinie pozytywne. Do zadań Hakaty należało także wspomaganie żywiołu niemieckiego na 
ziemiach, gdzie był on – jak twierdzono – szczególnie zagrożony. 
W tym celu założono w poznańskiej (i przeniesiono potem  do berlińskiej) 
centrali Gewerbe-Auskunftstelle (punkt informacyjny dla rzemiosła), który pośredniczyć 
miał w ściąganiu na tereny wschodnie niemieckich rzemieślników. Inicjatywa należała tutaj 
jednak do lokalnych zarządów, które mogły zgłaszać zapotrzebowanie na odpowiednich 
fachowców. Tu z kolei dużo zależało od tego, jaki stosunek mieli włodarze poszczególnych 
miejscowości do owej skrajnie nacjonalistycznej organizacji. Zachowane dokumenty 
dotyczące Swarzędza nie pozostawiają wątpliwości, że ostatni niemieccy burmistrzowie 
miasta (z E duardem Hoppmannem i Adolfem Sperlingiem na czele) patrzyli na nią bardzo 
przychylnym okiem i niejednokrotnie zgłaszali zapotrzebowanie na fachowców 
bezpośrednio w biurze zatrudnienia Hakaty w Berlinie. Ale to nie wszystko.

                                         SKANSEN W  SWARZĘDZU

Aby zapewnić usługi rzemieślnicze dla niemieckiej części ludności Swarzędza, w ramach 
realizacji hasła „swój do swego”, ojcowie miasta podjęli decyzję o rozpoczęciu akcji 
zamieszczania ogłoszeń werbunkowych w czołowych gazetach, zarówno w regionie, jak i w
dalszej okolicy. Zachowane dokumenty pozwalają ocenić jej skutek odnośnie do lat 1906-
1907. W ostatnim kwartale 1906 r. zamieszczono ogłoszenia w następujących periodykach: 
wydawany w Grudziądzu „Der Gesselige” (trzykrotnie), „Breslauer General-Anzeiger” 
(czterokrotnie), „Posener Neueste Nachrichten” (dwukrotnie), „Ostdeutsche Rundschau” 
(dwukrotnie), „Bromberger Tageblatt” i „Posener Tageblatt” (tylko raz). Ponadto 
skorzystano z usług poznańskiego biura ogłoszeniowego (Annoncenbüreau) Hermana 
Langego. Cała ta akcja zamknęła się kwotą 143 marek i 97 fenigów, o której częściowy 
zwrot burmistrz Hoppmann wystąpił do Prezydenta Regencji – ze skutkiem negatywnym. 



Ponadto wysłano ogłoszenia do periodyków branżowych, jak berliński „Sattler-Zeitung” 
czy „Der Manufacturist” z Hanoweru. Próbowano ściągnąć do Swarzędza różne profesje. W
Grudziądzu szukano np.: kowala z umiejętnością podkuwania koni, siodlarza, tapicera, 
blacharza i dekarza, krawca, zegarmistrza oraz kilku stolarzy, a we Wrocławiu: siodlarza i 
wytwórcę wozów, krawca i brukarza. 

„Rzemieślnicy znajdą tutaj [czyli w Swarzędzu-WG] liczne zlecenia oraz dobry zarobek” – 
zapewniał burmistrz Hoppmann, który jednocześnie udzielał bliższych informacji. W 
wyniku tych działań pojawiły się wkrótce pierwsze zgłoszenia. Dnia 14 lutego 1907 r. 
Eduard Hoppmann wystosował do sekretarza powiatowego w Poznaniu pismo, w którym 
donosił, że w mieście, w wyniku szeroko zakrojonej akcji werbunkowej, pojawili się 
następujący rzemieślnicy: zdun Pfeiffer (wraz z rodziną, czyli razem 3 osoby), ślusarz 
Mattulke (6 osób), ogrodnik Wolff (5 osób), mistrz kowalski Klingbeil (6 osób), mistrz 
blacharski Goebler (4 osoby) oraz brukarz Licks (rodzina miała dołączyć wkrótce). Nowo 
osiedleni rzemieślnicy spodziewali się, że trud przeprowadzki zrekompensowany im 
zostanie częstszymi zleceniami. Jakokaisertreue Untertanen (wierni cesarzowi 
poddani) słali więc pisma (najczęściej do starosty powiatowego) z prośbami o łaskawe 
uwzględnianie w planach prac. Wobec braku źródeł trudno powiedzieć, jaki był skutek tych 
pism. 

Na akcję swarzędzkiego Magistratu z niepokojem patrzyli Polacy, którzy wyławiali 
ogłoszenia werbunkowe z gazet zamiejscowych i alarmowali o nich na łamach polskiej 
prasy lokalnej. W „Dzienniku Poznańskim” z października 1906 r. pod tytułem „Baczność 
Polacy w Swarzędzu!” zamieszczono np. informację o anonsach Magistratu z „Breslauer 
General Anzeiger”, dodając: „A więc doszło już do tego, że burmistrz swarzędzki wzywa w 
gazetach rzemieślników niemieckich,  żeby się osiedlili w miasteczku, mającem znaczną 
liczbę mieszkańców polaków. Czyż to nie jest jawnem bojkotowaniem polskich 
rzemieślników? Zwracamy na to uwagę polskim radnym miejskim w Swarzędzu”. Ogólnie 
trzeba stwierdzić, że pomimo zamieszkiwania Swarzędza w większej części przez Polaków,
liczba rzemieślników polskich i niemieckich w ostatnich latach administracji 
pruskiej  mniej więcej się równoważyła (np. na krótko przed wybuchem I wojny światowej 
w mieście działało 134 rzemieślników niemieckich oraz 130 polskich).



                    PLAC POWSTAŃCÓW  WIELKOPOLSKICH  SWARZĘDZ

Hakata włączała się także we wszelkie akcje ratowania zagrożonej polskim „naporem” 
niemczyzny, szczególnie gdy chodziło o obiekty o dużym znaczeniu dla lokalnej 
społeczności. Tak było chociażby w przypadku ogrodu rozrywkowego Hermanna Marco, 
położonego nad jeziorem swarzędzkim – jednej z najbardziej renomowanych restauracji w 
całym powiecie. W 1908 r. na brak gotówki, którą zainwestować mógłby w rodzinny 
interes, narzekać zaczął syn właściciela (jego imienia nie poznajemy)24. Planując wzięcie 
dużej pożyczki zwrócił się do organizacji, która dawała najlepsze warunki, czyli do Hakaty. 
Ormianin Hermann Marco, właściciel ogrodu o nawiązującej do najlepszych światowych 
miejsc rekreacyjnych nazwie Livadia, znany był ze swojej otwartości zarówno na 
niemieckich, jak i polskich klientów. Tego typu nastawienie niepokoiło niemieckich 
nacjonalistów, którzy w piśmie do burmistrza Swarzędza z 22 grudnia 1908 r. stwierdzali 
wprost, że wchodzenie z Polakami w jakiekolwiek związki może wpłynąć na wysokość 
udzielonej pożyczki. Burmistrz w odpowiedzi nie pozostawił złudzeń, jakie znaczenie dla 
miejscowych Niemców ma utrzymanie interesu nad jeziorem w rękach dotychczasowego 
właściciela, sugerując spuszczenie grubej kurtyny na wszelkie negatywne opinie o 
Hermannie Marco. W piśmie do Berlina wyjaśniał: „niebezpieczeństwo przejścia w 
polskie ręce pięknie położonego i wyposażonego w przestronną salę założenia ogrodowego 
jest naprawdę duże, gdyż Polacy podejmują ogromne wysiłki nabycia w pobliżu Poznania 
sali, w której mogliby odbywać zebrania w języku polskim. 



Zebrania takie, zgodnie z najnowszą ustawą o stowarzyszeniach, mogą jeszcze odbywać się,
z powoduprzeważającej ludności polskiej, w okolicach Poznania, w samym  Poznaniu 
jednak już nie. Poprzez utratę restauracji Marco sprawa niemiecka w Swarzędzu i okolicy 
może zostać narażona na ogromne niebezpieczeństwo, gdyż niemieckie stowarzyszenia i 
liczni niemieccy chłopi oraz osadnicy zostaną pozbawieni znakomitego miejsca spotkań”. 
http://www.mojswarzedz.pl/hakata-w-swarzedzu

WROGOWIE POLSKI 

Walka z Polską, Polakami i polskością w ostatnim okresie nasiliła się. Do owej walki 
przyłączyło się grono nie tylko polskich naukowców planowo prowadzących kampanię 
dyskredytacji historycznych prawd. Jest to zjawisko groźne w swoim bezprecedensowym 
wewnętrznym wymiarze. Owe zabiegi popierane również przez określone koła zewnętrzne 
mają na celu nie tylko nieujawnianie prawd historycznych, ale służą poniżaniu Polaków w 
oczach światowej opinii, przy równoczesnym fałszowaniu historii  .(.......)  

Symbolem nasilających się pogromów Polaków w XIX w. stał się polakożerca Otto von 
Bismarck , kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, który powołał m. in. Komisję 
Kolonizacyjną, powszechnie znaną HAKATĘ (Hakata - potoczna nazwa niemieckiej 
organizacji nacjonalistycznej " Deutscher Ostmarkenverein " ( Niemiecki Związek 
Marchii Wschodniej ), która miała wykupywać ziemię z rąk Polaków i osadzać na niej 
kolonistów niemieckich. 

Polityka polakożercy - kanclerza Otto von Bismarcka , który budował Prusy jako państwo 
potęgi i mocy, uczył Niemców kultu przemocy i pogardy dla słabszych, stworzył 
mentalność "wszechniemca", która drzemała w narodzie niemieckim, aby obudzić się w 
postaci upiora, jakim okazał się kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler . 

 Otto von Bismarck 

Niepodległość Polski.



 Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiegoStalin mówił o niej jako " 
o, przepraszam za wyrażenie - państwie", a dla J.M . Keynesa , teoretyka współczesnego
kapitalizmu była "ekonomiczną niemożliwością, któjedynym przemysłem jest 
żydożerstwo".  Wisława Szymborska de domo Rottermund, została uhonorowana przez 
Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego, najstarszym i najwyższym   
odznaczeniem państwowym   Rzeczypospolitej Polskiej , nadawanym za znamienite zasługi
dla pożytku Rzeczypospolitej.  Szymborska z garstką podobnych jej krakowskich 
intelektualistów domagała się przyspieszenia wykonania wyroków śmierci na krakowskich 
księżach, których komuniści kłamliwie oskarżyli o pracę dla obcego wywiadu. 

Pisała: 
".że w bój poprowadził skrzywdzonych 
Lenin nowego człowieczeństwa Adam." 
".Oto Partia - ludzkości wzrok. 
Oto Partia - siła ludów i sumienie. 
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie. 
Jego partia rozgarnia mrok." 

WSTĘPUJACEMU DO PARTII 

"Partia. Należeć do niej, 
z nią działać, z nią marzyc, 
z nią w planach nieulękłych, 
z nią w trosce bezsennej - 
Wierz mi to najpiękniejsze, 
co się może zdarzyć 
w czasie naszej młodości 
- gwiazdy dwuramiennej". 

"Antysemityzm" Polaków, antypolonizm i antykatolicyzm, jako żywo występuje w 
wierszach Szymborskiej podobnie jak polakożerstwo w "historycznej" twórczości Jana 
Tomasza Grossa, odznaczonego w 1996 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 
I tak: 
"Syn niech imię słowiańskie ma 
Bo tu liczą włosy na głowie 
Bo tu dzielą dobro od zła 
Wedle imion i kroju powiek". 
"Nic bardziej zwierzęcego 
niż czyste sumienie". 

Dr Stanisław Krajski: 
Szymborska pisała również wiersze wymierzone w katolicyzm. Jeden z nich "Budowa 
nowej plebanii" opowiada, jak księża cynicznie zastraszają ludzi, by wyciągnąć od nich 
pieniądze. Czesław Miłosz szydził również z polskiego katolicyzmu. - Krucyfiks 
- największą świętość -nazwał próchnem, pisząc tak: "Krucyfiks chwalisz, bo tak ci 
bezpiecznie. Drewno masz w ręku, a w tym drewnie próchno. Pacierze mruczysz, ale 
strachem cuchną" . 



Według Czesława Miłosza Matka Boska jest "pogańską boginią". 
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_118.htm

                             Żydzi w Poznaniu
Uch - jaki to gorący kartofel. Cokolwiek się napisze to będzie źle. Ale spróbujmy. Wydaje 
mi się że tu nie da się tego opisać bez rozdzielenia dwóch okresów - I Rzeczpospolitej i 
okresu zaborów

Pierwszy okres - licząc od początków Państwa Piastów (czyli o wiele więcej niż I 
Rzeczpospolita). Jeżeli prawdziwa jest hipoteza, że państewko plemienne Piastów 
wzbogaciło się na sprzedaży niewolników złapanych podczas podboju sąsiadów to można 
by powiedzieć, że obchodzimy 1100 lecie przyjaznych kontaktów polsko- żydowskich. W X
wieku Kupcy żydowscy zajmowali się masowym wywozem niewolników słowiańskich do 
arabskich państw północnej Afryki i półwyspu pirenejskiego (kupcy chrześcijańscy 
wycofywali się z tego procederu ze względu na niechętny stosunek do niego papiestwa i 
duchowieństwa). Jeżeli Piastowie faktycznie maczali palce w tym procederze to kontakty 
handlowe i nie tylko, były wcne. I z wielką korzyścią dla obu stron :):):) Powtarzam - jeżeli 
hipoteza o źródłach bogactwa Polan jest prawdziwa. 
Ale poważniej. W zasadzie od początku istnienia Poznania można domniemywać istnienie 
kolonii żydowskich na terenie Poznania. Potem przekształciło się to w zwartą dzielnicę 
żydowską - w okolicach dzisiejszej ul. Żydowskiej i kościoła - obecnego - Jezuitów. 
Wynikło to z dwóch czynników. Dążności miasta do ograniczenia ilości mieszkańców 
żydowskich - od początku wyłączonych spod władzy instytucji miejskich i komasowania 
ich na ograniczonym terenie. 

http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_118.htm


Sprzyjało temu też polityka przywódców żydowskich dążących do izolacji swoich rodaków 
od społeczeństwa chrześcijańskiego. Oba te czynniki wywołały efekt wyodrębnienia się 
dzielnicy żydowskiej. Jednak w Poznaniu nigdy nie doszło do utworzenia getta - czyli 
zamkniętej - fizycznie wyodrębnionej dzielnicy żydowskiej. Wręcz przeciwnie - często 
żydzi wykraczali poza przyznane sobie tereny zasiedlenia i zajmowali inne domy - często 
wynajmowano im domy szlachty. 

Problem stosunków Żydzi - Miasto był dość złożony i mam wrażenie, że kwestie religijne 
nie odgrywały pierwszorzędnej wagi - choć niewątpliwie były ważne. Żydzi cieszyli się 
dość dużym poparciem szlachty, możnowładców wielkopolskich i monarchów. Te ich 
przywileje mocno kolidowały z ekonomicznymi interesami mieszczan. Działalność Żydów 
rozbijała system cechowy, niszczyła handel kupców poznańskich. Walka konkurencyjna 
była ostra. Do tego dochodziła dość duża lojalność Żydów względem siebie - nieraz 
kosztem interesów miasta. Te czynniki powodowały coraz większą niechęć pomiędzy 
Żydami i gojami zamieszkującymi Poznań. 

Na tę niechęć nakładały się kwestie nieprawdopodobnego niechlujstwa dzielnicy 
żydowskiej (tak odnotowują kronikarze a przy znanej niewielkiej higienie tamtych czasów 
zarzut ten ma swoją wagę) i częste wybuchy pożarów w tej dzielnicy - pochłaniające także 
domy chrześcijan - potrafiły pochłonąć połowę domów w mieście!!!!!!!. Dość wspomnieć, 
że praktycznie wszystkie wielkie pożary Poznania (w tym takie które pochłonęły ratusz i 
nawet zamek królewski Przemysła) wybuchły w dzielnicy żydowskiej. Po jednym z takich 
pożarów cała ludność żydowska uciekła z miasta bojąc się wściekłości mieszczan, którzy 
stracili cały dorobek swego życia. Chyba dopiero po dwóch latach na specjalny rozkaz króla
mogli powrócić do miasta. 

Były to ostre konflikty. Jak podbudowano je kwestiami religijnymi to tym bardziej były 
groźne. Jednak mimo tych konfliktów to właśnie do Polski i także Poznania masowo 
uciekali Żydzi prześladowani w Niemczech czy Hiszpanii. To w Polsce znaleźli możliwość 
egzystencji Żydzi wyrzucani z krajów skandynawskich Rosji, Anglii (mało kto wie, że 
ostoje tolerancji takie jak np. Norwegia długo po prostu zabraniała Żydom osiedlania się u 
siebie i nie miała problemu). 
Jednakże te wszystkie problemy miedzy religijne czy miedzy społecznościami były mimo 
wszystko kłótniami w rodzinie. Żydom nie było łatwo (zresztą komu wówczas było łatwo) 
ale jednak ich społeczność się rozwijała i bogaciła. To w Poznaniu w trakcie rozruchów 
Synagogi były strzeżone przez straże magnatów wielkopolskich. 



Sytuacja zmieniła się - a precyzyjniej zaczęła się zmieniać - w momencie narastania obcych 
wpływów w Polsce. Żydzi zaczęli być postrzegani jako poplecznicy, początkowo Szwedów 
a potem Prusaków. I niestety to zdanie miało uzasadnienie w postawie części tej 
społeczności. Może to były niesprawiedliwe zbyt uogólniające oceny - ale nie były całkiem 
bezpodstawne.
Przyszły zabory.

Trochę danych statystycznych. W 1794r Poznań liczył 12538 osób w tym 60% to katolicy, 
24% Żydzi a 15% protestanci. Myślę, że tu wiarę można utożsamić z narodowością - 
przynajmniej w większości. Przewaga Polaków zatem zdecydowana. 
Około 1815r około 66% mieszkańców to Polacy, 22% Żydzi a 11 % Niemcy. Przewaga 
żywiołu polskiego nadal się utrzymuje. Radykalnie zmienia się obraz po połowie wieku. W 
Poznaniu w 1867r Polacy to około 38% ludności. 47% to Niemcy i około 15 % to żydzi. 
Przewaga Niemców wzrasta. Jest to może obraz spaczony bo znaczna część Żydów 
wykazywała narodowość niemiecką ale to tylko przesunięcie w ramach tych dwóch grup 
narodowościowych. 

Nastaje okres przymusowej germanizacji i naporu niemczyzny. Znamy te czasy z historii. 
To okres hakaty, Wrześni itp. I co sie okazuje. Odpływ Niemczyzny z wschodnich terenów 
Rzeszy przyjmuje zastraszające rozmiary. W 1910 r w Poznaniu mieszka 58% Polaków, 
46% Niemców a Żydów już tylko 3,6% (ten sam problem co wyżej - Żydzi podawali się za 
Niemców a zatem wskaźnik Żydów może być zaniżony). Najlepiej tu widać bezskuteczność
polityki germanizacyjnej. Problem jest oczywiście złożony. To też rezultat odcięcia polskiej 
ludności od niemieckości poprzez ostrą politykę antypolską, napływu ludności wiejskiej do 
miast itp. 

Jednak rezultatem jest powolne odzyskiwanie polskiego charakteru przez miasto. Na tym tle
warto przypomnieć niektóre wspomnienia poznaniaków. Pisza oni, że do 1848-52r. w 
zasadzie Polacy i Niemcy współżyli ze sobą. Następowały towarzyskie, zawodowe czy inne
kontakty. Po tym okresie w związku z nasileniem się polityki germanizacyjnej i szowinizmu
niemieckiego Polacy i Niemcy żyli w zasadzie obok siebie, mając coraz mniej ze sobą do 
czynienia,. Jak pisze jeden z absolwentów Marii Magdaleny - "Przez 10 lat mego pobytu w 
gimnazjum pozostawali dla mnie niemieccy koledzy ludźmi zupełnie obcymi". 

Jakiekolwiek próby współistnienia tych społeczności były niszczone także przez władze 
niemieckie. Dość wspomnieć choćby początki piłki nożnej w Poznaniu. Po decyzji 
usunięcia z boiska polskiego zawodnika Normandii za odezwanie się po polsku przestano 
grać z Niemcami i wystąpiono z Południowo-Wschodniego Niemieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Nowo powstałe drużyny Warty, Posnani, Pogoni czy Sparty rozgrywały mecze 
pomiędzy sobą - ale nie z Niemcami. Niemcy sami zniszczyli założone przez siebie 
Towarzystwo Sztuk Pięknych. Było w nim wielu Polaków ale po 1848r, gdy zaczęto 
dyskryminować malarzy polskich, wycofali sie oni z tego Towarzystwa co spowodowało 
jego upadek. Takich przykładów można by mnożyć. 



        Cmentarz  żydowski w Poznaniu  straszy  mieszkańców  nowoczesnego osiedla.

Wniosek jest jeden - Wywoływane przez Niemców konflikty narodowe na dłuższą metę 
działały na ich niekorzyść. Ironia losu - zanotowana przez jednego z uczniów. Tylko na 
jednym polu istniało współdziałanie małych Polaków i Niemców - w niższych klasach. Gdy
trzeba było bić Żydów. Polacy bili ich jako zdrajców a Niemcy bili ich jako 
podszywających się pod Niemców. Jednak jak pisze wspominający - także to 
współdziałanie z czasem ustało. Polacy i Niemcy zaczęli żyć oddzielnie. Oczywiście nie do 
końca. 

Trzeba przecież było pracować, załatwiać sprawy w urzędach, kupować w sklepach - choć 
tu obowiązywało hasło - Kupuj u swego. Dziwne czasy - po Powstaniu Wielkopolskim 
problem w zasadzie zaniknął - Niemcy i niemieccy Żydzi w zdecydowanej większości 
wyjechali. Na ich miejsce napłynął żywioł Polski z Westfalii i innych regionów koncentracji
emigracji Polskiej. Poznań przybrał oblicze w zasadzie jednonarodowe. Nieliczni pozostali 
"optanci" czy napływający ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej Żydzi tego obrazu nie 
zmienili. W okresie międzywojennym żydów w Poznaniu było około 2000 z czego znaczna 
część to spolonizowani Żydzi z centralnej Polski. Ale i oni w głosowaniach do władz swej 
gminy wybierali osiadłych i zgermanizowanych Żydów niemieckich. 

Gmina żydowska w okresie międzywojennym popadała w coraz gorsze kłopoty finansowe. 
Będąc małą grupą a zarazem dysponując znacznymi obiektami nie była w stanie ich 
utrzymać i zwiększało się jej zadłużenie. Ucięła to wszystko okupacja niemiecka.
Zapoznając się z pamiętnikami Poznańczyków znalazłem wspomnienia Władysława 
Kontrowicza - m/innymi Dyrektora Bazaru w latach Powstania Wielkopolskiego.



 Odnosząc się do słów Mottego o Żydach Poznańskich (w Przechadzkach po mieście) pisze 
on: 
"Widzę, że Motty Żydów dość ostro osądza za ich wrogie stanowisko wobec Polaków. Za 
moich lat ich złośliwość, agresywność i arogancja była daleko bezczelniejsza. Za łagodnie 
pisze o nich w swoich wspomnieniach. W zaborze pruskim żyli i tuczyli sie krzywdą 
społeczeństwa polskiego, z jego gospodarczym niedoświadczeniem i wspomagali władze 
niemieckie w ich usiłowaniach eksterminacyjnych żywiołu polskiego. Niemcy, raczej 
hitlerowcy, źle się żydom wywdzięczyli za ich zaślepioną usłużność". 

Wspomina też Franca Kantorowicza (słynna fabryka wódek) w którego biurze ostro 
egzekwowano zakaz mówienia po polsku (przed I wojna światową!!!! a nie za Hitlera!!!!) i 
ujawnia fakt, iż żona Kantorowicza jeszcze po drugiej wojnie (przeżyła bo zdążyła uciec z 
Niemiec do USA) pisząc listy do znajomych adresowała je na "Posen" a kraj określając jako
"Germania".
Trzeba by jeszcze wspomnieć o nieciekawej roli Rabina Jacoba Egera (przez GW i Gminę 
żydowską obecnie lansowane jest jego żydowskie imię Akiva – którego w zasadnie nie 
używał – ot takie drobne przekłamanie). Był pierwszym Żydem, który dokonał tzw 
naturalizacji tj .przyjął niemieckie imię i nazwisko , wykazał się znajomością języka 
niemieckiego i deklarował lojalność wobec Prus. Za swym rabinem poszli inni. Ale to temat
na inny elaborat.
AUTOR: Zbrozło   http://prawica.net/



Michał Drzymała, symbol walki z 
germanizacją Wielkopolski

Michał St. de Z..., 08/05/2012 -

   W dniu  25 kwietnia obchodziliśmy siedemdziesiątą piątą  rocznicę śmierci

Wielkopolskiego rolnika Michała Drzymały, symbolu walki z germanizacją Wielkiej Polski,  
Polonia Maior,Wielkopolski.
 
Michał Drzymała był nieodrodnym synem Wielkopolskiego przywiązania do ziemi, matki 
rodzicielki. W czasach kiedy żył w okolicach Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla
nie było przemysłu. Prusacy a właściwie wszyscy zaborcy zabraniali Polakom posiadania 
ziemi, budowy przemysłu, manufaktur. Dróg, kolei.
    Prusacy, którzy wstydzili siebie nazywać germanami, bo to hańbiące, Niemcami, przyjęli 
nazwę państwa od Prusów, ludów zamieszkujących miedzy Wisła a Niemnem. Ludów 
pogańskich. Germanie niemalże wszystkich Prusów wyrznęli. Część uciekła do Polski
    Czy z tego można wyciągnąć daleko idące wnioski, że późniejsze Niemcy, II i III 
rzesza, to ludzie o niskiej kulturze i niskich dzikich, barbarzyńskich instynktach, które przez
cały czas ich istnienia zasłynęli z barbarzyństwa jakich Świat wcześniej nie widział i nie 
słyszał.
 
  Germanizacja ziem polskich, szczególnie Wielkopolski rozpoczęła się natychmiast po I 
rozbiorze.
germanizację Polski rozpoczął król pruski Fryderyk II; Friedrich II von Hohenzollern po 
zdobyciu Śląska. Następne etapy germanizacji nastąpiły po I rozbiorze, gdzie w 
barbarzyński sposób germanizował Pomorze Gdańskie, Warmie oraz Wielkopolskę.
Nasilenie nastąpiło w Wielkim Księstwie Poznańskim  za czasów  nadprezydenta Wielkiego
Księstwa Poznańskiego, Eduarda Heinricha Flottwella. To on wprowadził język niemiecki 
jako obowiązkowy w 1832 roku.
 Wprowadził system policyjny.
  W dniu   31 marca 1833 wydał dekret o likwidacji klasztorów i majątku klasztornego.
   W dniu 23 września 1862 roku premierem Prus zostaje jeden z największych 
Polakożerców Otto Bismarck. Jego ideą było zniszczenie Kościoła w Polsce. który uważał 
za ostoję polskości. Walkę z Kościołem Katolickim w Polsce prowadzono pod chwytliwym 
hasłem Kulturkampf; walka kulturowa. Po odsunięciu Otto Bismarcka, rozpoczął się 
kolejny etap germanizacji Polski.
 
"Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w 
jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście - wytępić 
ich"
 
    W 1894 roku prusacy zakładają w Poznaniu niemiecką organizacje nacjonalistyczną 
Deutscher Ostmarkenverein,  Niemiecki Związek Kresów Wschodnich. W skrócie Hakatę 
od nazwisk jej niemieckich twórców o żydowskich korzeniach: Ferdynanda von 
Hansemanna,Hermanna Kennemanna , Henryka von Tiedemanna . Pod koniec wieku 
Hakatę przeniesiono do Berlina. 

http://blogmedia24.pl/user/60


Celem Hakaty była ostateczna germanizacja Wielkopolski.
Ci trzej to Żydzi z niemieckim obywatelstwem.
Nie na darmo, kanclerz Prus powie w parlamencie:
 
"Dobrze, że są Żydzi, przynajmniej ma kto donosić na butnych Polaków"
 
Mottem Hakaty było:
"Stoicie naprzeciw najgroźniejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla niemieckiej 
egzystencji, niemieckiego honoru oraz niemieckiej reputacji na całym świecie: wobec 
Polaków".
 
  W dniu 26 marca  1885 roku wprowadzono masowe wysiedlenia z Wielkopolski Polaków 
nie mających obywatelstwa Polskiego. Do historii te barbarzyńskie  czyny weszły pod 
nazwą Rugi Pruskie. Wysiedlenia odbywały się jako akcje masowe pod nadzorem Armii 
Pruskiej. Po drodze zginęło wiele dzieci, kobiet ludzi starszych.
 
Z bólem ale muszę napisać, po stronie reżimu pruskiego stanął Biskup Rzymu, Papież Leon 
XIII.  Papież Leon XIII, który nie kochał Polaków, mimo iż Polacy, których nie było na 
mapach Świata płacili świętopietrze. Prusy za panowania kanclerza Otto von Bismarcka.  Ni

Dziś nadal płacimy w wysokości 4 miliardów  dolarów
Oto połajanki dla Polaków, w wykonaniu  papieża Leona XIII :
"Wam, którzy zamieszkujecie prowincję Poznańską i Gnieźnieńską, zalecamy ufność 
w wielkoduszną sprawiedliwość Cesarza, o jego bowiem względem was przychylności i 
życzliwym usposobieniu osobiście od niego samego powzięliśmy wiadomość." 
Caritatis,19 marca 1894.
 
 Już wiemy skąd austriacki gefrajter, być może Żyd brał wzorce. Liczba wypędzonych 
Polaków przekroczyła 30 tysięcy. W 1987 roku Prusacy usunęli ze szkolnictwa język 
Polski.Naukę religii nakazano uczyć w języku niemieckim. W wyniku protestów w dniu 20 
maja  1901 roku wybuchł Strajk Dzieci Wrzesińskich. Przywódcą strajku był ksiądz  Jan 
Laskowski.
 Został zamordowany przez hitlerowców w 1939 roku.
 
W 1908 roku wchodzi w życie ustawa kagańcowa, zabraniająca Polakom porozumiewania 
się po polsku na zebraniach.
Na ziemiach Wielkiego Księstwa Poznańskiego obowiązywał zakaz używania nazwisk 
polskich.
W dniu 10 sierpnia 1904 roku wchodzi w życie ustawa zakazująca Polakom bez zgody 
władz pruskich budowy budynków na stałych fundamentach.
Takiej zgody nie otrzymał Michał Drzymała, który kupił działkę od Niemca Richarda 
Neldnera we wsi Podgradowice, /Kaisertreu/ "Wierna cesarzowi " pod Rakoniewicami, w 
powiecie wolsztyńskim, dzisiejsze Drzymałowo. Protesty , sądy Pana Michała trwały 4 lata.
W końcu kupił Pan Michał wóz cyrkowy. W nim zamieszkał z rodziną. Aby nie posadzić 
go, że ma stałe miejsce zamieszkania, każdego dnia wóz przesuwał na kołach. Mimo to, 
dzicy krwiożercy germanie, podstępem usunęli Drzymałów z wozu cyrkowego. Michał 
Drzymała pobudował sobie lepiankę, którą też mu rozebrano. Po wielu latach zrezygnował 
z walki. Wyprowadził się do Galicji, gdzie pozwolono mu zamieszkać.



 
Oto relacja Michała Drzymały dla Wielkopolanina, pisownia oryginalna:
 
[...]Okupiłem się w r. 1905 w Podgradowicach pod Rakoniewicami. Miałem dwa konie i 
wożąc cegłę aż hen pod Nowy Tomyśl, zarabiałem furmanieniem nieŸle. Lecz skaranie 
Boskie z tymi Niemcami, którzy nie chcieli mi dać pozwolenia na budowę domu;(...) 
nakładali kary pieniężne i nie dali spokoju ani we dnie, ani w nocy.
 
   Aż tu razu jednego, jadąc przez Grodzisk, dowiedziałem się od szynkarza Kidemanna, 
który miał zajazd przy "świńskim targowisku" (...), że u niego na podwórzu stoi wóz od 
"cyrkusu", który magistrat zafantował (zarekwirował). Kidemann mi doradził, abym ten 
wóz kupił. No miałem już go za tydzień, kosztował 350 marek. Mój przyjaciel Urban z 
Ruchocic pomógł mi wóz wyciągnąć swymi końmi, z podwórza podwiózł na rynek, ale 
dalej jechać nie chciał, a sam byłem w jednego konia, bo drugi woził cegłę. No i nowa 
bieda. W jednego konia policjant nie pozwolił jechać, bo wóz był o jednym dyszlu. 
Wyratowali mnie chłopy z browaru Hinza; jeden chwycił za dyszel, inni pchali, i tak jakoś 
dojechałem póŸniej w jednego konia pod Rakoniewice. Byłem sam, a tu nowa bieda. Wóz 
ciężki stanął zadnim kołem na szynach kolejowych i ani rusz.
    Była późna noc, w pobliżu mieszkał mój znajomy Paluch, który tylko w krowy orał. Na 
moje pukanie ozwała się jego niewiasta: - Walek wstań i pomóż Michałowi; i tak koń mój 
wspólnie z krowami Walka zaciągnęły mój wóz cyrkowy na moją rolę.

    Na drugi dzień doniosłem komisarzowi, że już ogniska w chlewie nie ma. I miałemspokój
przez kilka tygodni. Aż tu pewnego razu przyjeżdża do mnie hr. Czarnecki i dwóch 
Francuzów, którzy przyjechali obejrzeć, jak to polska bieda musi mieszkać w cygańskim 
wozie. Wnet ukazały się w gazetach krajowych i zagranicznych fotografie i opisy owego 
"cyrkusu", i dostałem nowy wóz i nową biedę bo ludziska z daleka przyjeżdżali oglądać mój
wóz, a Niemcy mnie wsadzili na 8 dni do "kozy", że to niby u mnie odbywały się 
zbiegowiska. W "kozie" jadłem tylko to, co mi żona doniosła, bo bałem się, aby mnie 
Niemcy nie otruły.

    Kiedy z "kozy" wróciłem, chcieli mi Niemcy dać mieszkanie w Rakoniewicach na 
trzecim piętrze za darmo, bo ich wstyd było, ale ja nie ustąpiłem z mojej ziemi (Orędownik 
Wielkopolski nr 30 kwietnia 1936).
    Warto też przytoczyć inny artykuł z ówczesnej prasy, otóż w "Wielkopolaninie" z 14 
stycznia z 1909 ukazał się list pana Michała Drzymały skierowany do narodowej organizacji
"Straż", w którym pisze:

    Przyszły mrozy, okropne mrozy. Już radowały się dusze pruskie, że Drzymała skapituluje 
- ale czegożby chłop polski nie wytrzymał! Jak siedział tak siedzi w swojej fortecy na 
kołach Drzymała, a lubo okropne jest jego życie, czeka cierpliwie na zakończenie procesu, 
który wobec policyjnego rozkazu, aby się z wozu wynosił, wytoczyła w jego imieniu 
"Straż" poznańska komisarzowi. Jeden piec mu zabiorą, kupuje drugi i siedzi. Położenie 
swoje tak opisuje w liście do "Straży": "Przepraszam Wielmożnych Panów, zrobiłem 
zażalenie do landrata (pruski starosta), miałem u niego termin i opowiedziałem, jak było od 
początku. Co on ze mną wyprawiał, gdy go prosiłem, żeby mi wydał kuchnię. Powiedział 
mi, że kuchenkę dostanę napowrót, ale nie otrzymałem żadnej wiadomości. Poszedłem więc
znowu do komisarza, ale powiedział, że ani mu się śni, żeby mi wydać kuchnię.



 Poszedłem więc i kupiłem piec, ale komisarz mi go zabrał. Kupiłem drugi i ukryłem go 
parę razy gdy po niego przyszli. Nie dają mi spokoju z tymi piecami i nie wiem co jeszcze 
wypadnie, bo komisarz od kwietnia idzie precz z komisarstwa, ale do tego czasu jeszcze 
może mnie dręczyć.
Z uszanowaniem 
Michał Drzymała"
 

 
 
Rzeczpospolita  przypomniała sobie o Wielkopolskim patriocie, symbolu walki z 
germanizacją  w 1925 roku wraz z wydaniem książki Józefa Weyssenhoffa. Ponownie 
zainteresowały się nim media, robiąc wywiady i zdjęcia. Został zaproszony przez 
prezydenta Ignacego Mościckiego do Belwederu oraz na uroczysty bal. W dniu 31  lipcu 
1927 roku w towarzystwie prezydenta uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pomnika 
Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy.
[...] Drogą ofiarności publicznej, za pośrednictwem "Straży", kupiono bohaterskiemu 
chłopu nowy wóz, który zbudowano w firmie Dzieciuchowicz i Laube w Poznaniu, na 
Rabkach. Drzymała otrzymał na mieszkanie dla siebie i swej rodziny biało-zielony wóz, do 
którego wstawił piec. Dzięki temu mógł przygotować jedzenie i ogrzać mieszkanie podczas 
zimy. Mając 71 lat, Drzymała cierpiąc niedostatek mieszkał na 6 morgach, posiadał konia, 
jedną krowę i dwoje prosiąt. Miał 6 synów, z których aż 2 poległo w czasie wojny, a jeden 
stracił ramię. Ci co przeżyli, byli biednymi robotnikami." (Orędownik Wielkopolski 8.VI. 
1927).
Pana Michała Drzymałę wspierał finansowo Ród Chłapowskich herbu Dryja z Turwi / 
Wielkopolska /



"Rozgłos przyszedł w 1907 r., gdy Michała Drzymałę odwiedzili zagraniczni dziennikarze, 
uczestnicy zorganizowanego w pobliżu polowania. Już nie tylko przez Europę, ale przez 
cały świat przeszły fotografie wozu Drzymały i jego właściciela, z odpowiednim 
komentarzem. Pierwsze odezwały się gazety polskojęzyczne, potem obszerne artykuły o 
Drzymale pojawiły się w prasie francuskiej, angielskiej i amerykańskiej.
Głos zabrali m.in. Henryk Sienkiewicz, Lew Tołstoj, Maurycy Maeterlinck, Herbert George 
Wells, Gerhart Hauptmann, we Lwowie wystawiono sztukę Wóz Drzymały, w parlamencie 
niemieckim posłowie wystąpili z interpelacjami w sprawie sytuacji w Poznańskiem. 

Wkrótce na posesji pojawił się drugi wóz, ufundowany ze składek społecznych. Wtedy 
władze niemieckie zaczęły szykanować niepokornego a sławnego już rolnika.
Epopeja Drzymały skończyła się z chwilą, gdy urzędnicy pruscy znaleźli przepis 
pozwalający stwierdzić, że wysokość pomieszczenia wewnątrz wozu jest niższa od 
obowiązujących norm. W końcu lipca 1908 r. wóz został usunięty z działki, a jego 
właściciel musiał przenieść się do ziemianki. W czerwcu 1910 r. Drzymała sprzedał swoją 
parcelę i przeniósł się do Cegielska (powiat grodziski).
 
W latach I wojny światowej o żyjącym w biedzie Drzymale zapomniano niemal zupełnie. 
Jeszcze w 1919 r. dzielny rolnik radośnie powitał oddział powstańczy dowodzony przez 
Bolesława Marciniaka. Dopiero w 1925 r. znany pisarz Józef Weyssenhoff, szukając 
tematów do patriotycznych opowiadań dla dzieci, dotarł także do Cegielska, gdzie 
odwiedził Michała Drzymałę".
 
"W 1927 Sejmik Wojewódzki w Poznaniu, jako najwyższy urząd samorządu 
Wielkopolskiego, przyznał bohaterskiemu chłopu roczny zasiłek. W roku 1928 za 
bohaterską postawę w czasach zaborów, Michał Drzymała otrzymuje ziemię na własność, 
przekazaną przez Państwowy Bank Rolny w Grabównie, w powiecie wyrzyskim na kresach 
zachodnich. Bohater zmarł po długiej chorobie. Było to w niedzielę 25 kwietnia, w 
Grabówce. W chwili śmierci miał 80 lat, pozostawił żonę o rok od siebie młodszą. Ostatnie 
lata spędził u syna Piotra, inwalidy wojennego. Pogrzeb odbył się w Miasteczku Kraińskim,
cztery dni po śmierci, tj. 29 kwietnia 1937. Bezpośrednia relacja z uroczystości ukazała się 
w "Orędowniku Wielkopolskim" nr 10 z 1 maja 1937 roku.
 Czytamy w nim:
" W pogrzebie, wzięli udział przedstawiciele władz i społeczeństwa, wystąpiły liczne 
delegacje ze sztandarami i wieńcami. Już od samego rana poczęły ściągać do Miasteczka 
tłumy okolicznych włościan i zjeżdżać wozami delegacje ze sztandarami i wieńcami". 
Wielu prostych ludzi, jak i oficjalnych delegacji rządowych, brało udział w ostatniej drodze 
Drzymały. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową. Ówczesny prezydent 
Rzeczpospolitej pośmiertnie odznaczył Drzymałę orderem Polonia Restituta. Dzisiaj, 
patrząc z perspektywy czasu na wyprzedaż polskiej ziemi, brakuje nam postaw, jakie 
reprezentował ten prosty chłop, który broniąc swojej ziemi, walczył o Polskę.
 



 

Uroczystości pogrzebowe Michała Drzymały w Miasteczku na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przed pomnikiem „Konstytucji 3 Maja 1791 i 17 marca 1921”. Przemawia 
generał Jan Chmurowicz.
 

 

Grób Michała Drzymały w Miasteczku Krajeńskim

 



Wóz Michała Drzymały urósł w Polsce jako symbol walki z germanizacją. W wolnej 
Polsce, II Rzeczypospolitej, jako bohater narodowy otrzymał od państwa 15 hektarowe 
gospodarstwo w Grabowie. Jednakże stan zdrowia, przepuklina nie pozwalała mu godnie 
żyć.
W 1939 roku już po śmierci Michała Drzymały, jego rodzinną wieś przemianowano na 
Drzymałowo. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. 
Ziemie i odznaczenie otrzymał dzięki zabiegom posła z Wielkopolski Stanisława 
Mikołajczyka, późniejszego premiera  Rządu na Uchodźstwie, osobiście znanego niżej 
podpisanemu.
Po napaści barbarzyńców niemieckich na Polskę, grób Michała Drzymały dzikie zwierzęta z
III Rzeszy zrównały z ziemią. Zona Michała , Pani Józefa, została wywieziona do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego. Zmarła w 1942 roku
Trzecia rzesza gefrajtra Hitlera zamierzała biologicznie wyeliminować Polaków z życia.
 

 Symbolem niszczenia polskich miejsc historycznych było rozebranie zamku królewskiego
w Poznaniu, pierwszego tego rodzaju obiektu na terenie naszego państwa.. Prusy Niemcy /,
którego dorobek architektoniczny można uznać za dyskusyjny zniszczyły miejsce Hołdu
Pruskiego, wydarzenia jasno określającego zależności między Polską i Prusami.
Na szczęście dzisiaj odpowiedzialne osoby stworzyły Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu,

 

  Zamek Królewski w Poznaniu – najstarsza zachowana rezydencja królewska w Polsce.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


  Zamek około 1617 roku, fragment ilustracji Poznania z Civitates Orbis Terrarum. Theatri 
praecipuarum totius mundi urbium liber sextus autorstwa Fransa Hohenberga i Georga 
Brauna wydanego w Kolonii w 1618
 
To tu 29 września 1341 roku odbył się ślub Kazimierza III Wielkiego z Adelajdą, córką 
Henryka, landgrafa heskiego, Żelaznego
W tym samym dniu, arcybiskup gnieźnieński, Janisław herbu Korab, koronował Adelajde 
na królową Rzeczpospolitej
Arcybiskup Janisław, koronował również w dniu  20 stycznia 1320 r. w Katedrze 
Wawelskiej Władysława I Łokietka na króla Polski. W koronacji tej po raz pierwszy użyto 
Szczerbca - miecza koronacyjnego królów Polski,
W dniu 25 kwietnia 1333 roku  w katedrze wawelskiej koronował Kazimierza III Wielkiego
na króla Polski.
 

• Michał St. de Zieleśkiewicz - blog    http://blogmedia24.pl/node/57580
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