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Nazwisko i imię  Lang Ferdynand (1888-1959) 

Trop "Zobacz"  Lang Ferdinand

Wyświetl  Fotografia 

 Sejm II RP. 2 kadencja (1928-1930) 

 -------------------

Sejm  Poseł II kadencji 1928-30;

Kluby  KP NKP;

Komisje  odbudowy kraju.

Lista  lista nr 18 (Blok Mniejszości Narodowych) w okręg wyb. nr 51 (Lwów);

BIOGRAFIA  Ur. 03.01.1888 w Nikoszowicach k. Lwowa.

 Zm. 13.06.1959 w Übach-Geilenkirchen (RFN)

Rodzina  Ojciec Adolf - ślusarz; żonaty; wdowiec; dwoje dzieci

Wykształcenie  

Ukończył gimnazjum w Stryju (matura 1907), cztery semestry studiów

teologicznych na uniwersytecie w Wiedniu (1907-09), jeden semestr

studiów w Marburgu (1923); zdał egzamin na nauczyciela szkół

powszechnych (1912), uzyskał dyplom dydaktyka szkół niemieckich

(1928); 1910-11 szkoła dla oficerów rez. w Przemyślu.

Działalność  

Po odbyciu rocznej służby w armii austr., 1911-12 nauczyciel k.

Drohobycza, 1913-14 kier. szkoły powszechnej k. Stryja. Jako uczeń

gimnazjum kierował niemieckim chórem kościelnym w Stryju,

następnie 40-osobową orkiestrą szkolną; po maturze działał w Bund

der Christlichen Deutschen i był założycielem Książnicy Niemieckiej w

Dulibach k. Stryja; doprowadził do wyboru w tej wsi niemieckiego

sołtysa; 1913-14 założyciel i kier. niemieckiego Tow. Śpiewaczego. W

1914-18 oficer armii austr. na frontach rosyjskim, rumuńskim i włoskim;

por. W 1918-21 dca formacji artyleryjskich w armii ukraińskiej (w

stopniu mjr.). W 1921-22 internowany w Czechosłowacji, kierował

ukraińskim chórem kościelnym i był nauczycielem w ukraińskim

seminarium w Josefovie k. Pragi. Po przyjeździe do Polski

amnestionowany przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie na

mocy traktatu ryskiego. Oficerski Trybunał Orzekający na posiedzeniu

8 VIII 1927 orzekł, iż nie może być oficerem WP. Działacz Deutscher

Schulverein in Polen, wykładowca języka polskiego na kursach dla

nauczycieli szkół niemieckich w Poznaniu i Bydgoszczy, nauczyciel

gimnazjalny tamże. W 1931-39 referent w bydgoskiej Kancelarii

Głównej Deutscher Schulverein in Polen, organizator kursów

Uniwersytetów Ludowych, pracował nad rozbudową Książnicy

Niemieckiej w Bydgoszczy (urzędowo skonfiskowanej). Od 1933

uczestniczył w tzw. ruchu młodoniemieckim w Wielkopolsce i na

Pomorzu, jednak w 1936 na łamach prasy skrytykował ten ruch za

postępowanie nieetyczne i działanie na szkodę mniejszości

niemieckiej w Polsce.
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Aresztowany 1 IX 1939 (tzw. marsz łowicki), pod koniec t.r. kier., a w I

1941 dyr. Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Początkowo kandydat do

NSDAP, w 1940 przyjęty do SS (od XI 1941 Hauptsturmführer SS),

kier. rezerwowego pociągu muzycznego i orkiestry dętej. W I 1945

wraz z żoną uciekł z Bydgoszczy do Suhl w Turyngii, gdzie m.in.

pracował jako robotnik. Po przejściu na emeryturę w 1955 otrzymał

zgodę władz NRD na wyjazd do RFN, gdzie mieszkały jego dzieci.

Odznaczenia  
Odznaczony austr. odznaczeniami wojskowymi w okresie I wojny

światowej.

Publikacje własne  

Opracował gramatykę języka polskiego dla szkół średnich z

niemieckim językiem wykładowym, opublikował Die Ukrainer Galiziens

im Kampf um die Errichtung des ukrainischen Staates (1943).

Bibliografia  T. i K. Rzepeccy, Sejm i Senat 1928-33, s. 105 (fot.), 106, 205, 214;

 Skład Sejmu 1928, s. 20, 43;

 Skład Sejmu 1930 (maj), s. 20, 43;

 Skorowidz Sejmu 1928-30, s. 211;

 "MP", 17 X 1930, nr 241;

 
BN: kartoteka biograficzna;

 CAW: akta personalne (nr 833);

 Mniejszości narodowe, 1928, s. 315;

 M.O. Balling, Von Reval bis Bukarest, t. I, 1991;

 Kto był kim, 1994, s. 342 (oprac. C. Brzoza).
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