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JANUSZ M. KUPCZAK 

DZIAŁALNOŚĆ POLONIJNYCH KOL MŁODZIEŻOWYCH 

W WESTFALII I NADRENII PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Po zakończ�niu II ,wojny światowej samorzutnie powstające w po
szczegó1nych strefach okupacyjnych Niemiec polonijne ,grupy młodzie
żowe ·i ich aktywność na polu kulturalno-oświatowym, ideowym i spor
towym; dały początek odradzającemu się ruchowi młodzieżowemu. 
Coraz to śmielsze, ale jeszcze nie ,skoordynowane próby ,organizowania 
kół młodzieżowych miały poparcie naczelnej organizacji starej emigracji 
Zwią:1',ku .Polaków w Niemczech '(dalej ZPwN). Początki tworzenia tych
że kół zapowiadały działalność jedną z najważniejszych w życiu spo
łecznym Polonii. 

Wobec koniec:mości ratowania młodzieży polskiej przed dalszym 
zgermanizowaniem oraz potrzeby przygotowania kadry przyszłych dzia
łaczy związkowych, praca na ,tym polu była szczególnie odpowiedzia'lna, 
a jednocześnie bardzo trudna. Brak materiałów i ws2!echstronnych źró

deł nie pozwal'a na pełne .prześledzenie rozwoju ruchu młodzieżowego 
we wsz)71Stkich strefach okupacyjnych Niemiec. Uczynić to możemy na 
przy/kładzie organizacji westfalska-nadreńskiej w strefie . brytyjskiej. 

Działalność młodzieżowa, .podobnie jak działalność całego ruchu pol
skiego ,w Niemczech zachodnich, .napotykała duże trudności zarówno ze 
strony władz alianckich, jak i zachodnioniemieckich. Pragnienie utrzy
mania polskości było wśród Polonii jednak mocniejsze od bieżących 
trudności, a młodzież obok uczestnictwa w chórach i kur,sach języka 
pol�iego chętnie chodziła na kur,sy wychowania fizycznego i tańca 
w Herne, Gelsenkirchen i Oberhausen, organizowanych przez ZPwN 
z wydatnym poparciem kraju. Z końcem 1947 r. działało w Westfalii 
i Nadrenii 18 kół młodzieżowych. W następnym roku pierwsze grupy 
młodzieży wyjeżdżały już ina kursy wakacyjne do Polski. 

Powołanie ,w październ�ku 1948 r. przy Zarządzie Głównym ZPwN 
w Bochum referatu młodzieżowego z Leo.nem Nagórskim, jako jego kie
rownikiem, było ważnym momentem w działalności młodzieżowej, dotąd 
luźno związanej ze ZPwN 1. 

1 Autor dziękuje p. Leonowi Nagórskiemu z Recklinghausen (RFN) za mate

riały poświęcone historii ruchu młodzieżowego w Westfalii i Nadrenii. Sprawo-

' 

-·
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Rozwój kół młodzieżowych we wszystkich, strefach okupacyjnych 
Niemiec, a zwłaszcza w ·strefie radzieckiej, zrodził po,trzebę powołania 
do życia naczelnej organizacji młodzieżowej dla całych Niemiec. Okazją 
ku temu był zwołany w dniach 5-6 VI 1949 r. w Berlinie I Zjazd Mło-

, dzieży Polskiej w Niemczech 2• Nieudzielenie zezwolenia na przyjazd do 
Berlina delegacjom ze strefy amerytkańskiej i francuskiej ograniczyło_ 
liczbę uczestników I Zjazdu do przedstawicieli kół młodzieżowych Ber

lina, strefy ·radzieckiej (Saksonii, Turyngii, Meckleburgii, Magdeburga, 

Senftenbergu) oraz Westfalii i Nadrenii, z której przyjazd połączony 
był z niemałymi trudnościami 3, 

Znaczenie I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech było :w'ielo

rakie. Po raz pierwszy po wojnie ujęto w odpow�ed:nie ramy organizacyj:

ne -cały ruch młqdzieżowy. Na Zjeździe wybrano 25-os:obową Radę Mło
dzieży Polskiej w Ni€mczech, obejmującą przedstawicieli młodzieży 

polonijnej we wszystkich strefach okupacyjnych. Na czele Rady stało 
5--osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący Felicjan Balcerek 
(Berlin), dwóch zastępców Leon Nagórski (Westfalia) i Witold Frensz 
(Berlin), sekretarz Kazimierz Wehlke, skarbnik Tadeusz Ledwolorz (oby-

·-dwaj z Senftenbergu) 4• Ponadto zorganizowano w Berlinie Biuro Mło
dzieży Polskiej przy ,tamtejszym ZPwN. Po raz pierwszy przygotowano
ramowy plan pracy i wytyczne dla działalności kultura:lno-oświatowej
i sportowej 5

• I Zja7;:d dał nowy impuls do organizowania w całycp Niem
czech podstawoy;ych komórek terenowych przyszłego Związku Młodzieży 
Polskiej 6

• Berlińskie spotkanie kończyło jeden z_ etapów działalności 
młodzieżowej w jego dotychczasowej iormie oraz panujących warun
kach politycznych. _Planowany, kolejny Zjazd_ w Berlinie przewidziany 
na 8-9 XII 1949 ·r., nie doszedł już_ do skutku 7, ,tak jak nie udało się 

zdanie z I Walnego Zjazdu rmężów zaufania ZPwN z 20 I 1946 w Herne. Sprawo
zda-nie L. Nagórskiego z działalności kół śpiewaczych i młodzieżowych w 1948 
i 1949 r. (mat. w posiadaniu autora). Archiwum A:kt Nowych (dalej AAN) w War
szawie, akta 267/IV, teczka 39. Okólnik ZPwN z 14 X 1948 r. 

9 Zjazd Młodzieży Polskiej w Niemczech. Berlin, 5-6 VI 1949 (broszura zja
zdowa). 

3 W obradach uczestniczyli w charakterze gości: przedstawiciele polskich władz 
konsularnych, Zarządu ZPwN w Berlinie, studentów polskich i Związku Mło
dzieży Polskiej z kraju. 

4 Uchwala I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech z 5 VI 1949 r., [w:) Zjazd

Młodzieży Polskiej w Niemczech. Berlin 5-6 VI 1949, s. 34 i n. 
5 Tamże, oraz Pozjazdowa Deklaracja Młodzieży Polskiej w Niemczech (dla 

we·stfalii i Nadrenii) (kopia maszynopisu w posiadaniu autora). 
o Tamże.

· · 

7 AAN, 267/IV, tec2ika 15. Okólnik ZPwN, Nr 4/49, 16 X 1949, w którym in
formowano o planowanym Zjeżdzie. Okólnik ZPwN Nr 5/49 odwołał Zjazd bez 
podania przyczyn. 
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zrealizować planu ·powołania Związku Młodzieży Polskiej w Niemczech. 
W wyniku :powstania RFN zmieniły się także warunki działalności mło
dzieżowej. W atmosferze walki z komunizmem i obozem -socja'listycznym 
dużej odwagi wymagało głos'.?enie haseł i postulatów I Zjazdu, a tym 
bardziej ich realizacja ·W terenie. Między innymi rezolucja zjazdowa 
głosiła nierozerwalną łączność z Macierzą i solidarność z polityką i po
czynaniami rządu Po}ski Ludowej oraz ce_lami Światowej Federacji Mło
dzieży Demokratycmej - jednoczenia ruchu młodzieżowego całego świa
ta w walce o pokój, zmobilizowania sił „zdolnych uni.(:!estwić mordercze 
plany imrperialistów i podżegaczy wojennych" 8

• Wyrażono „radość z po
stępującej demokratyzacji wśród licznych szeregów młodzieży niemiec
kiej, której ,piękny przykład daje obecny Kongres Wolnej Młodzieży 
Niemieckiej w Lipsku" 9. Na Zjeździe ogłoszono także Dzies'ięć prawd
młodzieży polskiej w Niemczech 101 w_ myśl których „Młody Pola� w Niem-

. czech jest wiernym synem swojej OjczyZ:ny" ,(1). ,,Młody. Polak wie, że 
według jego czynów cudzoziemcy oceniają ogół Polaków" (2). ,,Mło
dy Polak w Niemczech przygotowuje się do powrotu do Ojczyzny i hasło 
powrotu zaszczepia wśród TOdaków swego otoczenia" (9). 

Wygłoszone przemówienie zjazdowe oraz wysłane do przYM7ódc�w 
Polski Ludowej rezolucje i listy zawierały mocne akcenty patrriotyczne, 
świadczące o dojrzałości politycznej działaczy młodzieżowych. Wyrażano 
solidarność z narodem ;Polskim w olbronie granic na Odrze i Nysie, 
uznanie dla 1budownictwa socjalistycznego ustroju i sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim. Leon Nagórski jako przewodniczący delegacji westfalsko
nadreńskiej, charakteryzując dotychczasowe osiągnięcia swojej· organi
zacji, mówił na Zjeździe, ,,że w Westfalii i Nadrenii nie stoimy sami, 
nad nami czuwa wyciągnięta, serdeczna ręka polska sprzymierzona z pogro
micielami armii faszystowskiej - wielkim Związkiem Radzieckim" 11.

Zgodnie z zaleceniami I Zjazdu ,przyjęto p9dział organizacyjny terenu 
Zagłębia Ruhry na dwa okręgi: westfalski z. ·siedzibą w Bochum i nad
reński z sie�zi!bą w Oberhausen, w których zaczęły działać rady tere-· 
nowe. Przystąpiono do szkolenia przyszłych działaczy terenowych zgod
nie z programem uwzględniającym aspekty wychowawcze, ideowe, kul
turalne, oświatowe i sportowe. Mając 1I1a uwadze ewentualny powrót do 

·kraju głoszono: ,;My, synowie i córki robotników, górników i hutników,
szkolimy się w pracy społecznej, wzorując się na naszej młodzieży w kra
ju. Wychowujemy się na przyszłych pracowników społecznych, świado-

a Rezolucja I Zjazdu Młodzieży Polskiej w Niemczech, [w:] Zjazd Młodzieży ... ,

s. 37.
o Tamże, s. 38. 
10 Tamże, s: 12. 
11 Fragment przemówienia L. Nagórskiego, na I Zjeździe, .[w:] tamże, s. 22.

Organizację westfalska-nadreńską reprezentowali ponadto Edward Maćkowiak 
i Janina Wdowikówna. 



366 Janusz M. Kupczak 

mych swych celów dla dobra naszego kraju, naszej Polski'! 12. Dalszy 
rozwój or,gainizacji rmłodzieżowej widziano w dążeniu do powiększania 

-li:cZJby członków, zwoływaniu regularnych zbiórek poszczególnych ikół
oraz posiedzeniach rad terenowych, propagowaniu współpracy i współ
zawodnictwa pomiędzy kołami, organizowaniu rocznych Walnych Z jaz- ·
·dów Młodzieży, współpracy z Zarządem Głównym ZPwN w Bochum,
mężami zaufania poszczególnych ,gromad, rnauczycielami i kołami kobiet.

Z końcem 1949 r: działało w 1Zagłębiu Ruhry 26 kół młodzieżowych,
których dorobek oceniono na Zjeździe Młodzieży Polskiej w Westfalii
6 XI 1949 r. ,,W dniu tym młodzież polonijna raz jeszcze połączyła się

·mocną więzią, a:by .strzec wiernie swych narodowych ideałów i zama-
. nifestować ,wrogom naszej Ojczyzny swój ipozytywny ,stosunek do niej" 13

• 

Na ożywienie działalności kół miała wpływ wydatna pomoc ZPwN i kra-
ju w postaci sprzętu sportowego, materiału śpiewaczego i tanecznego, 
organizacja odipow:iedrnich kursów, różnych form szko1enia i odczytów. 
·Na zbiórkach uczono języka polskiego i poprzez głośne czytanie książek,
prasy polskiej, a szczególnie „Głosu Polskiego",· pisanie korespondencji
do ·związtkowej ,gazety 14 dlbano o stały ik:ontakt ze słowem polskim. Uczo
no· wiedzy o Polsce opracowując odczyty historyczne, geograficzne li-

' terackie i,tp. 15, zapraszając na nie także gości spoza koła. Słuchano au
dycji Polskiego Radia, których program był żywo dyskutowany, oglą
dano projekcje polskich filmów. Du.;.y aapek,t v.:ychowawczy miała akcja 
„Samopomocy Młodzieżowej'.' polegająca na niesieniu pomocy osobom 
·starszym i inwalidom. Organizowano zajęcia w za/kresie prac ręcznych
(modelarstwo, papieropla·styika, dekoratorstwo itp.), popularyzowano fi
latelistykę.

Koła młodzieżowe miały ambicję kontynuowania pracy oświatowej
i ,wychowawczej zapoczątkowanej w szkółkach, dlatego uroczyście przyj
mowano w poczet członków koła uczniów kończących swą edukację
-s21kolną 16• Duży wydźwięk pa,triotyczny i wychowawczy miało pasowa
nie sztandaru lfoła młodzieżowego. Z tej okazji organizowano zazwyczaj
uroczystości o szerszym zasięgu z udziałem najwyższych władz ZPwN, de
-legacji innych grup. organizacyjnych i zespołów artystycznych. ,,Sztan
darze młodzieży - mówiły słowa pasowania - pasuję cię sztandarem
Rodła ... Pulblicmie zadokumentowaliśmy, że jesteśmy Polakami, że

12 Tamże, s. 23. 
is Walczymy o młode pokolenie (Cześć Ojczyźnie, nr 10/12, 24 XII 1949, Biuletyn 

-Informacyjny ZPwN w Hamburgu).
14 Archiwum prywatne (dalej: Arch.) L. Nagórskiego z Recklinghausen, Spra-· 

woz.danie z . konferencji kierowników kół młodzieżowych, Bochum, 31 III 1950. 
15 Arch. L. Nagórskiego, Projekty odczytów dla młodzieży ZPwN. Komunikat 

dla wszystkich uczestników kół młodzieżowych, Bochum, 19 X 1951. 
16 Arch. L. Nagórskiego, Komunikat do wszystkich kierowników kół młodzie

żowych, Boc�um·, 31 III 1951. 
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z Narodem Polskim złączeni jesteśmy na wieki. Rodło jest symbolem 
walki i walczącego Polactwa w Niemcze�h ... Noście go dumnie, jako 
znak Waszego pochodzenia i łączności Waszej z naszą Matką Ojczyzną -
Polską" 11. 

W kołach młodz,ieżowych .prowadzono ożywioną działalność śpiewa
czą i tanecmą i chy;ba tu należy doszukiwać się głównego źródła utrzy
mania języika polskiego, znajomości tradycji i folkloru, k.tórego prezen
tacja dawała wykonawcom wiele satysfakcji, napawała dumą. Pracę 
w tyrrn zakresie zaczynano od nauki pieśni, wierszy i prostych układów 
tańców ludowych. Daiło to następnie możliwość stworzenia .zespołów śpie
waczych i tanecznych. Większość młodzieży należała ponadto do związ
kowych chórów, działały zespoły muzyczne, zaczęto organizować przed
stawienia estradowe i teat-ralne 1s. 

Duż!=l wagę pr,zywiązywano do rozwoju sportu. W tym celu powołano 
Okręgowe Rady Sportu osobno dla Westfalii i Nadrenii. Zadaniem Ra
dy było dbanie o proporcjonałne rozmieszczenie sprzętu sportowego i or
ganizacja zawodów 10. Według s.tanu z 30 IX 1950 r. łącznie w 20 kołach 
młodzieżowych działało 8 sekcji piłki nożnej, 6 - piłki isiatkowej ·i 15 -
teni'Sa stołowego. Ponadto prowadzono treningi lekkoatletyczne. W la
tach 1950-1952 przeprowadzono np. 130 treningów tenisa stołowego 
i 70 siatkówkii, rozegrano 25 meczów piłki nożnej, 33 tenisa stołowego 
i 8 siatkówki. ,,. 

· Prowadzenie działalnoś.ci młodzieżowej nastręczało ·sporo trudności,
szczególnie ze względu na brak odpo,wiedniej ka,dry działaczy. W tym 
celu Referat Młodzieżowy przy ZPwN wysyłał w teren szereg gotowych 
materiałów, konspektów i projektów planów .pracy 20 z 

1

zaleceniem dosto
sowania ich do warunków Jokalnych. Dokonywano wizytacji i hospitacji 
zajęć w kołach Tozwiązując na miejscu ':'7iele problemów. W latach 

'1952-1953 wizy;towano ok. 140 razy wspomniane koła. Organizowano 
k<?nferencje o charakterze szkoleniowo-instruktażowym dla kierowni-' 

11 Uroczystość pasowania sztandaru· młodzieżowego, gromady Gelsenkirchen, 

23 VI 1951, z udziałem prezesa ZPwN Stanisława Paszkowiaka i L. ·Nagórskiego 

{Głos Polski, nr 25, 21 VII 1951, tygodnik ZPwN w Bochum). Sprawozdanie i uro

czystej akademii z okazji pasowania sztandaru młodzieżowego w gromadzie Reck
linghausen-Sild, 10 IV 1949 r. (tekst pasowania w posiadaniu autora). 

1s Opracowano m. in. operetki: Słowiczek, Wesele Jagny, Kłótnia o wiatr.
1� Rozmieszczenie sprzętu sportowego na terenie Westfalii i Nadrenii, stan 

z 8 IV 1952 r. (w posiadaniu autora). 
20 Plan pracy młodzieżowej na rok 1950/�1. Materiał instruktażowy do ·pro

wadzenia zajęć sportowych z siatkówki, koszykówki, tenisa stofowego, piłki noż
nej. Konferencja kierowników kół młodzieżowych 30 III 1952 r. w Bochum (w po

siadaniu autora). 
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ków tychże kół itp. 21 Przeglądem osiągnięć kół młodzieżowych Westfalii 
i Nadrenii były walne zjazdy, połączone z występami artystycznymi, 
zawodami sportowymi, lct:óre przeistaczały się w manifestacje polskości 22

. 

Brały w nich udział rów.nież zaprzyjaźnione koła z Hamburga, Bremy 
i Hanoweru. Wygłaszane z tej okazji przemówienia programowe L. Na
górskiego wskazy.wały na konsekwentną realizację programu nakreślo
nego ,przez I Zjazd. W okresie walka. wewnętrznej w ZPwN kola mło
dzieżowe opoWliedziały się po stronie grupy .związkowej głoszącej więź 
z Macierzą. ,,Czynem 22 11pca wykażemy naszemu starszemu społeczeń
stwu .. . iż stoimy wspólnie i zwarcie za Zarządem ZPw N Dzielniicy III 
i nie damy ,wyrwać· ze siebie d?mę narodową, swego ducha polskiego, 
jak też i miłości ido naszej ukochanej Ojczyzny Polski Ludowej" 23. 

L. Nagórski, ustosunkowując się do ówczesnej napiętej sytuacji mię
dzynarodowej, mówił w imieniu młodzieży: ,,nadchodzące ciemne chmury
nowej ,burzy wojennej mogą zostać rozbite, o ile klasa robotnicza ws'.żyst
kich narodów miłujących pokój za wszelką cenę zdecyduje nie na pro
dukcję armat, bomb aitomo,wych, lecz na produkcję traktorów ... ipoko
jowe użycie energii atomowej" 24 .. 

Praca wychowawcza i atmosfera towarzysząca ratowaniu polskości 
wśród dzieci i młodzieży, pomoc władz związkowych oraz _możliwości 
wyjazdów na kolonie d. obozy _do Polski sprawiły, że coraz powszechniej, 
z większą świadomością niż dotychczas, mówiono: ,,Dumni jesteśmy ze 
swego ,pochodze�ia ... i ze swej Ojczyzny ... Jest wiadomą rzecfą, że 
nikt z nas chociażby :zaparł się swej polskości ... mówH tylko po nie
miecku i zabraniał dzieciom ,swoim uczęszczać do szkółek polskich, to 
nie staje się nigdy Niemcem, gdyż· wszy,scy jesteśmy cząs1Jką narodu 
polskiego. Polakiem jest ten, który ma poiskie Śerce, który pochodzi 
·z po1skich ·rodziców" 2s. W cytowanych materiałach obok akcentów pa
triotycznych zwracano także uwagę na trudności w pracy z .dziećmi
i mło@ieżą. W miarę UJpły,wu czasu, ·w atmosferze dynamicznych prze
mian społecznych, politycznych i gospodarczych raczej nie sprzyjają
cych utrzyma·niu polskości, mimo wysiłków działaczy, młode pokolenie

u Projekty odczytów dla młodzieży. Ważniejsze daty z historii Polski - mło
dzieży do wiadomości. Projekt przeprowadzenia zbiórki młodzieżowej pt. Do 
wszystkich kierowników kół młodzieżowych ('w posiadaniu autora). 

22 Wielki Zjazd Młodzieży Polskiej w Niemczech 3 VI 1951 r. w Wattenscheid -
500 młodzieży (Głos Polski,· nr 19, 9 VI 1951; Głos Polski, nr 19, 14 V 1955; Głos 
Polski, nr 18, 5 VIII 1956; Głos Polski, nr 25, 22 VI 1957; Głos Pol-siki, nr 28, 9 VII 
1960; Głos Polski, nr 23, 1967). 

2:1 Głos Polski, nr 25, 21 VII 1951. 
2-1 Głos Polski,, nr 20, 16 VI 1951. 
2s Z-przerriówi�nia L. Nagórskiego na Walnym Zjeździe Młodzieźy, 21 1i 1953 r. 

(w posiadaniu autora). 
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polonijne coraz bardziej traciło !kontakt z organizacją polską. Nowi 
członkowie kół by.li rzadkością, ld.cz,ba kół także malała. 

Ta:b. 1. Koła młodzieżowe w Westfalii i Nadrenii 

w latach 1948-1956 

Rok 11948· 11949 11950 11952 / 1953 11954 11956 

Liczba I
18 26 .I kół 20 15 11 11 10 

,-----=--
----,--

---

Liczba 
członków 240 l 208 107 I - -

źr ó d ł o: Sprawozdania z pracy kół młodzieżowych na terenie Westfalii 
i Nadrenii z lat 1948-1956 (w posiadaniu autora). 

N a przyczynę takiego stanu rzeczy złożyły się m. in. obawy rodzi
ców przed ewentualnymi. szykanami władz z tytułu przynależności do 
organizacji polonijnych, co było pozostałością okresu prześladowań hi
tlerowskich, przekonanie, że intensywna nauJrn języka polskiego wpływa 
ujemnie na edulka�ję ich dzieci i młodzieży w szkole niemieckiiej, a tym 
samym opóźnia ri:ch szanse arwarisu społecznego. Znajomość języka pol
skiego była czynnikiem integrującym grupy młodzieży, tymczasem 'Szkol
nictwo polonijne obejmowało nauczaniem niewielki procent po,lskich 
dzieci. Innej przyczyny ewentualnej o'bojęt�ości młodzieży należy szukać
nie ,tylko w mentalności młodych ludzi, a.le przede :wszystkim w formie
obcowania stanszego pokolenia z młodzieżą" 26

• Powszechną rzeczą było 
mówienie w domu po niemd.ecku, nowe formy pracy społecznej i po
mysły młodych, mające, niejednokrotnie w warunkach polonijnych 
aw;;,ngardowy charaMer, nie za-wsze znajdowały ap�obatę starszych. 
W dyskusji nad rozwojem kół młodzieżo,wych coraz częściej padały gło
sy krytyczne. Mówiono o braku dyscyipliny organizacyjnej, o zaniedbaniu 
nauki języka polskiego „poprzez własne lenistwo i obojętność ... otwar
cie mówiliście do mnie [A. Wagnera - przyp. J. M. · K.], że społeczeń
stwo nasze jest bardzo zmaterializowane. Trzeba być dalej idealistą. 
Jesteście młodzieżą naszej Ojczyzny Ludowej" 21. ,,Dziś jest tak, że dużo 
naszej młodzieży gubi się w wygodności" 2s. 

2e Wypowiedź działacza Związku Polaków „Zgoda" Ignacego E. Łukasczyka 
z Essen (Głos Polski, nr 37, 25 X 1969). Związek Polaków „Zgoda" w RFN powstał
w 1950 r. w wyniku rozłamu w ZPwN. Opowiadał się on za utrzymaniem ścisłej, 
więzi z Macierzą. 

27 Protokół z konferencji kierowniików kół młodzieżowych i uczestników kur-
su świetlicowego, 16 II 1!]..55 (w posiadaniu autora). Augustyn Wagner należał do

. czołowych działaczy ZPwN, był jednym ze współzałożycieli ZP „Zgoda". 
2s Sprawozdanie z konferencji kierowników k(lł młodzieżowych 20 XI 1957' 

w Recklinghausen (w posiadaniu autora). 
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Aktyw związkowy i młodzieżowy dostrzegał, iż w warunkach · coraz 
większego dobrobytu i p·og,oni za pieniądzem' (pracowano po 12-14 go
dzin dziennie) niełatwo będzie kontynuować dailszą działalność. Tak ·było 
tym bardziej, że organizacja nie była w stanie zaoferować młodzieży 
czegoś ,bardziej atrakcyjnego, na miarę potrzeb i coraz szerszych zainte-
resowań, brak 1było własnego, stałego obiektu, klubu czy świetlicy. Po-
nadto kurczyły się zwar.te skU1pi

1ska polskie w Niemczech. W otoczeniu 
niemieckich sąsiadów zgermanizowanie było swoistym przystosowaniem 
się do życia, było w oczach młodych naturalną funkcją postępu gospo
darczego i technicznego. W 1połowie lat pięćdziesiątych dobiegał końca 
okres działalności młodzieżowej opartej na entuzjazmie i bezinteresow
nym trak'towaniu zajęć. 

Dotychczasowy dorobek młodzieżowy mógł jednak procentować na
dal, stan zaawansowania bowiem w pracy ku1turalno-oświa,towej naj
bardziej aktywnej części młodzieży, obok dalszej działalności kół mło
dzieżowych, ;pozwalał .na tworzenie zespołów pieśni i tańca. Talk więc 
na przełomie lat 1954-1955 z połączenia wielu małych ,grup wokalnych 
i tanecznych powstały zespoły pieśni i tańca „Westfalia" w Bochum, 
prowadzony przez L. Nagórskiego, oraz „Nadrenia", prowadzony przez 
Maria1I1a Grajewskiego 29. Dały one .początek nowej formie działalności 
młodzieżowej, skupiając łącznie ponad 100 osób 30

• Zespoły powyższe 
obok swoich :podstawowych funkcji przygot·owywania Tepertuaru wo
kalno-tanec:mego prowadziły rów:nież akcję odczytową, · naukę języka 
polskiego, działalność sportową. Utworzono w ·Recklinhausen orkiestrę 
dętą. Działalność tych zespołów, a przede wszystkim występy o więk
szym wydźw,ięku ·propagandowym, na wyższym niż dotychczas pozio
mie artystycznym, wyszły ipoza środowisko polonijne w Niemczech za
chodnich do Belgii, Danii, Holandii, Francji i Polski 31• Nowe formy pra
cy, a także większe możliwości wyjaZidów do Polski po 1956 r., tak na 

29 „Żeby wszystkim propozycjom podążyć brak nam czasu. Proponuję, by 
ćwiczenia w sporcie . . . przyłączyć do prób zespołów .pieśni i tańca. Będzie 
w zwią2Jku z tym mniej wydatków finansowych" (Wypowiedź przedstawiciela 
koła młodzieżowego w Walsum-Dinslaken Franciszka Walkowskiego) w: Spra
wozdanie z · konferencji kierowników kół młodzieżowych i uczestników kursu 
-świetlicowego 16 XI 1955 w Bochum (w posiadaniu autora). Zespół „Westfalia" 
-odbył pierwszą próbę 25 IV 1954 r.

30 Sprawozdanie z rocznej działalności kół młodzieżowych i zespołów pieśni 
i tańca w 1956 r. (w posiadaniu autora). 

31 W latach 1954-1956 zorganizowano ok. 50 imprez z udziałem tych zespołów. 
Sprawozdanie komórki młodzieżowej z przebiegu ostatnich 2 lat, od 14 III 1954 
·do 24 III 1956, Wattenscheid (w posiadaniu autora).



.. 

Janusz M. Kupczak 371 

występy, jak i na wakacyjne kursy, pomoc w postaci reper.tuaru i stro
jów regionalnych. przysporzyły zespołom nowych członków 32. 

Podobną drogę rozwojową przechodził, utrzymujący ścisłe kontakty 
z ośrodkiem westfalskim, zespół pieśni i tańca „Krakowiak" z Hamburga. 
Z małej gmpy dziecięco-młodz-ieżiOwej, prowadzącej od 1948 r. pracę 
oświatową i sportową, ,powstał jeden z -najlepszych zespołów folklory
stycznych. Jego założyciel i kierownik Stefan Mruczek, uzdolniony dzia
łacz związkowy, młodzieżowy, nauczyciel szkółek polonijnych i współza
łożyciel Związku Polaków „Zgoda", dopracował się Ż zespołem wysokie
go poziomu artystycznego, co sprawiło, iż „Krakowiak" jest znany nie 
tylko społeczności polonijnej, a,le i zachodnioniemieckiej 33. W miarę 
rozwoju powyższych zespołów, ldóre częściowo przejmo.wały rolę kół 
młodzieżowych, te ostaJtnie uległy w latach 1963-1964 całkowitej li
kwidacjri. 34• Wielu działaczy młodziei)owych prze:szło do pracy w Związku
Polaków „Zgoda", pełniąc tam odpowiedzialne, kierownicze funkcje 35

• 

Niemal cała działalność polonijna na obszarze Westfalii i Nadrenii 
była w pewnym sensie synonimem tradycji. Należy bowiem pamiętać, iż 
wierność ta ,była w niemałej mierze spowodowana wyrwaniem w przesz
łości emigrantów z ich tradycyjnego środowi1ska polskiego. Często bez
radni, bez znajomości języka niemieckiego skupiali się· w celu samoobro
ny i wzajemnej ,pomocy w or.ganizacjach poJ.ionijnych {w Gelsenkirchen, 
Oberchausen, Esse·n, Bochum, Recklinghausen, Dortmundzie i · innych), 
tworząc swoi,ste „getta". W tych warunkach, oparte na tradycyjnej or
ganizacji, wiedzy i poglądach, budowano po II wojnie światowej szkol
nictwo, koła młodzieżowe, artystyczne i całą strukturę organizacyjną, 
która nie wytrzymywała próby czasu. Istnieje zasadnicza różnica w po
stawach i poglądach pomiędzy emigrantami, którzy opuścili Polskę, a ich 
dziećmi ·i wnukami lł:rodzonyuni i wychowanymi w kraju imigracyjnym, 
którzy najczęściej są obywatelami ,tego kraju, uczestnicząc aktywnie 
w jego życiu gospodarczym i kulturalnym. Odii;;uwanie się od społeczności 
tego samego pochodzenia narodowego było podyktowane inajczęściej 
chędą uzyskania awansu społecznego, dążeniem do wniknięcia· w nową 

s2 Sprawozdanie młodzieżowe z rocznej działalności Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Westfalia", 1 I 1961-31 XII 1961 (w posiadaniu autora). W latach 1956-1958 od
były się 32 imprezy (Sprawozoanie z przebiegu pracy młodzieżowej w okresie 
25 III 1956-30 III 1958, w posiadaniu. autora). 

33 Na podstawie listu St. Mruczka oraz rozmowy z nim w Hamburgu. 
34 Obecnie reaktywuje się ponownie działalność k:ół n:i1odzieżowych w ramach 

·zp „Zgoda". Z ram'ienia „Zgody" opiekę nad kołami powierzono A. Knicikowi
z Oberhausen.

35 Aktualnie Antoni Knicik pełni funkcję wiceprezesa ZP „Zgoda", Bernard
Szczepaniak pełnił podobną funkcję w latach 1974-1977, L. Nagórski jest kie
rownikiem biura zwią2'Jkowego (ZP „Zgoda") w Bochum i nadal prowadzi zespół
,,Westfalia".
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społeczność oraz ipodkreślenia, że wyszło się ostatecznie z dyskrymino
wanej pozycji rodziców czy dziadków as. Tu należy m. 1n. szukać przy-
czyny stale malejącej liczby uczniów w szkółkach .polskich, w zespołach 
artystycznych i i!liilych organizacjach, likwidacji kół młodzieżowych, 
postępującego procesu zanikania znajomości języka po1'skiego wśród 
dzieci i dorosłych. 

Mimo postępującego procesu przystosowania kulituralnego i asymi
lacji pozostaje wśród Polonii świadomość pochodzenia i wrażliwość na 
wszystko, co polskie, która wbrew ,pozorom odżywa na nowo w trzecim 
i czwartym pokoleniu emigracyjnym. Wzrost kontaktów turystycznych, 
udział w koloniach i obozach, kursach języka polskiego i kultury pol
skiej, kształcenie młodzieży polonijnej w ,pol'Skich szkołach wyższych, 
a także wiele innych form współpracy Polonii z krajem odciążyło w po
ważnym stopniu organizacje polonijne w ich wysiłkach na rzecz utrzy
mania polskości. Ddbrą prognozą na przyszłość może być rosnąca świa
domość potrzeby itych kontaktów ,ludzkich bez W2lględu ,na różnice i prze
konania poHtyczne. 

W tym kontekście próby zorganizowania ru<::hu młodzieżowego 
w Niemczech, działalność kół młodzieżowych w Westfalii i Nadrenii 
i ich wyniki w dziele ratowania dla polskości młodych Polaków na ob
czyźmie w okresie ograniczonych kontaktów z Macierzą ,nabierają szcze
gÓllnego =aczenia. 

DIE TATIGKEIT DER AUSLANDSPOLNISCHEN JUGENDZIRKEL 

IN WESTFALEN UND IM RHEINLAND NACH DEM 2. WELTKRIEG 

Aus den nach dem 2. Weltkrieg in den einzelnen Besatzungszonen Deutschlands --.... 
spontan entstehenden Jugendgruppen entwickelte sich eine Jugendbewegung. Im 
Jahre 1947 waren in Westfalen sowie im Rheinland 18 Jugendzirkel aktiv. 194S. 
wurde beim Hauptvorstand des Bundes der Polen in Deutschland in Bochum ein 
Jugendre:ferat gebildet. Neue Impulse fur die weitere Tatigkeit kamen vom 1. Tref-
fen der Polnischen . Jugend in Berlin, das in der Zeit vom 5.-6. Juni 1949 statt
gefunden hatte. Mit der Absicht, einen Verband Polnischer Jugend in Deutschland 
zu grilnden, wurde die Jugendbewegung organisatorisch - erfasst und ein Pro
gramm der kulturellen, erzieherischen und sportlichen Tatigkeit ausgearbeitet. 
Ende 1949 wirkten in Westfalen und im Rheinland 26 Zirkel. Das Ruhrgebiet 
wurde in zwei Bezirke geteilt: in den westfalischen mit dem Sitz in Bochum und 
den rheinlandischen mit dem Sitz in Oberhausen. Mit grosser Anstrengung, bei 
mangelndem Kader im Terrain, bemilhte man sich um die Verwirklichung der 
gesteckten Ziele. Die· enge Verbundenheit mit dem Mutterland, die Verteidigung 

86 F. M i e d z  ińs k i, ,,Polacy" czy polskiego pochodzenia (Problemy Polonii 
Zagranicznej, t. II, 1961, s. 177). 
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der Grenze an Oder und Neisse u.a. gehorten zu den wesentlichsten Losungen der 

Jugendgruppen. Diese Tatigkeit wurde sowohl von seiten der Bundes der Polen 

in Deutschland ais auch durch das Mutterland tatkraftig unterstiitzt. Aus Polen 

kamen· Biicher, Zeitschriften, Sportgerate u.a_.,· und die Aktivisten der auslands

polnischen Jugend konnten in Sommerkursen in Polen ihre Qualifi'kation erhohen. 

Die rascłien wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Umgestaltungen 

wirkten sich jedoch auf die Entwicklung der auf traditionelle Arbeitsformen 

orientierten Jugendbewegung hemmend aus. Anstelle der Jugendgruppen, die 

sich mit der Zeit aufgelost hatten, traten die folkloristischen Ensembles „West

falia" und ,;Nadrenia", die neben der kiinstlerischen Tatigkeit auch Bildungsarbeit 

und Sport betrieben hatten. 

I 
� 




