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PRÓBY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POLONIJNYCH 

WRFN 

W środowisku nowej emigracji polskiej w Niemczech zachodnich 

działało po zakończeniu II wojny światowej kilkadziesiąt organizacji. 
Wśród nich były zawodowe i gospodarcze, jak Rada Zawodowa, Koło 
Lekarzy Polskich, Stowarzyszenie Techników Polskich, Związek Ro
botników i Rolników Polskich i inne, ponadto powołano organizacje 
naukowe i kulturalno-oświatowe, opiekuńcze, charytatywne i handlo
we 1, a także polityczne, w tym m.in. Stronnictwo Polityczne „Wolność", 
PPS, Stronnictwo Narodowe 2• Zasięg i znaczenie większości z nich były 
zbyt ograniczone, by mogły w zasadniczy sposób wpłynąć na poprawę 
niełatwej sytuacji życiowej setek tysięcy Polaków. 

Większy zasieg miały organizacje społeczne. spośród których utrzy
mały swą działalność po dzień dzisiejszy: Związek Polskich Uchodźców 
{ZPU), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), Polski Związek 
Inwalidów Wojennych (PZIW) oraz inne, których wpływy z czasem 
poczęły maleć i np. w 1970 r. obejmowały swym zasięgiem w poszcze
gólnych organizacjach od kilkudziesięciu do kilkuset członków 3

• Nie 
wdając się w bliższą analizę działalności powyższych organizacji, należy 

. podkreślić brak pomiędzy nimi ścisłej współpracy. Różnice na tle po
litycznym, a także rozgrywki personalne nie tylko nie sprzyjały zjedno
czeniu wysiłków na rzecz spraw polonijnych, lecz doprowadzały, jak 
to miało miejsce w ZPU, do rozłamu w organizacji 4• Większość spośród 
organizacji „nowej" emigracji była niechętnie lub nawet wrogo usto-

1 „Roc:zrik Polonii Zagr,1nicm2j", Londyn 1948, s. 105-106. 
2 Tamże, s. 100-106. 

� Wyjątek �łanowi ZPU, którego lic:zbę członków wraz z rodzinami szacowa

no na ok. 6 tys. (,,Polak w Niemczech", Bochum, R. 1970, s. 8). 
4 Z byłego II Okręgu ZPU powstała Grupa Krajowa Nadrenia-Westfalia

w Di.isseldorfic, a z Ogniska ZPU w Hanau powstało Stowarzyszenie Polaków 

,,Lechia" w Hanau. 
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sunkowana do przemian społecznych i politycznych zachodzących w Pol
sce, stąd w ich programach nie było miejsca na łączność z Macierzą 5

• 

W Niemczech zachodnich reaktywowano także największą organi
zację „starej" emigracji - Związek Polaków w Niemczech (ZPwN). 
Wysiłkiem całej organizacji rozwijano szkolnictwo i działalność kultu
ralną. Nadrzędnym zaś celem była sprawa repolonizacji zarówno dzieci 
jak dorosłych przed mającą nastąpić niebawem reemigracją do kraju. 
Żywe kontakty z krajem poprzez polskie placówki konsularne, PCK 
Polski Związek Zachodni i inne organizacje społeczne zdawały się przy
bliżać czas powrotu do Macierzy. 

· Tymczasem powstanie RFN w 1949 r. i równoczesny wzrost na
pięcia politycznego y. Europie sprawiły pośrednio, iż została naruszo
na dotychczasowa jedność działania ZPwN. W łonie organizacji w 1950 r. 
rozłam nastąpił głównie na tle stosunku do Polski Ludowej. Rozbicie 
tak wpływowej i o dużych tradycjach polonijnych organizacji miało 
szczególny wpływ na zwartość środowiska polonijnego w RFN, stąd 
temu zagadnieniu poświęcimy nieco więcej miejsca. 

Wydarzenia zachodzące w ruchu związkowym, zwłaszcza w W est
falii i Nadrenii, nie uszły uwagi zarówno władz bońskich, jak i prasy 
zachodnioniemieckiej. W atmosferze walki z komunizmem niemal każdy 
przejaw działalności na rzecz polskości i więzi z Macierzą grupy „pro
krajowej" Zwią:;.ku był interpretowany przez władze bońskie jako dzi"'
łalność komunistyczna. Stosując różne metody walki psychologicznej, 
atakowano zarówno całą organizację, jak i poszczególnych jej przy
wódców". Szczególnie trudnym okresem ze względu na nasilenie tych 
ataków były dla organizacji „prokrajowej" lata pięćdziesiąte. a zwłasz
cza ich pierwsza połowa. Tym bardziej przykre były ataki przeciwników 
więzi z I\facierzą spośród samej Polonii zarówno w RFN, jak i poza jej 
granicami 7

• 

Wobec niemożliwości działania pod starą nazwą grupa „prokrajo
wa" ZPwN założyła w 1952 r. w Hamburgu Związek Polaków „Zgoda" 
(ZPZ), który oprócz Hamburga objął teren westfalska-nadreński, a na
stępnie prawie całą RFN i liczy obecnie ponad 8 tys. członków. 

Rywalizacja pomiędzy grupą posługującą się nadal ZPwN a ZPZ 
była wielce niekorzystnym zjawiskiem w życiu Polonii i przyniosła 
niemałe szkody całemu ruchowi polonijnemu w RFN. Z powyższego 
faktu zdawano sobie sprawę w obydwu organizacjach. Nawoływania do 
zaprzestania tej rywalizacji, a przynajmniej do złagodzenia metod jej 

• Pozyty\vnie do łącznośc: z krajem były nastawione: PZIW w Niemczech,
Polskie Stowarzys1.enie Kulturalne w RFN i Stuwarzy,zenie Polaków „Lechia" 

w Hanau. 
� Der Rubel rollt im Ruhrgebiet (Badi�che Illustrierte, 11r 28, 14 VII 195U. 
1 „Naród" nr ti, 29 IX 1950; tamże, !lr i, ti X 1951; tamże, nr 13, 15 VIII 

19:il. 
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prowadzenia odniosły pewien skutek w latach 1953-1954,. ale nie do

prowadziły do współpracy. Pierwsze próby idące w tym kierunku, a na
wet dążenia do zjednoczenia obserwujemy dopiero w 1957 r. Nie bez 
wpływu na to były zmiany popaździernikowe w Polsce (1956 r.) i prze
jawy złagodzenia napięcia politycznego w świecie. W każdym razie 
.. kierownictwo S. Szczepaniaka ... zaczęło w pewnym okresie »wekslo

wać,< w kierunku niesprecyzowanej, »częściowej« współpracy z krajem", 

a w kwietniu 1957 r. rzuciło inicjatywę połączenia obu organizacji na 

r. o\vo w jeden Związek na wspólnie ustalonych zasadach 8
• 

Inicjatywa powyższa wywołała ożywioną dyskusjG wśród Polonii, 

a na łamach tygodnika „Głos Polski", wydawanego przez ZPZ, zaczęły 
:=:ię ukazywać artykuły, w których witano z aprobatą dążenie do poro
zumienia. Przełamanie uprzedzeń i wzajemnej nieufności nie było rze
czą łatwą. Głośny rezonans wywołał „apel o zgodę" zawarty w liście 
otwartym grupy „starych i młodych" działaczy, zamieszczony \V „Gło
:,i,:: Polskim". Autorzy apelu. wskazując na zło płynące z rozbicia or

ganizacyjnego, doszli do wniosku, że „łączy nas wszystko, a nie dzieli 

nic. a droga do wspólnej pracy nad utrzymaniem polskości i więzi z Oj
czyzną jest otwarta"". 

Nie pozostali bierni wrogowie zbliżenia zgrupowani wokół gazety 
emigracyjnej „Polak", która stosowanymi dotąd metodami dyskredy
to\vania ZPZ i jego działaczy usiłowała storpedować prowadzone nego
cjacje obu Związków, nawołując do likwidacji „Zgody" 10

• Odpowiedź 
na podobne ataki padła z najmniej spodziewanej strony, bo od członka 
Rady Naczelnej ZPw·N Zbigniewa Baczewskiogo. Autor mocno pod
kreślał potrzebę zjednoczenia oraz utrzymania wiqzi z krajem, które 
g\\·arantują zachowanie przez ,,starą" emigrację polskości. Wskazał na
stępnie na negatywny wpływ emigracji politycznej na życie organiza
cyjne Polonii zachodnioniemieckiej oraz próby wciągnięcia jej w roz
gryv,.-ki polityczne. ,,Nie pozwólcie się dalej bałamucić. Zjednoczcie się 
w jeden Związek, nie przerywajcie kontaktu z krajem. Zdołałem się 
przekonać, że wszelka propaganda o jakiejś »komunistycznej jaczejce«, 
którą niby ma być Związek Polaków »Zgoda,,, jest jedynie wytworem 
bujnej fantazji i daje korzyści jedynie wrogom polskości... przestańcie 
wreszcie zohydzać niektórych członków „zgody«, gdyż i te wszystkie 
insynuacje są wierutnym kłamstwem" 11• 

Opublikowane \V organach prasowych obydwu Związków w latach 
1958-1959 komunikaty 12 donosiły o rozmowach przedstawicieli ZPwN 

B„7 dni", nr 21, 27 V 1962: ,,Deutscher Ostdienst", nr 30, 3 X 1960. 

g „Głos Polski" (dalej GP), nr 14, 6 VI 1957. 
10 W s!u:::bie Stalina i Bieruta. ,.Wilk w owczej skórze:" i ,,ScJrnlrat z laski 

Sou.:ietów" [dotyczyło A. Wagnera i M. Grajewskiego - przyp. J.M.K.J (Polak, 

nr l, marzec 1957) . .  ,Zgoda" ma kłopoty finansowe (Polak, 15 I 1958). 
11 Prawda zwycięża! (GP, nr 16, 20 VI 1957). 
12 GP, nr 10, 8 III 1958; ,.Informator", l!t59, nr 5/6. 
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i ZPZ mających na celu połączenie organizacji oraz o podpisaniu 18 I 
1958 r. protokołu zalecającego wykonanie porozumienia. Komisja z1o
żona z przedstawicieli obu związków w składzie: Walenty Bręgiel, Sta
nisław Knicik, Józef Pawlak (ZPZ), Stefan Szczepaniak, Michał Weso
łowski, A. Krawczyk (ZPwN) z przewodniczącym księdzem Józefem 
Kubicą miała czuwać nad przebiegiem zjednoczenia. Prace techniczne 
z tym związane miały się zakończyć w czerwcu 1958 r. Po oddzielnych 
uchwałach w obu Związkach, aprobujących zjednoczenie, członko,\·ie 
tych organizacji mieli automatycznie stać się członkami zjednoczonego 
Związku 18

• Jednocześnie uzgodniono „Zasady zjednoczenia", w których 
obok akceptacji dotychczasowych poczynań obu organizacji podkreśla
no, iż „działalność organizacji będzie w ścisłym oparciu o łączność z Oj
czyzną". Na projektowanym Walnym Zebraniu, na którym stosownie do 
liczby członków, w odpowiednich proporcjach, miała być reprezento
wana każda ze stron, przewidywano wybranie dwóch wiceprezesów, se

kretarzy i ławników, ponadto dzicwięcioosobową Radę Naczelną, a „Głos 
Polski" miał być wydawany na dotychczasowych zasadach 14• Wydana 
z tej okazji wspólna odezwa 15, nawiązując do historii Polonii niemiec
kiej, mówiła o jej stałej walce o utrzymanie polskości, w której jedy
nie solidarność organizacyjna pozwalała na przezwyciężenie wszelkich 
trudności, łącznie z najtragiczniejszym okresem hitlerowskim. Nato
miast po wojnie - pisano dalej - ,,wysiłki te były ... zniweczone przez 
niezgodę, nierozsądną walkę ... tylko zgodny, celowy i większy wysiłek, 
ekonomiczne zagospodarowanie, daje nam szansę przetrwania". ,,ZPwN 
w 35 rocznicę istnienia ... ma zapoczątkować nową kartę w dziejach 
naszego polskiego życia organizacyjnego . . . urazy i błędy przeszłości 
puśćmy w niepamięć. Praca nasza musi być odtąd zgodna i celo\Ya. 
nawiązywać musi do wielkich tradycji naszych przodków i wytvv·orzyć 
musi żywą wspólnotę pomiędzy nami i całym narodem w kraju" :c. 
Odezwa została przyjęta z aprobatą przez członków ZPZ, czemu da
wano wyraz na zebraniach gromad. 

Tymczasem na łamach „Polaka" zamieszczony został komunikat 
o .,zerwaniu współpracy pomiędzy ZPU a ZPwN" 17, co stanowiło r':'
akcję ZPU na próbę zbliżenia obydwu Związków. Jednocześnie zamiesz
czono Ostrzeżenie - kierowane pod adresem tych wszystkich „uchodź-

1s Archiwum prywalne S. Kubiaka z Herne (RFN). Ze wspomnieó S. Ku·o:<'.

ka dot.. działalności ZPwN w latach 1945�1970 {dalej S. Kubiak), s. 9 (::· . .:t. 

powielany w posiadaniu autora); Archiwum prywatne M. i E. Stefańskich z \Vi,:e:, 

(RFN), Historia Związku Polaków w Niemczech (ze specjalnym mvzg!ędniet,'.e:Y1 

Westfalii i Nadrenii). Artykuł niniejszy był niezmienioną wersją referatu ·xy

głoszonego 16 XI 1974 r. w Duren przez M. Stefańską, s. 21. 
14 Zasady zjednoczenia (mat. powielany w posiadaniu autora). 

'" GP, nr 10, 8 III 1958. 
16 Tamże.

n „Polak", nr 5, 15 III 1958. 
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ców", którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w wycieczce do Polski (piel

grzymce do Częstochowy) organizowanej przez oba Związki. Jak pisa
no: ,,udział taki pociągnąć może (choć nie musi) za sobą następstwa 
prawne w postaci utraty posiadanego statusu »uchodźcy bez ojczy
zny«" 18• Wyjaśniając, że wprawdzie wypadki takie nie miały miejsca 
w RFN, lecz tylko we Francji i Holandii, ostrzegano czytelników „z obo
wiązku dziennikarskiego". Rozpoczętą pracę zjednoczeniową kontynu
owano nadal w obu organizacjach. Odbywały się także spotkania czo
łowych przedstawicieli obydwu Związków. W Essen w czasie Walnego 
Zebrania ZPwN, w którym brał udział delegat rządu w Bonn dr J. Hu

dall oraz prezes ZPZ Franciszek Koźmiński, S. Szczepaniak wystąpił 
zdecydowanie przeciw tym, którzy negatywnie ocenili chęć kontakto
wania się ZPwN z krajem, podkreślając, że takie stanowisko przyspie
sza rozkład emigracji, a więc jest sprzeczne z interesami narodu pol
skiego 10

• Mówca potępił także tych ze ZPU, którzy bojkotowali Zv,·iązek 
za dążenia do porozumienia ze „Zgodą", mówiąc, że „w Niemczech musi 
być jednolity front wszystkich Polaków" 20• 

Rada Naczelna ZPwN w wydanym 23 III 1958 r. oświadczeniu okreś
liła stanowisko ZPU- jako „nieszczere" i „nieprzemyślane", podważają
ce „resztę i tak już wątłego, polskiego życia społecznego w Niemczech 
zachodnich" 21

• Podkreślono, iż Zarząd Główny ZPU nie usiłował nigdy 
znaleźć drogi do współpracy ze ZPwN, swoim postępowaniem prowadził 
raczej do rozdźwięków wśród organizacji polonijnych. Wspominając na
stępnie o chlubnej, 35-letniej działalności ZPwN autorzy oświadczenia 
podkreślali, że „ZPwN nie pozwoli wtrącać się do swej linii ideologicz-
nej czynnikom niepowołanym, a zachowa swą niezależność myśli i dzia
łania, jako wypróbowana organizacja narodowo-kulturalna" 22•

To jednostronne zerwanie przez ZPU kontaktów ze ZPwN nie mia
ło dla tej drugiej organizacji większego znaczenia. Reprezentując śro
dowisko nowej emigracji ZPU, podobnie jak wiele innych organizacji 
polonijnych, był pod wpływem ośrodka emigracyjnego w Londynie, któ
rego prestiż z każdym rokiem malał. Tymczasem ZPwN wierny swym 
tradycjom prowadził działalność raczej niezależną, a po wojnie głosił 
swą apolityczność, broniąc się przed próbami wciągnięcia go do różnego 

18 Tamże. 
19 „7 dni", 1959, nr 23;· Sejmik Polonii w Niemczech. Walny Zjazd Z,:.·iqzkn 

Polaków, 19 V" 1959 (maszynopis w posiadaniu autora). 
20 Tamże; Skoiiczyl się okres ostrych tarć, wyraźne oznaki zbliżenia. \Vywiad

M. Grajeu;skiego, prezesa „Zgody" (Głos Wielkopolski, 14 VIII 1959); ,,Za : prze
ciw", nr 36, 7 IX 1958 (wywiad z prezesem ZPwN S. Szczepaniakiem).

21 Stanowisko Rady Naczelnej ZPwN do Uchwały Zjednoczenia ?0lskich 

Uchodźców w Niemczech z 8 III 1958 r., Bochum 23 III 1958 (maszynopis ·.v po
siadaniu autora). 

21? Tamże. 
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rodzaju wasm politycznych mających od czasu do czasu miejsce w łonie 
nowej emigracji. Ponadto liczący ok. 5 tys. członków ZPwN, a zwłaszcza 
jego prezes S. Szczepaniak, miał aspiracje do pełnienia przywódczej roli 
wśród organizacji polonijnych w RFN i reprezentowania ich spraw na 
forum międzynarodowym. Dla ZPwN mimo wszystko najbliższą spośród 
wszystkich organizacji polonijnych pozostawała „Zgoda", a utrzymywa
nie nadal stanu rozbicia „starej" emigracji osłabiało jej szanse w walce 
o jej prawa w RFN. Więcej problemów łączyło obie organizacje, niż
dzieliło. Nie bez znaczenia był fakt, iż jeszcze w 1950 r. stanowiły one
jedną organizację. Wielu z żyjących i aktywnie działających działaczy
w obu związkach było bliskimi sobie ludźmi i pozostało nimi nadal.

Przyjęcie z konieczności przez grupę „prokrajową" no\vej nazv.,;y 
nie spowodowało zasadniczych zmian w stylu pracy Związku. Opowie
dzenie się od początku za łącznością z Macierzą dawało jej większe 
szanse rozwoju w zakresie utrzymania polskości i umocnienia się w śro
dowisku polonijnym. Stworzenie przez organizację możliwości odwie
dzenia kraju i rodziny było odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie 
środowiska polonijnego, któremu zdrowy instynkt nakazywał często iść 
za głosem serca z pominięciem różnych racji politycznych. Z czasem 
również władze bońskie uznały za naturalne dążenie mniejszości do 
wzmacniania ścisłych więzi ze swą dawną ojczyzną. 

Próbom nawiązania współpracy czy zjednoczenia organizacji polo
nijnych nie towarzyszyło jednak zawsze wzajemne zrozumienie i chęć 
kompromisu. Mimo dość powszechnej aprobaty dla zjednoczenia w dys
kusjach członków ZPZ domagano się odwołania przez ZPwN zarzutów 
kierowanych w przeszłości pod adresem „Zgody" 23

, odsunięcia od dzia
łalności osób „skompromitowanych". Jednocześnie niektóre oddziały 
ZPw?f zgłaszały przed swym Walnym Zebraniem wnioski zmierzające 
do likwidacji ZPZ i przekazania jego majątku na rzecz ZPwN 24. W opi
nii S. Szczepaniaka zbyt mało aktywności przejawiał ZPZ w pracach 
nad połączeniem obu organizacji. Prezes widział potrzebę wskrzesze
nia na nowo Związku Kół Śpiewaczych, co jego zdaniem miało znacze
nie usprawnić działalność śpiewaczą przyszłej, zjednoczonej organizacji. 
'v\� zakresie szkolnictwa, które aktualnie było prowadzone przez kilka 
organizacji, postulował powołanie Towarzystwa Szkolnego, by w per
spektywie uruchomić polskie gimnazjum 25

• 

Próby urzeczywistnienia planów zjednoczenia obu organizacji nie 
zostały doprowadzone do końca, często z drugorzędnych i ambicjonal
nych względów. Mimo to od 1958 r. obserwujemy ograniczoną ich 

�1 GP, nr 12, 22 III 1958. 

t, Wniosek Oddziału Ahlen ZPwN z 23 III 1959 r. (\V posiadaniu autora). 

;!.; S. Kubiak, op. cit., s. 16 oraz te n że, Wspomnienia. Pói wieku pracy 

spo/ecznej wśród Polonii westfalskiej, Herne 2, 1980, nakładem autora (na pra

wa�h rękopisu), s. 147 i n. 
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współpracę 2
", czego wyrazem było powołanie Międzyorganizacyjnego Ko

mitetu do Spraw Szkolnych oraz wspólne rozpowszechnianie książek 

nadchodzących z Polski, jak też dążenie do odzyskania odszkodowań za 
zagrabione przez hitlerowców mienie związkowe. Częściej niż przedtem 
organizowano wspólne wycieczki do kraju oraz wysyłano dzieci na ko
lonie letnie do Polski. Uznano za celowe rozwijanie działalności w Fe
deralistycznej Unii Europejskiej Grup Narodowości w ramach Unii Za
chodnioeuropejskiej, na której obradach niejednokrotnie problemy mniej
szości polskiej w RFN poruszał S. Szczepaniak. Zgadzano się co do po
trzeby unormowania stosunków _pomiędzy Polską a RFN, a także uzgad
niania stanowisk wyrażanych w żądaniach i dezyderatach środowiska 
polonijnego kierowanych pod adresem władz bońskich w zakresie dzia
łalności kulturalno-oświatowej 27•

Nie znamy bliżej zasadniczych przyczyn, które przeszkodziły w do

prowadzeni u do zjednoczenia dwóch organizacji „starej" emigracji. 
W świetle relacji niektórych działaczy ZPwN 28 prezes S. Szczepaniak 
mówił na posiedzeniu Rady Naczelnej 20 IV 1962 r. o połączeniu tylko 
pod warunkiem likwidacji ZPZ. Domyślano się wówczas, że podobną 
propozycję likwidacji ZPwN zgłaszała druga strona. Nie wykluczano 
możliwości ustalenia nowej nazwy dla połączonych organizacji, ale co 
do tego nie było pewności 20• 

Tymczasem ZPZ stał się ponownie celem ataków nie tylko prasy 
zachodnioniemieckiej, ale także reakcyjnych organów polonijnych w Lon
dynie i Paryżu 30

, które wzywały czynniki rządowe w Bonn do sto
sowania bardziej radykalnych posunięć wobec Polonii w RFN. Mimo 
upływu wielu lat od momentu podjęcia prób zjednoczenia dyskusje 

26 K. Pietrza k - Pa wł o w s ki, Polonia w Niemieckiej Republice Fede

ralnej po II wojnie światowej (Problemy Polonii Zagranicznej, t. II, Warszawa

1961, s. 206). 
27 Desiderate des Bundes der Polen in Deutschland auf kulturellen Gebiet

(7.ałącznik do pisma ZPwN do ZPZ z 9 II 1960, w posiadaniu autora). 

n S. Ku biak, Ze wspomnieii ... , s. 13, 14.
29 S. Szczepaniak skarżył"' się na bierność „Zgody" oraz brak poparcia dla 

jego wysiłków i zabiegów u władz federalnych. Zdaniem S. Kubiaka, jedną 

z istotnych przyczyn, dla których M. Wesołowski i S. Szczepaniak i ich zwolen

nicy nie uznali nowego Zarządu ZPwN z prezesem S. Paszkowiakiem, była obawa 

utraty praw do uzyskania należnego po II wojnie światowej ZPwN odszkodo

wania. Zgodnie bowiem z ustawodawstwem RFN prawo to mogli mieć jedynie 

prawowici spadkobiercy, tj. ZPwN założony w 1922 r., a za taki został uznany

przez władze bm1skie w 1951 r. Związek z prezesem S. Szczepaniakiem (tamże,

s. 6). 

30 GP, nr 10, 15 III 1969; ,,Niemcy są na całym świecie znani z dobrej orga
nizacji, czyżby nie widzieli tego, co się u nich dzieje na odcinku polskim. Masa 

poiska w Niemczech to nie są uchodźcy. To są obywatele niemieccy często od

ldlku pokoleń. Jeżeli tych 120 czy 150 tysięcy chcemy ratować dla Polski, a nie 

dla komunizmu języka polskiego powinniśmy rozegrać walkę na płaszczyźnie po

litycznej" (,,Polska w Europie", Paryż, 1968, nr 10).

5 - Sobótka 4/Rl 
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w gromadach nie ustawały, sprawa była wciąż aktualna. Szukano nadal 
dróg porozumienia, dając temu wyraz na zebraniach oraz na łamach 
,,Głosu Polskiego" 31, mimo iż rok 1968 charakteryzował się wzmożony
mi atakami na „Zgodę" 32,

Z okazji 25-lecia PRL oraz zbliżających się obchodów 100-lecia Po
lonii niemieckiej nawoływano do ponownego wszczęcia prób zjednocze
nia, tym bardziej że dostrzegano przykłady dobrej współpracy w tere
nie gromad i oddziałów. Pisano o dużych możliwościach wymiany zespo
łów, dyrygentów obu Związków i wspólnego uczestnictwa w imprezach 
służących ostatecznie sprawie polskiej 88

• Apel o zjednoczenie Polonii 
zachodnioniemieckiej wyrażano w okólnikach związkowych w latach 
1969 i 197034. Rada Związkowa ZPZ, obradując 24 I 1970 r. w Bochum, 
zaleciła zarządowi, aby „nadal kontynuował rozmowy z przedstawicie
lami bratniego Związku, by w roku �00-lecia Polonii zrealizować pier
wotne zamierzenia" 85,

Lata siedemdziesiąte były okresem, w którym tendencje zjednocze
niowe ujawniły się z nową siłą. Aktualna sytuacja polityczna w RFN, 
atmosfera coraz większego odprężenia w Europie, nawiązanie stosun

ków dyplomatycznych między Polską a RFN z jednej strony, odejście 
wielu dotychczasowych przeciwników zjednoczenia z aktywnego ży
cia organizacyjnego z drugiej sprawiły, iż szanse zrealizowania zamie
rzeń zapoczątkowanych w 1957 r., jak sądzono, były chyba największe. 
Wzrost autorytetu Polski Ludowej na arenie międzynarodowej, jej dy
namiczny rozwój wywoływał wśród Polonii uczucie dumy i satysfakcji. 
Głoszone dużo wcześniej hasła więzi z Macierzą były obecnie coraz 
powszechniej akceptowane. 

Ważnym momentem dla ZPwN były kolejne wybory nowego kie
rownictwa organizacji (15 III 1970 r.). Nowym prezesem został ks. Ed
mund Forycki. W rezolucji i apelu uczestników Walnego Zebrania zna
lazły miejsce akcenty pozytywne, pozwalające sądzić, iż planowane na 
1972 r. obchody 100-lecia Polonii w Niemczech oraz 50 rocznica zało
żenia ZPwN jeszcze raz zmobilizują środowisko polonijne do kontynuo
wania procesu konsolidacji i zjednoczenia. Na podkreślenie zasługują 
niektóre fragmenty wspomnianej rezolucji, które mogły ten optymizm 
potwierdzać. Pisano bowiem: ,,Stosunek nasz do kraju pochodzenia, do 
Polski, Ojczyzny naszej nie uległ zmianie. Pragniemy ją jak najczęściej 

ai GP, nr 17, 10 V 1969; GP, nr 3, 24 I 1970; GP, nr 4, 31 I 1970: Nie 1eolno 

przegadać (GP, nr 16, 2 V 1970). 
82 GP, nr 32, 14 IX 1968; GP, nr 36, 26 X 1968; GP, nr 39, 2 XII 1968.

�3 GP, nr 18, 17 V 1969; GP, nr 19, 24 V 1969; GP, nr ,33, 11 IX 1969. 

�· ,,Okólnik Związku Polaków »Zgoda«, nr 12, 1 XII 1969; tamże, nr 11/12, 

2 XII 1970. 

&1 GP, nr 5, 7 II 1970. O przykładach współpracy gromad i oddziałów pisano 

w GP, nr 34, 14 X 1972; GP, nr 37, listopad 1972. 
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odwiedzać, bo łączność z Polską jest gwarancją naszego życia narodo
wego. Pragniemy, by Ojczyzna witała nas szczerze jako swoich wier
nych synów" 8�. Znikła zatem dawna nieufność do kontaktów z Macie
rzą, co jeszcze bardziej zbliżało obie organizacje związkowe. W wytycz
nych programowych Walne Zebranie nakładało na nowy zarząd obowią
zek szukania dróg i sposobów usuwania wszelkich negatywnych prze
jawów życia polonijnego i wzywało „wszystkich Polaków w Niemczech 
bez różnicy zapatrywań do łączenia się pod zasłużonytni sztandarami 
»Rodła«. Musimy stać się jednolitą mniejszością narodową w Niemczech,
aby pokazać światu i Ojczyźnie, że jesteśmy- złąc�eni więzami kultury
i języka z Narodem Polskim i wiarą naszych ojców .. Ze specjalnym
apelem zwracamy się do odpowiedzialnych kierowników rozlicznych
organizacji polskich, podając wszystkim bratnią dłoń do zgodnej współ
pracy. Niechaj w przedjubileuszowych dwóch latach zrodzi się jedna
organizacja polonijna w Niemczech. Miejsce osobistych ambicji niE:ch
zajmie hasło: jedna myśl, jeden czyn podporządkowany czoło\vemu i nad
rzędnemu celowi" 87

• 

Zbyt piękne i jakże często powtarzane były to hasła, by mogły stać 
się w warunkach polonijnych rzeczywistością. Wywiad dla londyńskie
go „Dziennika Polskiego", udzielony przez prezesa ks. E. Foryckiego 38

, 

pozwolił na pewne zorientowanie się Polonii w poglądach i zamiarach 
aktualnego prezesa. Rzesze polonijne obu Związków spodziewały się ra
czej dążeń do położenia kresu rozbicia _Polonii w RFN. Tymczasem ujaw
nione tendencje nowego prezesa nie mogły wówczas napawać opty
mizmem i, jak pisał „Głos Polski", ,,spO\vodowały rozczarowanie i wpro
wadziły wyraźne roztargnienie ... podziałały jak kubek zimnej wody" 80.
W terenie zaś wiele oddziałów ZPwN wbrew zaleceniom nowego kie
rownictwa ZPwN kontynuowało współpracę z gromadami ZPZ 40• J ed
nocześnie inne organizacje polonijne czyniły próby nawiązania współ
pracy ze ZPwN. 

Stowarzyszenie Polaków „Lechia" w Hanau, założone we wrześniu 
1959 r., w swej działalności kładło dość duży nacisk na „przyjazne kon
takty z organizacjami polonijnymi i krajem", mając nadzieję na wy
tworzenie się trwałych i bliskich więzi międzyorganizacyjnych. Toteż 
we wrześniu 1960 r., chcąc zapobiec w przyszłości bezpłodnej rywali
zacji i sporom, postanowiono „nie udzielać się w żadnej polemice, bę
dąc przekonani, że tylko takie nastawienie umożliwi stłumić ogień nie
życzliwości" 41• 

88 „Polak w Niemczech", Bochum, R. 1970, s. 6. 
37 Tamże. 
ss GP, nr 11, 20 III 1971; GP, nr 18, 15 V 1971.
s3 Tamże. 
40 Tamże, oraz GP, nr 34, 14 X 1972; GP, nr 35, 21 X 1972.
41 „Polak w Niemczech", Bochum, R. 1972, s. 7.
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Okres obchodów millenijnych w Polsce i środowiskach polonijnych 
sprzyjał tendencjom ugodowym, toteż w 1966 r. Stowarzyszenie wy
stępuje z propozycją koordynacji działalności organizacji, której warun
kiem miało być powołanie Rady Naczelnej Polonii w Niemczech. Za
daniem Rady miało być „reprezentowanie Polonii wewnątrz jak i na 
zewnątrz. uruchomienie szkolnictwa średniego, stworzenie aktualnej pra
sy polonijnej" 12

. W 1968 r. nawiązano kontakt ze ZPwN, po czym doszło 
do pierwszego zebrania koordynacyjnego ZPwN, SPK i Stov;arzysze
nia .,Lechia". W niedługim jednak czasie zaniechano dalszych prób 
współpracy. W niesptłna trzy lata potem 16 IX 1971 r. odbyło się inne 
posiedzenie przedstawicieli ZPwN, SPK i ZPU łs. Powołany wówczas 
komitet koordynacyjny miał czuwać nad przebiegiem współpracy, w myśl 
której „niezależnie od zróżnicowanych celów podstawowych do zadań 
organizacji należy dążenie do biologicznego utrzymania polskiej sub
stancji narodowej w Niemczech, przeciwdziałanie w asymilowaniu się 
z obcym otoczeniem i szczególna troska o przyszłe generacje polskie" 41• 

W programie tym nie było jednak miejsca na łączność z 1facierzą. Po
wyższe porozumienie bez udziału w nim przedstawicieli ZPZ. poza in
tencjami wyrażonymi w cytacie, miało raczej służyć próbom czynionym 
ze strony organizacji nowej emigracji zahamowania tendencji zjedno
czeniowych w ZPwN i przeszkodzeniu we współpracy ze „Zgodą". I tym 
razem poza oświadczeniami prasowymi i wspólnymi deklaracjami zainte
resowanych stron brak było urzeczywistnienia zamiarów 45

• 

Niezależnie jednak od różnych inicjatyw i werbalnych deklaracji 
udało się w ZPwN urzeczywistnić wiele z podjętych wcześniej działań. 
Zaczęto bowiem organizować grupowe i indywidualne wyjazdy do kra
ju, a grupy dzieci spędzały wakacje letnie w Polsce. Kolejne rozmowy 
przedstawicieli ZPwN i ZPZ, które odbyły się w marcu i maju 1974 r. 4

\ 

potwierdziły zamiar współpracy w dziedzinie kulturalnej, oświatowej 
(wspólne szkółki), pracy z młodzieżą itp. Zgodzono się na wymianę cza
sopism organizacyjnych „Ogniwa" i „Głosu Polskiego". Oba spotkania 
określono jako „historyczne" i ważne w życiu dwóch Związków, co 
wskazywało, iż okres niezgody minął bezpowrotnie 47• 

Rok 1975 był rokiem srebrnego jubileuszu ZPZ, a szereg imprez 

!t Tamże. 
�� ,,Ogniwo" (ZPwN), nr 1, stycze11 1972. 

u Tamże. 
45 Tamże, oraz Towarzystwo „Polonia" w Warszawie, teczka 247/70 „Zgoda". 
46 Biuro ZPZ w Boi::hum, \\!spólny Komunikat z 11 III 1974 r.; ,,Panorama", 

nr 36, 8 IX 1974. Drugie spotkanie obu zarządów odbyło się 25 V 1974 r. bez 
opublikowania oficjalnego komunikatu. 

" Porozumienie obu organizacji spotkało siG z krytyką paryskiego czaso
pi.-,:�a emigracyjnego „Polska w Europie": ,,tak długo jak ks. Forycki i kilku jego 
doradców pozostanie przy władzy, Związek Polaków będzie nadal zagrożony i jego 
w:epółpraca z niekomunistycznymi organizacjami polskimi w wolnym świecie ,wit
pliwa'' (Polska ,,. Europie, nr 4, kv,riecień/maj 1974). 
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i uroczystości, także z udziałem wielu członków ZPwN, wskazywało na 
jego niemały dorobek. W tym też roku doszło do kolejnego spotkania 
kierownictw obu Związków (2 III), nowością zaś wydanego wspólnie 
komunikatu końcowego były „obrona prawna obu. Związków przed nie
uzasadnionymi atakami" 48

• Wciąż pozostawały niespełnione dążenia do 
zjednoczenia, ale mogło napawać optymizmem, że przykłady dobrej
współpracy w terenie oraz spotkania kierownictw obu czołowych orga
nizacji polonijnych w RFN nabrały cech trwałych. Najnowszym przy
czynkiem do sprawy współpracy organizacji polonijnych w RFN może 
być wypowiedź sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków 
,,Lechia" \V Hanau, Lecha Szamotulskiego, zamieszczona na łamach .,Gło
su Polskiego". Nawołując Polonię w RFN i na całym świecie do nie
sienia pomocy krajowi w trudnym okresie przełomu lat 1980/81 autor 
pisze: ,,Na absurd zakrawa nonsensowna, niezdrowa, pseudorywalizacja 
między poszczególnymi organizacjami, a ściślej mówiąc między ich za
rządami, polegająca na udowodnieniu, który związek jest największy, 
najbardziej polski i patriotyczny". ,,Wydaje mi się Przyjaciele, Ko
ledzy ze »Zgody«, »Rodła« [ZPwN - przyp. J.M.K.], »Lechii<< czy Pol
skiego Stowarzyszenia Kulturalnego, czy też innych organizacji, że je
dynym naszym celem jest polskość i Polska, taka jaka jest". Z tej 
wspólnoty celu, mimo różnych trudności, jakie przeżywają poszczegól
ne organizacje, wynika dla autora i dla całej Polonii wniosek: ,,Prze
baczmy więc sobie wzajemne kłótnie i waśnie. Weżmy się do właściwej 
naszej działalności, do. działalności pięknej, bo patriotycznej . . . Zjed
noczmy się w naszym działaniu i skoncentrujmy się na pomocy dla na
szej Ojczyzny . . . której „osiągnięciami chcielibyśmy się znów cieszyć 
i chwalić" 49

• 

Powyższa wypowiedź oraz wiele innych faktów z działalności polo
nijnej okresu powojennego skłaniają do kilku końcowych wniosków: 
-- Przez sam fakt założenia organizacji, a następnie kontynuowania 

działalności ludzie skupieni w organizacjach polonijnych manifestu
ją swe przywiązanie do polskości i Polski. 
Zachowując lojalność wobec kraju zamieszkania Polonia coraz czę
ściej widzi potrzebę działalności, opierając się na więzi z Macierzą 
bez względu na poglądy polityczne. 
Przejawem więzi z· krajem jest żywe i często jednolite reagov,:anie 
Polonii na przemiany i wydarzenia w nim zachodzące (występowa
nie w obronie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, organizowanie 
obchodów millenijnych i innych rocznic państwowych i kościelnych, 
udział w akcjach społecznych na rzecz budowy Szkół Tysiąclecia, 
Centrum Zdrowia Dziecka, odbudowy Zamku Królewskiego w War
szawie itp.). 

�s GP, nr 10, 17 V !9iS. 
o GP, nr 2, 24 I 1981.
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Stabilizacja życiowa zarówno „starej", jak i „nowej" emigracji w RFN 
sprzyja zacieraniu się między nimi różnic w podejściu do wielu 
kwestii związanych z działalnością polonijną zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz organizacji. Sprzyja to podejmowaniu prób współ
pracy pomiędzy nimi, zgodnie z dość powszechnym odczuciem pilnej 
potrzeby więzi międzyorganizacyjnej. 
Jedynie partnerskie stosunki gwarantują trwałą ich współpracę dla 
dobra całej społeczności polonijnej obecnie i w przyszłości. 
::'formalizacja stosunków pomiędzy Polską a RFN stwarza Polonii 
szansę udziału w pracy na rzecz zbliżenia obu państw. 

ZUSA:\B-IENARBEIT Z\VISCIIEN DEN AUSLANDSPOLNISCHEN 

ORGANISATIONEN IN DER BRD 

Dle neue polnische Emigration in Westdeutschland war nach dem Zweiten 

Weltkrieg durch em1ge Organisationen vertreten. Darunter waren gewerk

schaftliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche, vormundschaftliche, kultur-und bil

dungsbezogene, karitative, geschaftliche und politische Organisationen vertreten. 

Der Tatigkeitsbereich und die Bedeutung dieser Organisationeu waren griissten

teib begrenzt, deshalb konnten sie uuf die Verbesserung der schweren Lage 

vo:: Hundcrten Tausend Polen kcinen nennenswerten Einfluss ausiiben. 

Einen grosseren Einfluss ubten die gesellschaftlichen Organisationen, von 

denen die nachstehend genannten bis heute bestehen: Związek Polskich Uchodź
ców (ZPU) (Bund der Polnischen Auswandercr), Stowarzyszenie Polskich Kom

batantów (SPK) Gesellschaft der Polnischen Kriegslcilnehmcr), Polski Zwią

zek Inwalidów Wojennych (PZIW) (Bund der Polnischen Kriegsbeschadigten), 

und andere, deren Einflusse sich im Laufe der Zeit verringerten. Politische 

Differenzen und personliche Auseinandersetzungen haben die friedlichen Aktivi

tatci, dieser Organisationen zugunstcn des Polenzentrums in· der BRD beein

trachtigt. 

Die grosste auslandspolnische Organisation der alten Emigration „Związek 

Polaków w Niemczech" (ZPwN) (Bund der Polen in Deutschland) hat ihrc 

Tatigkeit wiederbelebt. Dieser Bund wurde 1950 in zwei Organisationen gespaltet: 

Związek Po\.ików „Zgoda" (ZPZ) (Bund der Pełen „Zgoda") und ZPwN. Die 

Spaltung erfolgte ausser mehreren anderen Ursachen hauptsachlich auf Grund 

unterschiedlicher Auffassung der gesellschaftlich-politischen Wandlungen in Po

len. ZPZ crklarte sich fiir die feste Verbindung mit dem Mutterland. Der 

Wetlslreit zwischen dcn beiden Organisationen war sehr ungi.instig und hat der 

ga1!2en Bewegung der Auslandspolen in der BRD einen Schaden zugcfugt. Die 

ersten Versuche, die Missverstandnisse zu klaren und die beiden Organisationen 

sogar zu vcreinen, wurden 1957 unternommcn. Im Laufe der Zeit hat auch 

ZP\,·� das Bedurfnis nach der Verbindung mit dem Muttrland anerkannt, das 

zu:· Bedingung des Polentum�erhaltung wurde. Mehrere Treffen \·on Vertretern 

aus ZPZ und ZPwN haben zwar keine cndgi.i!tige Vereinigung hei:beigefi.ihrt, 

abe:· einen Weg zur Zusammenarbeil gebahnt. Ais eine gule Prognose fiir 

die Zukunft komite dm; steigcnde Bedurfnis nuch einem Kontukt mit dem Vater

land angesehen werden, ohne die unterschiedlichen politischen Anschauungen 

in Betracht ziehen zu miissen. Das standesgemass gewordene Leben sowohl der 

„ne·,:en" ais auch der „alten" Emigration trug zur Aufnahme der Kontakte 

zw:,chen die;en Organisationen der _.\uslandspolcn bei. 




