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W wyniku przegranej walki greckich komunistów z monarchią Jerzego II (wojna domowa w latach 1946-1949)

do Polski trafiło ok. 14 tys. Greków i Macedończyków. Pierwsza fala emigracji nastąpiła w 1948 roku i obejmowała jedynie

dzieci w wieku 2-14 lat, które przybyły do Polski drogą lądową poprzez Bułgarię, Rumunię, Węgry i Czechosłowację. Dzieci te

lokowano w państwowych domach wypoczynkowych w Lądku Zdroju, Bardzie Śląskim, Dusznikach, Pławkowicach, Solicach

(obecnie Szczawno Zdrój) i były pod bezpośrednią opieką Ministerstwa Oświaty. Po klęsce pod Grammos i Vitsi w połowie

1949 roku, partyzanci wraz z ludnością cywilną z terenów, na których uprzednio mieli wpływy, rozpoczęli odwrót ku granicy

albańskiej. Z portu w Durrës wyruszyli drogą morską do krajów demokracji ludowej. Po przybyciu do Polski część uchodźców

pozostała na Wyspie Wolin w Dziwnowie, w szpitalu po nazwą „szpital 250”, a pozostała grupa została skierowana do

Międzygórza i Duszunik Zdrój. Dorośli z Grecji i Macedonii byli pod opieką Funduszu Wczasów Pracowniczych w ramach tzw.

Akcji Specjalnej. W związku z narastającą liczbą uchodźców z Grecji przed władzami pojawiło się zadanie wyznaczenia

.

Bulwar Grecki – miejsce spotkań Greków.

Fotografia ze zbiorów prywatnych Nikosa

Rusketosa

Tablica przy Bulwarze Greckim upamiętniająca

przybyłych do Zgorzelca Greków zmuszonych do

opuszczenia swojej ojczyzny z powodu wojny

domowej. Fotografia O. Hałat

Wśród przybyłych do Polski uchodźców panował nastrój smutku i rozczarowania.

Spotykający się na ulicach Zgorzelca Grecy żarliwie dyskutowali o polityce zadając

sobie pytanie jak mogło dojść do klęski sił patriotycznych. Aktyw uchodźców postawił

sobie za zadanie utworzyć organ skupiający całą emigracje niezależnie od

przynależności partyjnej.

W połowie czerwca 1950 roku w Zgorzelcu na I Konferencji Uchodźców z Grecji

powołano Gminę Demokratycznych Uchodźców Politycznych w Grecji. Na

konferencji wybrano Radę Gminy składającą się z 25 członków. Głównymi zadaniami

Rady, było prowadzenie działalności mającej na celu wyjaśnienie emigrantom:

a) przyczyn klęski Greckiej Armii Demokratycznej,

b) polskiej rzeczywistości i pomoc w dostosowaniu się do nowych warunków życia w

Polsce budującej socjalizm.

nowego miejsca osiedlenia. Zgorzelec, który miał szereg wolnych budynków

wydawał się być odpowiednim miejscem. Po odbyciu tzw. kwarantanny w

uzdrowiskach w dniu 16 XII 1949 roku do Zgorzelca przybyła pierwsza grupa

uchodźców. Zajęli oni pośpiesznie wyremontowane mieszkania przy ul. Kościuszki,

Daszyńskiego, Bohaterów Getta, Langiewicza i Warszawskiej. W budynkach

koszarowych (tzw. białych i czerwonych koszarach oraz Ujeździe) powstał

Państwowy Ośrodek Wychowawczy. Pierwsze dzieci trafiły do POW w Zgorzelcu w

styczniu 1950 roku. W związku z przejęciem koszar na potrzeby wojska, dzieci po

zakończeniu kolonii letnich w 1951 roku przewieziono do nowo utworzonego ośrodka

w Policach (Likwidacja POW w Zgorzelcu w dniu 31.08.1951 roku).



Przed kierownictwem Akcji Specjalnej było zadanie stworzenia miejsc pracy dla

dużej grupy greckich inwalidów. I tak w 1950 roku powstała w Zgorzelcu

Spółdzielnia Pracy Inwalidów „Delta” zatrudniająca w dziedzinie galanterii

skórzanej ok. 300 inwalidów. Inni zdolni do pracy Grecy zatrudnieni byli w PGR-

ach oraz innych zakładach powiatu zgorzeleckiego. Dla osób starszych, którzy nie

byli zdolni do pracy założono w 1949 roku Dom Opieki dla Dorosłych przy

ul. Przechodniej. Zakład ten kilkakrotnie zmieniał nazwę m. in. na: Państwowy

Dom dla Uchodźców z Grecji, a w 1962 roku na Państwowy Dom Rencistów dla

Uchodźców Politycznych z Grecji.

Tablica pamiątkowa zamieszona na budynku Dom Pomocy

Społecznej "Jutrzenka" w Zgorzelcu. Fotografia O. Hałat

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Urząd Miasta w Zgorzelcu, sygn. 1,

s. 244-245. dalej : APWrOB, UMwZ, sygn. 1, 

W 1952 roku przeniesiono siedzibę Gminy Demokratycznych

Uchodźców Politycznych z Grecji do Wrocławia. Aby uczcić

zamordowanego w Grecji w 1950 roku Nikosa Belojannisa,

redakcja „Dimokratisa" zaproponowała nadanie nowym

samorządom jego imienia. Dzięki tej inicjatywie na II

konferencji w 1953 roku gmina otrzymała nazwę Związek

Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa

Belojannisa. Podstawą prawną działalności Związku był

statut zatwierdzony decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady

Narodowej we Wrocławiu z dnia 16 I 1958 roku (Nr SA-1-

11/4/58 r.) W art. 7 Statutu przedstawione są główne cele

Związku. Powyższe cele Związek miał osiągać poprzez

organizowanie ośrodków działalności kulturalno-oświatowej,

kursów języka greckiego i macedońskiego, zakładanie

zespołów amatorskich o różnych profilach działalności oraz

kolportaż czasopism i książek w języku greckim.

Do Związku mógł należeć każdy grecki lub macedoński uchodźca w Polsce, który ukończył 18 rok życia. Każdy członek

Związku miał czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku. Członkowie mieli obowiązek brania aktywnego

udziału w realizacji zadań Związku, przestrzegania statutu i regulaminów oraz opłacania składek członkowskich.
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WŁADZE ZWIĄZKU NA SZCZEBLU TERENOWYM TO:

a) Walna Konferencja (Zebranie) Delegatów,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału

d) Sąd Koleżeński Oddziału.

Walna Konferencja (zebranie) była zwoływana co 2 lat przez Zarząd Oddziału lub na

wniosek 1/2 liczby członków Oddziału. Na walnych zebraniach uczestnicy wybierali Zarząd

Oddziału, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na Walny Zjazd Związku.

Na walnych zebraniach:

a) zatwierdzano program działania - zgodny z celami związku,

b) rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

c) ustalano budżet Oddziału.

Uchwały zapadały zwykłą większością głosów przy głosowaniu jawnym.

Zarząd Oddziału składał się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców, sekretarza

i skarbnika. Liczbę członków Zarządu ustalano na walnych zebraniach. Do zadań Zarządu należało:

a) kierowanie pracą na danym terenie w ramach wykonywania uchwał, postanowień

wlanych zebrań i władz zwierzchnich Związku,

b) zarządzanie funduszami Oddziału,

c) składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań z działalności Oddziału

i sprawozdań finansowych,

d) opracowywanie programu działania i kierowanie jego realizacją,

e) nadzorowanie działalności świetlicy oraz zespołów artystycznych działających

na danym terenie.

Komisja Rewizyjna oddziału miała obowiązek przeprowadzać kontrolę działalności finansowej

i stanu majątkowego Oddziału. Składała się z 3 członków i 3 zastępców.

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatrywał sporne sprawy między członkami. W przypadku winnych

członków sąd - stasował kary w formie upomnień i nagan lub wnioskował o wykluczenie ze

Związku. APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 101-102.
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PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU UCHODŹCÓW POLITYCZNYCH Z GRECJI 

ODDZIAŁ W ZGORZELCU Z ROKU 1959.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 236-237.
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Wśród materiałów archiwalnych zgromadzonych w zasobie Archiwum

Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu można znaleźć

Decyzję WSW II 99/56/69 o wpisaniu do ewidencji Oddziałów

stowarzyszeń Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej

Rady Narodowej pod nr 12 oddział stowarzyszenia pod nazwą „Związek

Uchodźców Politycznych z Grecji” z siedzibą w Zgorzelcu.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 239.

APWrOB, UMwZ, sygn. 227, s.6.

W wyniku reformy administracyjnej w dniu 20 VIII 1975 roku do

ewidencji Oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych Urzędu

Miejskiego w Zgorzelcu pod nr 3 wpisano Oddział stowarzyszenia

pod nazwą „Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce

imienia Nikosa Belojannisa –Zarząd Miejski w Zgorzelcu”, który

poprzednio był wpisany do ewidencji Urzędu Powiatowego

w Zgorzelcu.
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APWrOB, UMwZ, sygn. 1 , s. 197, Fragment Podsumowania pracy Zarządu

Miejskiego Zrzeszania Uchodźców Politycznych z Grecji im. N. Bejonaisa z Zgorzelcu

w 1962 roku

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 174 Fragment Protokołu z przeprowadzonej kontroli

stowarzyszenia pod nazwą Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce w dniu

23.06.1964r. przez prac. Wydziału Spraw Wewnętrznych z Zgorzelcu

Wszyscy uchodźcy mieli nadzieję na szybki powrót do ojczyzny. Powrót do Grecji miał być honorowy i uzależniony od trzech

czynników:

• udzielenia amnestii politycznej,

• uznania ruchu oporu w okresie 1941-1945 roku,

• uznania legalności partii komunistycznej.

LICZBA UCHODŹCÓW POLITYCZNYCH Z GRECJI W ZGORZELCU 

Według danych na dzień 30 VI 1962 roku liczba uchodźców wynosiła ok. 1600 osób, w tym pracujących 800, a dzieci w wieku szkolnym

300. Według oświadczenia Przewodniczącego Związku liczba członków w 1964 roku wynosiła ok. 1500 osób. Z protokołu Kontroli

przeprowadzonej w dniu 23 VI 1964 roku przez pracownika Wydziału Spraw Wewnętrznych wynika, że Zarząd nie prowadził na

bieżąco księgi ewidencyjnej, nowi członkowie nie wypełniali deklaracji, a składki nie były opłacane przez wszystkich członków.
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Zarząd Związku wybierał Prezydium które zbierało się raz lub dwa razy w miesiącu na posiedzeniach, gdzie omawiano różne

sprawy. W razie potrzeby odbywały się również zebrania nadzwyczajne. Co kwartał zbierało się Plenum, na którym wybierano

aktyw do pomocy, poddawano dyskusji i modyfikowano opracowany plan działalności Związku. Dla przykładu w 1975 roku odbyło

się pięć posiedzeń Prezydium i jedno posiedzenie plenarne, a w 1976 roku trzy posiedzenia Prezydium i jedno posiedzenie planarne.

Aktyw spośród siebie wybierał członków do komisji:

a) do spraw agitacji i propagandy,

b) do spraw kulturalno oświatowych,

c) młodzieży,

d) do spraw kobiet,

e) do spraw zapomogi,

f) do spraw związanych z nauką dzieci,

g) do spraw rent. 

.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 110-111, Podział aktywistów na różne

komisje, Fragment Programu działania Związku Uchodźców

Politycznych w Grecji w Zgorzelcu w I półroczu 1968 roku
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KOMISJA DO SPRAW AGITACJI I PROPAGANDY

Praca ideologiczno-propagandowa oparta była na analizowaniu uchwał Plenum KC KPG, PZPR, VIII Konferencji Związku

i wytycznych Zarządu Głównego oraz przygotowaniu na ten temat odczytów. Głównym zadanie komisji był przegląd bieżącej

sytuacji w Grecji i na świecie. Na spotkaniach redagowano szereg rezolucji protestacyjnych przeciwko dyktaturze wojskowej

w Grecji, które wysyłano do różnych organizacji międzynarodowych. W grudniu 1968 roku sporządzono rezolucję w sprawie

uwięzienia m.in. Grigorisa Frakosa. W październiku 1968 roku Związek przesłał do dowództwa oddziałów Wojsk Polskich

czasowo stacjonujących w Czechosłowacji serdeczne pozdrowienia i słowa poparcia.

Komisja prowadziła agitację w zakresie mobilizacji ludności greckiej

i macedońskiej do zakupu książek wydawanych przez KC KPG,

gazety„Dimokratis”, miesięcznika „Neos Kosmos” i dwumiesięcznika

„Pirsos”wydawanego w NRD.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 82. APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 97-98.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 170, Fragment Sprawozdania Zarządu Uchodźców

Politycznych z Grecji w Polsce im. N. Belojanisa w Zgorzelcu za okres od 1961-1963
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Pomimo długiej emigracji nie było takiego członka Związku, który przestałby interesować się na sytuacją polityczną

w Grecji. Członkowie aktywnie brali udział w zbiórkach pieniężnych dla więźniów politycznych z Grecji (w 1963 roku

zebrano 97.000zł). Przeprowadzone zostały także zbiórki pieniędzy dla ofiar dotkniętych powodzią w Atenach,

walczącego narodu Wietnamu oraz dla ofiar trzęsienia ziemi w Jugosławii, na którą zebrano 24.000 zł. Emigranci brali

udział w wiecach protestacyjnych np. po zamordowaniu bojownika greckiego ruchu pokoju Grigorisa Lambrakisa.

Duży wpływ na podniesienie morali wśród uchodźów miały wizyty różnych osobistości np. Pana Abadiela -

przewodniczącego ruchu związków zawodowych marynarzy z Grecji.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 40 APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 168, fragment Sprawozdania

Zarządu Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce

im. N. Belojanisa w Zgorzelcu za okres od 1961-1963 r.
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KOMISJA DO SPRAW KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

Zadania komisji były ukierunkowane na umacnianiu rozwoju kultury i tradycji narodowych. Motywacją do działania było

przeciwstawienie się prowadzonej przez rząd Karamanlisa oszczerczej kampanii jakoby greccy uchodźcy pożegnali się z grecką

kulturą i groziło im wynarodowienie. Dzięki wsparciu władz Polski Ludowej były fundusze na organizację akademii z okazji

wyzwolenia Grecji w 1821 roku spod jarzma niewoli tureckiej, rocznic śmierci Nikosa Belojannisa, obchodów święta Narodu

Macedońskiego, czy akademii z okazji rocznic powstania w 23 II 1943 roku EPON (Zjednoczonej Panhelleńskiej Organizacji

Młodzieży). Uchodźcy greccy tłumnie zbierali się imprezach plenerowych w okolicznych miejscowościach. Wspólnie pieczono

na rożnach barany, śpiewano pieśni ludowe i tańczono narodowe tańce takie jak: sirtos, kalamatianos, tsamikos.

Piknik grecki. Fotografia ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.

W 1954 roku zostały zakupione stroje ludowe greckie i macedońskie przez Spółdzielnię Inwalidów „Delta”. Rozpoczął się okres

aktywnej działalności chóru. W 1955 roku chór wyjechał na Światowy Festiwal Młodzieży Demokratycznej w Warszawie,

a w kolejnym roku zajął pierwsze miejsce w eliminacjach zespołów artystycznych we Wrocławiu. Założycielem, a następnie

dyrygentem chóru był Zengos Teodorom. Został on nagrodzony w 1961 roku na Wielkim Festiwalu Pieśni i Tańca w Warszawie,

gdzie otrzymał dyplom od Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Zgorzelecki chór pod kierownictwem Zengosa. Fotografia ze zbiorów 

prywatnych Nikosa Rusketosa.



Na festiwalu Krajowym we Wrocławiu w dniach 21-23 VI 1962 roku komisja przygotowała:

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s.199, Dane z Podsumowania pracy Zarządu Miejskiego

Zrzeszania Uchodźców Politycznych z Grecji im. N. Bejonnaisa z Zgorzelcu w 1962 roku

Chór zajął na tym festiwalu I miejsce, a o pieśni napisanej specjalnie na tą

okoliczność przez Pana Zengosa rozpisywano się szeroko na łamach czasopisma

„Dimokratis”. Zespół chóralny dawał również występy w Niemieskiej Republice

Demokratycznej i Czechosłowacji. Zespół teatralny (dramatyczny) przedstawiał

różne greckie obyczaje np. weselne. Występy artystyczne miały służyć nie tylko

greckiemu środowisku ale i zapoznaniu społeczeństwa polskiego z grecką kulturą

narodową. W 1968 roku społeczeństwu polskiemu przedstawiono ciekawy

program artystyczny związany z odczytem pt.: ”Udział Polaków w walce

narodowo wyzwoleńczej Grecji w 1821 roku”. Członkowie Związku brali

aktywnie udział w świętach państwowych takich jak 9-go maja Dzień

Zwycięstwa, rocznica Rewolucji Październikowej czy rocznica ogłoszenia

Manifestu PKWN. Co roku Grecy brali udział w pochodzie pierwszomajowym

oraz wystawiali program artystyczny.

Wystawiona sztuka grecka. Fotografia ze zbiorów 

prywatnych Nikosa Rusketosa.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 107, Wykaz wydarzeń kulturalnych

uwzględnionych w Programie działania Związku Uchodźców

Politycznych w Grecji w Zgorzelcu w I półroczu 1968 roku

Pochód pierwszomajowym z udziałem greckich pracowników

ze Spółdzielni Inwalidów DELTA w Zgorzelcu. Fotografia ze

zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.
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Organizowane przez Związek wycieczki cieszyły

się ogromnym zainteresowaniem i sprzyjały

umacnianiu więzi miedzy członkami.

Fotografie ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.



Głównymi zadaniami komisji była praca kulturano-oświatowa, mobilizacja

młodzieży do udziału w drużynach sportowych i socjalistyczne wychowanie

młodzieży. Na przestrzeni lat członkowie związku aktywnie brali udział

w drużynie piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki. Młodzież brała udział

w organizowanych przez Zarząd Główny seminariach, szkoleniach

zawodowych, kursach dla nauczycieli języka greckiego i personelu ośrodków

kolonijnych. Młodzież pomagała w dekorowaniu świetlicy na różne

uroczystości oraz aktywnie uczestniczyła w czynach społecznych takich jak

malowanie lub wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy. Młodzież dość

licznie spotkała się na organizowanych wieczorkach tanecznych.

Młodzież grecka pod namiotami w Sopocie . Fotografia ze zbiorów

prywatnych Nikosa Rusketosa.

APWrOB, UMwZ, sygn. 227, s. 34, fragment z Referatu sprawozdawczego Związku Miejskiego

Związku Uch. Pol. Z Grecji w Polsce-Zgorzelec 1976,

Komisja postawiła sobie za zadanie kultywowanie wśród młodzieży kultury

greckiej w narodowej formie. Ponieważ młodzieży nie wystarczały odczyty

i prelekcje zorganizowano zespoły artystyczne. Z własnych środków zakupiono

trzy gitary elektryczne. 10 I 1967 roku Związek zwrócił się z prośbą do PPRN

w Zgorzelcu z prośbą o dotację w kwocie 26.000 zł na zakup wzmacniaczy do

gitar i perkusji. Zespół muzyczny, składający się wyłącznie z młodzieży brał

udział w festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Świdnicy oraz

w I Gwieździstym Zlocie Brygad Pracy Socjalistycznej zorganizowanym przez

Okręgowy Związek Spółdzielni Inwalidów w miejscowości Strzegom.

W kolejnych latach członkowie zespołów młodzieżowych odchodzili

do różnych zespołów zawodowych np. „Prometheus”, „Apollon”, „Hellen”,

„Kwiaty Akropolu”.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 147, Prośba o przyznanie 

dotacji na rok 1967 skierowana do PPRN w Zgorzelcu

KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY
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KOMISJA DO SPRAW KOBIET /LIGA KOBIET/

Komisja gromadziła ręcznie robione prace oraz przedmioty sztuki ludowej, które wysyłano do Zarządu Głównego

antydyktatorskich komisji działających za granicą. Jednym z przykładów solidarności kobiet ze Związku było wysyłanie do

więźniów w Grecji kartek świątecznych. Co roku w dniu 8 marca w świetlicy odbywała się akademia z programem

artystycznym oraz zabawa. Kobiety ze Związku aktywnie brały udział w przygotowaniu choinki noworocznej dla dzieci, loterii

KOMISJA DO SPRAW ZAPOMOGI

Komisja na zebraniach raz w miesiąc rozpatrywała wnioski o zapomogi i w miarę możliwości udzielała wparcia potrzebującym.

Fundusze pochodziły z dobrowolnych składek członków Związku oraz z zysków pozyskanych w tym celu na zabawach.

W grudniu 1963 roku udzielono zapomogi pieniężnej i żywnościowej 20 osobom. Członkowie komisji odwiedzili z darami

chorych w szpitalach. Rozchód tych pieniędzy był odpowiednio rejestrowany, a pełna dokumentacja znajdowała się w Zarządzie.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 108, fragment Programu działania Związku Uchodźców

Politycznych w Grecji w Zgorzelcu w I półroczu 1968 roku

fantowej na zabawach tanecznych. Kobiety odwiedzały

starców w Domu Opieki przynosząc im drobne prezenty

i przedstawiając programy artystyczne. Co jakiś czas

przyjeżdżał lekarz ginekolog z Wrocławia prowadząc dla

kobiet prelekcje. Komisja organizowała również

spotkania i odczyty na ważne tematy np. „Alkoholizm

szkodliwy dla człowieka, rodziny oraz dla

społeczeństwa”. Komisja kobiet wraz z organizacją Ligi

Kobiet organizowały kurs kucharski i ciastkarski,

w którym brały udział greckie emigrantki.

APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s. 12, fragment Sprawozdanie Zarządu Uchodźców

Politycznych z Grecji w Polsce im. N. Belojanisa w Zgorzelcu za okres od lutego

1972 do stycznia 1973 roku

../AppData/Local/Temp/Urząd%20Miasta%20w%20Zgorzelcu_1_0006.jpg
../AppData/Local/Temp/Urząd%20Miasta%20w%20Zgorzelcu_1_0006.jpg
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=86_204_0_1&view=single&p=21&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=86_204_0_1&view=single&p=21&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=86_204_0_1&view=single&p=6&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=86_204_0_1&view=single&p=6&browser=seadragon


KOMISJA DO SPRAW 

ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ DZIECI

W związku ze wzrostem liczby dzieci Komisja zmagała się

z różnymi problemami, jak np. umieszczenia wszystkich

dzieci w szkole. Do 1962 roku dzieci uchodźców

uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 3 i Tysiąclecia, a

roku następnym na wniosek komisji Wydział Oświaty

przydzielił dzieci do szkół na podstawie miejsca

zamieszkania. Udało się również przeforsować u władz

terenowych ponadprogramową naukę języka greckiego

wśród uczniów klas od III do VI. W ramach nauki języka

greckiego dzieci brały udział w konkursach gramatyki

i poezji organizowanych przez Zarząd Główny. Innym

z zadań Komisji było organizowanie wypoczynku letniego

dla dzieci w postaci koloni i obozów.

KOMISJA DO SPRAW RENT

Główne kierunki działania:

a) zlikwidowanie istniejących różnic rent 300-400 zł,

b) przyznanie renty starczej dla starszych uchodźców,

c) przyznanie renty dla dzieci, który ojcowie zginęli podczas wojny domowej,

d) rozpatrzenie spraw inwalidów, których niepełnosprawność przekraczała 44% i wdów, u których stan

zdrowia uległ pogorszeniu (niezagojone  rany, zapaleniem szpiku kostnego itp.) 

Dzieci greckie podczas koloni. Fotografia ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.



Świetlica składa się z trzech pomieszczeń. Jedno przeznaczone było do odbywania

zebrań i spotkań towarzyskich, w drugim pomieszczeniu odbywały się próby

zespołów artystycznych, a najmniejsze służyło do narad Zarządu. Frekwencja

w świetlicy w 1959 roku była 5-ciokrotnie wyższa niż w roku 1958 i stale rosła.

Wpływ na to miało doposażenie w kolejnych latach w telewizję, pianino, adapter

z płytami macedońskimi i greckimi, stół ping-ponogowy, zakup nowych gier i

książek wzbogacających księgozbiór biblioteki. Wśród gier świetlicowych

największym powodzeniem cieszyło się domino, warcaby i szachy.

W pomieszczeniach świetlicy wisiały barwne gazetki ścienne ze zdjęciami zespołów

artystycznych. W świetlicy zatrudniony był na ½ etatu z wynagrodzeniem

miesięcznym 850 zł Georodymos Apost oraz jako żona jako sprzątaczka również na

½ etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 750 zł. Świetlicowy nie miał przygotowania

do prowadzenia pracy świetlicowej, jego praca polegała głownie na wydawaniu gier.

Obie osoby były opłacane ryczałtowo przez Zarząd Główny. Dane dotyczące

zarobków zaczerpnięto ze Sprawozdania Związku

za rok 1976. (APWrOB, UMwZ, sygn. 227, s. 25)

W dniu 6 III 1962 roku świetlica uległa

zniszczeniu wskutek pożaru. Poniżej

zaprezentowano protokół dotyczący zniszczeń

oraz podanie adresowane do PMRN w Zgorzelcu

o dokonanie remontu świetlicy. Pomieszczenia w

większości zostały wyremontowane przez

Greków w czynie społecznym. PMRN

w Zgorzelcu przyszło z pomocą udzielając 50%

zniżki w opłatach czynszowych za zajmowany na

świetlicę lokal. Duże wsparcie finansowe

świetlica otrzymywała również od Spółdzielni

Inwalidów „Delta”.
APWrOB, UMwZ, sygn. 1, s.203, 204. 

Dzieci grecki podczas święta narodowego w świetlicy. Fotografia 

ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.

ŚWIETLICA
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Na Krajowym Zjeździe Delegatów 8 grudnia 1984 roku Związek Uchodźców Politycznych z Grecji został

przekształcony w Towarzystwo Greków w Polsce. Poniżej zaprezentowano pismo skierowane do Urzędu Miejskiego

w Zgorzelcu z dnia 18 I 1985 r. w sprawie ostatniego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Związku,

z adnotacją o zmianie nazwy Związku.

APWrOB, UMwZ, sygn. 227, s.116-118.
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Bulwar Grecki na skwerze nad Nysą oraz obelisk 

upamiętniający emigrantów greckich z 1949 roku

Ulica polsko-greckiego bohatera

z czasów II wojny światowej

Jerzego Iwanowa-Szajnowicza

Fotografie O.Hałat

Obelisk poświecony oficero i żołnierzom IV

Korpusu Armii Greckiej internowanym

w Görlitz w latach 1916-1919.

Cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny

w Zgorzelcu

Obelisk upamiętniający śmierć 600 Greków

pochowanych na Cmentarzu Komunalnym.

Tablica pamiątkowa zamieszona na budynku

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”

w Zgorzelcu – dawny Dom Opieki dla Greków.

Tablica pamiątkowa wmurowana w fasadę

Urzędu Miasta w Zgorzelcu.


