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Dnio 2l
żywszy

kwiefnio 1939 yv |ecznicy św. Józefo w Ber|inie zmarł, prze-
|at 67., opolrzoni s*. sokń'"nton.i, proboszczw Zakizew e

śp. its. /cfl.]n

Dr.Bo|estaw Domański
Prezes Zw|qzku Po|oków w Niemcz €Ch, Pot]on zwiqzku Spółdzie|ni Po|skich
w Niemczec'h, Kurqlor zwiqzku Po|rkich Towotzysłw. Szko|ńych w Niemc.zech,
Prezes Rody Nodzorczei Bqnlru Słowiońskiego, członek Rody Nocze|nei Swio-
toweoo Zwiozku Po|oków z Zaątanicv ordz 5zef6dU innvch ihslvtucvi i orqo-
Prezes Rody Nor
towego Zwiqzku z Zagtonicy oroz. szeregu innych

nrzqcyl porSKrcn

nek Rody Nocze|nei świoi
u innych inslytucyi i orgo-

W środę, dnio 2ó kwietnio 
.|939 

śmierte|ne szczqtki Potrono Po|oc-
two w Niamczech złoźone zostoły no wieczny spoczynek w oiczy-
stei ziemi w Zokrzewie.
Ziemio, którq tok bordzo był ukochoł. któro pełno iest trwołych po- .
miqtek Jeoo niesirudzonei procy, zomkneło drooie śercom Po|oków
Z|em|o, kfórq tok bordzo był Ukochoł. któro pełno |est trwołych pd- .
miqtek Jego niesirudzonei procy, zomknęło drogie śercom Po|oków
w Ńiemczich prochy- jok ' l .!| ikvźię, oż stonie iom"dziękczynno nośzo
koplico Motki 'Boskiei Rodosnei.
Niech ziemio oiczysto |ekkq Mu będzie o
łego niech wzeidzie obfitym p|onem.
Testoment Jego. wypowiedziony no łozu śmierci
nie dol wykonomy.

Związek Polaków

Polrono. foIoctwo w Niemczech poświęcimy numet czerwcowy
poswlęc|c sprdwIe sp|su.

zosiew Jego żywoto co-

- Lud Polski się

w Niemczech

Pomieci
bieźqcy iesteśńy

zmorłego
zmuszent

noszego pismo, Numer



hwała Rady Naczelnei
iązku Polaków w Niemczech T.z.

No posiedzeniu RodyTNoczelnei z dnio 27 V 1939
Dr. Jon Koczmorek, '  Kierownik'Noczelny Zwiqzkv,
powiedzioł, iz dlo Ludu Polskiego.w.Rzeszy nie for-
mq iest wożno, o|e treść, że siło ducho iest mocniei-
szo nod wszystkie formoIne, moterioIne siły. FormoIizm
prowqdzi bowiem do moterio|izmu, to też Lud Polski
w Niemczech uznoie formę tylko tok doleko, iok do-
|eko iest ono potrzebno koniecznie do życio 'spo-
łecznego. Notomiost cołq swoiq postowq życiowq
Lud Pó|ski spoci znoku rodło opiero no czynniku
ideolistycznym, no treści, no duchu.
Rqdo Noczelno uchwo|iło iednogłośnie co nostępuie:

Rodo Noczelno Zwiqzku Po|oków w Niemczech, iro po-
siedzeniu w dniu 27 kwietnio l939 powzięło nostępuiqcq
uchwołę

Ks. Proboszcz
2l kwietnio 1939
zek Po|oków w
zesern.

Dr. Bolesłow D:'.  ̂ 6fi5|i, powołony w dniu
wo|q Bog.. jo wiecznośći, osi-eń'ciT7wia. 

.-

Niemczech, l+órego był długoletnim pre.

2t

Rodo Nocze|no, wstrzqśnięto do głębi śmierciq tego
zosłużoneqo Kopłonq i  Przewodniko Ludu Polskiego w Niem-
czech, pos1onowiło nie zwoływoć w chwi|i obecnei nodzwy-
czoineoo WoIneqo Zebronio Zwiqzkv PoIoków w Niemczech,
któiebi dokonołó wyboru nostępćy zmorłego Ks. Prezeso.

Lud Po|ski w Niemczech dowiódł koleinym trzykrotnym
wyborem Ks. Dr. Domońskiego no prezesoZwiqzkv Po|oków
w-Niemezech, iż iest On noigodnieiszym tego stonowisko.

Ażebv uczcić to qłębokie zoufonie, wybór prezeso prze-
prowodzi.nodzwyczo-ine WoI ne Zebronie, które zwoło późniei
Zarząd Zwjązkv. Po|oków w Niemczech.

Ś' o. Ks. Prezes Dr. Bo|esłow Domoński w tym czosie
ducheń orowodzić będzie Lud Po|ski w Niemczech, którego
7wiqzek,Po|oków w Niemczech iest oicowskq orgonizociq.

Ś. p. Ks. Prezes Dr. Bo|esłow Domoński nodo| przewodzi
Ludowi Polskiemu w Niemczech.
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