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Perspektywa 50 lat dzielących współczesność od powstania Związku 
Polaków w Niemczech .pozwala bardziej wszechstronnie niż dotychczas 
dostrzec i docenić zarazem jego rolę w dziejach społeczności polskiej 
w Niemczech, w kształtowaniu jej narodowych dążeń i aspiracji, samo
wiedzy narodowej 1. 

Wyposażeni w coraz bardziej skuteczne i precyzyjne narzędzia analizy 
przeszłości i kryteria jej oceny, odrzucają dziś historycy ,polscy opinie 
skrajne o Związku Polaków w Niemczech: przesadnie go gloryfikujące lub 
w sposób bezzasadny i ahistoryczny eksponujące wszystkie jego słabości. 
Z perspektywy 50 lat spoglądamy na dokonania i miejsce Związku Pola
ków w dziejach społeczności polskiej w Niemczech i w dziejach całego na
rodu przez pryzmat splotu zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych 
określających byt ludu polskiego w Niemczech i jego walkę o społeczne 
i narodowe wyzwolenie. 

Nie odrywamy przede wszystkim historii ludu polskiego w Niemczech 
od dziejów całego narodu ,polskiego, traktujemy ją jako ich kartę integral
ną, zapisaną czynami, którymi nam, współczesnym i przyszłym pokoleniom 
Polaków, nie wstydzić, lecz chlubić się trzeba. Zarazem dostrzegamy tej 

* Referaty prof. M. Orzechowskiego i doc. W. Wrzesińskiego zostały wygłoszone

na sesji naukowej zorganizowanej 6 X 1972 r. przez Instytut Historyczny Uniwer

sytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Miłośników Wrocławia z okazji 50 rocznicy 

powstania Związku Polaków w Niemczech. 
1 Charakter referatu skłania autora do ograniczenia aparatu naukowego do nie

zbędnego minimum. 
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karty historii ludu polskiego w Niemczech wszystkie swoistości, rodzące 
się z prostego faktu, iż przyszło mu bytować „na swoim, ale u obcych", 
w obcym i wrogim mu organizmie państwowym . 

Odradzające się bowiem po I wojnie światowej niepodległe państwo 
polskie nie objęło w swych granicach wszystkich etnicznie i historycznie 
polskich ziem na zachodzie i .północy, nad Odrą i Bałtykiem. W wyniku 
splotu wielorakich przyczyn (jak np. niechęć Anglii i Stanów Zjednoczo
nych do daleko idącego terytorialnego osłabienia Niemiec na rzecz Polski 
czy przede wszystkim zaborcza polityka polskich klas posiadających na 
wschodzie) poza granicami Polski znalazła się poważna część etnicznie 
polskiego Górnego Śląska i skrawki Dolnego Śląska, Pomorza Zachodnie
go oraz Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazur. 

Przeciwko tym, którzy pozostali po drugiej stronie granicy, sprzymie
rzały się: pruska machina państwowa, germanizujące duchowieństwo, or
ganizacje nacjonalistyczne, zatrute jadem antypolskim znaczne odłamy 
społeczeństwa niemieckiego. 

Jawnie polityczny i antypolski charakter posiadały pruskie statystyki 
językowe, mające wykazać, że ludność polska w -Niemczech jest grupą „na 

wymarciu", a kwestia mniejszościowa nie posiada w życiu politycznym 

P.rus większego znaczenia. Liczbę ludności polskiej w oficjalnych spisach
ludności próbowano pomniejszyć przez jej rozbicie na Polaków, Mazurów,
Kaszubów i Górnoślązaków oraz przez próby konstruowania języka „ma
zur..skiego", ,,kaszubskiego", ,,górno-śląsko-polskiego", a nawet „wa.rmiń
sko-polskiego". Temu samemu celowi służyć miała także koncepcja „dwu
języczności" i ..subiektywnych sprawdzianów .przynależności narodowej wy
rażona w słynnej formie „Minderheit ist wer will" - ,,mniejszością jest
ten, kto chce". Warto przecież przypomnieć, że ci sami nacjonaliści nie
mieccy, którzy wprowadzili subiektywne sprawdziany przynależności na
rodowej na ziemiach polskich należących wówczas do Rzeszy, odrzucali
ich stosowanie wobec ludności niemieckiej w północnym Szlezwiku, w Al-:
zacji i Lotaryngii oraz na Węgrzech, gdyż godziły one w jej interesy i in
teresy państwa niemieckiego. Tam gdzie nacjonalizm niemiecki mógł „wy
musić, wyłudzić i kupić" deklarację narodową ludności obcojęzycznej,
stojącą w rażącej sprzeczności z obiektywnymi, realnymi faktami, bez
żenady stosował odrzuconą gdzie indziej zasadę „Minderheit ist wer
will". Mówiąc wreszcie o pruskich statystykach narodowościowych przy
pomnieć należy technikę spisów, odpowiedni dobór komisarzy spisowych
spośród najbardziej nacjonalistycznie i antypolsko usposobionych nauczy
cieli, wójtów, działaczy i członków organizacji „ojczyźnianych". Kam
panie antypolskie towarzyszące każdemu spisowi, wzmożona działalność
organizacji nacjonalistycznych, grożących rozprawą wszystkim tym, któ
rzy zadeklarowali się jako Polacy, czy wreszcie odpowiednie żonglowanie
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liczbami w Pruskim Urzędzie Statystycznym, wszystko to rzuca dodatko
we światło na wartość oficjalnych statystyk narodowościowych 2• Z ich 
tendencyjności zdawali sobie zresztą sprawę sami Niemcy, na użytek do
skonalszego stosowania polityki germanizacyjnej przeprowadzając w la
tach trzydziestych szereg regionalnych (na Sląsku Opolskim, częściowo na 
Pograniczu) tajnych spisów językowych, które nigdy nie miały ujrzeć 
światła dziennego 3. 

Ludność polska w Niemczech była społecznością, jak mało która, ple
bejską. Na Sląsku Opolskim Polacy tworzyli społeczność mało- i średnio
rolnych chłopów i stosunkowo nielicznej warstwy chłopów bogatych. 
W okręgu przemysłowym Sląska (Zabrze-Bytom-Gliwice) przeważali ro
botnicy, wśród których wyjątkowo spotkać można było majstrów, sztyga
rów - przedstawicieli górnej i najlepiej opłacanej warstwy robotników. 
Nie było na Śląsku Opolskim prawie wcale rodzimego mieszczaństwa i in
teligencji. Ta ostatnia bezpośrednio po podziale Śląska w 1922 r. liczyła 
zaledwie parę osób. W latach trzydziestych liczba ta zwiększyła się do 
kilkudziesięciu, maksimum 100-150 osób (kilku księży, około 20 nauczy
cieli, około 25 etatowych kierowników i pracowników polskich placówek 
gospodarczych, społeczny.eh i kulturalno-oświatowych, 8-10 dziennikarzy, 
5 lekarzy, 3-4 prawników) na 750 tys. Polaków 4• Podobnie, a może jesz
cze tragkzniej, kształtowała się sytuacja na Warmii i Mazurach 5. Struk
tura społeczna ludności polskiej w Niemczech wywierała poważny wpływ 
na jej walkę o prawa społeczne i narodowe, była jednym z fundamental
nych źródeł trudności organizacyjny.eh ruchu polskiego, 1,miemażliwiala 
często (w odróżnieniu od bogatej w zasadzie ludności niemieckiej w Pol
sce) zakładanie własnych szkół, przedszkoli, organizowanie' imprez kultu
ralno-oświatowych wymagających dużych nakładów finansowych, korzy
stanie z zagwarantowanych w ustawodawstwie niemieckim praw narodo
wy,ch, dawała władzom państwowym i pracodawcom możliwości wywie
rania presji gospodarczej na ludność polską, która w obawie o swój byt 

2 M. Or ze c ho wski, Statistics and Language Maps as a Tool of Prussian

Nationalistics Policy (Polish Wester n Affair s, 1965, nr 1). 
3 S. Go 1 a c ho w ski, Materiały do statystyk narodowościowych Sląska Opol

skiego z lat 1910-1939, Poznań 1950. 
4 M. O rze c ho wski, The Democratic and lnternationalist Traditions of the 

Polish Population in Germany 1922-1939 (Polish Western Affair s ,  1968, nr 1); 

t e n ż e, Z dziejów ruchu akademickiego i walki o wytworzenie inteligencji polskiej 

na Sląsku Opolskim w latach 1922-1939 (Ma teriały i Studia z Dziejów Slą ska, 

t. IV, 1962). _. 
s W. W r ze si ń ski, Polski ruch narodowy w Niemczecft 1922-1939, Poznań 

1970; te n że, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-19
.39,

Poznań 1963. 
• 
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materialny nie zawsze mogla angażować się w działalność narodową, po
syłać <lzieci do szkól polskich itp. 

Swoiste warunki bytowania sprawiały, że nie wszystkie grupy ludności 
polskiej miały skrystalizowaną polską świadomość narodową, nie w jedna
kowym stopniu były uczuciowo związane z polskością, kulturą polską 
i tradycjami. Proces kształtowania oblicza narodowego tej ludności - za
początkowany w zasadzie w XIX w. 6 

- trwał nadal. Wśród ludności et
nicznie polskiej można by, w dużym rzecz jasna uproszczeniu, wydzielić 
kilka zasadniczych grup różniących się stopniem uczuciowego ;związania 
z narodem polskim i zaangażowania w walce narodowej. Do grupy pierw
·szej - określanej przez nacjonalistów niemieckich „Grosspolen" - nale
żeli ludzie o silnie wykształtowanej świadomości, trwale związani z naro
dem polskim, jego kulturą i tradycjami. Swą postawę narodową manifesto
wali oni udziałem w zorganiwwanym życiu polskim, czytelnictwem prasy
i książki polskiej, posyłaniem dzieci do szkól polskich, głosowaniem na
listy polskie w wyborach do ciał ustawodawczych. Trudno oczywiście
określić liczebność tej gimpy. Pewne pojęcie o tym może dać rubryka „ję
zyk polski" w spisach narodowościowych, liczba głosów oddanych na listy
polskie, dane o czytelnictwie prasy polskiej. Stosunkowo najsilniejsza była
grupa druga, określana przez władze pruskie jako tzw. warstwa pośrednia
(Zwischenschicht) lub „ludność mieszana" (Mischvolk). W życiu codzien
nym, we wzajemnych kontaktach używała ona języka polskiego, pielęgno
wała zwyczaje i oby-czaje polskie przekazywane z pokolenia na pokolenie,
broniła z uporem języka polskiego (przede wszystkim w życiu kościelnym),
lecz nie posiadała skrystalizowanego poczucia narodowego i zazwyczaj po
zostawała na uboczu zorganizowanego ruchu polskiego. Nie dokonała ona
jeszcze ostatecznego wyboru narodowego w ,sensie politycznym i z tej racji
stanowiła główny przedmiot zabiegów germanizacyjnych, była obiektem
walki między zorganizowaną polskością a niemczyzną. Do grupy trzeciej
zaliczyć można ludność pochodzenia polskiego, posługującą się niekiedy
w życiu codziennym językiem polskim, lecz już silnie zgermanizowaną.

Wspomniane podziały nie zawsze były jednoznaczne,. a granice między
poszczególnymi grupami ludności były bardzo płynne, często wręcz nie
uchwytne, przebiegały w tej samej rodzinie, według pokoleń. Proces
kształtowania się samowiedzy narodowej ludności polskiej w Niemczech
dokonywał się w nader dla niej niekorzystnych warunkach. Ścieranie się
dwóch narodowości, kultur, języków, systemów obyczajowych nie miało
tu charakteru pokojowego. Była to zacięta walka, w której strona polska -

4 

a M. Pater, R!ch polski na Górnym Sląsku w latach 1879-1893, Wrocław 

19f,9; M. Or ze cho w ski, Narodowa demokracja na Górnym Sląsku (do 1918 roku) 
Wrocław 1965. 

•

• 
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w porównaniu z Niemcami - znalazła się w niezwykle niekorzystnych 
warunkach. Niemiecka przewaga ekonomiczna i polityczna, rozbudowany 
aparat masowego oddziaływania, cała potęga państwowa została wprzę
gnięta do dzieła wynaradawania obcojęzycznej ludności. W tej sytuacji 
jawne manifestowanie polskiej przynależności narodowej pociągało za so
bą jak najprzykrzejsze skutki - zwalnianie z pracy, pozbawianie świad
czeń socjalnych, zamykanie drogi awansu społecznego i wreszcie zagroże
nie bezpieczeństwa osobistego 7

• 

Straty terytorialne na wschodzie były dla klas posiadających i wszyst
kich sił nacjonalistycznych w Niemczech wielkim wstrząsem. Nie zapom
niały one nigdy, że Polska rewindykowała jedynie część ziem, do których 
miała prawo chociażby z racji uznawanej wtedy niemal powszechnie za
sady etnograficznej. Lęk o los pozostałych terenów etnicznie polskich, 
przede wszystkim o Śląsk Opolski oraz P,rusy Wschodnie, powstająca na 
tym tle „psychoza wschodnia", wyrażająca się w nieustających alarmach 
o „niebezpieczeństwie polskim'' i „zagrożeniu niemieckiego wschodu" przez
Polskę, stały się nader istotną cechą życia politycznego w międzywojen
nych Niemczech. Z drugiej jednak strony Niemcy nie pogodziły się z utra
tą części dawnego terytorium państwowego i konsekwentnie przygotowy
wały grunt do jego odzyskania. Te dwa zasadnicze momenty wywarły de
cydujący wpływ na politykę narodowościową republiki weimarskiej i Trze
ciej Rzeszy hitlerowskiej. Wyrastała ona z obaw o los Sląska Opolskiego,
Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego oraz z dążeń do rewizji postano
wień terytorialnych traktatu pokojowego. Polityce tej przyświecały dwa
podstawowe, stojące ze sobą w logicznej sprzeczności cele. Pierwszy za
kładał jak najszybszą germanizację ludności polskiej i innych mniejszości
narodowych - Łużyczan, Duńczyków, Litwinów i Czechów. Drugi przewi
dywał prowadzenie na terenach wschodnich takiej polityki gospodarczej,
kulturalnej i społecznej, aby stanowiła ona atrakcyjną silę dla ludności
po drugiej stronie granicy, budziła w niej niechęć do Polski i polskości,
wywoływała permanentny stan niezadowolenia ze zmiany przynależności
państwowej i w konsekwencji przygotowywała ją psychicznie do opowie
dzenia się za Niemcami w momencie przygoto�anej rewizji granic
wschodnkh.

Niemiecka polityka wobec ludności polskiej była wielowarstwowa, 
uwzględniała bowiem jej słabość gospodarczą i społeczną oraz silne zróż
nicowanie pod względem uświadomienia narodowego. W stosunku do tzw. 
Grosspolen, motorycznej siły ruchu polskiego i oporu przeciwko niemiec-

7 M. O r z e c h o w s k j, Problemy świadomości narodowej ludności polskiej

w międzywojennych Niemczech (Polacy w Republice Weimarskiej i' w III Rzeszy, 

Olsztyn 1965); Wrz e si ń s k j, cytowane prace. 
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kiej :polityce germanizacyjnej, wszelkie nadzieje na pozyskanie dla niem
czyzny trzeba było zdecydowanie odrzucić. Podstawowy cel polityczny po
legał przede wszystkim na ich izolowaniu od reszty ludności polskiej, 
ograniczeniu, czy też całkowitym sparaliżowaniu możliwości działania 
i oddziaływania. Pirzeciwko nim w pierwszym rzędzie wymierzony był 
terror i represje, bogata skala jawnych i ukrytych szykan i praktyk dys
kryminacyjnych. Polityka wobec ludności polskiej o nie skrystalizowanej 
świadomości narodowej zmierzała do jej pozyskana dla niemczyzny za po
mocą całego zespołu środków natury politycznej, kulturalno-oświatowej 
i społecznej. Władze pruskie nie zawsze jednak wierzyły w skuteczność 
tych metod i lojalność polityczną wspomnianej grupy. Z tego też powodu 
również i ona stawała się obiektem represji i zarządzeń dyskryminacyj
nych. 

Polityka narodowościowa Niemiec międzywojennych nie była prostą 
kontynuacją polityki okresu poprzedniego. U wschodnich granic państwa 
niemieckiego powstało niepodległe państwo polskie, które mogło teraz wy
stępować w obronie swych mniejszości. Wzgląd na interesy silnej liczeb
nie i gospodarczo mniejszości niemieckiej· w Polsce, a przede wszystkim 
konieczność zabezpieczenia jej warunków do działalności antypaństwowej, 
jako czynnika rozsadzającego Polskę od wewnątrz i przygotowującego 
w ten sposób grunt pod hasJ:a rewizjonistyczne, w pewnym stopniu hamo
wał zapędy antypolskie w Niemczech. Istniała zresztą zawsze możliwość, 
że na jawne represje antypolskie władz niemieckich państwo polskie od
powie tym samym wobec ludności niemieckiej. Zmieniły się także warunki 
polityczne w samych Niemczech. N a gruzach monarchii wyrosła republika. 
Jako państwo formalnie demokratyczne nie mogła ona zupełnie jawnie 
gwałcić praw 1,5 miliona swych obywateli i dyskryminować ich, nie na
irażając się na potępienie ze strony opinii publicznej Europy i świata. Po
zory - przynajmniej wobec Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych -
musiały być zachowane 8• W ,republice weimarskiej, rozdzieranej ostrymi 
konfliktami społecznymi i politycznymi, istniały poważne siły rewolucyjne 
i postępowe, występujące także w obronie narodowych praw mniejszo
ści 9. Ponadto Niemcy skrępowane były zobowiązaniami wewnętrznymi. 
Wspomniane czynniki ograniczały w pewnym stopniu ,swobodę działania 
sil antypolskich i zmuszały do szukania nowych metod walki z Polakami. 
Politykę germanizacyjną trzeba było prowadzić tak, aby nie narażać na 

8 W r z e s i ń s k i, c ytowane prace; A. T a r g, Opolszczyzna pod rządami Lu

kachka i Wagnera, Katowice il.958. 

9 M. O rz e c  h o  ws k i, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów na

rodowościowych na Górnym Sląsku w latach 1922-1933 (Śląski Kwartalnik Histo

ryczn y Sobótka, 1961, nr 3); te n że, The Democratic and Internationalist Tra
ditions ... 
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kompromitację państwa, które nie skąpiło deklaracji o .poszanowaniu praw 
mniejszości narodowych, uznawaniu ich prawa do utrzymania i rozwija
nia właściwości narodowych w dziedzinie językowej i kulturalnej, lojal
nym wykonywaniu podjętych zobowiązań wewnętrznych i międzynarodo
wych. Były to więc metody tajnych zarządzeń, okólników i instrukcji, za
maskowanych i mieszczących się „w ·ramach prawa" szykan i dyskrymi
nacji. Ciężar ·bezpośredniej walki z polskością spadł na najniższe ogniwa 
administracji, gdyż w wypadkach zbyt jaskrawego i brutalnego przekra

czania obowiązujących praw mogły być one łatwo roezawuowane przez 
władze zwierzchnie. Szczególna rola w polityce germanizacyjnej przypadła 
organizacjom społecznym, politycznym i kulturalno-oświatowym, wszel
kiego irodzaju związkom patriotycznym i ojczyźnianym, których jedyną 

• racją bytu i zadaniem była walka z polskością, utrzymanie „zagrożonej
niemczyzny" na kresach wschodnich 10. 

Sytuacja społeczno-ekonomiczna i polityczna ludności polskiej w Niem
czech stanowiła obiektywne podłoże procesów formowania się i ewolucji 
jej narodowej samowiedzy. Generalnie sprawę ujmując, procesy te prze
biegały niekorzystnie dla polskości. Nacisk zorganizowanej niemczyzny -
planowany i sterowany - systematycznie wzrastał, łamiąc stopniowo opór 
etnicznej polskości, osłabiając i blokując stopniowo możliwości skutecz
nego działania jej kierowniczych ośrodków. Nasilały się także obiektywne 
procesy asymilacyjne. Industrializacja i urbanizacja, zwłaszcza w głównym 
skupisku ludności polskiej, na Śląsku Opolskim, sprzyjały wewnętrznym 
migracjom, stopniowemu zacieraniu :różnic językowy-eh, przenikaniu do 
środowiska wiejskiego - serca polskiego ethnosu - niemieckiej kultury 
miejskiej, miejskich zwyczajów i obyczajów u. 

W tych konkretnych historycznych wymiarach ujmować należy także 
rolę Związku Polaków w Niemczech w kształtowaniu i utrzymywaniu 
świadomości narodowej ludności polskiej w Niemczech. Roli tej, rzecz jas
na, nie można odrywać od kwestii oblicza ideowego Związku, jego progra
mu społeczno-politycznego oraz strategii i taktyki walki o utrzymanie 
polskości na ziemiach nadodrzańskich i nadbałtyckich 12. 

Ogólne warunki społeczno-ekonomiczne i polityczne oraz charaicier 
Związku ograniczały w sposób istotny jego ll'ealny wpływ na obiektywne 
procesy asymilacyjne oraz skuteczne przeciwdziałanie polityce germaniza
cyjnej. Konfrontując jednakże możliwości i warunki ·działania, rola Związ
ku ,rysuje się dość wyraźnie. Był przede wszystkim Związek Polaków 
w Niemczech wy,razicielem interesów i aspiracji znacznej większości lud-

10 W. Wrzesiński, cytowane prace; Targ, op. cit.

11 M. O r z e c h o w s ki, Problemy świadomości narodowej ... ; W r z e s i ń s k i,

cytowane prace. 
12 Jw. 
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ności polskiej w Niemczech, chociaż swymi bezpośrednimi i pośrednimi 

w.pływami ogarniał tylko jej część. W rezultacie swej wielorakiej działal

ności - wewnątrz Niemiec i w skali europejskiej - opóźniał ,bezlitosne
procesy asymilacji narodowej i germanizacji, przyczyniał się do zachowa

nia etnicznej polskości w największych jej skupiskach. Wokół niego też

skupiały się elementy najbardziej świadome swej polskości, pojmujące ją

jako swoisty obowiązek wobec narodu, jako misję społeczną. Dzięki Związ

kowi ukształtowała się kadra owych „wielkich Polaków", tak bezlitośnie

prześladowanych przez pruską machinę państwową. Działalność Związku

Polaków w Niemczech sprawiała, że istniała sprawa polska w Niemczech

jako element politycznej i społecznej samowiedzy władz pruskich i znacz

nych odłamów społeczeństwa niemieckiego. Niezwykle istotną rolę odegrał

także Związek Polaków w Niemczech w upowszechnianiu wśród społeczeń- •

stwa polskiego w niepodległej Polsce prawdy, że nad Odrą i Bałtykiem

żyje i walczy lud polski. Gdy z tego punktu widzenia spoglądamy dzisiaj
na rolę i miejsce Związku Polaków w Niemczech, dostrzegamy wyraźniej,

że jego istnienie i działalność były jednym z istotnych czynników ułatwia

jących w okresie wojny i okupacji ów odnotowany przez historyków
zwrot społeczeństwa podziemnej Polski „ku Odrze i Bałtykowi", sprawia
jących, że po 1945 r. znów na te ziemie wszyscy powróciliśmy 1s.

Nie jest irzeczą historyka strojenie się w togę prokuratora czy adwokata. 
Związku Polaków w Niemczech nie ma potrz�by oskarżać o nie ,popełnione 
lub zawinione błędy i winy, nie ma też potrzeby bronić go pirzed urojo

nymi zarzutami. 
Historia utrwalona w naszej społecznej i narodowej pamięci wyzna

czyła mu właściwe miejsce w dziejach ludności polskiej nad Odrą i Bał

tykiem, w dziejach państwa i narodu polskiego. 

DIE ROLLE DES BUNDES DER POLEN IN DEUTSCBLAND 

IN DER GESTALTUNG DES NATIONALEN SELBSTBEWUSSTSEINS 

DER POLNISCBEN BEVOLKERUNG 

Der im Jahre 1922 gegrtindete Bund der Polen in Deutschland spielte eine 
schopferische Rolle in der Ausbildung und Erhaltung des nationalen Bewusstseins 
der Polnischen Bevolkerung. Unter ausserordentlich schwierigen gesellschaftlichen 
und okonomischen Bedingungen (keine polnische Intelligenz, okonomische Ab
hangigkeit der polnischen Bevolkerung von den deutschen Arbeitsgebern und wirt
schaftlichen sowie politischen Institutionen, riicksichtslose Germanisierungspolitik) 
scharrte der Bund urn sich die aktivsten und aufgekliirtesten polnischen Elemente, 
welche die wesentlichste Widerstandskraft im Kampf gegen die Germanisierung 

1s E. O sm a ń czy k, Polacy spod znaku Rodła (Miesięcznik Literacki, 1972, 
nr 5). 
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bildeten. Dank der vielseitigen Aktivitaten des Bundes auf der internationalen 

und innerdeutschen Ebene existierte die polnische Frage in Deutschland im poli

tischen Bewusstsein der preussischen Behorden sowie der grossen Teile der 

deutschen Gemeinschaft. Eine wesentliche, aus der Perspektive vieler Jahre voll 

gewiirdigte Rolle spielte der Bund der Polen in Deutschland auch im Prozess der 

Verbreitung unter der Bevolkerung des unabhiingigen Polens der Tatsache, dass 

die Gebiete an der Oder und Ostsee polnisch sind und zu Polen zuriickkehren 

sollten als Gewiihrleistung der Sicherheit, der richtigen gesellschaftlichen, okono

mischen und kulturellen Entwicklung sowie als Ausdruck der geschichtlichen 

Ger ech tigkei t. 
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