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Dywizja

Syberyjska, rozlokowana na

terenie

kilku powiatów Pomorza,

celu wszczepienie w tut,
stała się,dzięki swej działalności mającej na
nym czynnikiem przeciwspotoczens two plemlastkow czysto narodowychi,wgż
ko prądom germanizatorskim,idęcym z

Berlina, -

agitacjg niemiecopołoczeustwo tutejsze ,wystamone na intensywng
łalność partyjną
ką, podpokującą powagę wszysthego co polskie i na dzia
walkach, dotychtutejszych ugîupcwan politycznych, zaślepionych w swych
polskiej „W powiaczas poznało przeważnie tylko ujemne strony polityki
niechęć do Rzędu i urzę
. tach,położonych w t.zw.korytarzu polskim wzrasta
н Kaszubow, Oddziatami
dów polskich z powodu macoszego traktowania изда
graniczne baony
wojskowymi,z którymi najcźęściej ludność się styka,są
ędu na rodzaj 'ich
Gelne, przeważnie przez nią znienawidzone,bądź ze wzgl
sig tychie,Inteligensłużby,będź też wskutek nietaktowﬁego zachowywania
i i odczyty,nie ciecja miejscowa,urządzająca od czasu do czasu wieczork
walk partyjnych,
szy się sympatją ogółu,gdyż sama jest wciągnięta w wir
być nie może,
tak że o zdrowem oddziaływaniu jej na szersze koła mowy
u ogólno
Na tym podłożu,na którem środowisko,dziakające w duch
się Syberyjska Dyksztakcęcym stało się bezwzględną koniecznością,stała
ę na przyszłość
wizja Piechoty bardzo poważną placówką oświatowę,wróżąc
świetne rezultaty.poszczególne
Na rozkaz Dowódcy Dywizji puk, Mackiewicza, urządzają
ości do współpułku wieczorki i odczyty,dopuszczając szerokie koła ludn
towe przy współudziału.W miastach organizują się koła kulturalno-oświa
odczyty i obpracy oficerów z miejscowę inteligencję,przygotowuje się
y kulturalnochody świąt patryjotycznych, jednem słowem inicjatywa prac
rąk pewnych paroświatowej poddana przez Dowództwo Dywizjiyprzeszła z
owisku czysto narotji w ręce jednostek bezpartyjnych,stojących na stan
dowem.-

flcer—
Po wioskach i osadach odbywają się zabawy żołnierskie i podo
oraz pogkie,przy współudziale władz miejscowych,jak wójtów i soltysow,
gadanki na temat dziejów Polski itp.-

Akcja

ta wnikania w

tut.społoczeństwo,a mianowicie

we

wszystkie

je-

go warstwy, i wszczepiania weń zdrowych zasad narodo
wychypodjętą przez

rezultatami,a mianowicie
przyjazdu
sze

dywizji, ustaky,gminy

oddziały

wienie

dawniej

tychże

niemilknącę skargi na wojsko,0d chwili

zaś

z

tych miejscowościyz

zodtały przeniesione,#nosiły
oddziałów na dawnem

Ludnogé pomorska

z

sympatja

prośby do

których mniej-

D.0.Genu

-

o pozosta-

miejscu.i podziwem

'patrzy na oddziały wojskowe ,

które zaintefśsowały się sprawańi ją obchodząceni,i zbliżyły się do chłopa,urzędnika i
w ten sposób Jedność i przynależność wojska do samego 'społoczeństwa,Dywizja Syberyjska sklada sig 2

z wszystkich

dzielnic Polski,Ludność pomorska odnosząca się przeważnie nieżyczliwie
do przybyszów,poznała w żołnierzach Dywizji ludzi z ińnych zaborów;z
ich
"jednak dobrej strony i jako tych,którzy do niej zbliżają się pierws
i ,co
na przydzkość móże przynieść bardzo wydatną pomóć w ostatecznem zlaniu
się różnie dzielnicowych,-

ire thse
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