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Organizacje imigranckie coraz częściej stają się przedmiotem refl eksji bada-
czy zajmujących się migracjami. Jeszcze w drugiej połowie lat 80. XX w. Grze-
gorz Babiński twierdził, iż można obserwować „szczupłość (…) analiz zarówno 
kierunków przemian organizacji etnicznych, jak i ich roli w zbiorowościach et-
nicznych”1, a Suzan Olzak i Elizabeth West na początku lat 90. uważały, że „do 
tej pory żadna teoria nie wyjaśniła w sposób satysfakcjonujący, jakie warunki 
pobudzają ich [organizacji – M.N.] powstawanie, czy jakie czynniki wspierają lub 
hamują ich dalsze istnienie”2. Jednak pojawia się coraz więcej prac poświęconych 
tej problematyce3. Rosnąca popularność tej tematyki wynika z faktu, iż działal-
ność w stowarzyszeniach imigranckich jest jedną z podstawowych form partycy-
pacji politycznej imigrantów, obok udziału w systemie politycznym kraju wysy-
łającego, uczestnictwa w specjalnych organizacjach stworzonych dla imigrantów, 
włączaniu się w aktywność instytucji kraju przyjmującego, takich jak partie poli-
tyczne czy związki zawodowe, czy partycypacji w rożnych formach działalności 
pozainstytucjonalnej (np. protestach społecznych)4. Ponadto, jak zauważa Floris 

1 G. Babiński, Więź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych. Zagadnie-
nia teoretyczne i metodologiczne, Kraków 1986, s. 10.

2 S. Olzak, E. West, Ethnic Confl icts and the Rise and Fall of Ethnic Newspapers, „American 
Sociological Review” 1991, nr 4, s. 458.

3 M. A. Stoll, Race, Neighborhood Poverty and Participation in Voluntary Associations, „So-
ciological Forum” 2001, nr 3; J. Rex, D. Joly, C. Wilpert (ed.), Immigrant Associations in Europe, 
Aldershot 1987; F. Vermeulen, The Immigrant Organising Process. Turkish Organisations in Am-
sterdam and Berlin and Surinamese Organisations in Amsterdam 1960-2000, Amsterdam 2006;
E. Østergaard-Nielsen, Transnational politics. Turks and Kurds in Germany, London 2003; Szcze-
gólnym przykładem takiego zainteresowania jest wydany w 2004 r., poświęcony stowarzyszeniom 
imigranckim specjalny numer „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2004, nr 3. 

4 Introduction: Political Participation and Civil Rights of Immigrants, a Research Agenda, „In-
ternational Migration Review” 1985, nr 3, s. 403.
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Vermeulen5, stowarzyszenia imigranckie odgrywają niezwykle ważną rolę zarów-
no dla samych społeczności imigrantów, jak i dla społeczeństwa przyjmującego6.

Z punktu widzenia imigrantów organizacje mogą wypełniać różnorakie funk-
cje. Po pierwsze, mogą one reprezentować prawa i interesy imigrantów. Po drugie, 
mogą dostarczać pomocy społecznej – co jest szczególnie ważne dla tych z wy-
chodźców, którzy słabo radzą sobie w nowej rzeczywistości. Po trzecie, stowarzy-
szenia pełnią znaczącą rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej imigran-
tów, np. poprzez zapewnianie kontaktu z rodzimą kulturą i językiem. W końcu 
organizacje mogą także być platformą zawiązywania i utrzymywania kontaktów 
społecznych z rodakami – zarówno współ imigrantami jak i tymi, którzy pozostali 
w ojczyźnie.

Funkcje pełnione przez organizacje wobec imigrantów stać się mogą podsta-
wą stworzenia typologii, które usiłują uporządkować mnogość występujących 
rodzajów stowarzyszeń7. Jose C. Moya wymienia następujące typy8: stowarzysze-
nia tajne, stowarzyszenia kredytowe, towarzystwa pomocy wzajemnej, grupy re-
ligijne, stowarzyszenia miast rodzinnych, grupy polityczne i rzecznicze. Chi-Kan 
Richard Hung wskazuje cztery podstawowe typy stowarzyszeń9. Po pierwsze, są 
to organizacje religijne, do których należą kościoły i świątynie, po drugie  są to 

5 F. Vermeulen, op. cit, s. 12.
6 Przede wszystkim mają one wpływ na integrację imigrantów. W literaturze przedmiotu poja-

wiają się jednak przeciwne opinie co do kierunku tego wpływu. W przypadku części społeczności 
i części organizacji uznaje się, że zaangażowanie imigrantów w działalność stowarzyszeń wpływa 
korzystnie na procesy integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Uznaje się bowiem, że (szcze-
gólnie w przypadku stowarzyszeń świeckich) zaangażowanie w nie zwiększa stopień partycypa-
cji imigrantów w systemie politycznym społeczeństwa przyjmującego, a tym samym przyspiesza 
integrację (por. M. Fennema, J. Tillie, Civic community, political participation and political trust 
of ethnic groups, „Connections” 2001, nr 24, s. 26-41; G. Elwert, Probleme der Auslaenderintegra-
tion. Gesellschaftliche Interaktion durch Binnenintegration, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie“ 1982, s. 34, s. 717-31). W innych przypadkach udział w organizacjach może 
powodować odwrotne skutki. Jak pokazują studia nad organizacjami transnarodowymi, utrzymy-
wanie bliskich relacji z krajem wysyłającym i tzw. podwójna lojalność mogą sprawić, że członko-
wie stowarzyszeń imigranckich będą posiadać bardzo silnie rozwiniętą tożsamość narodową, która
w niektórych przypadkach może spowalniać a nawet uniemożliwiać pełną integrację (E. Østergaard-
Nielsen, Turkish Diaspora: Trans-state Politics and Loyalties of Turks and Kurds in Western Europe, 
„SAIS Review” 2000, nr 20, s. 23-38). Ponadto „w przypadku istnienia całej sieci »paralelnych 
instytucji« takich, jak szkoły, media, stowarzyszenia kulturalne konkretna grupa etniczna może pod-
legać procesom segregacji i wykluczenia” (U. Schoeneberg, Participation in Ethnic Associations: 
The Case of Immigrants in West Germany, „International Migration Review” 1985, nr 3, s. 419). 

7 Jedną z bardziej wyczerpujących typologii organizacji zaproponował Grzegorz Babiński. 
Składa się ona z 16 typów. Autor ten prezentuje także przegląd starszych typologii; patrz G. Babiń-
ski, op. cit. s. 71-75 i 84-87. 

8 J. C. Moya, Immigrants and Associations: A Global and Historical Perspective, „Journal of 
Ethnic and Migration Studies” 2005, nr 5, s. 840-851.

9 C.R. Hung, Immigrant Nonprofi t Organizations in U.S. Metropolitan Areas, „Nonprofi t and 
Voluntary Sector Quarterly” 2007, nr 36, s. 709.
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organizacje kulturalne, które zajmują się podtrzymywaniem tożsamości kulturo-
wej, na którą składają się m.in. język ojczysty, tradycyjna sztuka, taniec, muzyka 
itp. W tym wypadku chodzi więc np. o szkoły, chóry, czy teatry. Trzeci typ to or-
ganizacje usługowe, których głównym celem jest pomoc imigrantom. Należą do 
nich m.in. organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, opieką, pomocą społeczną 
etc. Ostatnim wymienionym przez autora rodzajem stowarzyszeń są organizacje 
interesu publicznego, których celem jest reprezentowanie  społeczności imigranc-
kich. Do organizacji tych należą np. grupy rzecznicze, organizacje obywatelskie, 
profesjonalne itp.

Celem artykułu jest określenie, jakie funkcje wobec zbiorowości polskiej
w Niemczech mogą być realizowane przez polskie organizacje imigranckie dzia-
łające na terenie RFN. Na podstawie danych pochodzących z badania „Polskie 
organizacje w Niemczech” dokonana zostanie analiza pól działalności organiza-
cji, co pozwoli na stwierdzenie, które z potencjalnych zadań i w jakim stopniu są 
realizowane. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona krótka analiza histo-
rii rozwoju polskiego ruchu w Niemczech od XIX w. w kontekście dominujących 
typów zrzeszeń i funkcji przez nie realizowanych. Następnie zaprezentowane zo-
staną założenia oraz metodologia badania oraz przeanalizowane zostaną wyniki 
empiryczne. Artykuł zakończy podsumowanie, w którym zostanie dokonana oce-
na stopnia realizacji poszczególnych funkcji przez badane organizacje. 

ROZWÓJ RUCHU POLSKIEGO W NIEMCZECH

Masowy napływ imigrantów z terenów polskich, który rozpoczął się w dru-
giej połowie XIX w.10, sprawił, że pojawiła się konieczność powstania organizacji 
skupiających i reprezentujących interesy rosnącej rzeszy Polaków w Niemczech. 
Ze względu na to, iż prawo do zakładania organizacji politycznych o podłożu 
narodowym czy etnicznym było ograniczone11, pierwsze polskie organizacje na 
terenie Niemiec były organizacjami kulturalnymi. Ich główną rolą miała być 
ochrona polskiej tożsamości i podtrzymywanie związków z polską kulturą. Z po-
czątku funkcje te spełniały stowarzyszenia katolickie, działające przy kościołach. 
Najwcześniejsze organizacje skupiające polskich imigrantów na terenie Niemiec 

10 Szacuje się, że w latach 1870-1914 3,5 miliona Polaków wyemigrowało do Niemiec. Około 
1,2 miliona osób przemieściło się z terenów zaboru pruskiego w głąb Cesarstwa Niemieckiego, ko-
lejne 1,2 miliona Polaków wyemigrowało z terenów zaboru rosyjskiego, zaś mniej niż 1,1 miliona 
polskich imigrantów w Niemczech pochodziło z terenów zaboru austriackiego; patrz A. Galos, Stan 
liczebny emigracji polskich w XIX wieku, w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, cz. 1, 
red. W. Wrzesiński, Wrocław 1981, s. 31-35; por. A. Plich, Ogólne prawidłowości emigracji z ziem 
polskich. Próba typologii i syntezy, w: Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. 
H. Kubiak, A. Pilch, Wrocław 1976, s. 35-49.

11 M. Kostrzewa, Procesy integracyjne i konsolidacyjne Polonii w Niemczech w latach 1990-
2000, Warszawa 2005, s. 16.
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powstały już w latach 60. w Berlinie. Pierwszą było założone w 1865 r. Polskie 
Towarzystwo pod Opieką Matki Boskiej Częstochowskiej i Patrona Polski św. 
Stanisława. Pierwszą polską organizacją na terenie Niemiec zachodnich było za-
łożone w 1876 r. w Dortmundzie Towarzystwo Oświatowe Polskich Robotników 
„Jedność” pod wezwaniem Świętej Jadwigi12. Poza funkcją religijną głównym ich 
celem było prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej. W tym czasie po-
wstało wiele chórów i innych grup, które zajmowały się utrwalaniem związków
z rodzimą kulturą i językiem. 

Pod koniec XIX w. powstawać zaczęły polskie organizacje typowo świec-
kie, początkowo również głównie kulturalne, potem także oświatowe, spo-
łeczno-zawodowe13 i wreszcie polityczne14 takie, jak Klub Polski (1887), To-
warzystwo Polskie „Kłosy”(1891)15 i Związek Polaków w Niemczech (1894). 
Stowarzyszenia te coraz częściej stawiały sobie za cel ochronę praw Polaków 
pracujących i mieszkających na terenie Cesarstwa Niemieckiego16. Przykła-
dem takiej organizacji jest stowarzyszenie „Samopomoc”, założone w Bochum
w 1904 r., które skupiało polskich kupców i przemysłowców działających na te-
renie Zagłębia Ruhry. Zjednoczenie Zawodowe Polskie (ZZP) – polski związek 
zawodowy, który powstał w 1902 r. na terenie Westfalii17, początkowo skupiał 
górników, a później rozszerzył swoją bazę członkowską także na inne grupy za-
wodowe. Dzięki aktywnej polityce polegającej na jednoczeniu mniejszych związ-
ków zawodowych stał się najsilniejszą organizacją polską w Niemczech, która 
w przededniu wybuchu I wojny światowej skupiała ponad 75 tys. członków18.
W 1817 r. ZPP powołało swoją własną partię polityczną – Narodowe Stronnictwo 
Robotników19. ZZP oraz utworzony w 1904 r. Związek Wzajemnej Pomocy Pol-
skich Towarzystw Katolickich pełniły funkcję organizacji nadrzędnych20. 

Po zakończeniu I wojny światowej zarówno sytuacja polskich organizacji, jak 
i ich rola zmieniły się. Ważnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na rozwój 
polskiego ruchu w Niemczech było powstanie niepodległego państwa polskiego, 
które udzielało wsparcia polskim organizacjom. Początkowo polski ruch w Niem-

12 J. Kozłowski, Rozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa Polskiego w Niem-
czech w latach 1870-1914, Wrocław 1987, s. 47, 76.

13 Pewnym ewenementem były organizacje drobnych przemysłowców takie, jak Towarzystwo 
Przemysłowców Polskich w Berlinie (założone w 1867 r.) czy Towarzystwo Przemysłowców Pol-
skich w Lipsku założone już w latach 60. XIX. w.; por. J. Kozłowski, op. cit., s. 47, 63.

14 W. Lesiuk, Polska emigracja wewnątrzniemiecka i do Niemiec okresu industrializacji, w: 
Polacy w Niemczech, red. M. Lis, Opole 1996, s.16. 

15 Ibidem, s. 14. 
16 G. Janusz, Polonia w Niemczech, w: Polonia w Niemczech. Historia i współczesność, War-

szawa 2001, s. 22-23. 
17 W. Lesiuk, op. cit., s. 16.
18 G. Janusz, op. cit., s. 23.
19 W. Lesiuk, op. cit., s. 16. 
20 J. Kozłowski, op. cit., s. 186.
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czech skupiał się w trzech ośrodkach: w zagłębiu Ruhry (Komitet Wykonawczy 
Organizacji i Towarzystw Polskich w Westfalii i Nadrenii), w Berlinie (Komitet 
Narodowy) i na terenie Prus Wschodnich (Związek Polaków w Prusach Wschod-
nich)21. W 1922 r. doszło do konsolidacji polskiego ruchu w Niemczech. 27 sierp-
nia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech (ZPwN), który od tej pory 
stał się największą i najważniejszą polską organizacją. Zgodnie z zapisami statutu 
był on „zrzeszeniem wszystkich Polaków zamieszkałych w Niemczech (…) i ma 
na celu zdobycie dla ludności polskiej w Niemczech pełnych praw mniejszości 
narodowych i obronę jej interesów ogólnych we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego”22

Związek Polaków w Niemczech, który był organizacja masową23, pro-
wadził różnoraką działalność. Przede wszystkim skupiał cały ruch polski
w Niemczech. Ponadto podejmowane były także działania z zakresu naucza-
nia języka polskiego – z inicjatywy ZPwN powstał w 1922 r. Związek Polskich 
Towarzystw Szkolnych skupiający szereg mniejszych organizacji, działających 
na polu oświaty polskiej24. Ważnym elementem działania Związku było tak-
że koordynowanie aktywności gospodarczej Polaków, co wyrażało się m.in.
w założeniu z inicjatywy ZPwN Związku Spółdzielni Polskich. Związek koor-
dynował także działalność innego rodzaju, m.in. kulturalną, dobroczynną, sa-
mopomocową czy gimnastyczną. Szczególnym elementem aktywności Związku 
była walka o prawa innych niż Polska mniejszości mieszkających w Niemczech. 
Z inicjatywy Związku powstał w 1924 r. Związek Mniejszości Narodowych
w Niemczech (ZMNwN)25. 

21 G. Janusz, op. cit., s. 23. Więcej na temat polskiego ruchu w Niemczech po 1918 r. W. Wrze-
siński, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939, Toruń 2005, s. 64-72. 

22 Cyt. za: M. Lis, Polska mniejszość narodowa w Niemczech po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, w: Polacy w Niemczech…, s. 22. 

23 W 1927 r. do ZPwN należało ok. 42 tys. osób, w 1931 r. 45 tys., zaś po 1935 r. liczba członków 
ustabilizowała się na poziomie około 30 tys. osób, por. ibidem., s. 23.

24 Ibidem, s. 90-91. Należy podkreślić, iż w okresie międzywojennym w Niemczech działalność 
oświatowa polskiej mniejszości była bardzo dobrze rozwinięta. Działało wiele szkół, szkółek oraz 
kursów języka polskiego. ZPTS pełnił rolę koordynującą wielu rozproszonych inicjatyw oświato-
wych. Szczególnie dobrze polskie szkolnictwo w Niemczech rozwijało się na początku lat 30. XX w.
po wydaniu w 1929 r. „Ordynacji dotyczącej uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej”. 
Więcej na temat polskiego szkolnictwa w Niemczech w okresie międzywojennym patrz: H. Cha-
łupczak, Kierunki działalności Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech w zakre-
sie szkolnictwa powszechnego, Lublin 1980; T. Musioł, Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej 
1918-1939, Katowice 1964. Na temat oświaty polskiej w RFN pod II wojnie światowej patrz: H. 
Chałupczak, Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej. Przeobrażenia i potrzeby, Lublin 1980;
W. Kucharski, Szkolnictwo polonijne w Niemczech Zachodnich, Lublin 1978, J. Mazur, Szkolnic-
two polonijne po II wojnie światowej. Przeobrażenia i potrzeby, Lublin 1980.  

25 Początkowo zrzeszał Polaków, Duńczyków oraz Serbołużyczan, od 1926 r. Fryzów Północ-
nych, a od 1927 r. także Litwinów. G. Janusz, Polonia w Niemczech..., s. 25.
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Wrzesień 1939 r. przerwał działalność polskich organizacji, rozpoczęła się 
konfi skata ich majątków oraz aresztowania najaktywniejszych działaczy26. Zaraz 
po zakończeniu działań wojennych przedstawiciele polskiej mniejszości w Niem-
czech podjęli starania o reaktywację ZPwN i innych organizacji. Wraz z odradza-
niem się struktur ZPwN pojawiać się zaczęły koła śpiewacze, koła młodzieżo-
we, zorganizowane kursy języka polskiego, druk polskich czasopism27. Rozłam 
Związku w 1950 r. i powstanie w 1952 r. Związku Polaków „Zgoda”28 nie zmieni-
ły zasadniczego kulturalnego profi lu działalności obu organizacji. 

Nowa grupa powojennych polskich imigrantów w Niemczech – dipisi29 – za-
częła tworzyć liczne własne organizacje o różnym profi lu. W 1947 r. powołano 
organizację dachową – Zjednoczenie Polskie w Niemczech (ZjPwN), które zo-
stało uznane prze zachodnie władze okupacyjne za przedstawicielstwo polskich 
displaced persons. W wyniku konfl iktów w 1951 r. ZjPwN zostało przekształcone 
w Zjednoczenie Polskich Uchodźców (ZPU) w Niemczech. Ponadto powołano do 
życia także inne organizacje takie, jak np. Związek Żołnierzy Kresowych, Polski 
Związek Inwalidów Wojennych w Niemczech itp. Początkowo stowarzyszenia 
te organizowały niemal wszystkie aspekty życia dipisow, łącznie z reprezentacją 
polityczną, organizacją życia codziennego, edukacją, samopomocą etc. Z czasem 
jednak ich znaczenie i funkcje, jakie pełnili wobec swojej klienteli, stawały się 
coraz bardziej marginalne. 

Należy podkreślić, iż konfl ikty i słabość polskiego ruchu w powojennych 
Niemczech miała dwie przyczyny zewnętrzne. Pierwszą z nich były społeczne 
i ekonomiczne konsekwencje rozbicia polskich organizacji w 1939 r. Po 1945 r. 
organizacje nie były już wstanie odbudować swojej pozycji. Po drugie, ich sy-
tuacja pogorszyła się także ze względu na politykę władz PRL wobec Polaków
w Niemczech, która nie tylko nie wspierała rozwoju polskiego ruchu w Niem-
czech, ale wręcz prowadziła działania dezintegracyjne. 

W obliczu konfl iktu, jaki dotknął główne organizacje polskie w Niemczech 
w latach 50., na terenie RFN zaczęło powstać wiele mniejszych lokalnych or-

26 W. Wrzesiński, op. cit., s. 501.
27 Ibidem.
28 M. Kostrzewa, op. cit., s. 26. Więcej na temat historii ZP „Zgoda” w: J. Kupczak, Związek 

Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec 1950-1975, Wrocław 1983. Krzysztof Ruchnie-
wicz zwraca także uwagę, iż ZP „Zgoda” było dość powszechnie uznawane w Niemczech nie tylko 
za organizację kolaborującą z PRL, ale także infi ltrującą polskie środowiska w RFN, por. K. Ruch-
niewicz, Polska emigracja polityczna w Niemczech w latach 1945-1980, w: Mniejszość niemiecka 
w Polsce i Polacy w Niemczech, red. Z. Kurcz, W. Misiak, Wrocław 1994, s. 214. 

29 Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych Polacy, którzy zostali przymusowo prze-
siedleni na terytorium III Rzeszy (tzw. displaced persons), znaleźli się w różnych strefach okupa-
cyjnych (700 tys. w radzieckiej, 540 tys. w brytyjskiej, 400 tys. w amerykańskiej i 68 tys. we fran-
cuskiej strefi e okupacyjnej), patrz E. Marek, Praca Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji 
zarobkowej, Warszawa 2008, s. 192.
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ganizacji, które prowadziły przede wszystkim działalność kulturalną. Nie miały 
one ambicji ponadregionalnych i nie starały się uczestniczyć w głównym nurcie 
działalności polonijnej30. 

Nowe fale imigrantów „solidarnościowych”31 w latach 80. zaczęły tworzyć 
swoje własne organizacje – głównie polityczne, których celem było wspieranie 
polskich dysydentów i przemian demokratycznych w Polsce. Zasilane były one 
także przez przesiedleńców (Aussiedler), którzy w wielu przypadkach nie tylko 
zachowali bardzo bliskie związki z polskością oraz polską kulturą i językiem ale 
także polskie obywatelstwo32. Opisując działalność tzw. organizacji niepodle-
głościowych Andrzej Szulczyński pisze: „Grupy te organizowały demonstracje, 
spotkania, protesty, petycje i podejmowały inne tego typu działania skierowane 
przeciwko władzom stanu wojennego w Polsce (…), wspierały także podziemne 
struktury „Solidarności” w kraju. Zbierały pieniądze, lekarstwa, odzież i organi-
zowały transporty do Polski”33. W tamtym czasie powstały takie organizacje, jak: 
Grupy Robocze „Solidarność” w różnych miastach RFN czy Biuro Informacyjno-
Koordynacyjne „Solidarność”.

Lata 90. to okres ważnych przemian ruchu polskiego w Niemczech, które po-
stępowały w kilku kierunkach. Przede wszystkim dokonała się dezintegracja wie-
lu „solidarnościowych” organizacji, które z powodu przemian demokratycznych 
w Polsce utraciły rację bytu. Ponadto, podpisanie Traktatu między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ-
pracy z 17 czerwca 1991 r. spowodowało, że powstało wiele organizacji, głównie 
kulturalnych, które liczyły na fi nansowanie ze strony władz niemieckich. Swo-
je oczekiwania opierały one na ustaleniach traktatu dotyczących zobowiązania 
do wspierania etnicznej tożsamości niemieckich obywateli polskiego pochodze-
nia34. Jako że niemieckie wsparcie nie okazało się tak hojne, jak przewidywano, 

30 M. Kostrzewa, op. cit., s. 27-28. 
31 Wielkość migracji „solidarnościowej” jest szacowana od 100 (Ch. Pallaske, Die Migration 

aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren, w: Die Migration 
von Polen nach Deutschland. Zu Geschichte und Gegenwart eines europäischen Migrationssystems, 
hrsg. Ch. Pallaske, Baden-Baden 2001, s. 124) do 850 tys. osób (S. Liman, Polacy w Niemczech po 
II wojnie światowej, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań, 1992, s. 251). 

32 W. Lesiuk, A. Trzcielinska-Polus, Wokół defi nicji przedmiotu badań, w: A Wolff-Powęska, 
E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Poznań 2000, s. 143-144. Na temat fenomenu prze-
siedleń z Polski do Niemiec patrz np. D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1945-1989, 
Warszawa 2010, szczególnie rozdziały 5 i 10.

33 A. Szulczyński, Zarys dziejów Polonii niemieckiej z informatorem, Berlin 1999, s. 42.
34 W myśl jednobrzmiących listów ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec wymie-

nionych z okazji podpisania traktatu strona niemiecka zobowiązała się także do tego, by Polacy nie 
będący niemieckimi obywatelami a mieszkający na terenie RFN, także mogli „w daleko idącym 
zakresie” korzystać z praw i możliwości wymienionych w artykułach 20 i 21 traktatu. Więcej na 
temat ustaleń traktatu w kwestiach dotyczących Polaków w Niemczech w: A. Graś, Pozycja prawna 
Polaków w Niemczech, w: Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 
2000, szczególnie strony 176-183.
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duża część organizacji wkrótce została zlikwidowana. Do organizacji założonych
w tamtym czasie i funkcjonujących do dziś należą m.in. Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Polskiej Forum w Bremie, Polskie Stowarzyszenie „Patria” w Osnabrück 
czy Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie „WIR” w Berlinie.

Należy także wspomnieć o powstawaniu coraz liczniejszych organizacji bran-
żowych takich, jak np. Polskie Towarzystwo Medyczne, Stowarzyszenie Polskich 
Handlowców i Przemysłowców w Berlinie „Berpol” czy Zrzeszenie Polskich In-
żynierów i Techników. Ich celem, w odróżnieniu od organizacji kulturalnych, było 
podejmowanie działań na rzecz polskich imigrantów z konkretnych grup zawodo-
wych – zabezpieczanie ich praw, ułatwianie kontaktów, przekazywanie ważnych, 
praktycznych informacji. 

Po 1990 r. zaczęły także powstać organizacje skupiające Polaków mieszkają-
cych na terenie Niemiec Wschodnich, np. Związek Polaków „Polonus” na terenie 
Berlina Wschodniego, Stowarzyszenie „Nadodrze” w Guben czy Stowarzyszenie 
Polaków w Saksonii i Turyngii z siedzibą w Lipsku. Jednak, jak zauważa Aleksan-
dra Trzcielińska-Polus, „do stowarzyszeń tych należy [w latach 90. M.N] znikoma 
liczba osób”35. 

Ważnym elementem przemian polskiego ruchu w latach 90. XX w. były 
działania konsolidacyjne. Rozpoczęły się one już w 1988 r., ale nabrały tempa 
po 1989 r. Ostatecznie proces konsolidacji zakończył się w 1998 r. powołaniem 
przez ZPwN36, ZP „Zgoda”, Polską Radę w Niemczech oraz Katolickie Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Konwentu Organizacji Polskich
w Niemczech37. 

Z przedstawionego rysu historycznego rozwoju polskiego ruchu w Niemczech 
wynika wyraźnie, że można wyróżnić kilka okresów, podczas których profi l działa-
nia organizacji się zmieniał. Początkowo – przede wszystkim ze względu na ograni-
czenia prawne i polityczne – działalność polskich stowarzyszeń ograniczała się do 
realizacji funkcji ekspresyjnych i podtrzymywania tożsamości narodowej. Później, 
wraz z rozwojem siły całego ruchu, zaczęły się także pojawiać organizacje reali-
zujące inne zadania wobec zbiorowości polskiej mieszkającej na terenie Niemiec. 
Powstawać zaczęły stowarzyszenia polityczne, związki zawodowe, instytucje go-
spodarcze, samopomocowe, edukacyjne. Okresem szczególnego rozkwitu różno-
rodności działań polskiego ruchu (przy jednoczesnej dominacji instytucjonalnej 
ZPwN) był okres międzywojenny (z wyłączeniem ostatnich lat przed 1939 r.). Lata 
powojenne to z kolei okres coraz większego zawężania profi lu działalności organi-
zacji. Spowodowane było to najpewniej pogłębiającym się kryzysem polskiego ru-
chu, który to impas, mimo napływu nowych fal imigrantów, nie został przełamany. 

35 A. Trzcielińska-Polus, Polacy w Niemczech wschodnich, w: Być Polakiem w Niemczech…, 
s. 271.

36 Obecnie ZPwN nie wchodzi już w skład Konwentu.
37 Por. opis procesów konsolidacyjnych niemieckiej Polonii w: M. Kostrzewa, op. cit. 



35Profi l działalności polskich organizacji w Niemczech

Przełom XX i XXI w. to z jednej strony czas pogłębiania się swoistego zawężenia 
funkcji pełnionych przez organizacje wobec Polaków w Niemczech (powstawanie 
coraz większej liczby stowarzyszeń kulturalnych), a z drugiej – okres, w którym 
powstawać zaczęły zrzeszenia profesjonalne, co prowadziło do częściowego przy-
najmniej poszerzania profi lu działalności ruchu polskiego. 

ZAŁOŻENIA BADANIA I METODOLOGIA

Celem projektu badawczego „Polskie organizacje pozarządowe w Niemczech”, 
którego cząstkowe wyniki będą tu zaprezentowane, było dokonanie analizy kondy-
cji organizacji pozarządowych skupiających Polaków mieszkających w Republice 
Federalnej Niemiec. W założeniach badanie miało więc cel diagnostyczny. Wyni-
kiem przeprowadzonych analiz jest opis stanu polskich organizacji w Niemczech. 

Jednym z podstawowych założeń projektu badawczego było przedstawienie 
kondycji organizacji w ocenie ich przedstawicieli. Oznacza to, że wyniki badania 
prezentują jednostronny punkt widzenia. Brak jest oceny funkcji organizacji przez 
jej klientelę. Wydaje się jednak, że ta jednostronność nie obniża wartości zebra-
nego materiału, choć należy ją uwzględniać podczas interpretacji prezentowanych 
danych. Kolejnym założeniem było, iż pod uwagę będą brane jedynie organizacje 
świeckie. Stąd brak, zarówno w opisie historycznym jak i przywoływanych da-
nych pochodzących w badaniach, informacji o roli i kondycji organizacji duszpa-
sterstwa polskiego w Niemczech. Założono, że duszpasterstwo38 nie jest tożsame 
z aktywnością typu stowarzyszeniowego i nie powinno być objęte badaniem. Bra-
ne natomiast pod uwagę były świeckie organizacje o charakterze religijnym, choć 
stanowiły one stosunkowo niewielki odsetek badanych stowarzyszeń.

Projekt badawczy „Polskie organizacje pozarządowe w Niemczech”, fi nan-
sowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowany był w na 
przełomie 2008 i 2009 r. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą dwóch 
technik badawczych: wywiadów pogłębionych oraz sondażu instytucjonalnego. 
Początkowo przeprowadzono 8 wywiadów pogłębionych z listą problemów z li-
derami wybranych organizacji (głównie dachowych i naczelnych). Podstawowym 
źródłem danych jest sondaż instytucjonalny39 przeprowadzony techniką ankiety 

38 Duszpasterstwo – szczególnie zaś Polska Misja Katolicka odgrywa wielką rolę w życiu spo-
łeczności polskiej w Niemczech. Nie ogranicza się ona jedynie do pełnienia posługi religijnej ale 
także do organizowania życia społecznego, kulturalnego w tym także do nauki języka polskiego. Na 
temat polskiego duszpasterstwa przeczytać można między innymi w: A. Szulczyński, Opieka Ko-
ścioła nad polskimi Katolikami, w: Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, 
Poznań 2000; Śladami współczesnego migranta w Niemczech, Peplin 2005; F. Mrowiec, Czy trudno 
być Polakiem w Niemczech? Pięćdziesiąt lat pracy polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, w: Po-
lacy w Niemczech, red. M. Lis, Opole 1996.

39 Na temat sondaży instytucjonalnych (organizational surveys) patrz: B. Klandermans, J. Smith, 
Survey Research: A Case for Comparative Designs, w: Methods of Social Movement Research, eds 
B. Klandermans, S. Staggenborg, University of Minnesota Press, Mineapolis 2002, s. 4. 
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pocztowej. Podstawą kwestionariusza był skrócony i dostosowany do specyfi ki 
organizacji etnicznych i imigranckich kwestionariusz stosowany w badaniach III 
sektora w Polsce przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Do opracowania bazy danych 
adresowych do badania wykorzystano dwa istniejące zbiory informacji o polskich 
instytucjach w Niemczech prowadzone przez Kongres Polonii w Niemczech40 
oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska41. Ponadto prowadzono także indywidu-
alne poszukiwania, które pozwoliły na uzupełnienie listy organizacji. W sumie 
zebrano informacje na temat 200 organizacji. W większości przypadków (115) 
udało się ustalić pełne adresy korespondencyjne oraz adresy e-mail. W części 
przypadków możliwe było ustalenie jedynie adresu pocztowego (72) lub adresu 
e-mail (13). Akcja zbierania wypełnionych kwestionariuszy była rozciągnięta w 
czasie. Rozsyłanie ankiet rozpoczęto w grudniu 2008, a ostatni kwestionariusz 
spłynął do Instytutu Zachodniego w kwietniu 2009 r. W czasie trwania akcji wy-
syłkowej okazało się, że dane  97 organizacji są nieaktualne. W 103 przypadkach 
nie uzyskano informacji, że któryś z adresów jest nieaktualny. Na tej podstawie 
założono, że istniejących bądź aktywnych jest około 100 stowarzyszeń. Założenie 
to jest zbieżne z informacjami, które można znaleźć w literaturze opisującej pol-
skie organizacje działające w Niemczech42. Ostatecznie zebrano 42 wypełnione 
ankiety, co stanowi około 40% z liczby 103 organizacji. 

Interpretując przedstawione tu wyniki należy pamiętać, iż przeprowadzone ba-
danie ankietowe nie jest reprezentatywne dla wszystkich polskich i polskojęzycz-
nych organizacji w Niemczech. Osiągniecie reprezentatywności przy tak nielicznej 
zbiorowości jest niemożliwe, zaś badania pełne, tzn. obejmujące wszystkie organi-
zacje, z oczywistych przyczyn (niechęć do udziału w badaniu, niechęć do dzielenia 
się informacjami na temat organizacji, nieobecność liderów etc.) są niewykonalne. 
Uzyskany zwrot 40% wypełnionych ankiet należy uznać za dobry rezultat, który 
pozwala traktować wyniki badań jako wiarygodne. Jednocześnie należy zdawać 
sobie sprawę, iż zastosowana technika ma swoje ograniczenia typowe dla sondażu. 

40 Kongres Polonii Niemieckiej, http://www.kongres.org/, a w szczególności podstrony: „Spis 
wszystkich Organizacji Polonijnych w Niemczech wg miast” oraz „Urzędowy Spis Organizacji Po-
lonijnych”. Od marca 2009 r. działa nowa strona Kongresu http://www.kongres.de/. 

41 Stowarzyszenie Wspólnota Polska, http://www.wspolnota-polska.org.pl/, a w szczególności 
Polonijny Bank Danych.

42 Por. np. S. Nagel, Zwischen zwei Welten. Kulturelle Strukturen der polnischsprachigen Be-
völkerung in Deutschland, ifa//Dokumente/1/2009, Stuttgart 2009, s. 43 oraz M. Kostrzewa, op cit., 
s. 36. Szacunki MSZ dotyczące liczby polskich organizacji w RFN są rożne. W Raporcie o sytuacji 
Polonii i Polaków za granicą 2009 podaje się informację, że oscyluje ona wokół 170-180 (Raport
o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2009, 
s. 178). W informacji rządu o sytuacji i statusie Polonii w Republice Federalnej Niemiec przedsta-
wionej przez Macieja Szymańskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, wynika, że liczba ta oscyluje wokół 200 (Biuletyn z posiedzenia Komisji 
Łączności z Polakami za granicą nr 46, Kancelaria Sejmu, Nr 2771/VI kad. 24.09.2009 r.). Należy 
jednak brać pod uwagę fakt, iż część z tych organizacji, choć formalnie istnieje, jest nieaktywna. 
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Jednak postawiony przed badaniem cel diagnostyczny a nie wyjaśniający uspra-
wiedliwia wybór sondażu instytucjonalnego43 jako głównego źródła danych. Pla-
nowane jest przeprowadzenie dalszych badań pogłębionych opartych na innych 
technikach – tym razem jakościowych co pozwoli na zebranie materiału umożli-
wiającego głębszą analizę uwarunkowań obecnej kondycji organizacji. 

POLA DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH
ORGANIZACJI W NIEMCZECH 

Promocja Polski i budowanie stosunków polsko-niemieckich

Stowarzyszenia pytane o pola ich aktywności najczęściej wskazywały na „pro-
mocję Polski w społeczeństwie niemieckim” oraz „budowanie stosunków pol-
sko-niemieckich” (odpowiednio 34 i 33 spośród 42 badanych). Postrzegają więc 
one swoją rolę w utrzymywaniu relacji polsko-niemieckich jako bardzo ważną.
W odpowiedzi na padające w ankiecie otwarte pytanie dotyczące najważniejszych 
celów, jakie stawia przed sobą organizacja, często pojawiały się wypowiedzi do-
tyczące kształtowania stosunków między narodami polskim i niemieckim: „dzia-
łania na rzecz poprawy stosunków polsko-niemieckich”, „przedstawienie dobre-
go wizerunku Polski i zacieśnianie przyjacielskich stosunków ze społecznością 
niemiecką”, „pielęgnowanie dobrego sąsiedztwa między Polską i Niemcami”, 
„pojednanie narodów polskiego i niemieckiego” czy wręcz „integracja polsko-
niemiecka”. Nieco rzadziej pojawiały się wypowiedzi bardziej konkretne: „wspie-
ranie organizacji działających na rzecz pojednania narodów polskiego i niemiec-
kiego”, czy „wspieranie układu przyjaźni miast Gdyni i Kilonii”. 

Badani liderzy organizacji w wywiadach pogłębionych zwracali uwagę, iż za-
równo promocja Polski, jak i praca nad poprawianiem relacji polsko-niemieckich 
są istotnymi aspektami ich działalności.

„Jest bardzo ważne budowanie pomostów. Bo przez to, że tu mieszkamy, my jeste-
śmy jakby ambasadorami polskiej sprawy. My mamy tą łatwość, że tak powiem, 
kontakt, budowanie pewnych pomostów.” (CK3) 

43 Sondaże instytucjonalne w większym stopniu koncentrują się na ustalaniu deklaratywnych 
faktów, w mniejszym zaś na badaniu ocen lub opinii. Podstawowe pytanie badawcze, na jakie pró-
buje się odpowiadać za pomocą sondaży instytucjonalnych, to przede wszystkim: rekonstrukcja 
struktury organizacji (wiekowej, terytorialnej, struktury zarządzania, etc.), ustalenie pól i sposo-
bów działania, ustalenie liczby i dokonanie charakterystyki członków i ewentualnie pracowników; 
określenie przychodów i wydatków; opis społecznego otoczenia organizacji; rekonstrukcja poja-
wiających się problemów. Więcej na ten temat: B. Klandermans, J. Smith, op. cit., s. 4., M. Nowak,
M. Nowosielski, Siły społeczne w Poznaniu – sondaż i wywiad pogłębiony jako narzędzia badania 
społeczeństwa obywatelskiego, w: M. Nowak, M. Nowosielski (red.), Jak badać działanie społecz-
ne? Doświadczenia praktyków, Poznań 2008, s. 60-61.
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„No bardzo dużą rolą jest to, żeby namówić tych Niemców, żeby pojechali do tej 
Polski, pokazać im, że tam te niedźwiedzie po ulicach nie chodzą. Szczególnie
w zachodniej części Niemiec przeciętny Niemiec o Hiszpanii wie pięć razy tyle co 
o Polsce. I tutaj jest ta nasza rola, moim zdaniem.” (MKK1)

Ponadto w wypowiedziach pojawiały się konkretne przykłady działań pro-
mujących Polskę w społeczeństwie niemieckim. Mają one bardzo różną postać 
– od skierowanych do elit społecznych balów do bardziej ludycznych form (po-
kazujących np. polską kuchnię czy obyczaje), których odbiorcami są przeciętni 
Niemcy. 

„No to myśmy robili przez siedem lat takie tzw. bale polsko-niemieckie, biało-
czerwoną noc. No bal to można powiedzieć, że to w zasadzie nic ciekawego, ale 
nasze bale były po prostu obliczone na to, żeby zrobić spotkanie takie polsko-nie-
mieckie w najlepszym hotelu można powiedzieć tutaj w [...] Inter Park Hotel, któ-
ry należy do jednego z najlepszych hotelów w ogóle w tej sieci hotelowej niemiec-
kiej na całe Niemcy. No i na tych balach była cała prominencja [miejska] łącznie
z burmistrzami i przyjeżdżali goście z Gdańska, też z władz Gdańska i mieliśmy 
też od czasu do czasu tzw. gości, jak na przykład była żona pana Buzka, on nie 
mógł, był pan Wałęsa. [...] No staraliśmy się zawsze jakąś taką osobę zaprosić, 
żeby to ściągnęło Niemców i na tych balach było około nieraz pomiędzy dwieście 
do trzystu osób, pół na pół, polsko-niemieckie towarzystwo rzeczywiście” (LA9)

„My wychodzimy na ulice miasta znowuż w ramach naszej działalności katolic-
kiej [...] i my od dziesięciu lat jesteśmy w tym obecni jak Polacy. I tam [...] przy 
okazji robimy promocję Polski, tzn. oprócz sprawy katolickiej upychamy jakby 
promocję Polski z prospektami o miastach Polski czy coś no wciskamy. No po 
prostu się tym Niemcom mówi coś o Polsce, daje się im.” (CK3)

„Ale lokalnie oczywiście też te wszystkie imprezy i te wszystkie stoiska z bigo-
sem, które się odbywają tutaj po wszystkich okolicznych miasteczkach, no to jest 
jakieś pokazanie tej Polski.” (MKK1)

Działania ekspresyjne

Niemal równie ważne jak naprawa stosunków polsko-niemieckich są działania 
ekspresyjne, przede wszystkim na polu kultury i sztuki (33 organizacje spośród 
42 badanych) oraz podtrzymywania tradycji i tożsamości narodowej (32 organiza-
cje spośród 42 badanych). Część stowarzyszeń podkreśla dominujący kulturowy 
aspekt swojej działalności we własnych nazwach, które często zawierają przymiot-
nik „kulturalny” bądź inne z nim związane: „literacki”, „folklorystyczny” itp. 

Odniesienia do działalności ekspresyjnej można również odnaleźć w odpowie-
dziach na zawarte w ankietach otwarte pytanie dotyczące celów działania organi-
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zacji. Często pojawiają się takie odpowiedzi, jak: „podtrzymywanie tradycji i toż-
samości narodowej”, „krzewienie kultury polskiej i tradycji”, „promocja polskiej 
kultury, tradycji”, „pielęgnacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego wśród 
Polaków w Niemczech”, „rozpowszechnianie i pielęgnowanie kultury polskiej”. 
Pojawia się także jedna wypowiedź sugerująca, że są to działania o charakterze 
obronnym, mające na celu ochronę zagrożonej polskiej tożsamości: „integracja 
zgermanizowanej społeczności polskiej w Niemczech”. 

Niektórzy liderzy organizacji podkreślają, że ten rodzaj działalności jest jedną 
z ważniejszych funkcji, jakie mogą one pełnić na rzecz polskiej społeczności. 

„Jest no pewnego rodzaju no takie świadectwo, że tu są ludzie, którzy po prostu 
się starają o to, żeby ta kultura polska w jakiś sposób była pielęgnowana, które 
próbują [...] odróżnić tych Polaków od innych społeczności, nie? Także na pewno 
jest to ważna funkcja, żeby zawsze, jak to się mówi, te osoby, które są w ogóle 
zainteresowane kulturą polską, żeby miały poczucie, że jednak jest ktoś, kto to 
podtrzymuje i stara to jakoś pielęgnować.” (LA9)

Warto ponadto zwrócić uwagę, że działalność kulturalna organizacji jest także 
często wykorzystywana do kształtowania relacji polsko-niemieckich, czy promo-
cji Polski oraz kultury polskiej w Niemczech. Świadczą o tym takie wypowiedzi 
pojawiające się w ankietach, jak: „tworzenie i popieranie polsko-niemieckiego 
dialogu kulturalnego i społecznego”, „rozpowszechnianie i pielęgnowanie kultury 
polskiej i języka polskiego w Niemczech w szerokim sensie porozumienia między 
narodami”, „[organizacja] dąży do tego by przez działalność artystyczną, publicy-
styczną czy naukową zbliżać ze sobą przedstawicieli różnych kultur – szczególnie 
Polaków i Niemców”, „tworzenie i popieranie polsko-niemieckiego dialogu kul-
turalnego”, „integracja polsko-niemiecka i europejska poprzez kulturę i działania 
społeczne”. Lider jednej z badanych organizacji mówi wprost o tym połączeniu 
działań ekspresyjnych z funkcją promocyjną:

„Podstawowe zadanie, jakie jest przed organizacjami, [...] właściwie chyba każ-
da organizacja ma za zadanie zachowanie tożsamości narodowej, poszanowanie 
języka polskiego i oddziaływanie na tutejsze środowisko, jeżeli chodzi o kształto-
wanie obrazu Polski i Polaków” (CK3)

Głównym narzędziem działalności kulturalnej stowarzyszeń jest organizowa-
nie różnego rodzaju kulturalnych imprez, koncertów czy pokazów. 

„Imprezy kulturalne, które albo są na szczeblu danej parafi i czy na szczeblu okrę-
gu jakiegoś dużego, czy taką naszą tradycją jest co roku [organizować] Dni Kul-
tury Polskiej (...). Po prostu się organizuje dużą imprezę kulturalną, taką ogólno-
niemiecką.” (CK3) 
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„Staraliśmy się robić coś w rodzaju Dni Kultury Polskiej, tzn. w ramach oczywi-
ście skromnych środków, jakie mamy, robiliśmy tam różne spotkania literackie” 
(LA9)

Tego typu spotkania najprawdopodobniej oprócz funkcji kulturowych wpły-
wają pozytywnie na integrację spotykających się z tej okazji środowisk. 

Edukacja

Kolejne pole działania, czyli „edukacja i wychowanie”, podejmowane jest 
przez 19 z 42 organizacji. W większości przypadków chodzi o niezwykle ważne 
nauczanie języka polskiego. Poza tym część organizacji podejmuje innego rodzaju 
działania edukacyjne skierowane do dzieci takie, jak np. kursy historii czy kultury 
polskiej. Jedno z badanych stowarzyszeń zajmuje się edukacją wczesnoszkolną. 
Ponadto niektóre organizacje prowadzą działalność edukacyjną w postaci szkoleń, 
np. dla przedsiębiorców.

Edukacja i wychowanie oznaczać jednak może nie tylko nauczanie, ale także 
różnego rodzaju działania wspierające nauczanie. Stowarzyszenia, których głów-
nym celem jest edukacja, rozwijają także działalność związaną z dokształcaniem 
nauczycieli. 

„Główny nasz cel – szkolnictwo języka polskiego. [...] W związku z tym organi-
zowane są raz na dwa lata zjazdy nauczycieli i był ostatnio właśnie też w zeszłym 
roku na wiosnę, czyli półtora roku temu, kolejny już zjazd nauczycieli, z tym że 
z całych Niemiec, nie tylko z naszej struktury. My to organizujemy nauczycieli
i organizatorów szkolnych. [...] Robione są szkolenia dla nauczycieli, szkolenia, 
warsztaty... No tego typu. No to wszystko, co ma poprawić nauczycielom, że tak 
powiem, ich wiedzę czy ich sposoby dydaktyczne na przykład prowadzenia za-
jęć.” (CK3) 

Rzecznictwo

Jednym z ważnych zadań, jakie stoją przed stowarzyszeniami, jest reprezento-
wanie interesów imigrantów. Kategoria „rzecznictwo – działania w obronie inte-
resów Polaków i zbiorowości polskojęzycznej” została wskazana jako jedno z pól 
aktywności przez 16 organizacji. Przedstawiciele badanych stowarzyszeń pytani 
w ankiecie dodatkowo o cele, jakie stawia przed sobą organizacja, wymieniali 
m.in.: „reprezentację interesów imigrantów z Polski wobec tutejszych władz i sił 
politycznych” czy „reprezentację polskiej mniejszości w Niemczech”. Ponadto 
pojawiały się także wypowiedzi bardziej szczegółowe (wyraźnie zaczerpnięte ze 
statutu) pokazujące, na czym działania rzecznicze mogą polegać: „informowanie 
odpowiednich urzędów o problemach, sprawach i postulatach członków Stowa-
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rzyszenia”, „utrzymywanie kontaktów z prasą, stałe informowanie mediów (gazet 
i czasopism fachowych oraz takich, które dostępne są szerokiej publiczności, jak 
również radia i telewizji) o problemach, sprawach i postulatach związku i jego 
członków” czy „reprezentowanie członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu lub 
reprezentowanie ich wspólnych interesów, szczególnie przed urzędami i organiza-
cjami Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Reprezentacja interesów Polaków w Niemczech może oznaczać przedstawia-
nie niemieckiej administracji publicznej konkretnych problemów dotyczących sy-
tuacji społeczności polskiej i zgłaszanie jej dezyderatów w tych sprawach. 

„Jeżeli chodzi tutaj o mój konkret tutaj [...] to na pewno w jakiś sposób, jak roz-
mawiamy z miastem, to nasza grupa jest reprezentowana, więc nasze interesy po-
lonijne są reprezentowane tym, że my się chcemy gdzieś zorganizować, coś no to 
potrafi my to zrobić. A teraz ja rozumiem, że to bardziej właśnie, tak jak mówię, 
roszczeniowe problemy. Dajcie nam itd. itd. Więc na pewno są takie tematy, takie 
właśnie grupy tematowe, które są bardzo ważne i je reprezentujemy.” (PKK2)

Przykładem działań reprezentujących interesy Polaków w Niemczech jest dą-
żenie do wprowadzania nauczania języka polskiego do szkół publicznych. Jednak 
– jak wynika z opisu konkretnych działań podejmowanych przez stowarzyszenia 
– strategie poszczególnych organizacji w tym zakresie różnią się od siebie. W wy-
wiadach pogłębionych pojawiają się trzy opcje. Pierwsza polega na nawiązywaniu 
współpracy z niemiecką administracją publiczną w zakresie wprowadzania języka 
polskiego do niemieckich szkół. 

„Od 1993 roku zaczęliśmy dosyć taką można powiedzieć taką mocną działalność, 
bo włączyliśmy się do takiego projektu, który zaczęło Ministerstwo Oświaty 
[kraju federacji] tutaj, mianowicie chodziło o wprowadzenie języka polskiego do 
szkół podstawowych […].  No i myśmy się do tego włączyli no i udało nam się 
po prostu można powiedzieć w ciągu krótkiego czasu znaleźliśmy chyba około 
trzystu czy... Gdzieś około trzysta... Trzysta dzieci zostało, jak to się mówi, zostało 
zgłoszonych [...] W konsekwencji udało nam się doprowadzić do tego, że ta nauka 
języka polskiego w szkołach podstawowych, w wybranych pięciu szkołach tutaj 
na terenie [miasta], ruszyła i do dzisiaj trwa to.” (LA9)

W drugim wypadku organizacja korzystała ze wsparcia polskiej dyplomacji 
(najprawdopodobniej w drodze nacisków na niemiecką administrację publiczną), 
które pozwoliło na uruchomienie nauki języka polskiego w lokalnych szkołach.

„Udało nam się przy pomocy konsulatu, pana Konsula Generalnego Andrzeja Ka-
czorowskiego z wielkim zaangażowaniem, że mamy w szkołach tutaj niemieckich 
język polski, nie?” (NL8)
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W trzecim przypadku działanie rzecznicze w sprawie nauki języka polskiego 
polega na wywieraniu nacisków politycznych. Chodzi przede wszystkim o in-
formowanie polityków zarówno polskich, jak i niemieckich, o niewystarczają-
cych możliwościach nauki języka polskiego w niemieckich szkołach, szczególnie 
w kontekście zapisów traktatowych. Tego typu działanie realizowane może być 
głównie przez organizacje dachowe lub federalne i wymaga kontaktów politycz-
nych. Ich skutki są zazwyczaj mniej konkretne. 

„Udało się nam uświadomić stronie polskiej i stronie niemieckiej również, że jest 
problem z nauczaniem języka polskiego. I teraz nie ma polityka polskiego, a to było 
kilka dobrych lat mojej roboty, że nie ma polskiego polityka, który by powiedział, 
że nie problemu z nauczaniem języka polskiego w Niemczech. Wszyscy to wiedzą. 
A Niemcy cicho siedzą, próbują się bronić, ale też są tego świadomi.” (CK3)

Działania rzecznicze organizacji napotykają poważne problemy – część z nich 
wynika ze specyfi ki polskiej społeczności w Niemczech, której członkowie często 
nie wiedzą, jakie mają prawa i w związku z tym nie są świadomi tego, że w niektó-
rych wypadkach są one łamane. W opinii jednego z badanych liderów organizacji 
szczególnie odnosi się to nowych fal polskich imigrantów w Niemczech. 

„Natomiast ta młoda migracja polska czy ta niezorganizowana no to jak ona się 
ma wyrazić, skoro, tak jak mówię, przez lata było mieszanie cukru, teraz ta nowa 
nie wie, do kogo się zwrócić i nie wie jak. [...] Więc nawet w Polsce, widzi Pan, 
jest duża grupa ludzi, która nie wie, jakie ma prawa, nie? Więc tak, kogo tu repre-
zentować.” (PKK2)

Innym ważnym problemem jest nieprzygotowanie stowarzyszeń do pełnienia 
funkcji rzeczniczych. Zazwyczaj ubogie i mało sprofesjonalizowane polskie or-
ganizacje często nie są w stanie podejmować skutecznych działań na rzecz repre-
zentowania interesów Polaków w Niemczech. Brak im bowiem nie tylko dobrze 
przygotowanego do pełnienia takich funkcji personelu, ale także wypracowanych 
procedur na wypadek konieczności interwencji. 

„Zdarza się, że ktoś tam zadzwoni i się zapyta ‘wie pan, no mam problem w szkole, 
bo mój syn jest dyskryminowany’. Ale ja nie umiem tego rozpoznać przez telefon, 
zapraszam na rozmowę, a nawet jak zaproszę, bo była prośba, żeby organizacja 
polonijna się wstawiła, bo syn jest właśnie dyskryminowany. I jak to się objawia? 
Czym to się objawia? Jeżeli byłoby po prostu ... Jeżeli miałbym czas, żeby zbadać 
tą sprawę dokładnie, to mogę też zadzwonić do tego dyrektora i powiedzieć ‘my 
jako organizacja taka czy taka to się po prostu za tym wstawiamy’. Ale to są po-
tem takie odpowiedzi lakoniczne, a nie chcemy wchodzić też w wojny, jeżeli nie 
wiemy dokładnie o co.” (PKK2)
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Pomoc i doradztwo

Na kolejny rodzaj aktywności składają się: „porady i pomoc dla nowych 
imigrantów z Polski” (16) oraz „samopomoc” (13). Jak wynika ze swobodnych 
wypowiedzi padających w wypełnionych ankietach, są one głównie realizowane 
poprzez udzielanie porad: „porady i pomoc imigrantom z Polski (i nie tylko)”, 
„poradnictwo i stworzenie regularnego Biura dla nowej Polonii”, „udzielanie 
porad członkom Stowarzyszenia we wszelkich sprawach zawodowych odnośnie 
kwestii gospodarczych, prawnych i technicznych”, „doradztwo prawne”. 

Pomoc imigrantom może dotyczyć rożnych kwestii. W wywiadach pojawiają 
się dwa wyraźne wątki. Po pierwsze, chodzi o pomoc w sytuacjach niekryzyso-
wych związanych ze zwyczajnymi sprawami egzystencjalnymi (znalezienie pracy, 
założenie i prowadzenie fi rmy). Po drugie, ważna jest także pomoc w sytuacjach 
kryzysowych wywołanych rożnego rodzaju problemami, np. kłopotami fi nanso-
wymi, rodzinnymi itp. 

„Półtora roku temu była chyba taka narada właśnie w Konsulacie i Konsulat Ge-
neralny, jego właśnie polonijni i kulturowi ludzie mówili o tym: przyjeżdża nowa 
Polonia, dzieją się różne nowe rzeczy, jak wy starzy wygryzacze tutaj polonij-
ni możecie dzisiaj tu im pomóc? I myśmy na to odpowiedzieli, oczywiście jak 
najbardziej pozytywnie. I na naszej gazecie ukazała się i nadal ukazuje się taka 
wzmianka [na ten temat]. I tam jest ogłaszane: ‘Nie wiesz, jak się zareklamować, 
twoją fi rmę, nie wiesz, jak przekonać do siebie swoich klientów...’ bo to przede 
wszystkim ci przyjeżdżają, co usługi robią, prawda? ‘... Nie wiesz, jak, gdzie
i z kim mówić w urzędzie czy sformułować swoje argumenty, przyjdź do nas, my 
ci pomożemy’. I tu podajemy telefony itd. I na te ogłoszenia nasze reagują ludzie, 
właśnie ci młodzi. Przyjeżdża tam jakiś dekarz i mówi ‘Panie, chciałbym coś tam 
zrobić, niech mi Pan pomoże’. Ja mówię ‘to chodź Pan, to ja panu dam wskazów-
ki, kto panu może dalej pomóc’, bo przecież nie wszystko sam robię. Oczywiście 
to jest praca społeczna.” (PKK2)

„U nas w domu jest drugi konsulat, [...] To jest taka działalność w ten sposób: 
przyjeżdżają, pracy nie ma, pracy poszukać. To, że pracy szukać... Ale są nie-
raz w takich krytycznych sytuacjach, tzn. przyjadą tutaj nieraz do Holandii, tam 
pracę mają, potem tracą, mieszkania, nie ma czym mieszkania zapłacić, dzieci, 
troje dzieci, potem są różne tego typu... Też teraz drastyczne takie sprawy, przykre 
nieraz czy tam alkoholowe, czy tam żonę, to są też tego typu sprawy. Ale ogólnie 
to jesteśmy zaangażowani nieraz w mieszkanie załatwić, pracę poszukać, to tego 
typu nawet, czy my czy ksiądz proboszcz itd. jesteśmy można powiedzieć mocno 
zaangażowani w tym kierunku.” (NL8)

Podobnie jak w przypadku działalności rzeczniczej możliwości pomocy i po-
radnictwa polskich organizacji są często niewielkie, co wynika przede wszystkim 
z ograniczeń fi nansowych i co za tym idzie, z braku przygotowanych pracow-
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ników, biur itp. koniecznych do prowadzenia tego typu działalności. Stowarzy-
szenia, które świadczą czasem tego typu usługi, często nie znajdują na ten cel 
funduszy ani ze środków niemieckich, ani polskich. Może to poważnie ograniczać 
skuteczność ich działalności poradniczej. 

„Trudno oczekiwać... Tu wracamy do sedna sprawy. Kto ma to robić? Żadna or-
ganizacja, która nie ma swojego biura, która nie ma swojej sekretarki, która nie 
ma kogoś na etacie, kto będzie tą osobą konkretnie do zaczepienia, do zapytania
o pomoc, ona nie jest w stanie. I tak działają ci ludzie społecznie i mają jeszcze się 
zajmować chodzeniem z innymi do urzędu, wypełnianiem im podań. Na to trzeba 
już po prostu biura. Na to potrzeba środków, żeby kogoś wziąć przynajmniej na 
pół etatu zatrudnić, który to będzie robił.” (CK3)

„Czy polskie organizacje są przygotowane czy będą przygotowane na to, żeby ja-
koś pomóc czy poprowadzić [nowych imigrantów z Polski]?
Nie i nie będą przygotowane, dlatego że to trzeba mieć duże środki fi nansowe na 
to, a tych środków fi nansowych nie ma. [...] Ponieważ działam też w Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych, to zjawisko omawiamy non stop na przykładzie An-
glii i Irlandii. Między innymi Zjednoczenie Polskie w Anglii podjęło się takiego 
trudu i wysiłku, ale oni mieli te środki fi nansowe, oni inaczej mają to zrobione... 
Oni dostali te środki fi nansowe, rząd londyński [im je zapewnił]. Mają także, przy-
gotowali tę broszurkę taką, co zrobić, do kogo się udać, jak pomóc itd. i prowadzą 
te porady w tym środowisku itd. Strona nasza rządowa znowu rzuca się w tym kie-
runku. Próbuje się w tym kierunku coś zrobić, ale bez ładu i bez składu, nazwijmy 
to tak znowu mało sprecyzowane modne hasło i teraz róbmy coś w tym kierunku
i dostają na to konsulaty na to wszystko środki fi nansowe. Natomiast główna praca 
pewnie spadnie w sumie znowu na nas, tylko że my na to nie mamy na to żadnych 
środków i to nie może być tak, jak to kiedyś było, że w środku nocy ktoś do nas 
dzwoni, bo policja wie, że tutaj jest jakaś organizacja polska itd.” (PKK2)

Działania charytatywne

Jedynie 8 z 42 badanych organizacji jako jedną z dziedzin swojej aktywno-
ści wymieniło „opiekę społeczną i fi lantropię”. W większości przypadków chodzi 
prawdopodobnie o działalność charytatywną. Część stowarzyszeń regularnie lub 
sporadycznie organizuje różnego rodzaju akcje fi lantropijne (np. zbiórki pienię-
dzy na ofi ary kataklizmów etc.), należy jednak podkreślić, że zazwyczaj jest to 
działalność poboczna. 

„Na przykład powódź w Polsce. No to skrzyknęło się ludzi. Wszyscy przygotowy-
wali. Ale to przyjdą właśnie na taką akcję czy na przykład no pomoc dla biednych 
dzieci w Polsce [...], czy te świece. No jest tam parę osób, które to organizują.
I ludzie przyjdą, dadzą pieniądze.” (CK3)
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„Te bale były nie tylko to, że się ludzie bawili, ale też zbieraliśmy pieniądze na 
cele dobroczynne. Udało nam się w sumie, nie wiem, chyba 40 tysięcy [marek]
w tym czasie zebrać i wysłać te pieniądze do Polski. Te pieniądze szły albo na dom 
spokojnej starości w Gdańsku, który był wybudowany przez Caritas pod Gdań-
skiem, albo do domów dziecka z Warszawy. Raz do domu dziecka w Gdańsku 
wysyłaliśmy pieniądze. Wysłaliśmy pieniądze też dla ofi ar katastrofy w Gdańsku. 
To było chyba w Gdańsku, został zburzony budynek przy eksplozji gazu. [...] No
i tam żeśmy kilka tysięcy marek wysłali po prostu wtedy na pomoc dla tych osób.” 
(LA9)

„Co jeszcze robimy? Jakieś plany również pomocy humanitarnej, na przykład 
wspomagamy Caritas Lublin. Raz w roku w październiku jest ogromny... Na przy-
kład w tamtym roku był ogromny... około 10 ton żywności, ciuchy itd. do Caritas 
z Gniezna.” (NL8)

Charakterystyczne jest to, że działania związane z zapewnianiem opieki spo-
łecznej dla polskich imigrantów są najprawdopodobniej jeszcze rzadsze. Tylko 
jedna z badanych organizacji pytana w ankiecie o cele, jakie przed sobą stawia, 
wymieniła pomoc socjalną44.

Inne działania

Organizacje imigranckie czasami także dbają o rozrywkę i rekreację członków 
grupy etnicznej. 15 z badanych stowarzyszeń jako jedno z pól swojego działa-
nia wskazało „sport, turystykę, rekreację i hobby”. Taka sama liczba organizacji 
zajmuje się „sprawami młodzieży”, co przejawia się przede wszystkim w organi-
zowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, ale także konkursów czy zajęć artystycz-
nych. 

Sprawy branżowe i zawodowe znajdują się w kręgu zainteresowania 11 z 42 
badanych organizacji. W dużej części przypadków polegają one na integrowaniu, 
zrzeszaniu i reprezentowaniu konkretnych grup zawodowych. 

Jedenaście stowarzyszeń podejmuje także sprawy kobiet, choć należy zauwa-
żyć, że wśród badanych nie ma organizacji, która ograniczałaby się jedynie do 
takiej aktywności. Wśród celów organizacji silniej zaangażowanych w sprawy 
kobiet pojawiają się np.: „działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn” 
czy „popieranie równouprawnienia kobiet”. 

44 Jak zauważa Siniša Zrinščak, cechą charakterystyczną niemieckiego systemu fi nansowania 
organizacji imigranckich jest ograniczony dostęp do funduszy na pomoc socjalną. W większości 
przypadków zadania pomocy społecznej dla imigrantów są zlecane niemieckim organizacjom, por. 
S. Zrinščak, Immigrants and social networks: cultural approach, referat wygłoszony podczas 9th 
Conference of the European Sociological Association, European Society or European Societies? 
Wrzesień 2-5, 2009, Lizbona, Portugalia. 
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Tabela 1. Pola działań Polskich organizacji w Niemnczech

Kategoria Liczebność Procent*

Promocja Polski w społeczeństwie niemieckim 34 81

Kultura i sztuka 33 78,6

Budowanie stosunków polsko-niemieckich 33 78,6

Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej 32 76,2

Edukacja i wychowanie 19 45,2

Działalność międzynarodowa 18 42,9

Rzecznictwo – działania w obronie interesów Polaków
i grupy polskojęzycznej 16 38,1

Porady i pomoc dla nowych imigrantów z Polski 16 38,1

Sport, turystyka, rekreacja, hobby 15 35,7

Sprawy młodzieży 15 35,7

Samopomoc 13 31

Sprawy branżowe i zawodowe 11 26,2

Sprawy kobiet 11 26,2

Sprawy weteranów i kombatantów 10 23,8

Media  9 21,4

Opieka społeczna i fi lantropia  8 19

Polityka i ideologia  7 16,7

Badania naukowe  5 11,9

Ochrona zdrowia  4  9,5

Religia  2  4,8

Ochrona środowiska  2  4,8

Finanse  2  4,8

Inne  9 21,4

Można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

* biorąc pod uwagę fakt, iż zebrano 42 kwestionariusze i 1% odpowiada mniej niż jednej ba-
danej organizacji, należy podkreślić, że rozkłady procentowe podawane są jedynie dla orientacji 
czytelnika. 
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Dziesięć organizacji kontynuuje tradycję stowarzyszeń displaced persons i zaj-
muje się sprawami weteranów i kombatantów. Działalność medialną prowadzi 9 or-
ganizacji. „Polityką i ideologią” zajmuje się 7 z badanych organizacji, przy czym 
w większości polega to na politycznym reprezentowaniu interesów Polaków. 

Podsumowanie
Pola działań wskazywane najczęściej przez badane organizacje to promocja 

Polski w społeczeństwie niemieckim, budowanie dobrych stosunków polsko-nie-
mieckich i działania ekspresyjne, przede wszystkim na polu kultury i sztuki oraz 
podtrzymywania tradycji i tożsamości narodowej. Pozostałe kategorie działań 
były wymieniane przez organizacje znacznie rzadziej: edukacja i wychowanie 
(głównie związane z nauczaniem języka polskiego), rzecznictwo i reprezentowa-
nie interesów Polaków i osób polskojęzycznych oraz poradnictwo dla nowych 
imigrantów45. 

Waga działań mających na celu promocję Polski oraz poprawę stosunków 
polsko-niemieckich wynika ze świadomości przedstawicieli organizacji, że ich 
rola jest w tej materii szczególna. Jako imigranci są oni niejako zawieszeni mię-
dzy Niemcami a Polską. Z jednej strony żyją i pracują w Niemczech, z drugiej 
zaś nadal odczuwają dość bliską relację z ojczyzną. Charakterystyczne jest to, że 
często czują się odpowiedzialni za wizerunek Polski w oczach Niemców. Podej-
mują więc działania, które – ich zdaniem – mają poprawić wiedzą Niemców na 
temat Polski i Polaków i w konsekwencji polepszyć relacje polsko-niemieckie. 
Często nie są to działania profesjonalne – czasem odwołują się do wiedzy i do-
świadczeń samych polskich imigrantów, które nie muszą już być aktualne, czasem 
akcentują te elementy polskiego wizerunku, które w Polsce oceniane są już jako 
niekorzystne (np. ludowość ŕ la Cepelia). Trudno ocenić społeczny zasięg oddzia-
ływania promocyjnego polskich organizacji w Niemczech, ale biorąc pod uwagę 
ich relatywnie słaby dostęp do niemieckich mediów może być on ograniczony do 
bezpośrednich odbiorców konkretnych akcji (np. imprez). Trudno też ocenić jaką 
funkcję wobec zbiorowości polskiej w RFN pełnią takie działania. 

Działania ekspresyjne: kulturalne i podtrzymujące tożsamość narodową są 
prawdopodobnie dla większości badanych organizacji najważniejszym polem ak-
tywności. Przyczyny tego są trojakie. Po pierwsze, są one tradycyjnie jednymi 
z najważniejszych obszarów działalności organizacji etnicznych i imigranckich. 
Polskie stowarzyszenia w Niemczech są silnie skupione na realizacji zadań z nimi 

45 Profi l działalności organizacji nie zmienia się znacząco w zależności od zasięgu działania. 
Wynika to z faktu, iż duża cześć stowarzyszeń ma ambicje bycia organizacją ogólnoniemiecką, 
choć zapewne w wielu przypadkach zaplecze społeczne oraz rzeczywisty zasięg działania są raczej 
lokalne. Chęć reprezentowania nie tylko lokalnej polskiej społeczności, ale całej zbiorowości pol-
skiej mieszkającej w Niemczech może mieć negatywne konsekwencje; zbyt wygórowane i szerokie 
(również w sensie geografi cznym i społecznym) założenia mogą być trudne do zrealizowania.
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związanych. Po drugie, może to wynikać także z polityki RFN, która do pewnego 
stopnia promuje przede wszystkim działalność kulturalną organizacji imigranc-
kich i etnicznych, np. poprzez fi nansowanie głównie projektów kulturalnych. Po 
trzecie, zapisy traktatu mówią o wspieraniu działań mających na celu podtrzymy-
wanie tożsamości Polaków mieszkających w Niemczech. Wszystko to wpływa na 
fakt, iż większość polskich organizacji w RFN ma profi l kulturalny. 

Skupienie się większości organizacji na działalności kulturalnej oraz promują-
cej Polskę powoduje, że w efekcie inne – także ważne – pola działań takie, jak np. 
rzecznictwo, poradnictwo dla imigrantów, czy szczególnie słabo funkcjonująca 
pomoc społeczna są w polskim ruchu w RFN rozwinięte w stopniu niewystar-
czającym. Proces zawężania profi lu działalności polskich organizacji rozpoczął 
się po II wojnie światowej, kiedy to osłabione stowarzyszenia nie były w stanie 
efektywnie realizować innych funkcji wobec polskiej zbiorowości. Pociąga to za 
sobą nie tylko brak tzw. instytucjonalnej kompletności i konieczność poszukiwa-
nia określonych usług poza polskim ruchem w Niemczech (np. w instytucjach nie-
mieckich lub w sektorze biznesu – także polskiego). Może to negatywnie wpły-
wać na odczuwaną przez Polaków w Niemczech potrzebę korzystania z usług 
organizacji oraz na ich wizerunek. Szczególnie dotyczy to nowych fal migracji, 
które prawdopodobnie potrzebują przede wszystkim usług z zakresu rzecznictwa, 
poradnictwa, a także pomocy organizacji branżowych (w przypadku imigrantów 
o specyfi cznych zawodach jak, np. lekarz, inżynier etc.). Stowarzyszenia, które 
skupiają się przede wszystkim na kulturze46 – choć bardzo ważne – takiej funkcji 
nie spełniają, stąd potrzeba tworzenia większej liczby organizacji o charakterze 
instrumentalnym – nastawionych na realizację innych celów niż podtrzymywanie 
tożsamości.

46 Należy podkreślić, że od 1989 r. rola organizacji w podtrzymywaniu kontaktów z rodzimą 
kulturą stopniowo się zmniejsza z powodu łatwości bezpośredniego kontaktu z Polską (otwarte gra-
nice, Internet, dostępność czasopism etc.).


