PROGRAM KOLONJALNY

Zakł.

Graf. ,,Polska Zjednoczona", Warszaroa, Noroolipie 2.

PROG RAM
KOLONJALNY
LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ

WARSZAWA -

1930.

NAKŁADEM ZWIĄZKU PIONIERÓW KOLONJALNYCH
(Oddział

L. M. i R. Im. Jana z Kolna).

-,· !l5. fo1,

LIGA MORSKA I RZECZNA
11w ,v swym programie d,va zasadnicze hasła ści.He

ze
1)

2)

sobą ttczące się,

t.

j.:

l'i?ACE DLA POLSKIEGO MORZA
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STWORZENIE ZAMORSKIEJ POLITYKI
POLSKIEJ.

\Vprowadzenie w czyn punktu 2-go ninie.jszego programu L. M. i R. jest celem i zadaniem Związku Pionierów Kolonjalnych.
Każde Państwo dla racjoMlnego prowaclzenia swej polityki morskiej musi mieć dla
niej zamorskie odpowiedniki, aby:
1) własnym linjom oKrętowym zahezpieC'zyć ich rozwój,
2) nniknać pośrednictwa przy imporcie
i eksporcie tow a rów z kolonjami i krajami
ko]onjalnerni,
3) zabezpieczyć polityczne, narodowe, kulforalne i ekonomiczne inieresy swego wychodztwa.
'Ponad ?.OOO.OOO Polakóm rozproszyło się
Już po .<{miecie.

Około 150.000

poza granice

Polakóm royjeżdża rocznie

pań.stron.
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Zasadnicze linje programu kolonjalnego
Ligi Morskiej i Rzecznej są nast<tpujące:
I. Scheda po b. cesarstmie nicmieckicm.
Kolonje niemieckie powstały w okresie
kiedy h. zabór pruski znajcJował się w granicach Rzeszy. Polacy łożyli w równej mierze z innemi dzielnicami Rzeszy na kolonje
niemieckie, płacąc podatki, służąc w wojskn
i t. p.
Stąd na~za pretensja do części kolonij poniemieckich.
Formalnie i moralnie prama niezaprzeczalne.
Il. Kondominja p,ospoclarcze.
Jedna czwarta importu Polski - to produkty kolonjalne. Kondominium gospodarcze uwolni nas od ceł, da szereg uprawnieii
gospodarczych na danych terenach kolon,jalnych i usunie kosztowne pośrednictwo.
III. Koncenlrncja Polakóm na obczyźnie.
Musimy dążyć do koncentarcji żywiołu
polskiego na obczyźnie. Polacy zamieszkali
w zwartych wielkich gromadach zdcłają
oprzeć się skuteczniej wpływom asymilacyjnych obcych.

WtASNE TERENY
I KOLON JE OSADNICZE
pozyskać musimy dla Narodu i Państwa Polf;kicgo, przez 'Nzgląd na naszą niezależną
politykę emigracyjną i gospodarczą.
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Kto pragnie istotnej niezależności gospodarczej Polski - niech staje pod sztandarem Ligi i popiera jej akcję kolonjalną
i osadniczą~zapi sując się na członka
Zmiązku

Pionieróm Kolonjalnych.

*
Skazani na długie jeszcze lata na wywóz
z kraju silnych i zdrowych obywateli - nieuprzytamniamy sobie niejednokrotnie, że
dotychczasowy eksport sił żywotnych narodu naszego przynosi nam jak dotychczas
tylko straty.
Emigracja powinna być dla nas nie minu~em z populacyjnego i gospodarczego widzenia biorąc - lecz przeciwnie plusem.
Powinniśmy zerwać z niczem nieusprawiedliwionem pojęciem, że emigracja jako taka,
jest nieszczęściem kraju.
Musimy z<lać sobie jasno i wyraźnie sprawę z tego, że lepiej jest jeżeli obywatel polski wyjeżdża z krnju, aby na obczyźnie
mieć dostatek, aniżeli w kraju cierpieć nę~
dzę.

Zamiast rozpaczać, pracujmy nad tukiem
:rozwiązaniem problemu naszej emigracji,
aby wychodźca polski poza granicami kraju
był związany z Ojczyzną, niezależnie od tego ile tysięcy kilometrów dzieli go od Niej.
Zaprzestańmy mechanicznego mymozu [u„

,.

dzi! Nawet eksport trzody chlewnej i bydła
podlega plnnowc.r poJityce gospodarczej!
Więcej ce,imy ludzi! Nie mnrnujmy miljonóro polskiego ludu, który clziąki marunkom,
ekonomicznym, skazany został ,w opuszczenie kraju rodzinnego!
Dążmy do stworzenia z naszego Wychodź
twa - Nowe.r Polski hen za oceanami!
Kierując nadmiar naszego przyrostu naiu ralnego na obczyznc;, starajmy się, aby
rodacy nasi w zwartych zamieszkiwali grnmadach, l'.O da im skuteczną silę dla oparcia
się zakusom asymilacyj ,rym ohcyd1, oraz zabezpieczy im nuleżyie wanmki hyiowania,
zar<>wno gospodarcze, zdl'(nvotne, jak i kulturalno-narodowe.
Parnic:ta_rmy, że nas Polaków niestać na to,
abyśmy służyli za rnierzwQ dla innych narodów!

UZASADNIENIE POTRZEBY KOLONIJ
DLA POLSKf.
Emigracja nasza jest konieczno.foią.
Emigracja stała łączy się u nas ściśle z problemem przeł u dnienia wsi. Ogólnie znanq
jest rzeczą, że wieś polska .fest przeludnioną o wiele ponad swoje możliwośei produkcyjne. Średnia gęstość znludnienia 78 ludzi
na kilometrze kwadratowym, a zaiem więk
sza n iż w boga tej Francji (? 4 osohy na kilometrze bvadratowym). wzrośnie jeszcze do
mniej więcej 117 mieszkaficów na kilometr
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kwadratowy, jeżeli odrzucimy jałowe Biota
Pińskie, i inne słabo zaludnione połacie kraju
(góry, okolice leśne, nieużytki).
Przy wihitnie rolniczej strukturze naszego
kraju, mamy w dodatku około 60 proc. gospodarstw karłowatych, a ponadto posiadamy około 6 miljonów chłopów, żyjących na
gosopdnrstwach niżej niż karłowatych, alb,)
i.eż zgoła nieposiadających ziemi. Oni to
shrnowią potężną masę proletarjatu wie_jskiego, pozbawionego jakiej kol wiek nadziei
poprawy bytu, podatnego i chętnie nakłania
jącego ucha na podszepty nieuczciwych agiintorów.
w te.r chwili cala ta masa, aczkolwiek nie
ciąży bezpośrednio na Skarbie Państwa, jak:
np. bezrobotni, bowiem karmi się sama, jak
hihlijnc ptaki państwowo stanowi ciężki balast, którego cechą głó,vną jest obo,jętność, czę
sio brak ambicji i rezygnacja. · Wreszcie powic;ksza ona bezpośrednio procent bezrobotnych na skutek wcwnGtrznej emigracji ze wsi
do miast.
Z tych kilku rniljonów spauperyzowanych
do ostatnicl~ granic chtopówi rękrutują się
corocznie setki tysic;cy emigrantów sezonowych, wyjeżdża}ących na roboty rolne do
Niemiec, Danji, Francji. Tej emigracji nie
można w §cistem znnczeniu tego słowa uważać za emigrncję dla pracy, bowiem chłop
polski jedzie zagranicę na najstraszliwszą
poniewierk~, staje się on tam kulisem Europy, towarem poniewieranym, hańbionym,
1
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wyzyskiwanym, s{aje się propagatorem nę
dzy polskiej.
W ten sposób w ogólnym zarysie charaki eryzuj ą naszą emi.gracJę wszyscy działacze
ten spospołeczni i znawcv tych spraw.
sób zresztą charakteryzuje się ona sama,
nadsyłając od czasu do czasu w listach do
redakcyj pism emi~rccyjnych słabe echa
swoich mąk Jw{tny i poniewierki.
W związku z iem dają się słyszeć coraz
to energiczniejsze głosy o zakaz bezwzględ
ny emigracji z kraju dziewcząt i kobiet samotnych. Jest to jeden z najpilniejszych
kroków zapohicgawszych, czQściowo uwzglę
dniony w 11mowie emigracyjnej z Francją.
Nie reguluje on jednakże całokształtu spraw
emigracyjnych~ ani nic w nich zasadniczo
'
. .
. zmienia.
me
Stałość emigracji w Polsce wynika nietylko ze wzmiankowanej masy małorolnej i bez
rolnej ludności wiejskiej, posiada ona również
swój rezerwuar w olbrzymim przyroście nn luralnym. który dochodzi do pół miljona głów
rocznie i który stale masę ową powiększa.
Przyrost Iud n ości w Pols(;e przez ha rdzo
długi jeszcze okres czasu utrzyma się na
c1becnym poziomie, o ile go nawet nie prze-
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wyższy.

Niedogodne strony

wysokiego przyrostu

ludności może zneutralizować w dużym stopniu i to z pożytkiem dla Państwa - jedynie tylko~ świadoma i celowa polityka emi-

gracyjna.

1G

Stan dofychczasoroy.
Dotychczasowy ruch emigracyjny polski w dużym stopniu agent linij okrę
towych, czQsto zaś przypadek decydował
o wyborze kraju imigracyjnego. Rzecz prosta, że przy tego rodzaju .,organizacji" musieliśmy ponosić dotkliwe straty nieiylko
pod wzf!_'h;dem wyrobienia sobie opinji kraju, posinchjącego nieograniczone rezerwv
ludzkie, skąd można czerpać dowolną ilość
nie,~rnlnikó,v pracy. Że jednocześnie z<lołali
;rny nhvorzv{ zwnrtC' skupiPnia wychodź
<·Ów w Brnzvl.ii i Stnnach Zjednoczonych
.\.mcryki Północnej - to tvlko dzi~ki wysokiej wartości rasowe,j naszego chłona, który okazał siQ pionierem najwyższej klasy.
Komponje rrzewozowe, korzystając z urzę
dowych koncesyj, organizują rekrutację wyehoclfrów włnściwie bez przeszkód. zarabiając na 1em kolosalne wprost sumy. Można
powied7if'~. że knżdy statek emigracyjny.
odchodzący z Gdy-ni - wywozi z Polski około 100.000 dolarów mnervkańskich, a roczna
~trata w naszym hi lnnsie· płatniczym, pochodzc1ca z snmych tylko opłat za przejazdy
ckrGtowe. dochodzi do 10 mil,jonów dolarów.
Jeżeli do tych cyfr dodać sumy, wywiezione
przez zieloną granicę i porty obce - będzie
my mieli przybliżony obraz dotkliwych
~trat i i.o w walucie wysukowartościowej,
bowiem prze.Jazdy są opłacane w cfektywn ych dolarach. W zyskach, pochodzących
stwarzał
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z organizacji przewozu okręlowego wy<'ł1,>dźców. pa,istwo, ani nawet jego ohywatf:'le nie biorą jn k dotąd żadnego udziału.
Stanowimy jedyny na całym świecie przy,viclkicgo państwa, które nie posiada
:tcrganizowanego ruchu wychodźczego nadmiaru s,vojej ludności, pozbawionego kolonij: pozwalająC)rcl1 na osadnictwo rolne, oraz
l\prawę niezh<;dnych dla rozwoju przemysłu
rnroweów kolonjalnych (kauczuk, bawełna
i inne).
Wydnje się. jakby zapomniano, że emigracja w naszych warunkach jest zjawiskiem
f,fałem i że .re,j nasilenie h<;dzie się wzmagać
rn roku, grożąc. wielkiemi komplikacjami
nastrojowemi wśród ludności wiejskiej, .iernhy obecny stan bezwładu miał trwa~ nadal.
Ernigrncji1 w Polsce jest niepowstrzymaną
koniecznościq. Jak dotąd nie dala ona pań
stwu większych korzyści, może na,vet raczej
straty. Mimo to jednn k dalsze zostawienie
jej swoim losom, a wic;c ochlanie mas wychodźczych na pastwę agenta linij okręto
wych, - grozi wcwnc:;i.rzncmu spokojowi i mocy państwa.

kład

Jnk czynią rnne pmistroa?
Francji,
Anglji, Niemiec,
Przykłady
Włoch, Hiszpanji, Portugalji, Belgji, Holandji wskazują, że ruch emigracyjny, ujęty
w gwiadomy kierunek, skierowany na zgó-
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ry upatrzone tereny, nietylko nieprzynosi
szkody państwu, lecz wręcz przeciwnie, oddaje nieobliczalne korzyści, ponieważ pomnaża rasę i jej stan posiadania,
roznosi
i zaszczepia kuHurę rodzuną na dalekich ziemiach, hez przerywania więzi z Macierzą.
Angljc1 np. przy swej potędze kolonjalnej,
c;bok wielkiej działalności kolonjalnej, stale pilnuje t. zw. polityki enklaw, która poJega na rozciąganiu władzy nawet na niewielkich obszarach kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, znajdujących się na
terenach innych kolonij (np. enklawy na obszarze francuskiej Afryki Zachodnie,j, obok
innych ogólnie znanych eklaw: Gibraltar,
Suez, wyspy Bernu<la, Honduras w Ameryce Połudn. etc.). Drobny i przypadkowy tylko przykład szczęśliwego rozwiązania pol~kiego problemu emigracji stałej mamy
w Paranie. Jednakże i jego znaczenie maleje
wobec cbojętności i braku zrozumienia cało
kształtu zagadnienia.

Przyczyny naszego zaniedbania.
Przyczyny tego zaniedbania ·w· tak waż
nej dziedzinie naszego życia narodowego
polegają na:
1. Niedawnym, bo od niespełna dwunastu lat trwającym bycie niepodległego
Państwa Polskiego,
2. braku tradycji kolonjalnej. Społe·
czeństwo w niewoli nie rozumiało działał13

ności kolonjalnej wielkich państw świata
w drugiej połowie X.IX stulecia. Czyny Beniowskiego, Rogoz1ńskie~o, Domeyki i wielu inuyrh polskich odkrywców terenów
kolonjalnych, przeszły bez echa, albo przyniosły korzyści obcym.
naszych
3. <lotychcza~owej obojQtności
stronnictw politycznych, które nie traktowały problemu emigracyjnego należycie,
zauie<lbuJąc być może mimowoli żywotne
~nteresy zarówno wYchooztwa, jak i kraJU.
4. falszywem traldowaniem emigracji
jako zia koniecznego i niechęci czynienia
wktudćnv finansowych na cele ekspansji
poza granicami kraju. Wynika z tego <lotyd1czc1sowy charakter filantropijny całej
frosk1 o wycl10clzlwo, charakter opieki 5poleczncj i wog<Jle sentymentalno-łzawy stoimnek do prze<lsiQwziQĆ. wymagających konsekwentnej gos 11o<lurczcj przedewszystkiem działa1no~ci, opartej na czysto handlowej kalkulacji.

pominno być czynnikiem,
pa1'istworuo - trvórcz ym.

Wychoclźlmo

Pilna konieczność kategorycznego ujęcia
przygodnego i przypadkowego wycho<lźtwa
w ruch twórczy i pożyteczny cila kraju uznają już nietylko znawcy stosunków emigracyjnych, ale i same organizacje emigracyjne.
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Zrozumieme wainości emigracji i możność
rnjęcia się nią zostały umożliwione dopiero
w ostatnich czasach. Jest to wynik konsolidacji we,vuętrzne.J panst wa ,oraz wzrastaj ąccJ i tQżejąCCJ mocy całego społeczeń
stwa. Przykładem może służyć akcja o sukcesję kolonJUlną Li~d Morskiej i Rzecznej,
prowadzona ze szczególr~ energją przez
Związek Pionierów Kolonjalnych na terenie
całego kraju.
Wra.~ ze zrozumieniem samego zjawiska,
idzie nacisk mas od dołu i dojrzewająca gotowość problemu wychodźc:zego, który dz~Hiaj stanowi na wsi najpopularniejsze zagadnienie życia. Siała rubryka informacyj
z aktualnych zmian warunków emigracji,
stanowi podstawę kolportażu pism emigracyjnych wśród ludności wiejskiej.
Ujęcie całego ruchu w ramy organizacji
państwowej, staje się wręcz nakazem chwili
i koniecznym obowiązkiem pai1stwa i społeezci1stwa.

Odpowiednie
zorganizowanie
wychodźtwa i skierowanie go na właściwe tereny kokolnjalne, zapewni ujście dla nadmiaru naszej ludności, dając krajowi dużą swobodę
poczynar'i w dziedzinie ekonomiki rolnej.

Jakie tereny kolonizacyjne
Polaków.

są

stosowane dla

Głoszone przez niektórych specjalistów
zasady emigracji do krajów geograficznych
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podobnych Polsce (Ameryka Północna, ' Francja), ze wzgh;dów na obawy zwyrodnienia
rasowego - powinny zostać poddane rewizji
i odrzucone, ponieważ dzisiejsza medycyna
zapobiegawcza daje gwarancje utrzymania
zdolności rasowych w obszarach, które przed
trzydziestu laty uchodziły za niemożliwe do
kolonizacji dla rasy białej. A doświadczenia
osadników polskich stwierdzają, że rolnik polski poi raf i rozwijać żywą działalność bez
przeszkód na wielu obszarach o charakterze
kolonjalnym.
To ież zasadu kierowania wychodźtwa na
obszary geograficznie podobne polskim, może mieć miejsce jedynie w wypadkach wyjątkowych.

EmigrncjQ naszą powinniśmy traktować
punkt u widzenia korzyści gospodarczych
zarówno kraju, jak i wychodźcy i kierować r.:a
fokie ie reny, których produkty, bc;dą znajdowa ly zbyt na naszym rynku i odwrotnie.
1tlealern, który wszystkie wiQksze narody
byłoby uzyskanie dla naszeg.J
(,siągnęły Nychodźcy osadnika i plantaLora, ldórzyby
mogli wytwarzać pl(Hly egzotyczne, potrzebne nam w kraju: bawełna, kauczuk,
Eksport nasz na
ryż, kawa, oleje etc.
własne tereny kolonjalne i kolonizacyjne
również wyrażałby się znacznemi cyframi.
Obszary takie powinny być tak wybrane,
aby zapewniały swobodny rozwój rasowy,
gospodarczy i kulturalno-narodowy masie
osadniczej.
z
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świat jest podzielony od stulecia i dziś zasady racjonalnej emigracji kolonizacyjnej
uie da się przeprowadzić bez intensY'v-nej
i celowej pracy społeczeństwa i pai1stwa.
Ze względu na niewyczerpauy i bezkonkurencyjny rezerwuar ludzki, ,jukim rozporzą
dzamy na ś,v-iecie, oraz ze względu na gwał
towne zapotrzebowanie tego materjalu przez
niektóre pmistwa kolonJalne lub o charakterze kolonjalnym - mozemy jeszcze zdą
żyć przeprowadzić własną, korzystną zasa<lę

emigracyjną

przyszłość,

i pr7.ygotować mocny grunt na
która niesie zawsze wiele nie-

spodzianek.

Dotychczasoma akcja

społeczna.

Jak wiadomo, celem pierwotnym Ligi Mor;]dej i Rzecznej, celem w dużej już mierze
aealizowanym, było pozyskanie spoleczeń
siwa polskiego dla idei morskiej: dla programu morskiego Rzeczypospolitej.
Program mon,ki łączy się Jak najściślej
z programem, że tak powiemy zamorskim.
Wartość, posiadanego przez Polskę, wybrzeża
znaczenie własu ych portów wzrosną wielokrotnie o<lrazu z c:hwilą, skoro za morzami
dzic;ki koloujom powstanie niejako ich odpowjednik. Hozwoj floiy handlowej polskiej
pójdzie również znacznie żywszcm tempem,
znajd ując realne oparcie dla swej egzystencji w ożywjonym ruchu ludzkjrn i towarowym między Macierzą a kolonj ami.
1?

. \V tern też prześwia<lcezniu grono ludzi,
ktc~rzr zt~cz,Yli się prz~d dwoma la.ty w Zwią
zek Pwmerow KolonJalnych, maJqc za cel
pozys~(_anie dli.~ Panstwa Polskiego ,vłasnych
h"olonq wzgl~ome <lla narodu Polskiego ter~nu pod nie"k:·(;powaną ckspansjQ, przystą
piło, Jako sckcJa, do Ligi Morskiej i Rzecznej. Praca na terenie tej organizacji ,vydała
dla idei, reprezentowanej przez Związek Pjonicrów Kolonjalnych, rezultaty doniosłe, bo
oto Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej
i Rzecznej, odbyty przy udziale blisko 200 delegató,v w Katowicach. przyjąt idee i cele
Związku Pjonierów Kolonjalnyeh do statutu
Ligi Morskiej i Rzecznej, tak że dziś program
kolonjalny wypisany został na sztandarze poważnej, liczącej ponad 26.000 członków organizacji, idącej wyraźnie i szybko ku świet
nemu rozwojowi.
Ponieważ akcja ,.pur sangue" kolonjaln?,
a wit;c prowadzona na terenach afrykan8kich, lub tym podobnych, może wprowadzić w grQ zaledwie dtobny ułamek iych
mas, któremi wyraża się nasza emigracja,
ponieważ da lej musimy pomyśleć o całej
masie, a więc o setkach tysięcy, a w perspektywie lat nawet o miljonach, przeto do tego
punktu naszej akcji musimy wprowadzJc':
pewnego rodzaju uzupdnienie t. j. akcją
naszą objąć także, określmy to osobno, aktywną politykę emigracyjną: t. j. poli!ykę s~t~piania naszych mas na terenach me w sc 1-

18

slem +ego słowa znaczeniu kolonjalnych, ale
na terenach odpowiednio wybranych kraJÓW imigracyjnych, wybranych pod kątem
widzenia naszych celów k01icowych.
Żyjemy w tej chwili pod znakiem zrównoważenia
naszego bilansu handlowego
i płatniczego. Zagadnienie to obejmuje
w takiej czy innej formie sprawy naszego
eksportu i importu i t. p. I tu posiadanie wła
snych kolonij może być czynnikiem bardzo
poważnym, jeśli nie decydującym. Przytem,
jeśli pierwsza racja naszej akcji t. j. wzg;lę
dy demograficzne wysuwa możliwość, a nawet konieczność rozszerzenia terenu działal
ności naszej także na tereny pewnych państw
imigracyjnych, to racje gospodarczej natury, wzgląd zwłaszcza na nasz bilans handlowy i płatniczy podkreśla specjalnie jasno
formę czysto kolonja lną naszej akcji t. j.
pozyskanie dla Polski albo bezpośrednio
własnej kolonji albo kombinację, opartą
o kondominj um może mniej administracyjno-polit yeznc, a zato wyraźne pod wzglę
dem gospodarczym, uwzględniajqce przede'\\Tszystkiem równóuprawnienie złotego dajmy na to z frankiem, o i le szfoby o współ
pmcę z Francją na icrytorjum, ohjQtcm owem
kondominj urn, oraz wprowadzajqce takie samo uprzywilejowanie celne dla Polski jak
dla Francji.
Przejdźmy ternz do naszkicowania naszych zamierzeń. lclą one ,v trzech kierunkach.
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Scheda poniemiecka.
Pierwsze to akcja, dochodząca naszego
spdaku po Dominjum kolonjalnem Niemiec.
Cyfrowo ziemie, które na mocy traktatu
,versalskiego odeszły do Polski, przedstawiały w stosunku do reszty Rzeszy pod wzglę
dem obszarn bez W. Miasta Gdańsk 8.55%
zaś z W. Miastem Gda11sk 8.S9%, pod wzglę
dem zaś zaludnienia bez W. Miasta Gdańska
{,%, z W. ~iiastem zaś 6.4%. Jeśli do tego dodamy fakty, że przy podziale floty wojennej
i handlowej, przy odszkodowaniach reparac-y,jn ych i t. p. Polska została zJecydowani e
pokrzywdzona to procent ten podniesie się
jeszcze do 10 96 . Tu trzeba dodać jeszcze, że
11prawmenia te są tembardziej uzasadnione,
że Polacy, jak to stwierdzają badania, reprezentowali w wojsku i poiicji kolonjalnej
znacznie wic;kszy prnC'cnt, jakby io na nich
wypaclało wedle statystyki. Jeśli więc nawet
zatrzymamy siQ na cyfrze 10 %, a obliczmy
(;bszar Dominjmn Kolonplnego Niemiec na
2.953.000 klm. kw., to tytułem schedy pmvinniśmy uzyskać
jedną
.
. z b. kolonij niemieckich.

K onclominjum.
Drugie pole akcji, to kolonje francuskie i inne. Jak wiadomo wszystkim, Francja parokrotnie poruszała sprawę ,vspotpracy z Polską
IW ~ terenie koloni,r swoich. Znane są propozycje w sprawie Madagaskaru, projekty odnośnie do terenów póinocno-afrykm'iskich,
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ostatnie pomysły co do Sudanu francuskiego.
l'olska nad propozycjami temi, jak dotąd,
przechodziła do porządku dziennego. Uwciża
my Jednak, że tak być nie powinno. Jeśli są
u nas zwolennicy koncepcji prowadzenia za
uasze pieniądze akcji osadniczej polskiej na
icrenie sameJ Francji, co nam pod żadnym
względem nie da nic, to raczej należy wy)'_,yskać fakt posia:lania naszych skupień robotniczych na terenie Francji i atut do dopuszczenia, ewe~ mlnie dalszego jego werbov.rania do F ram Ji, jak inne atuty natury politycznej i gospodarczej i podjąć rozmowy
na ten temat, przyjmując za podstawę proj c kt kondominjum gospodarczego, opartego
11..1 danem, wybranem przez nas terytorjum
kolonjalnem, o równouprawnienie pod
·,•;zględem walulowym i celnym, co mogło
by, jak to już po<lkreśk•no na innem miej~cu, mieć dla naszego biłam.u handlowego.
e. przedewszystkiem dla ~12szego bilansu
płatniczego cbniosłe znarzen~e- O jakie tu
cyfry może chodzić, dosyć v·zytoczyć fakt,
że obrót handlowy Kamerunu fr::u1cuskiego
wyniósł w roku 1928 350 miljonów franków.

Penetracja gospodarczo - ludzka.
Nakoniec trzecia forma ri.a,z~j akcji kolt\njalnej i.o penetracja gospodarczo-ludzka ną
terenach kolonjalnych, dla naszych celów po~
datnych, a hctdących we ·władaniu państw,
przedstawiających dogodnego dla nas· kontra-
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hen ta. Tu .najbardziej typowym terenem jest
akcja na terenie Angoli, gdzie do celu osta~
tecznego musi się dążyć drogą pośrednią.
Jest to tez akcja właściwie niezupełnie ko~
lonjalna. Daje się ona uj"ąć właśnie w tę formę celów Ligi, gdzie się mówi o pozyskaniu
dla narodu polskiego terenu pod nieskrępo
waną ekspansję. Tu do tej kategorji uważa
my za stosowne dołączyć, wobec tego, że cel
ostateczny jest ten sarn, akcję na terenach
państw imigracyjnych, na których zdecyduje program nasze,j aktywne,r polityki emigracyjnej koncentrację masmvego wychodź
twa.
Formy naszej nkcji.
Jaką drogą pragniemy iść do realizacji
tego programu?
Przedewszystkiem, zwlaszc.la w stadjum
począikowcm, musi być położony silny nacisk na propagandę.
~.f usi się przy jej pomocy dotrzeć do szerokich mas społeczeństwa polskiego w kraju i na wychoclźctwie. Rozumiemy bowiem,
ze powodzenie akcji naszeJ będzie tylko
wtedy możliwe, skoro idea nasza stanie się
własnością nic jakiejś oderwanej grupy luclzi, ale całego Narodu Polskiego.
Musi ona drogami odpmviedniemi pozybkać dla siebie rniaroda,rne czynniki pa11stwowe, których udział w akcji energiczny
i bezpośredni nieraz jest konieczny.
Musimy wreszcie przy Jej pomocy na te-
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renie międzyn:uodowym przygotować grunt
dla naszej nkcji bezpośredniej t. ,j. dla akcji
dyplomatycznej jużto w Lidze Narodów, już
to w gabinetach pańsfor sprzymierzonych.
A równocześnie chcemy prowadzić organizację pozyskanych już dla idei i p1·ogram11. A więc:
Przedewszystkiem mobilizujemy w szeregnch Ligi Morskiej i Rzeczne} masy, by
z jedne,j stronv ta drogą bvly zdolne do poparcia całej akcji materialnie, a powtóre,
hy mo~ly nn odpowiedni zew dać oparcie
moralne.
Mohilizufemy wszystki<'h Polnków, którzy
w takim czy innym clrnrakierze, na takim
czy innym · tere~ie kolon fa luym pracowali,
hy zapewnić sobie wvpróhownny i doświad
czony materjał ludzki do pracy na mie,jscu.
Dążvmv systematycznie do koncentrac_ji
wszvstkich wysiłków snolerznvch w tej dzie(Jzinie przez ·doprowc1dzenie do porozumienia wszystkich organiznevi-, pracuj[lcvch w
ta kim, czv innym charakterze na ierenie
spraw, wchodzących w znkres naszej- idei.
Tworzymy warsztaiy pracy dla fochowców, jużto uczonych, jużto praktyków, w
celn przeprowadzenia nrnc n;,zv1roiowaw('Zyc11 w zakresie studiów, f!romarlzenia mater.jałów, opracowywania metod pracy, form
crg-anizacyjnych, szkolenia karlr działaczy
i t. p.
Podejmujemy
inic,jatywę w kierunku
przygotowania form orlpowiedneigo aparatu
2J

g-ospodarczego i finansowego, zarówno w zakresie spólek~handlwych i kolonizacyjnych
prywntnvch. _jak i stworzenia warunków,
umożliwia iących ana rntowi państwowemu
i iego instvfociom finansowo-g-ospmlarczvm
mle~rania cel<nve.t i planowe_j roli w tej
dziedzinie. (Snrnwa inicintvwv Banku G.
Kra i., Rr1 n kn n olnego, ewentualne} kwestji
Bankn Emigracy.tnego i t. p.).
rzeczową
nakoniec przez
Prniyniemy
wsnólprnc{) z cz-vnn_ikami miaroda inemi. nowol1111emi cło hfl ktowrmia tvrh snrc1w. fa ko
tn Min Snrnw Z:1 (l'r1rni('znvclL Min. Pr7~mvsl11 i Hnnrlln i Min. Pr~h~V i O. S. (Urz::irl
Emi ~·ra~vjnv) ,v pierwsze i mie1=ze ułatwić
im cze~r: rohntv, pnzoi;;fowin rac powołanvm
Drzez te wln,lze-odpowiednim organom (referntv kolonjalne) prmvndzcnin akcji ofic.inlne,t.

Prnce dnfychczas mykonanr.
Co do f P, r porv zrobiono w tej dzif'<hinie?
Aczkolwiek donicro dwa lata mindo. iak
7:rnz11 w skromnem gTonie nrzyst~nili~my
do iei akc_ji, można _jednakże nrze(li;;ta,vić pewne rewltnty, można m<łw 1 ~ o tern,
co w zakresie tych spraw i zamierzeń zrohiono.
,,Pionier Kolon rnlny", pofawic1 rncv sie iako cłocfot~k do org;ann LiP-i .. MorŻe". hity
w 30 tvsiaeach egz. przeorał inż w zn kresie
11ropagandy poważnie psychikę społeczeń-
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stwa, reagująceg·o na hasła przez nas propagowane w sposób jak najbardziej entuzja~tyczny.
Echa naszej akcji na lamach prasy codziennej i perjo<lycznej w stolicy, na prowinc,ji, a nawet zagranicą, echa ilustrujące hez wzgl_ędu na charakter pism i ich
odcieni politycznych, zrozumienie i zapał
dla sprawy, są dalszym przyczynkiem nasze,j
nkcji w tej dziedzinie. Nie należy zamilczeć
o fakcie, że echa te przekroczyły granice
Polski i lamy prasy w polskim wychodzą
cej języku. a także prasę nietylko bcz 1pośred
nio zainteresowanych Niemiec, ale i Czech,
Włoch, Francji, a nawet Anglji.
Miarą. jak żywo reaguje na akcję polskie
społeczefishvo. mogą być setki rezolucyj od
wszystkich sfer społecznych pochodzących,
jakie dostajemy, a które liczą już setki tysię
cy głosów, opowiadających się za naszą akc,ją
i domngających si~ od nas zwrócenia się do
władz o wystąpienie o schedę poniemiecką
i na lcżyte njQcie naszej polityki emigracyjnej
\

Akcja ewidencjowania kolonjalnych Pola,
ków posuwa się bardzo żywo. Prym tu wiedzie dawny zabór pruski, gdzie stosunkowo
najwic;ccj hyło ludzi z problemem tym praktycznie związanych, otrzymujemy też zgło
szenia i z innych dzielnic, a także z dalekich
siron. z samych terenów pracy rozproszonych za chlebem jednostek. A trzeba dodać,
że poza skromnymi pracmvnikami, poza ty-
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powymi pjonierami kolonjalnymi, poza ludź
mi, którzy służyli w wojsku, czy policji koJonjalnej, lub Legji Cudzoziemskiej, przychodzą zgłoszenia ocl jednostek hardzo cenn-yC;h, fachowo wysoko stojących i mogących
w przyszłości odegrać poważną rolę w samej
akcji.
Do tej pory doprowadziliśmy do ścisłego
porozumienia z Naukowym Instytutem Emigracyjnym i Kolonja lnym, skupiającym najpoważniejsze jednostki, zajmujące siQ hadaniem zagadnienia naszej emigracji i kolonizacji, dochodzi już do skutku porozumienie
z Polskim Towarzystwem Emigracyjnem
i Z,,riązkiem Ohrony Kresów Zachodnich, nawic1zują si<; nici z akc.ją misyjną polską i poszcze[!Ó]ncmi ośrodkami cmigracyjncmi, jak
Brazylja, Franc.ja i Stany Zjednoczone.
W ramach Związku P_jonierów Kolonjalnych powołaliśmy do życia szereg sekcyj,
jak np. sekcja propagandowa, ekonomicznogospodarcza, mandatowa, zagraniczna, finansowa oraz szereg referatów, w których skupiają siQ wszyscy specjaliści, jakich w tej
dziedzinie posiada wogóle Polska.

Wnio8ki na

przyszlo.ić!

Dotychczasowe doświadczenie pozwala
nam wyciągnąć wnioski na najbliższe jutro
i wskazuje nam dalszą drogę, po której
checemy iść. A to:
Prze<lewszystkiem prowadzić dzieto kon-
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centracji wysiłków i porozumienia między
tymi, którzy na tern, do niedawna zupełnie
zaniedbanem, polu pracują.
Gromadzić i skupiać wszystkich fachowców i specjalistów, zapu~gając ich do twórczej pracy.
Formować wielkv. fl(rmję narodową l)ojownik~w o kolonje w· szeregad1 naszej organiznC.JL
Zainicjować potężny aparat finansowogospodarczy, skupiający wysiłki społeczne
i prywatne, a związnny z Er.paratem państwo
wym. Przeprowadzić powołanie w odpowiednich resortach referatów kolonjalnych.
A wtedy dopiero na podstawie wykonanych prac przygotowawczych w oparciu
o zorganizowaną akcję społeczną, o kadry
przygotowanych działaczy i pracowników
oraz pionierów, przy pomocy silnej organizacji
gospodarczej, centralizującej całą
E!kc,rę finansową, przy pomocy odpowiednio
zorganizowaneµ;o aparatu 1w11stwmvego rus7y sprawa całym już rozpędem.
Oto nasze zamierzenia, oto krótkie sprawoz<lan ie z tego, co zrobione i wnioski na
na_jbliższe jutro.

Nieco histor ji.
Ale rzućmy na chwilę te snche wywody,
n puść wodze marzeniom.
Gdyby .Jan Krzysztof Arciszewski, słyn
ny później obrońca Lwowa przed hordami
2l

Chmie]nickiego pod murami Bahii czy Olindy stanął był, nie .inko nniemnik holenderski, ale na czele polskie_j armady! Dziś zapewna dnza polać Antypodów, polską rozbrzmiPwał:-i bv mową.

Gdvbv Beniowski mó~l hvl MadaQ'askar
pod Nfl Ttaśnie_jszej 'Rze<>zvno~nolite_j poddać
wlaclnnie, nie pofrzebowalibvfo1v zapP,wne
perfra ktowa-ć o jakieś jego skrawki z Francuzami.
Gdvhv SfrzPlCf·l.; mi:1ł zn snhn w"lnP, pnń
stwo. to może chi~ koło gÓrv T( o~ciw;,zki
w n::t inowszej czefri świnta iakflś Nowa
Widkopolslrn, a nie Nowa Wal.fa się rozcią
1

gała.

Grlvbv skromne śro<lki potrzebne Sznfoowi-RoO'nzi"iskiem11 na retro eksperlv<>rP, było
m11 dato własne państwo. nie snóźnillw się
zanewne o dw[I l:ita i zclażvlhv nrze<l NiPmcami n1tknnć hialoczerwony sztandar w Togo i K amer11nie.
Dziś. kiP<lv m::nny Odl'Oflznne Państwo ,
kie<lv <lln i<lei wł:łsnvc'h kolon ii hi re entnzja zm w sercach ,, szvstkich obywateli Rzec~vnosnnlitej - nie OmlPSZkfl TTTIY ,v-yzyskaĆ
tych waloróv,.r dla ich zdobycia.

rnv Ą ~T w

~Pn AWTF, POT .~T(Tf'H P"R ETENSYJ DO KOLONlJ PONTEMTECKICH.
Zarysowany tuta.t program kolonjalny Ligi
Morskiej i Rzcczne,j - na jednem z pierwszych mie'jsc stawia sprawę naszych preicn28

syj do schedy po Dominjum Kolonjalnem Niemiec.
Skąd nasza pretensja? Jakie uzasadnienie
naszych praw do tej schedy? Jakie uprawnienia do tego spadku?
Dominjum Kolonjalne niemieckie powstało już w okresie, kiedy były zabór pruski,
kiedy Poznańskie, Górny Śląsk i Pomorze
znajdowało się już w granicach Rzeszy.
Stąd też o<l samego począt1'.u nasi obywatele,
cala CZQŚĆ terytorj urn i cała jego ludńość, która (Jl)C(~11ic powróciła do Ilzcczy1Jospo] itej, łożyła w równej mierze z resztą
Rzeszy na kolonje niemieckie, na ich utrzymanie i na ich rozwó,r, płacąc podatki, słu
żąc w woj?ku i t. p. Z tego też tytułu Dominj um Kolonjalne l\iemieckie było w równej
mierze własnością obywateli Poznańskiego
jak Prus czy Bawarji i to w takim stosunku, jaki ludność i terytorjum danej części
Rzeszy - stanowiła jej całość. I stąd nasza
pretensja do jednej z b. kolonij niemieckich,
stąd uprawnienie do schedy o którą wystę
pujemy. Moralne prawo bezwzględnie niezaprzeczalne równie jak jego podstawa
formalna.
Jaki jest obecny stan formalny dawnych
kolonj i niemieckich?
Z wyjątkiem drobnych kolonji jak Kiautschau, które zostało oddm1e wprost Japonji,
lub innych drobnych CZQŚci, które przypadły
w udziale 'innym mocarstwom wobec zrzeczeniu siQ przez Nicmrv w traktacie wersal29

skim ,vszy8tkicl1 swych

zamon,kich posia-

dłości na rzecz .Mocarstw Sprzymierzonych,
kolonje te znajdują się w suwerenitecie Ligi Narodów, która zarząd poszczególnych

<,hszarów powierz yla tytułem mandatu kilku mocarstwom: przedewszystkiem Anglji, Francji i Bclgji. Kiedy rewizja mandatów stanie się akhialna, aktualną będzie
również sprawa władania b. kolonjami niemieckimi, - zape,vne howiem przedcwszystkiem same Niemcy wystqpiq z żądaniem wydania im ich zamorskich posiadłości. Przypuszczalnie i inni będą mieli pewne wsirzezenia co do utrzymania obecnego sian u faktycznego w tej sprawie, powodując rewizję
takowego. 'fo też najwyższy czas, żebyśmy
już w iej chwili z tą sprawą wystqpili na
odpowiednie forum i to wystąpili w sposób
zarówno mc;żny i z<lccydowany jak i przcdcwszystkicm solidarny.
Musimy tedy zażądać od Ligi Narodów
wydania nam naszej. przypadającej nam
części b. Dominjum Kolonjalnego Niemieckiego bez wzglc;du na io, co się z jego resztą
sianie w chwili rewizji sprawy mandatów.
Nasza część musi nam być wydana pomimo,
że Niemcy zrzekli siQ swych posiadłości zamorskich. Zrzekając sic;, mogli to robić jedynie odnośnie do tej CZQŚti posiadłości, które
były moralnie ich własnością, a nasza ezc;ść
z chwilą zerwania łączności miQdzy ziemiami daw n ego zaboru prnskiego a resztą llzeszy, automatycznie przestała należeć cło Hzc'JO

szy i Rzesza uie miała formalnego prawa
przedsiQbrać żadnych aktów o znaczeniu
prawnem i międzynaro<lO\vem odnośnie tej
części; moralnie i prawnie nkt i.aki nie może
mieć dla nas jako prawnych sukcesorów do
danego ierytorj urn żadneg;o wiążącego znaczenia. Polska zaś ze swej sirony nie złożyła
żadnej deklaracji, zrzekającej się swych
pmw do części l(olonij. Wobec tego Liga powinna przedewszystkiem zanim jeszcze bę
dzie rozpn t rywuc'.: sprawę dalszego losu kolonij niemieckich oclclać Polsce tę ich część,
która się nam nalezy. I właśnie aby nasze
władze, aby nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych mogło śmiało z żądaniem słusz
nem, i moralnie i formalnie uzasadnionem
wystąpić przed Ligą Narodów, potrzebny
jest niezbędny solidarny głos naszeg·o społeczeństwa, domagający się naszej słusznej
schedy. I tu źródło naszej akcji i tu jej uzasadnienie.
ZNACZENIE KOLONIJ DLA PAŃSTW A.
Nie możemy się jednakże zatrzymać na
tej stronie kwestji. Musimy sobie jasno
i wyraźnie uświadomić celowość posiadania
przez PolskQ kolonij własnych, musimy też
zgóry oclpnwicdzicć na zarzuty iych, którzy
z takich czy innych powodów zabiegom
Polski o własne kolonje są przeciwni.
\V poprzedzającym ie wy,vod y refcraC'ie
pozwoliliśmy sobie podnt: w og6ln ych zn ry-
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sach te dwie zasadnicze racje, które nas muszą skłonić do starania się o własne kolonje.
Względy te to konieczność posiadania
nieskrępowanego terenu dla naszej ekspansji ludzkiej z jednej strony, zaś konieczność
szerokiej akcji gospodarczej mającej za cel
usamodzielnienie naszego życia ekonomicznego z drugiej. Zanim się ,jednakże jeszcze
nad temi dwiema sprawami trochę szczegółowiej zastanowimy, należy jeszcze podkreślić jeden moment wyżej niezacytowany,
a bardzo naszym zdaniem ważny. Oto idzie
tutaj o rolę posiadania własnej kolonji dla
uaszego prestige\1 na międzynarodowym
rynku politycznJm, Czyż potrzeba to udowadniać? Czyż nie jest jasne dla każdego
Polaka jak bardzo znaczenie Polski na arenie międzynarodowej zyska, skoro flaga
polska powiewać lJę<lzie nietylko na ziemiach europejskich Rzeczypospolitej, ale
także na innym krańcu, pod inną ·szerokością geograficzną? Automatycznie staniemy
się narodem światowym z narodu zamknię
tego, do ciasnych granic obecnych przywią
zanego. ArgunLent i.en musi być tembardziej
uwględniony, że przecież bez jakichkolwiek
realnych korzyści, a tylko, wyłącznie ze
względów prestigo·owych utrzymujemy szereg nieraz kosztownych placówek d yplomatycznych i konsularnych, że wydajemy poważne sumy na propagandę Polski zagranicą,
me raz
zupełnie
nieproduktywnie,
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n w każdym razie w efekcie znacznie mmeJ
wydajnie jak tą progą.
Jeśli teraz przejdziemy do wartości włas
nych kolonij z punktu widzenia naszej polityki demograficzno-populacyjnej, to musimy
sobie uświadomić, że korzyści te nie sprowadzą się do faktu osadzenia na tern terytorjum kilku czy kilkunastu tysięcy Polaków z Polski, którzy dla swej inicjatywy
i swego specjalneGo rozmachu znajdą specyficzne pole do popisu, że damy możność
pracy pewnej ilo~ci urzędników różnego
rodzaju, że umożliwimy sobie wytworzenie
specjalnych warsztatów pracy dla naszej
nauki czy sztuki, to przedewszystkiem,
n równoczesme poza wszystkiemi innemi
względami i korzy;ciami wytworzymy ośro
dek, koło którego może się będą skupiać
rozsiani po całym swiede o najróżniejszych
C'harakternch Polacy kupcy, przedsiębiorcy,
może nawet nieraz awanturnicy; powokmy
do życrn placówkę, o typie Nowej Polski, co
podniesie ducha w naszych skupieniach emigracyjnych na świecie szerokim i ułatwi
nam wytwarzanie z nich jednostek życia
polskiego ambitnych i zdolnych do przetrwania w morzu obcem.
A korzyśC'i dla naszego życia gospodarczego będą jeszcze o wiele większe i wyraźniej
sze.
Posiadanie kolonij otworzy naszej żeglu
dze rozliczne możliwości dając jej stale
linje, na których bc;dzie mogla pracować,
JJ

a równocześnie na tych drogach otworzy naszej ekspansji gospodarczej nowe liczne
szanse rozwojowe. Przyczyni się do rozwoJU naszych portów, umocni naszą pozycję
nad morzem, stwarzając jeszcze jedną wielkcl rację posiadania własnego do niego dostępu.

Nie_jedną jeszcze rację możnaby wytoczyć, któraby za naszemi własnemi przema·w iala kolonjami. Niejedna więcej racja już
w tej chwili istnieje, niejedna się jeszcze
wyłoni, kiedy już kolonje posiądziemy.
A wśród nich nie chcielibyśmy pominąć

jednej racji psychologicznie dla rozwoju
narodu nader doniosłej, to tej~ że z narodu
szczurów lą<lo,vych staniemy się narodem
~wiatowym, że z konieczności poszerzymy
sobie nasz światopogląd. że wiara w wielkość Polski automatycznie u nas i naszych
przyszłych pokolei1 musi wzrosnąć i potęż
uicć. A to czynnik w życiu narodu decydujący.

Przejdźmy jeszcze pokrótce zarzuty wrogów i przeciwników koncepcji samodzielnej
naszej polityki kolonjalnej.
Zacznijmy od zarzutu imperjalizmu. Jest
io zarzut, powiemy śmiało, wytaczany jużto
przez obóz ultra radykalny, lZtóry naduży
wając szumnych haseł samookreślenia narodów, czy wolności, czy t. p. bojuje przeciw
,.zaborom" na terenach kolonjalnych, jużto
różnego autorytetu pacyfistów, którzy niezawsze zdają sobie sprawę, czyjego interesu
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bronią, a akcja tych obu kierunków w praktyce nic posunęła im.przód sprawy zlilnvidowania dominjów kolonjulnych, istniejących
państw kolonjalnych, ani nie powstrzymały
zupełnie tych narodów, które dopiero jak
i my na tej niwie pierwsze niemal stawiają
kroki jak, Włochy. Z argumentami temi,
które za cel mają rzekomo nie drażnienf ~
nikog-o, już najmniej nie możemy się liczyć,
my. których istnienie jako państwa samodzielnego, nieraz przez te same czynniki hy
ly uważane jako element, wnoszący niepokój w życie międzynarodowe. Ten argument
zresztą jest przeważnie argumentem z ze-

>

wnątrz.

Drugim argumentem idącym z zewnątrz,
który napewno pierwsi wysuną ostro Niemcy, to argument, że my sobie z kolonjami
nie damy rady, bo nic mamy w tej <lziedzinie żadne~o doświadczenia. Jest to argument o żadnej realnej wartości, który nie
może nikog-o wstrzymać Q(ł żadnej akcji.
Skoro bowiem oknże się, że kolonje są nam
poirzcbne z takich i innych racyj, to
wzgląd. że ich nie mieliśmy, nie może
nas p0wstrzymać równie od pozyskania
ich, jak nie mogliśmy się cofnąć, mimo
twierdzenia naszych wrogów, że nie mamy
kwalifikacji na posiadanie wolnego pań
stwa - od walki o niepodległość. Doświad
c:zenie każcie trzeba okupić, ale idzie o to,
czy rzecz jest sama w sobie potrzebna. Zresztą przykład Niemców samych wykazuje,
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że i oni musieli się uczyć długo zagadnienia
kolonjalnego, a mimo, że ich to dużo kosztowało dziś dążą do odebrania nnpowrót
swych zamorskich włości. Wysuwa się u nas
dalszy argument, że dla pa11stwa polskiego
kolonje, jak to się poprostu mówi, mogą być
,,za drogą zahawką". Czy jest tak naprawdę?
Niemcy obliczają, że przez pierwsze 30 lat
administracja i wydatki organizacyjne na
kolonje wyniosły około 500 miljonów marek
t. j. mniejwięcej 123 milj. dolarów. Ponieniemieckich wynosił
waż obszar kolonij
więcej, jnk to możemy posiadać my, ponieważ dalej kolonje te b-yty rozrzucone, o bardzo różnych wartościowo kwalifikacjach,
ponieważ Niemcy musiały tam robić wszystko od począikn, ponieważ miały na terenie
~wych kolonij dwa duże powstanin tuziemców, f'O wszystko u nas nie może mieć miejsca, albo może sprowadzić sie do rozmiarów
znacznie skromniejszych, o ile chodzi o obszar mniejszej kolonji, położond w ,iednem,
pr-zyczem już
ll najwyżej dwu miejsca"h,
jako tako urządzonych, a w każdym rn..de
spacyfikowanych może wynosić w okresiP,
pi~rwszych, dajmy na to 10 lat okrądo
licząc po 500 tysięcy dolarów, n zaokrągfa
jąc już te cyfrę bardzo dowolnie i obficie
z racji niedoświadczenia czy tym podobnych
przyczyn o drugie tyle - po miljonic dolarów
rncznie. Nie ulega wogóle dla nikogo wąt
pliwości. że przy naszym budżecie, sięgają
cym, nie licząc już samorządów, sumy prze„

16

szło 3 miljardów złotych, suma kilku miljonów rocznie nie może być przeszkodą zasadniczą, uniemożliwiającą objęcia koloji i nie
równa żadną miarą tych korzyści, które jak
to przedtem wyłuszczaliśmy, kolonje mogą
bezpośrednio i pośrednio przynieść Polsce.
Jeszcze jeden arg·11ment contra wysuwany,
to obawa, czy Polska potrafi wobec braku
kapitałów u siebie znaleźć środki na to, by
uruchomić życie gospodarcze w kolonjach.
Zapewne że nie odrazu te sprawy wezmą
taki obrót, jak tego będzie wymagała sprawa, ale jest dln nas już dziś zupełnie pewną
rzeczą, że w Polsce jest przedewszystkiem
sporn kapitałów, które nie póJdą na lokatę
w Polsce, a natomiast chętnie b~dą inwestowane poza ~ranirami krnj n. Dowodem tego
Rf1 choćby inicjatywy polskie na terenie Peru.
Pozatcm na terenie kolonjalnym bQdzie moż
na zarówno wyzyskać obce kapitały już tam
ulokowane, jak ściągnąć dalsze kapitały obce,
które wobec suwerenności naszei na tvm terenie mogą być dla Polski doskona'le wyŻyskane.
Na tych oto podstawach, opieramy naszą
dzinlnlność, zmierzającą zdecydowanie do
zdobycia terenów kolonjalnych, na których
olbrzymia masa nac,zych wychodźców mofrła
hv znaleźć warunki swobodneg-o rozwoiu.
11.°ównież i motywy natury gosporlarczej (ekspansja przemysłu i handlu polskiego) wskazują Polsce na potrzehc: prowadzenia własnej,
niezależnej. polityki kolonjalncj.
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