
Materiały prasowe: 

„Pionier”  

nr 30, 29 września 1945 r., s. 3  

Wspólnym wysiłkiem odniemczymy Ziemie Zachodnie  

[…] Na pierwszy plan, z dziedziny psychicznej wysuwa się oczywiście zagadnienie 

odniemczania ziem zachodnich. Zatarcia raz na zawsze wszelkich śladów niemczyzny i to tak 

gruntownie, ażeby najmniejszego nawet przejawu po niej nie pozostało. Tu też sprawę 

odniemczania Dolnego Śląska społeczeństwo polskie ująć powinno we własne ręce i wykonać 

ją w zakresie własnej inicjatywy i organizacji. 

Przystępując do realizacyjnych rozważań problemu odniemczania uważam za najwłaściwsze 

zorganizowanie w każdym ośrodku, a więc w miastach i wioskach specjalnych komitetów 

obywatelskich pod przewodnictwem prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, przy czynnym 

oczywiście współudziale wszystkich organizacji społecznych i politycznych. Ogromne usługi 

w tej dziedzinie dać może harcerstwo i młodzież szkolna bezpośrednim udziałem w tych 

pracach. 

Sprawa odniemczania nie może być odkładana – to też do jej realizacji przystąpić trzeba 

natychmiast, bez żadnej absolutnie zwłoki. Urzędy Informacji i Propagandy winny 

przeprowadzać odpowiednią akcję zapomocą środków będących do ich dyspozycji, a mających 

na celu nie tylko spopularyzowanie akcji wśród mas społecznych lecz przede wszystkim 

terminowość jej wykonania. 

Na cele akcji odniemczania składam do Redakcji Pioniera zł 500 (pięćset) jako zaczątek 

funduszu. Uważam bowiem, że akcja ta pociągnie za sobą pewne koszty w postaci zakupu farb 

i wyżywienia Niemców, którzy w pierwszym rzędzie powinni wziąć udział w pracach nad 

ostatecznym odniemczaniu Ziem Zachodnich [pisownia oryginalna]. 

 

„Naprzód Dolnośląski” 

nr 18 (311), 23 stycznia 1947 r., s. 5  

Czas usunąć niemieckie napisy z ulic 

JELENIA GÓRA. Na wszystkich ważniejszych skrzyżowaniach ulic miasta ustanowione są 

jeszcze drogowskazy i tablice orientacyjne. Wszystkie te drogowskazy i tablice posiadają dotąd 

jeszcze podwójne napisy, tj. w języku polskim i niemieckim. 

Wydaje się nam, że niemieckie nazwy miast powinny już zniknąć z ulic i dróg Jeleniej Góry, 

bo naprawdę są one zupełnie zbyteczne, a poza tym bardzo niemiłe dla Polaków. Jest to tym 



bardziej pilne, że do Jeleniej Góry, jako największego ośrodka turystycznego i sportowego, 

przyjeżdża wielu ludzi z całej Polski [pisownia oryginalna]. 

 

„Naprzód Dolnośląski” 

nr 18, 24-30 października 1945 r., s. 7  

Pod pomnik Wilhelma I 

[…] Tow. Mazur, wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu we Wrocławiu przypomniał 

towarzyszom, że strącenie Wilhelma jest odpłatą za zniszczenie krakowskich pomników 

Mickiewicza, Kościuszki i Grunwaldu. 

Szybko zarzucono figurze na koniu liny i sznury. Lecz tak samo jak butny prusak przez długie 

lata nie chciał ustąpić ze swojej pozycji, tak i jego spiżowe uosobienie nie chciało paść z cokołu. 

Wreszcie wśród entuzjazmu tłumu posąg przechylił się i runął na bok. Ze szczytu pomnika 

wygłosił Tow. Dr Bolesław Drobner następujące przemówienie: „Towarzysze! […] Siła tej 

zemsty, jej grom, musi być jeszcze większy. Dziś padło wszystko na tej ziemi, na której my 

dziś stoimy i która nam się od wieków należy. Na tej ziemi nie pozostanie ani jeden ślad 

niemczyzny. Ta ziemia musi stać się Polską” [pisownia oryginalna].  

 

„Słowo Polskie” 

nr 94 (153), 8 kwietnia 1947, s. 5. 

Nasz konkurs „Usuwamy ślady niemczyzny” 

Nasz konkurs wielkanocny, wywołał wśród naszych czytelników duże zainteresowanie, 

dowodem czego liczne listy, które znaleźliśmy na biurku redakcyjnym już w drugim dniu świąt. 

A oto o pisze nam jeden z czytelników: „My młode pokolenie z radością witamy konkurs, który 

niezawodnie usunie wreszcie te obce nam napisy niemieckie, szpecące na każdym kroku nasze 

prastare polskie miasto.”. 

A oto co pisze inny: „Chcąc ująć wszystkie napisy w ewidencję musiałoby się zapisać cały tom. 

Lecz postaramy się, aby zniknęły jak najprędzej.”. 

Podajemy poniżej te napisy niemieckie, które dotychczas zostały nam zgłoszone w drodze 

konkursu […]. Podaliśmy, z braku miejsca, na razie tych klika punktów. W następnych 

numerach naszego pisma będziemy podawać dalsze. Wzywamy Czytelników do jak 

najliczniejszego udziału w naszym konkursie. Przypominamy, że z końcem każdego tygodnia 

pomiędzy uczestników konkursu rozlosowane zostaną cztery ciekawe książki [pisownia 

oryginalna]. 

 


