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WOJCIECH WRZESIŃSKI 

ZWIĄZEK POLAKOW W NIEMCZECH I JEGO ROLA 
W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO 

Historia Związku Polak.ów w Niemczech stanowi przedmiot żywych 
badań historyków polskich. Ich ,rezultatem jest wiele opracowań, studiów, 
wydawnictw źródłowych, popularnonaukowych, przy niewielkiej liczbie 
prac syntetycznych 1. Zasadniczy zrąb faktów z dziejów Związku jest już 
nauce historycznej znany. Pozostało jeszcze jednak wiele znaków zapyta
nia, a formułowane wnioski i oceny noszą nadal charakter kontrowersyjny, 
wywołują dyskusję i polemiki. Dyskusje tak.ie są szczególnie kontrower
syjne, o ile następuje spotkanie wniosków formulowany,ch przez history
ków na· podstawie krytycznej analizy różnorodnych źródeł z wnioskami 
czy niejedndkrotnie próbami uogólnień formułowanymi przez dawnych 
działaczy tej organizacji 2. Taka sytuacja jest .rezultatem nie tylko stanu 

badań, złożoności problematyki, ale i zarazem konsekwencją żywotności 
tradycji Związku Polak.ów w życiu współczesnym całej historii Polski Lu
dowej, szczególnie na ziemiach nadodrzańskich i nadbałtyckich, funkcji 
,politycznej tradycji Związku Polak.ów. A na tradycję tę składają się nie 
tylko doświadczeni.a zorganizowanej walki o utrzymanie odrębności naro
dowej Polaków W· republice weimarskiej i Trzeciej_ Rzeszy, ale i zarazem 
założenia ideowe programu Związku Polaków. 

Kiedy śledzi się zmiany ocen Związku Polaków w historiografii Polski 
Ludowej, można stosunkowo łatwo dostrzec wyraźną zależność ocen wy
powiadanych przez historyków nie tylko od ,rozwoju 'badań, postaw meto-

1 O stanie badań por.: W. W r z e  s i ń s k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 

1922-1939, Poznań 1970, s. 13 i n. 
2 Ostatnią publikacją, która stanowi kwintesencję poglądów dominujących w ko

łach dawnych działaczy Związku Polaków w Niemczech, formułowanych niejedno

krotnie w wielu wspomnieniach, pamiętnikach, wypowiadanych na różnych konfe

rencjach, jest w,stęp pióra E. O s m a  ń c zy k a  w wydawnictwie Polacy spod znaku 

Rodła, Warszawa '1972, s. 5�14. 
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dologicznych, ale i sytuacji we�nętrznej w kraju 3. Zależność ocen doty
czących tradycji od współczesnego życia wyjaśnia nam .niejednokrotnie 
zmienność formułowanych wniosków. Pomimo poważnych kontrowersji, 
tym bardziej widocznych, o ile będziemy analizowali historiografię polską 
z całego okresu powojennego, powszechne było i jest uznanie, tak wśród 
historyków, jak i polityków, publicystów, a przede wszystkim działaczy 
Związku Polaków, szczególnej roli i znaczenia Związku nie tylko dla zor
ganizowania i kierowania walką ludności .polskiej pozostałej po I wojnie 
światowej pod rządami niemieckimi, ale i dla historii całego narodu pol
skego. Związek Polaków w Niemcze�h był organizacją, której funkcji i zna
czenia nie wolno rozpatrywać tylko z punktu widzenia spraw wewnętrz
nych społeczności polskiej w Niemczech, lecz zarazem trzeba dostrzegać 
jego iI'Olę w życiu wszystkich obywateli państwa niemieckiego, w cało
kształd,e stosunków międzypaństwoWYch polsko-niemieckich, jak wreszcie 
całego narodu polskiego, nie ograniczonego tylko do większości zamiesz
kałej w granicach II Rzeczypospolitej. 

Nim .przejdę do analizy roli i znaczenia Związku Polaków, niezbędne 
jest zwrócenie uwagi na kilka informacji, chociaż są one powszechnie zna
ne, o całej społeczności polskiej w Niemczech, stanowiącej bazę działalnoś
ci zorganizowanego polskiego ruchu narodowego i będącej przedmiotem 
świadomego oddziaływania wynaradawiającego. Była ona bowiem jednym 
z ważniejszy.eh podmiotów przeobrażeń narodowościOWYCh w Europie po
wersalskiej. 

Polska ludność pozostała w Niemczech po traktacie wersalskim, po
wstaniach, plebiscytach tworzyła jedną z najsilniejszych liczebnie społecz
ności polskich poza granicami II Rzeczypospolitej i była jedną z najwięk
szych mniejszości narodoWYch (mniejszości sensu largo) w ówczesnej Euro
pie 4

• Tę ponad półtoramilionową grupę narodową charakteryzowała prawie 
że jednolita struktura społeczna, różnicował natomiast poziom świadomo
ści narodowej, wyrobienia społecznego i politycznego, wzorce cywilizacyj
ne. Odrębności regionalne były niejednokrotnie tak silne, iż wśród wcale 
lic�nych skupisk polskich w Niemczech o nieWYksztakonym poczuciu przy
należności narodowej, ale jeszcze nie zgermanizowanych, niejednok.rotnie 
tak samo silne było poczucie odrębności nie tylko wobec Niemców, ale 

3 Ilustracją tych przemian mogą być przede wszystkim następujące pozycje: ar
tykuły w „Przeglądzie Zachodnim" z lat 1946-1948; Konferencja Sląska, Wrocław 
l 959; T. Ka j a n, Pod znakiem Rodła. 1922-1939 (Odra, 1962, nr 9-12, 1963, nr 1-4), 
oraz wydawnictwo zawierające referaty o seminarium w Rucianem, Polacy w Repu

blice Weimarskiej i III Rzeszy, Olsztyn 1965. 
' Por.: W. W i n k 1 e r, Statistisches Handbuch der europći.ischen Nationalitći.ten, 

Wien-Leipzig 1931; L. W a s  i 1 e w  s k i, Skład narodowościowy państw eurapej
skich, Warszawa 1933. 



Związek Polaków w Niemczech 13 

i wobec ówczesnego narodu polskiego 5
• Społeczność polska w Niemczech 

składała się z dwu wielkich grup: ludności autochtonicznej, zamieszkującej 
ziemie etnicznie i historycznie polskie, oddzielonej jedynie kordonem gra
nicznym od niepodległej Rzeczypospolitej, oraz ludności wychodźczej. Lud
ność wychodźcza nie przekraczała wówczas 200/o ogółu społeczności pol
skiej w Niemczech s. Składała się w większości z wychodźców już zasie
działych w przemysłowych regionach Niemiec Zachodnich i środkowych. 
Było ,to typowe wychodźstwo zarobkowe. Na uwagę zasługiwał jednak 
znacznie wyższy stopień zorganizowania oraz wyrobienia politycznego 
i świadomości narodowej wśród ludności wychodżczej. Społeczność polska 
w Niemczech miała za sobą doświadczenia polityki wynaradawiania pro
wadzonej .przez Niemcy kaizerowski°e oraz tradycje i doświadczenia dzia
łalności narodowej obliczonej przede wszystkim na samoobronę 7. Wyda
rzenia po I wojnie światowej towarzyszące kształtowaniu się nowego ładu 
politycznego w Europie powersalskiej, a przede wszystkim związane z po
wstaniem niepodległego państwa polskiego, spowodowały zmniejszenie sze
iregów, nielicznych i przedtem, doświadczonych kierowników życia orga
nizacyjnego polskiego ruchu narodowego w Niemczech. Chociaż straty pod 
tym względem były największe na obszarach wychodźczych, to jednak ich 
skutki dawały się odczuć najbardziej dotkliwie w okresie kształtowania 
nowych zasad orgą.nizacyjnych na terenach autochtonicznych 8

• 

Ludność polska w Niemczech nie tworzyła jednego zwartego skupiska, 
lecz zamieszkiwała w diasporze, tworząc większe lub mniejsze wyspy, nie
kiedy przylegające do większych skupisk regionalnych pozostałych po dru
giej stronie granicy. Rozmieszczenie ludności, jak i jej tradycje history.czne

sprzyjały utrzymywaniu się odrębności zwyczajowych między poszczegól
nymi skupiskami. Wywierało to nie tylko wpływ na zasady działalności 
organizacyjnej, na tradycje, z jakimi wchodziła społeczność polska w Niem
czech w nowy okres po I wojnie światowej, utrudniając jedność organiza-

5 Taka postawa występowała przede wszystkim na terenie Mazur, na Kaszubach 
oraz na Śląsku. 

6 Przy obliczeniach szacunkowych ludności na terenach wychodźczych było przy 
szacunku minimalnym na 1 280 500 Polaków w całej Rzeszy 216 OOO, a przy szacunku 
maksymalnym na 1 736 500 Polaków w· Rzeszy - 270 OOO, W r z e s i ń s k i, Polski 

ruch narodowy ... , s. 29.
7 Jak dotąd nie ma w literaturze polskiej opracowania, które by starało się przed

stawić w sposób syntetyczny tę problematykę. Natomiast jest duża liczba rozpraw
szczegółowych. Pierwszą próbą syntezy dziejów wychodźstwa polskiego w Zagłębiu 
Ruhry jest monografia K. M u r z y n o w s k i  e j, Polskie wychodźstwo zarobkowe 

w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Wrocław 1972.

a Szczególnie trudna sytuacja była na terenie śląska Opolskiego, gdzie dla zor
ganizowania zaczątków Dzielnicy Związku :Polaków musiał zostać sprowadzony z in
nych terenów Stefan Szczepaniak. 

•
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cyjną i ideową polskiego ruchu narodowego, lecz równoczesme stanowiło 
zachętę dla nacjonalistów niemieckich do umacniania tych odrębności, bu
dowania zapór oddzielających poszczególne skupiska, a zarazem przez to 
powodując wyolbrzymianie różnic dzielących je od współczesnego narodu 
po�skiego. Działanie na rzecz umacniania odrębności regionalnych Polaków 
w Niemczech było jedną z podstawowych zasad polityki wynaradawiają
cej władz niemieckich. Sprawa ta nabierała szczególnie dużej wagi, ponie
waż w ruchu ,polskim w Niemczech po I wojnie świadowej coraz więcej 
zwolenników zyskiwały hasła mówiące o potrzebie pełnej integracji orga
nizacyjnej i nadania ł'Uchowi polskiemu jednolitych form, wyrastających ze 
wspólnego programu ideowego 9. Tradycje walk wyborczych z okresu Nie
miec cesarskich 10, analiza nowych możliwości prawnych i politycznych 
w republice weimarskiej, jak i znajomość ówczesny,ch form życia politycz
nego w Niemczech wskazywały różnym skupiskom polskim w Westfalii, 
Berlinie, na Warmii i Powiślu na potrzebę przygotowania nowych zasad 
organizacyjnych i programu ideowego, który by umożliwił stworzenie je
dno.Jitego frontu wszystkich regionalnych grup ludności polskiej w Niem
czech. 

I w tym miejscu dotykamy jednej ze spornych kwestii historii Związ
ku Polaków: genezy narodzin idei, która doprowadziła do zjednoczenia 
org.anizacyjnego na wspólnej platformie ideowej. Decyzje, jakie w tej 
mierze zostały podjęte na zjeździe berlińskim 27 VIII 1922 r., dojrzewały 
równolegle w trzech skupiskach: bochumskim, berlińskim i olsztyńskim, 
stanowiąc syntezę własnych, miejscowych i samodzielnych doświadczeń 
oraz przemyśleń 11• Historyk jest w stanie dzisiaj odtworzyć w miarę do
kładnie etapy kształtowania się procesu uzgadniania poglądów na budowa
nie jednolitego programu organizacyjnego i ideowego, którego końcowym 
rezultatem było utworzenie Związku Polaków w Niemczech. Ale te dro
biazgowe, żmudne dociekania prowadzą do konkluzji, iż powstanie Związ
ku Polaków w Niemczech było uwieńczeniem procesu doj,rzewania rodzi
mych koncepcji zjednoczeniowych powstałych w różnych regionach, świad-

9 Pierwsze propozycje powołania do życia takiej organizacji zostały przyjęte 
przez Komitet Polityczny w Berlinie już w styczniu 1919 r.: Polacy w Berlinie. Przy

czynek do historii wychodźstwa polskiego w Berlinie i po prawym brzegu Łaby,

według materiału zebranego przez Antoniego Gołąbka w opracowaniu Jana Kaźmier
czaka, Inowrocław 1937, s. 8 i n. 

10 Próby ujednolicenia polskiej akcji wyborczej przed I wojną światową były 
podejmowane przez Centralny Komitet Wyborczy i Radę Narodową. 

11 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Poselstwo Berlin, wiązka 
66, Berlin 2 IX 1922, Sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli komitetów dzielnico
wych celem utworzenia Związku Polaków i Związku Towarzystw Szkolnych. Por. 
także W. W r z e s  i ń s k i, Geneza Związku Polaków w Niemczech (Przegląd Za
chodni, 1962, s. 264-286). 
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cząc o stopniu dojrzałości politycznej całej społeczności polskiej w Niem
czech. 

Program organizacyjny ruchu polskiego w Niemczech, który miał umo
żliwić wspólnotę działalności narodowej wszystkich grup .regionalnych, 
dojrzewał równolegle z wyjaśnianiem się sytuacji prawnej Polaków oby
wateli niemieckich i rzeczywistym ich położeniem w warunkach politycz
nych republiki weimarskiej 12. Miało to miejsce wówczas, kiedy ,przywódcy 
regionalnych organizacji polskich w Niemczech nie przez analizę teoretycz
ną uprawnień mniejszości polskiej w republikańskich warunkach weimar
skich, lecz wskutek praktycznych doświadczeń dnia codziennego dostrze
gali jeszcze na długo przed utworzeniem Związku Polaków w Niemczech, 
iż zasadniczy cel polityki narodowościowej władz niemieckich w nowych 
warunkach ustrojowych nie uległ zmianie, iż powszechne było nadal dą
żenie administracji niemieckiej i współdziałających z nią na tym odcinku 
różnych organizacji społecznych oraz partii politycznych (na innych od
cinkach ze sobą walczących) do zlikwidowania odrębności narodowej lud
ności polskiej w Niemczech, przede wszystkim na terenach �utochtonicz
nych. Jedność narodowa Niemiec, przede wszystkim wschodnich obszarów 
graniczący,ch z państwem ,polskim, przy równoczesnym wyolbrzymianiu 
liczebności skupisk mniejszości niemieckiej na ziemia�h byłego zaboru 
pruskiego w założeniach weimarskiej polityki zagranicznej miała być jed
nym z głównych elementów uzasadniających potrzebę rewizji granic pol
sko-niemieckich 13. 

Sam obiektywny fakt istnienia skupisk polskich w Niemczech, a prze
de wszystkim na terenach przygranicznych, osłabiał skuteczność argumen
tacji niemieckiej, która miała uzasadniać program rewizji granic państwo
wych określonych traktatem wersalskim. Szczególnie groźne stawało się 
dla niemieckich tendencji rewizjonistycznych powstanie organizacji, która 
chciała objąć swymi wpływami wszystkich Polaków w Niemczech, bez 
względu na miejsce zamieszkania, wyznanie, stan społeczny. Powołanie do 
życia takiej organizacji, -nie patrząc na wynik praktycznej działalności na 
płaszczyźnie narodowej, .politycznej, społecz:nej, kulturalnej, oświatowej, 
stwarzało og,raniczenie możliwości wpływów na opinię międzynarodową 
haseł o jedności narodowej Niemiec weima.Dskich. Powodowało osłabienie 
bezpośredniego nacisku na linię graniczną Polski i Niemiec. Dla .rachub 
nacjonalistów niemieckich program ideowy Związków Polaków był tym 
bardziej groźny, iż opierając się na .uznaniu pełnej wspólnoty i współod
powiedzialności za losy narodu polskiego wszystkich grup etnicznie pol
skich, bez względu na miejsce zamieszkania, odrębności regionalne, zróż-

12 Por. różne materiały znajdujące się w AAN, w. 66. 

n Wrze si ń ski, Polski ruch narodowy ... , s. 44 i n. 
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nicowanie świadomości narodowej, stwarzał .perspektywy, chociaż nie sfor
mułowane, programu walki o zjednocze·nie w ramach jednego organizmu 
państwowego 14

. Hasłom rewizjonistów niemieckich o potrzebie włączenia 
w granice Rzeszy wszystkich obszarów zamieszkałych chociażby w nie
wielkim procencie przez kolonistów niemieckich, osiadłych tam w wyniku 
,różnych procesów historycznych, został przeciwstawiony program łączności 
ideowej wszystkich Polaków, a przede wszystkim zamieszkujących obszary 
etnicznie i historycznie polskie 1s. 

Związek Polaków w Niemczech, głosząc potrzebę zachowania i pogłę
btania łączności ideowej ·narodu polskiego bez względu na miejsce zamiesz
kiwania .poszczególnych Polaków, stał zarazem jednak na stanowisku 
utrzymywania ukształtowanych po Wersalu granic państwowych. Nie mia
ło to jednak oznaczać rezygnacji z wszystkich aspiracji narodowych wobec 
ziem etnicznie i historycznie polskich na wypadek dogodnej sytuacji w per
spektywie historycznej 16. Akceptacja istniejących granic państwowych wy
nikała ze stosunku do państwa zamieszkania oraz całego leadu politycz
nego w Europie powersalskiej. Republikę weimarską oceniano jako organi
zację niezbędną do zapewnienia właściwych warunków życia wszystkim 
obywatelom zgodnie z zasadami republikańsko-dernokratycznymi. Łączyło 
się to z oceną, iż ustrój ,republikański, a także i republiki weimarskiej, 
stwarza warunki prawne, które .teoretycznie umożliwiają wszystkim oby
watelom, również i narodowości polskiej, odpowiednie warunki rozwoju 
i pielęgnowania swojej odrębności narodowej 17

• W praktyce Związek Po
laków stał się jednym z najbardziej stałych i bezkompromisowych obroń
ców republikańskiego ducha konstytucji weimarskiej. Pozostał on zwo
lennikiem republikańskich norm życia państwowego również i w warun
kach rządów partii narodowosocjalistycznej. 

Ldeologia nacjonalistyczna w Niemczech po przegranej I wojnie świa-

14 Zresztą w początkowym okresie działalności Związku Polaków istniały wśród 
wielu jego akt)"vnych członków poważne nieporozumienia w sprawie zasad pracy. 
I tak A. Fojcik na pierwszym walnym zebraniu Dzielnicy I mówił: ,,Ludność nasza, 
zwłaszcza w pow. raciborskim, była zdania, iż ZP dlatego został utworzony, aby nie
miecki Górny Śląsk taicie do Polski przyłączyć, i to w jak najbliższym czasie. Ze 
strony naszej nie zostały poczynione przeciwne kroki, nawet opinie takie były po
pierane. Gdy okazało się, że w tym kierunku nie można pracować, ludność się znie
chęciła, zachowywała się apatycznie wobec ZPwN", AAN, Konsulat Opole, nr 104, 
k. 23.

15 Por. np. Narody, państwa i mniejszości narodowe (Nowiny Codzienne, 1925,
nr 198). 

1a Postulatu takiego nie sformułowano wprost, ale wynikał on z całej działal
ności Związku i z różnych niedopowiedzeń w artykułach prasowych. Por. chociażby 
Typ Polaka w Niemczech (Gazeta Olsztyńska, 1927, nr 260). 

11 Martwe „święto konstytucji" (Gazeta Olsztyńska, 1924, nr 142); Memoriał 

Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech (Nowiny Codzienne, 1924, m· 275). 
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towej zyskała dogodne warunki dla zyskiwania nowych zwolenników 
w .różnych warstwach społecznych i różnych partiach politycznych. Po
wstanie Związku Polaków i przedstawianie jego celu ,przez ugrupowania 
niemieckie jako forpoczty polskiej polityki ekspansywnej wobec Niemiec 
ułatwiało poszerzanie szeregów sil antypolskich w Niemczech is. W wy
stąpieniach publicznych przedstawiciele różnorakich niemieckich ug.rupo
wań politycznych niejednokrotnie usiłowali oskarżać polskie organizacje 
o uprawianie działalności antypaństwowej, szukając bezskutecznie dowo
dów na poparcie takiej oceny 19. Związek Po1aków lojalność wobec państwa
zamieszkania oparł na zasada,ch obrony republikańskich norm konstytu
cyjnych. Funkcja ta zwiększyła się w sposób zdecydowany w okresie tota
litarnych rządów hitlerowskich. W ukształtowanej wówczas sytuacji, kie
dy zarządzeniami administracyjnymi władz państwowych zostały zlikwi
dowane wszystkie niehitlerowskie ugrupowania polityczne w Niemczech,
Związek pozostał jedyną legalnie działającą organizacją, która zachowy
wała nie tylko niezależność organizacyjną od iruchu hitlerowskiego, ale
i wyra:ż,ala z<lecydowanie kry.�yczne stanowisko, chociaż z uwagi na istnie
jące warunki nie ujawniane w sposób całkowicie otwarty, wobec ideologii
hitlerowskiej 20. Stąd rola Związku Polaków w okresie hitlerowskim wy
chodziła z<lecydowanie poza ramy wyznaczone granicami organizacyjny
mi, a niekiedy i nawet narodowymi.

Kiedy Związek Polaków w Niemczech stawiał pierwsze kroki w swojej 
działalności organizacyjnej, nieliczne były siły w kraju, które wy.rażały 
optymizm przy ocenie żywotności polskich tradycji na.rodowych wśród 
mieszkańców ziem nadbałtyckich i nadodrzańskich pozostał:ych pod rząda

mi niemieckimi. Tylko niewielu uczony·ch, pisarzy, a jeszcze mniej poli
tyków widziało i znało rozmiary heroicznej walki, jaka ·toczyła się tam 
o przyszłość narodową w społeczności polskiej w Niemczech 21• ;Jakże cha-

1s Do szerzenia takich nastrojów wykorzystywano przede wszystkim żywą
w Niemczech pamięć o zbrojnych wystąpieniach Polaków w czasie powstań śląskich 
czy powstania wielkopolskiego, starając się przedstawiać działalność Związku Pola
ków jako kontynuację owych wydarzeń. 

19 Szczególnie wyraźnie tendencje te wystąpiły w czasie procesu Jana Bauera 
w Słupsku. Zob. szczegółową relację w: W. W a c h, Na kaszubskim sza1icu, War
szawa 1968. 

20 Por. np. Wytrwałości naszej nikt i nic nie złamie (Naród, 1939, nr 177). 
21 Nie można się zgodzić z twierdzeniem Osmańczyka, -że „jedynym głosem, któ

ry złożył prótest przeciwko zapominaniu o ziemiach i ·rodakach pozostających dalej 
w niewoli pruskiej, był w owym czasie głos wielkiego polskiego pisarza Stefana Że
romskiego, który zresztą miał wkrótce, •1925 roku, zamilknąć na zawsze.,Uplynie dzie
sięć dla Polaków spod znaku Rodła lat, nim następne pokolenie pisarzy polskich 
zwróci swe 'oczy na północ i na zachód", Os m a ń c z y  k, op. cit., s. 6. Wystarczy 
cnociażby wskazać ria publikacj"e ZOKZ-u czy- na· ,,Strażnicę Zachodnią", czy też na 
artykuły zawarte w ;;sprawach Narodowościowych"' .. �·; 

' 
2 - Sobótka l/73 
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rakterystyczne dla tendencji reprezentowanych w kołach rządzących były 
słowa wypowiedziane do delegacji Polaków z Warmii latem 1920 r. przez 
ówczesnego premiera Wincentego Witosa: ,,Rząd RP przygotowuje ustawę 
o możliwości opcji na rzecz Polski. Z tej opcji będzie mógł korzystać każdy

Polak. Kto Polak - wróci do Polski ... Z powodu tych kilku Polaków nie

będzie prowadzić wojny z Niemcami" 22. I musiało minąć wiele lat, doko
nać się wiele ,poważnych zmian w sytuacji międzynarodowej, przy J'Ówno

czesnej usilnej, mrówczej, mało efektownej, organicznej pracy Związku
Polaków i organizacji społecznych w kraju, aby taki stosunek uległ zmia

nie. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż znacznie wcześniej rolę i znacze
nie pracy Związku Polaków w Niemczech zrozumiały i doceniły organiza

cje społeczne w kraju niż oficjalne kola rządowe 23. Kiedy organizacje spo
łeczne, a przede wszystkim Związek Obrony Kresów Zachodnich, swój
stosunek do Związku Polaków czy nawet szerzej - do całej zorganizo

wanej działalności społeczności polskiej w Niemczech, kształtował przede
wszystk:im przez uznanie obowiązku narodu polskiego wobec jego części,

która pozostawiona sama sobie byłaby skazana na zniszczenie, to później
sze zainteresowania polskich kół rządowych łączyły się przede wszystkim
z zasadniczymi założeniami polskiej polityki zewnętrznej 24• Aktywność. 
polityczna Związku Polaków i współpracujących z nim organizacji w wa
runkach, kiedy na arenie międzynarodowej Polska traciła swoje atuty przy 
realizowaniu własnej polityki, powodowała po 1925 r. srersze niż wcześ
niej zainteresowania sił rządowych jego pracą. W rachubach kierownictwa 
polskiej polityki zagranicznej zwiększała się rola przedmiotowa Związku 
Polaków w Niemczech równocześnie z rozwojem niemieckich tendencji 
rewizjonistycznych. Związek Polaków .potrafił wypracować takie założenia 
ideowe i formy organizacyjne, które pozwalały na popieranie zasadniczych 
koncepcji polskiej polityki zagranicznej wobec Niemiec bez naruszania 
obowiązujących przepisow prawnych państwa niemieckiego, a przede 
wszystkim bez działalności irredentystycznej 25

. 

W codziennej działalności Związku Polaków podstawą ideową było 
sprecyzowane stosunkowo .później hasło: Jesteśmy Polakami 26

. Hasło to, 

22 J. Ba c  z e  w s k i, Wspomnienia Warmiaka, Warszawa 1961, s. 105. 
23 Por. np. Wystąpienie posła Brzezińskiego (Sejm Rzeczypospolitej polskiej. 

Sprawozdania Stenograficzne, 1924, nr 101, CI, szpalty 53-54). 

24 J. K r  a s u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1918-1925, Poznań 1962, 

s. 177.
25 O zasaq,ach polityki mniejszościowej (Polak w Niemczech, 1925, nr 10); Mniej

szość polska wobec rządu (Katolik Codzienny, 1923, nr 21). 

25 O s m a ń c z y k, op. cit., s. 13, przytacza interesujące stwierdzenia o pocho
dzeniu Prawd Polaków, przyjętych na Kongresie Polaków w Niemczech w marcu 
1938 r. Hasło: Jesteśmy Polakami, leżało u podstaw całego programu Związku, lecz. 
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przew1JaJące się w codziennej pracy Związku Polaków, miało nie tylko 
znaczenie doraźne. żywotność i aktywność Polaków w Niemczech, wystą
pienia posłów polskich z trybuny pruskiego sejmu, bohaterskie zmagania 
polskiego chłopa i robotnika z machiną państwową stojącą na usługach 
aparatu germanizacyjnego, prawda o codziennych trudach polskich organi
zacji, szkól, instytucji, obecność Polaków z Niemiec na .różnorodnych ma
nifestacjach patriotycznych w kraju, podniosła uroczystość zaślubin sztan
darów Związku Polaków z Wisłą - to wszystko służyło kształtowaniu 
i umacnianiu świadomości narodu polskiego o idących daleko .nad Odrę 
i Bałtyk żywotnych wpływach polskich. Ukazywało, iż mieszkający tam

Polacy - to nie są ostatni Mohikanie, jak by można przypuszczać na pod
stawie cytowanych powyżej słów Witosa, lecz część żywego narodu pol
skiego, sztucznie rozerwanego kordonem granicznym. 

Systematyczna praca Związku Polaków w Niemczech pozwoliła przy
jąć ludności polskiej w Niemczech oraz opinii społecznej w kraju jako oczy
wiste i uzasadnione stwierdzenia sformułowane na lamach gazet polskich 
w Niemczech na kilka miesięcy przed wybuchem wojny: ,,My, Polacy 
w Niemczech, nadal w Niemczech jesteśmy, nadal na ziemi naszych ojców 
żyjemy i co do tego też wątpliwości nie ma, że na tej ziemi jeszcze parę 
ładnych tysięcy lat żyć będziemy ... Źle myśli i ['achuje ten, kto sądzi, 
że półtoramilionowa rzesza Polaków w Niemczech to słabi ludzie skazani 
na zagładę, to nieliczna garstka utrzymująca się jeszcze na powierzchni. 
Źle rachuje ten, kto obliczywszy kilka tysięcy nazw polskich zmienionych 
w 1938 -r. na niemieckie uwa�a, że zniszczona została polskość w Niem
czech. Źle oblicza ten, kto cieszy się statystyką skasowanych napisów pol
skich czy też statystyką zmienionych w 1938 r. przez ręce dzieci .polskich 
książek do nabożeństwa na książeczki niemieckie. I źle, bardzo źle kalku
luje ten, kto wylicza zmienione w r. 1938 nazwiska polskie na niemiec
kie" 27

• Były to słowa pisane, jak miała pokazać hi,storia, nie tylko ku po
krzepieniu serc. Taka była ocena sytuacji i perspektyw bytu narodowego 
Polaków w Niemczech dokonana -przez przywódców Związku Polaków. 
I jakąż wymowę mają dzisiaj słowa opublikowane na lamach jednej z ga
zet polskich w Niemczech latem 1939 r.: ,,Nie skarżmy się. Nie lamentuj
my. To wszy1Stko już było. Mały zwrot kll: stosunkowo niedalekiej przy
szłości dostarczy brzemiennych w gorzką .prawdę dowodów. Był Bismarck 
i nie oszczędzający ofiar »Kulturkampf«. Była ustawa o wywłaszczeniu, 
był wóz Drzymały. Był plebiscyt i Maks Worgitzki. To nie są wyrzucone 
w próżnię czcze słowa. To symbole strasznych dziejowych wichur, co sza-

w praktyce organizacyjnej zaczęto się nim posługiwać dopiero w okresie przygoto

wa'ń do Kongresu. 
27 Jest siła w Polactwie (Gazeta Olsztyńska, 1939, nr 1).
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lały nad zasadzonymi z woli Bożej w Niemczech Polakami, by zmieść ich 
raz na ,zawsze z widowni. Minął ·Bismarck ii »Kulturkampf«, a pozostali 
we woli trwamy nieugięci Polacy" 2s. Związek Polaków przygotowywał 
społeczność polską w Niemczech do przetrwania strasznych dni nieuchron
nie zbliżającej się wojny, starając sii.ę ukształtować_ optymistyczną wiarę 
w przyszłość. 

Związek Polaków w Niemczech był organizacją, dla której niełatwo 
było znaleźć analogie w momencie jej powstawania tak wśród wychodźstwa 
polskiego na -całym świecie, jak i w wychodźstwie innych grup nairodo
wych. Próby korzystania z doświadczeń mniejszości niemieckiej w Polsce 
nie przyniosły wiele 29. N a jego doświadczenia w zakresie kształtowania 
koncepcji organizacyjnych i programowych z uwagą patrzyły inne skupiska 
mniejszości narodowych w Europie, a w Niemczech przede wszystkim. 
Związek Polaków praktyczną działalnością wskazywał na możliwość wy
pracowania innych zasad niż mniejszości niemieckie, zasad opartych na 
pogłębianiu ideowej łączności z państwem macierzystym bez popadania 
w kolizję z normami prawnymi obowiązującymi na obszarze państwa za
mieszkania i bez uciekania się do dzialalnoścj. irredentystycznej 3D. Zasad
nicze założenia ideowe Związku Polaków pomimo głębokiego patriotyzmu 
wolne były od naleciałości nacjonalistycznych. Założenia te stwarzały sy
tuację, w której program Związku Polaków mógł się stać podstawą pro
gramu organizacyjnego innych mniejszości narodowych, i to nie tylko 
w Niemczech. Ten w pewnym stopniu uniwersalistyczny charakter kon
cepcji mniejszościowych Związku Polaków umożliwił jego kierownictwu 
wystąpienie z programem stworzenia jednolitej organizacji dla wszystkich 
mniejszości narodowych w republice weimarskiej, zrealizowanym przez 
powołanie Zwią2'ku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Utworzenie 
Zwią2lku Mniejszości Nairodowych w Niemczech, organizacji, która zjedno
czyła wszystkie mniejszości zorganizowane z wyjątkiem żydowskiej 31, 

miało nie tylko, jak ,czasami usiłuje się to interpretować, charakter instru
mentalny w rękach ruchu polskiego, ale było praktycznym sprawdzianem 
dojrzałości zasadniczych koncepcji Związku Polaków w sprawach mniej-

. za „Gazeta Olsztyńska", 1939, nr 1128.
211 Przy opracowywaniu podstawowych założeń organizacyjnych i programowych 

początkowo starano się opierać na doświadczeniach Deutschtumsbundu w Polsce, 
szybko jednak z tego zamysłu zrezygnowano. 

30 Szczególnie charak.terystyczne było zainteresowanie wystąpieniami Jan� Ba
czewskiego w parlamencie pruskim w 1923 r. wśród przywódców mniejszości duń
skiej w Niemczech; Wr z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 11117 i n. 

31 Żydzi obywatele niemieccy pozostali poza Związkiem z uwagi na swój progra
mowy stosunek do zagadnień mniejszościowych. Poza Związkiem pozostała także 
mniejszość czeska, ale w tym wypadku wynikało to z niedostatecznego stanu wew
nętrznej organizacji. 
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szościowych. Stanowiło ważki element w kształtowaniu się jednolitego 
frontu sil republikańskich w Niemczech przeeiwko ugrupowaniom nacjo
nalistycznym. �il:ę- oddziaływania owych koncepcji programowych ukazuje 
fakt, iż do Związku przystąpili Litwini, pomimo niechętnego stanowiska 
swojęgo państwa macierzystego, oraz Duńczycy, również przy zgłaszanych 
pewnych zastrzeżeniach ze strony ,rządu duńskiego 32. Inicjatywa Związku 
Polaków w sprawie utworzenia Związku Mniejszości Narodowych w Niem
czech była próbą, niestety, nie popartą później dostateczną silą, by prze
ciwdziałać wykorzystywaniu przez Niemcy weimarskie problemu mniej
szościowego do zburzenia ówczesnego układu sil i granic na arenie 
europejskiej. Doświadczenia z pracy Związku Polaków w ,ramach Zwi� 
Mniejszości Narodowych oraz stan::ie z mniejszościami niemieckimi na are
nie kongresów mniejszościowych 33 legły u podstaw inicjatywy Związku 
Polaków w sprawie współpracy mniejszości polskich w świecie w ramach 
jednolitego Związku. Zaczęło się od współpra,cy mniejszości europejsk.i,ch, 
aby zakończyć ów proces, opóźniany wewnętrznymi walkami polityczny
mi 34, utworzeniem w 1935 r. Swiatowego Związku Mniejszości Narodo
wych. Warto dodać, iż powstanie tego Związku stało się możliwe dopiero 
po konsolidacji organizacyjnej, wprowadzonej ną. bazie jednolitych kon
cepcji politycznych polskich mniejszości w poszczególnych krajach, i po 
powołaniu tam według wzorów Zwią21ku Polaków w Niemczech krajo
wych organizacji naczelnych. 

Związek Polaków w Niemczech pozostawał przez cały okres między
wojenny organizacją o programie politycznym wyrastającym z ideałów 
liberalno-demokratycznych, znajdując ponadto oparcie we wnioskach, któ
re wyprowadzono z chrześcijańskiej doktryny społeczno-pol_itycznej. Takie 
założenia ideowe stały niekiedy w sprzeczności z procesami, jakie prze
chodziła społeczność polska w Niemczech: pogłębianiem się świadomości 
klasowej ludności polskiej. Była to jedna z głównych przyczyn powodu
jących ograniczanie wpływów Związku wśród polskich robotników i chlo-

s2 W r z e s i ń s k i, Polski ruch narodowy ...

33 Dokładne sprawozdania z Kongresów Mniejszościowych ze szczególnym uwy
pukleniem roli przedstawicieli mniejszości polskiej zawierały „Sprawy Narodowoś
ciowe". 

3
•
1 Opóźnienie w powołaniu do życia światowego Związku Polaków wynikało 

przede wszystkim z postawy przedstawicieli Polonii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
tak silne wpływy mieli polityczni przeciwnicy ugrupowań sanacyjnych. A tymczasem 
działacze związani z obozem sanacyjnym kierowali przygotowaniami do utworzenia 
światowego Związku Polaków. Nie można się zgodzić z twierdzeniami Osmańczyka, 
który przyczyn postawy organizacji polskich w Stanach Zjednoczonych wobec po
wstania światowego Związku Polaków szukał w specyfice rozwoju problemu polo
hijnego w Stanach' 1Zjednoczonych, według oceny .miejscowych przywódców. O s m a  ń
c z y k, op. cit., s. 8. 

•



• 
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pów, którzy nie ,chcieli uznać za wystarczające dla interesów spo�eczności 
polskiej solidarystycznych założeń programu społecznego Związku Pola
ków 35• Charakter ideologii społecznej Związku Polaków stawał się nieje
dnokirotnie, szczególnie w okręgach wiel!koprzemyslowych i okresach os
trego kryzysu ekonomicznego, źródłem narastania niechęci .robotników 
polskich wobec Związku J6

• Sprawa ta nabrała całkowicie innego charak
teru w okresie irządów hitlerowskich w Niemczech. Totalny charakter dzia
lalności wynaradawiającej, w warunkach zlikwidowania wszystkich nie
mieckich organizacji o klasowym programie społecznym, stosowaniu wobec 
członków tych organizacji brutalnego te:r;roru, sprzyjał pogłębianiu się 
wewnętrznej spójni w społeczeństwie polskim wokół Związku Polaków 
i podporządkowanych mu organizacji 37. 

W niektóry,ch opracowaniach termin „Związek Polaków'' stał się syno

nimem pojęcia „ruch polski w Niemcz€ch". Jakie są przyczyny stosowania 

tej terminologii w sposób wymienny? Związek Polaków w Niemczech swój 
program organizacyjny opierał na uznaniu potrzeby utrzymywania pod
wójnego nurtu działania: z jednej strony organizacja naczelna, która miała 
kierować całokształtem działalności narodowej Polaków w Niemczech, wy
pracowywać zasadnicze linie .postępowania na wszystkich płaszczyznach 
życia publicznego, z drugiej strony organizacje wyspecjalizowane, realizu
jące na swoich odcinkach koncepcje organizacji naczelnej. Organizacja 
naczelna miała być ponadpartyjna, aby zachować wierność zasadom soli
daryzmu narodowego i uzyskać prawo do występowania na zewnątrz jako 
organizacja reprezentująca wszystkich Polaków obywateli niemieckich, 
a nie tylko członków Związku 38. W pierwszym okresie działalności Związ
ku Polaków jego kierownictwo dopuszczało nawet możliwość i·stnienia 
w ruchu polskim partii politycznych, nie tracąc nadziei na oddziały,wanie 
na te ugrupowania .:39. Kiedy jednak praktyka dnia codziennego pokazała, 
iż głoszony przez Związek charakter ponadpartyjny nie pokrywa się z rze
czywistością, a że istnienie jakiejkolwiek partii politycznej ludności pol-

as W r ze s i  ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 220 i n. 
a6 Por. np. WAP Katowice, U. Woj. SL, Wydz. Frez., nr 1378, k. 4, J. Gr z e

g o r z e k, Sprawozdanie o przyczynach i przebiegu klęski polskiej na Sla,sku Opol

skim. 
37 Niejednokrotnie notowano wówczas wypadki zabiegów ze strony Polaków ko

munistów o przyjęcie ich do Związku Polaków. Kierownictwo Związku Polaków wy
dało specjalne dyrektywy zalecające stosowanie dużej ostrożności przy przyjmowaniu 
do Związku członków zlikwidowanej Komunistycznej Partii Niemiec, obawiając się 
represji ze strony władz hitlerowskich wobec całego Związku. 

as Nasz program organizacyjny (Dziennik Berliński, 1927, nr 15). 
3s Szczególnie charakterystyczny był stosunek do Polskiej Partii Socjalistycznej 

w Niemczech, która początkowo brała udział we wspólnym bloku wyborczym ze 
Związkiem Polaków. 
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skiej prowadzi do kształtowania się odrębności .programowych, Związek 
Polaków zmienił swoje słanowisko, odcinając się od wcześniej głoszonych 
poglądów i zdecydowanie występując przeciwko wszelkiej działalności par
tyjnej 40

• 

Solidairystyczne koncepcje społecZI);e i narodowe w Związku Polaków 
nasilały się równocześnie z pogłębianiem wpływów polity,cznych ugrupo
wań związanych z :rządem polskim, oddziaływającym coraz to inten15Yw
niej na kierownictwo Związku ,po przewrocie majowym. P.rzy starania·ch 
o zapewnienie monopolistycznej pozycji Związku Polaków w kierowaniu
ruchem polskim w Niemczech musiało to ,prowadzić do kształtowania
w społeczności polskiej w republice weimarskiej ,różnorakich sil odśrod
kowych wobec Związku Polaków, najczęściej niewielki<!h, efemerycz
nych 41. Powstawanie organizacji opozycyjnych w praktyce nie osłabiało
poważnie wpływów i siły oddziaływania Związku Polaków, a co więcej -
stwarzało zachętę do poszukiwania nowych form działania dostosowanych
do szybko zmieniających się warunków wewnętrznych w Niemczech, no
wej sytuacji międzynarodowej, a także i przeobrażeń w świadomości poli
tycznej i narodowej Polaków w republice weimarskiej, jak również .
i w Trzeciej R!Zeszy 42. Czynnikiem, który zaczął dynamizować próby prze
obrażeń w ,ruchu polisltim w Niemczech w ostatnich latach republiki wei
marskiej, były również zmiany w składzie grupy kierującej Związkiem
Polaków. Do grupy kierowniczej weszli szeroką lawą ludzie młodzi, wy
chowani w kręgu ideologii Związku Polaków, często absolwenci iróżnych
�kół polskich, wykształceni politycznie w warunkach rządów republikań
skich. Oni to wnosili nowe elementy do ruchu ,polskiego, nie zadowalając 
się istniejącym stanem. W ostatnich miesiącach .republiki weimarskiej wy
dawało się, iż zastój wewnętrmy w Związku zostanie .przełamany, iż or
ganizacja wypracuje nowe koncepcje działania, które modyfikując stary 
program stosownie do potrzeb chwili pozwolą na zwiększenie wpływów 
ruchu polskiego .proporcjonalnie do możliwości wyznaczonych liczebnością 
społeczności polskiej w Niemczech 43. 

Dojście do władzy na.rodowych socjalistów spowodowało zahamowanie 
owych przeobrażeń. Terror hitlerowski, niebezpieczeństwo w.prowadzenia 
administracyjnego zakazu działalności organizacji polskich hamowały 

40 Por. np. Mniejszość polska a partie niemieckie (Nowiny Codzienne, 1927, m· 

221). 
41 Wr z e  s i ń s k i, Polski ruch narodowy ... , s. 232 i n.
42 Por. np. ocenę znaczenia powstania Związku Polaków na Sląsku dokonaną

przez ambasadora polskiego w Berlinie J. Lipskiego: AAN, Ambasada Berlin, w. 101, 

z. 3, Ambasada Berlin, 1 II 1936 r.

43 AAN, Konsulat Berlin, nr 210, k. 316-333, Konsulat Olsztyn, 1 XII 1932, refe

rat: �keja kulturalna wśród starszego społeczeństwa polskiego w Niemczech. 
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wszelkie próby wprowadzenia zmian w życie «. Ale okres hitlerowski 
pirzyniósl przejściowe zmiany w stosunkach międzypaństwowych. Niemcy 
hitlerowskie, rezygnując z planów szybkiej, ale tylko częściowej rewizji 
gll'anic wersalskich na rzecz ,rewizji totalnej, zabiegały o poprawę stosun
ków politycznych z Rzecząpospolitą. W .polityce wobec mniejszości pol
skiej musiało to oznaczać zerwanie z jawnym przymusem, brutalnym 
gwałtem administracji państwowej, musiało oznaczać pozorne przyzna
nie swobód narodowych ludności polskiej. W praktyce germanizacja na
siliła się, a zmieniły się jedynie jej formy. Stosowano metody, które 
dawały lepsze wyniki niż w okresie republikańskim. Ta polityka, jak 
określali ją przywódcy hitlerowscy, ,,udawanych uczuć" 45 stwarzała wa
runki. do ukształtowania nowych form organizacyjnych i przeobrażeń ideo
wych Związku Polaków. •Przeobrażenia te nie szły daleko. I właściwie 
w okresie hitlerowskim potwierdziła się słuszność przemyśleń i propozycji 
kieroWIIlictwa Związku przy formułowaniu jego zasadniczych koncepcji 
programowych i organizacyjnych. 

Związek Polaków w Niemczech w życiu ludności polskiej zamieszka.lej 
w Rzeszy pozostał organizacją, która nie tylko wypracowywała program, 
określała kierunki pracy, ale i bezpośrednio je realizowała. Następowało to 
bądź przez własne komórki terE:nowe, bądź przez organizacje i instytucje 
podporządkowane faktycznie Związkowi. System organizacyjny ruchu pol
skiego w Niemczech był taki, iż chociaż Związek nie posiadał statutowo 
zastrzeżonego wpływu na inne organizacje, to jednak przede wszystkim 
w wyniku rzeczywistych powiązań .personalnych i solidarystycznych ikon
cepcji ideowych istniały warunki do praktycznego ikierowania przez Zwią
zek Polaków ,prawie wszystkimi organizacjami i instytucjami. W tym 
miejscu dochodzimy do ważnej sprawy: ustalenia wpływów Związku Po
laków w społeczności polskiej w Niemczech. Niejednokrotnie, kiedy chcia
no oceniać wpływy Związku jako niewystarczające, w wielu opracowa
niach. zestawiano dwie liczby: z jednej strony ponad półtoramilionowa 
społeczność polska, a z drugiej niespełna 45 OOO członków Związku, i to 
w okresie jego największego rozkwitu organizacyjnego 46. Zestawienie 
takie musi prowadzić do fałszywych wniosków. Trzeba przecież zwrócić 
uwagę na dwie generalne zasady organizacyjne przestrzegane przez kiero
wnictwo Związku. Jedna to ograniczenie przynależności do Związku do 
grupy ludności posiadającej wykształcone· poczucie narodowe, a druga to 

4' Por. np. AAN, Ambasada Berlin, w. 26, t. 5, Konsulat Olsztyn, 25 IX 1933; 

tamże, w. 23, teczka 1, Konsulat Kwidzyn, 20 IV 1933. 
4s Ossolineum, rkp. 11.3241 III, k. 235-250, wystąpienie nadprezydenta śląskiego 

J. Wagnera w kwietniu 1935 r. na kursie agitatorów BDO w Bochum.

'8 Wrz e s ińs k i, Polski ruch narodowy ... , s. 83.
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traktowanie Związku, szczególnie w okresie hitlerowskim, jako organieacji 
kadrowej 47. Związek Polaków pomimo wielok,rotnie wysuwanych przez 
jego członków �óżnych postulatów nie potrafił jednak wypracować form 
organizacyjnych i założeń ideowych odpowiadających potrzebom oddziały-

. wania na warstwę ludności polskiej obywatelstwa niemieckiego występu
jącą we wszystldch regionach, która nie posiadała wykształconego poczu
cia przynależności narodowej 48

. A było to przecież tym bardziej konieczne, 
że niemieckie plany wynaradawiania opierały się na przypisywaniu szcze
gólnego znaczenia i szczególnie dużych możliwości germankwwania tej 
właśnie warstwy ludności. Związek Polaków w Niemczech, chociaż do

strzegał ll"óżny stan samowiedzy narodowej, nie wyciągał z tych ocen wnio
sków praktycznych. Co więcej, jak chociaż dowodzi tego stosunek do 
Związku Mazurów, był on pełen ,rerz.erwy i niechęci wobec organizacji, 
które pielęgnowały odrębności ,regionalne 49• Takie założenia, zwłaszcza 
w okresie hitlerowskim, kiedy władze narodowosocjalistyczne usiłowały 
doprowadzić ·do postawienia znaku :równania między polską narodowością 
a członkostwem Związku Polaków, musiały powodować dalsze ogranicza
nie wpływów Związku. 

Związek Polaków wychowywał w swych szeregach Polaków �dolnych 
do ponoszenia ofiar w imię obrony ukochanych ideałów narodowych, 
a równocześnie posiadających umiejętność sprawnego i samodzielnego 
działania. Stanowili oni poważny potencjał, który mógł zostać wyikorey
stany w odpowiednich warunkach do rozbudowy organizacyjnej ruchu 
polskiego. Wybuch wojny, a właściwie nawet wcześniej zapoczątkowana 
polityka hitlerowska, zmierzająca do totalnej likwidacji iruchu .polskiego, 
uniemożliwiała zrealizowanie planów w tym okresie. Jednym z głównych 
warunków powodzenia germanizacji według założeń teoretycznych, reali
zowanych skwapliwie przez narodowych socjalistów, było dążenie do 
przerwania łączności pokoleń w ruchu polskim przez odcięcie dopływu 
do Związku Polaków młodzieży. Wynaradawianie młodego pokolenia, 
szczególnie intensywne próby rozwarstwiania narodowego nawet w posz
czególnych rodzinach, p.ll"aca niemieckiej szkoły, organizacji społecznych, 

.17 Wyrazem tego było wprowadzenie ograniczeń przy przyjmowaniu do Związku. 
Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do Związku Polaków po przewrocie hitle
·rowskim musiał mieć dwie osoby wprowadzające. Starano się przy tym wprowadzić
pewien okres próbny, .po którego odbyciu podejmowano dopiero ostateczne decyzje
organizacyjne

• 
4s I ·na Mazurach, i na Śląsku wielokrotnie dzi?łacze miejscowi wysuwali propo

zycje zorganizowania polskiej gaze� w języku niemieckim, traktując ją jako podsta
wowy element oddziaływania na tę warstwę ludności. etnicznie polskiej. Wszystkie
propozycje z tego zakresu były przyjmowane niechętnie przez kierownictwo Związku.

49 Por. np. AAN, Poselstwo Berlin, w. 333, Konsulat Olsztyn, 16 II 1931. 
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.administracji państwowej musiały przynieść nacjonalistom niemieckim 
-Odpowiednie wyniki 50• Kierownictwo Związku Polaków dostrzegało wy
raźnie płynące stąd niebezpieczeństwo. W alka o przyszłość narodową mło
dzieży polskiej stanowiła jeden z głównych obszarów najbardziej zaciętej 
walki narodowej. Organizatorzy Związku Polaków byli świadomi znacze
nia walki o młode pokolenie. Dali wy;raz temu już w dniu utworzenia 
.Związku, powołując do życia Zwią�ek Polskich Towarzystw Szkolnych 
w Niemczech 51

. To przecież przywódcy Związku Polaków .prowadzili roz
liczne starania u władz niemieckich o wydanie przez nie zarządzeń zezwa
lających na organizowani-e szkól polskich, to przecież Związek Polaków 
w Niemczech, kiedy wresz-cie odpowiednia ordynacja została wydana, po
został faktycznym organizatorem i opiekunem szkół polski-eh w Niemczech. 
Pomimo istnienia odrębnej organizacji kierującej sprawami polskiego 
szkolnictwa, gdyby me wysiłek Związku Polaków, organizacyjny, progra
mowy i materialny, nie byłoby szkół polskic'h w Niemczech, nawet tych 
nielicznych. 

Związek Polaków niejednokrotnie wskazywał na .podwójny nurt wy
naradawiania, postępują�y tak drogą brutalnej akcji, jak i w wyniku 
cichej, wolniejszej, ale dającej w efekcie zmiany głębiej idące asymilacji. 
Asymilacji najlepiej miała przeciwdziałać wewnętrzna praca Związku 
i współpr,acujących z nim organizacji, obliczona na wychowanie społecz
ności polskiej w poczuciu dumy z dziedzictwa narodowego, uznaniu roli 
narodu polskiego w dziejach ludzkości i jego poważnego miejsca we współ
czesnej cywilizacji europejskiej. Celowy był patos, tak charakterystyczny 
dla wszystki,ch publicznych wystąpień Związku Polaków. Nie czym innym,

jak tylko odważnym wyzwaniem rzuconym nacjonalistycznym siłom anty
polskim było skromne, a jakże zarazem· dumne hasło Związku Polaków, 
stanowiące oś programu działania: Jesteśmy Polakami. 

A siły zaangażowane w walce narodowej nie były równe. Z jednej 
strony ogromna machina państwowa wspom�gana przez liczne organizacje 
społeczne, bogate, wyposażone w fundusze z budżetu państwowego, wspo
magane ,przez administrację państwową i samorządową, .ustawodawstwo 
specjalne, a z drugiej samotne, pozbawione wewnątrz Niemiec .całkowicie 
i na arenie międzynarodowej prawie że w takim samym stopniu pomocy 
prawnej, bez dostatecznych środków materialnych organizacje polskie . 
.Związek Polaków w _takiej sytuacji musiał szukać naturalnego sojusznika, 

5o Por. np.: AP Wrocław, RO I 2100, k. 409 i n., Niederschaft uber das Ergebniss 

der in qer Sitzung am 18. Mai 1936 ausgetauschen Erfahrungen zur Feststellung ein
-richtlichen Richtlinien in Fragen der polni-scher M,inderheit. 

51 AAN, Poselstwo Berlin; w. 66, Sprawozdanie ze zjazdu przedstawicieli komi-

tetów dzielnicowych celem utworzenia Związku Polaków Związku Towarzystw 
.Szkolnych. 
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widząc go przede wszystkim w państwie polskim. Za tę pomoc nie płacił 

jednak bezpośrednimi usługami irredentystycznymi, jak miało to miejsce 

z innymi mniejszościami narodowymi, ale płacił pewnym ograniczeniem 

samodzielności działania, podporządkowywaniem się kursowi polityczne

mu Rzeczypospolitej. Uznając prymat interesów ówczesnego państwa 

polskiego, kierownicy Związku Polaków niejednok.rotnie musieli świado
mie rezygnować tZe starań o zaspokojenie potrzeb Polaków w Niemczech 

w imię racji stanu Rzeczypospolitej, racji stanu odpowiadającej ówczes-. 

nym silom rzctdzącym 52. 

Jak.i był w tej sytuacji dorobek Związku Polaków w przededniu wojny? 
Związek Polaków zdołał ukształtować i utrzymać pomimo trudnych wa

runków niemałą grupę ludności polskiej, która poddawana szykanom, 

gwałtom i innym aktom terroru hitlerowskiego nie .załamywała się, nie 
poddawała i uparcie, wręcz demonstracyjnie okazywała wierność polskim 

ideałom narodowym, nie tracąc nadziei na zwycięstwo narodu polskiego. 

Istnienie tej grupy stwarzało zaporę przeciw .procesom wynaradawiają
cym. Związek Polaków 2Jdolał wyrobić w społeczności polskiej w Niem

czech, a również i w kraju, poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności 
za przyszłość narodu. I to, że kiedy 1 IX 1939 r. ,rozległy się pierwsze 
strzały, tak szeroka była świadomość, iż zaczął się bój nie tylko o przy

szłość narodową Polaków mieszkających w granicach II Rzeczypospolitej, 

ale walka o narodową przyszłość Polaków nad Odrą i Bałtykiem; był to 
w pierwszym rzędzie rezultat pracy i wysiłku Związku Polaków 
w Niemczech 53. 

Administracyjna likwidacja wszystkich agend Związku Polaków ,prze
prowadzona przez władze hitlerowskie w pierwszych dni,ach wojny, uwię
zienie i zesłanie do obozów koncentracyjnych tak wielu przywódców 
organizacji polskich zakończyły formalnie dotychczasową działalność ruchu 

polskiego. W warunkach wydawałoby się pełnego tryumfu Niemiec hitle
rowskich, fetujących zwycięstwo nad Polską, Związek Polaków nadal 
jednak zdawał najpoważniejszy egzamin - egzamin z dojrzałości naro

dowej i .politycznej, ideowej i organizacyjnej. Władze hitlerowskie z uwa
gą śledziły sytuację wśród Polaków, którzy byli znani z wcześniejszej 

działalności w ramach Związku Polaków czy innych organizacji. Nie szczę
dziły !krwawych represji w wypadku jakichkolwiek podejrzeń o konty-

52 Szczególnie wiele przykładów. takiego działania można zauważyć po 1934 r., 

kiedy kierownictwo Związku Polaków mając własne zdanie w sprawie kierunków 

działania rezygnowało z realizacji własnych koncepcji w imię obrony racji przed

stawianych przez polskich dyplomatów, a podporządkowanych dążeniu do nieza

ostrzania stosunków z Trzecią Rzeszą. 

53 Por. np. M. Dąb r o w s k a, Przygody człowieka myślącego, Warszawa 1970, 

s. 363.
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nuowanie działalności patriotycznej. I w tym miejscu warto oddać głos 
niemieckiemu !ktronikarzowi, który latem· 1940 r. w Dąbrownie, wsi o sil
nych tradycjach polskiej działalności narodowej, tak notował: ,,Lu_dność 
polska dągle jesz.cze wierzy w zbudowanie państwa Polaków i czasami 
wykazuje bierny opór. Daje się to zauważyć szczególnie w czasie zbiórek 
na pomoc zimową w szkole. Podczas gdy w sierpniu 1939 r. żadne dziecko 
nie odważyło się rozmawiać po polsku, trzeba stwierdzić, że obecnie w cza
sie przerw mówi się prawie tylko po polsku. Rodzice .próbują również 
wpływać na swoje dzieci w polskim duchu. Uczniowie dają się niekiedy 
nakłonić do wykroczeń przeciwko regulaminowi. Również na ulicach, 
sklepach, w gospodzie słyszy się coraz częściej język polski" 54. Meldunki 
podobnej treści na.pływały ze wszystkich miejscowośd, gdzie przed wojną 
były komórki Związku Polaków. Wiara w ostateczne zwycięstwo Polski 
wyrażała się 'nie tylko w biernym oporze oraz demonstracjach języko
wych, ale i w aktywnej walce z bronią w ręku czy to w oddziałach party
zanckich, czy na różnych frontach II wojny światowej. 

Siła i żywotność tradycji Związku Polaków ujawniła się po wyzwole
niu. Chociaż dzieje tej organizacji stanowiły już wówczas zamkniętą 
kartę historii, to pamięć o jej pracy narodowej, jej programie ułatwiała 
kształtowanie się jedności wewnętrznej odrodzonej Polski. Prawda o hi
storii Związku Polaków ułatwiała dyplomatyczną walkę o kształt tery
torialny Polski Ludowej. Upowszechnienie tradycji Związku Polaków 
umożliwiało nie tylko aktywne włączanie się wielu byłych jego członków 
do działalności społecznej i politycznej w odbudowującej się Polsce, ale 
stanowiło jeden z ważkich czynników ułatwiających kształtowanie się 
nowej, prężnej, ambitnej społeczności na .Ziemiach Odzyskanych. Zadzi
wiająca siła żywotności tradycji Związku Polaków jeszcze i dzisiaj stanowi 
chyba najlepszy wyraz zweryfikowanej przez historię oceny roli i znacze
nia tej organizacji dla dziejów całego narodu polskiego. 

DER BUND DER POLEN IN DEUTSCHLAND UND SEINE ROLLE 

IN DER GESCHICHTE DER POLNISCHEN NATION 

Der Bund der Polen in Deutschland entstand als Ergebnis selbstandiger 'Ober
legungen und organisatorischer Erfahrungen der polnischen Bevolkerung mit deut
scher Staatsangehorigkeit, die nach der Festlegung der polnisch-deutschen Staats
grenzen nach dem ersten Weltkriege in den Grenzen der Weimarer Republik 

geblieben ist. Der Burid stellte sich die Aufgabe, die polnische Bevolkerung in 

Deutschland vor der Entnationalisierung zu schiitzen. Gegeniiber den deutschen 

Behorden vertrat der Bund nicht nur seine Mitglieder, sondern die gesamte polnische 

64 W. W r z e  s i  ń s k i, W przededniu drugiej wojny światowej (Pogranicze i Ka
szuby w latach terroru, Koszalin 1970, s. 8). 
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Gemeinschaft in Deutschland. Dem Bund ist es gelungen, solch ein Aktionsprogramm 
im Kampf urn die volle Gleichberechtigung der polnischen Bevćilkerung im Rahmen 
der in der Weimarer Republik gesetzlich verbrieften Bilrgerrechte zu erarbeiten, das 
eine irredentistische Tatigkeit ilberflilssig machte. In der Zeit 9es Hitlerregimes 
wurde die Tatigkeit des Bundes sowohl durch die Rechtsnormen als auch im noch 
grćisseren Grade durch die tatsachlichen Bedingungen eingeschrankt. Der Bund blieb 
die einzige legale Organisation, die ihre Unabhangigkeit von der rtationalsozialisti
schen Partei bewahrt hatte. 

Der Bund der Polen in Deutschland hatte einen grossen Einfluss auf die Heraus
bildung von Grundsatzen der internationalen Zusammenarbeit der nationalen Min
derheiten in Europa ausgeiibt. Sein Programm und seine organisator.ischen Erfahrun
gen schufen die "Grundlagen fiir die Entwicklung einer Zusammenarbeit der polni
schen Minderheiten in der ganzen Welt. Das Bestehen und die Aktivitat des Bundes 
ubte keinen geringen Einfluss auf die Lćisung zahlreicher strittiger Probleme in den 
zwischenstaatlichen polnisch-deutschen Beziehungen. Einen bedeutsamen Einfluss 
hatten die Traditionen des Bundes der Polen in Deutschland auf die Gestaltung der 
Verhaltnisse an der Oder und im Ostseeraum nach dem zweiten Weltkrieg; sie fćir
derten hier die Herausbildung einer neuen polnischen Gemeinschaft. 




