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Działalność Kościoła katolickiego poza Polską jest bardzo ważnym elemen-
tem budowania świadomości narodowo-kulturowej w życiu Polaków. Wielu 
autorów zajmujących się problematyką polskiej emigracji wskazuje na fakt, 
iż gdziekolwiek poza krajem Polacy się znaleźli, tam organizowali jakąś for-
mę życia parafialnego. Jak pisze Edward Walewander: „Parafia była najlepiej 
im znanym wzorcem organizacyjnym i wzbudzała największe zaufanie. Słusz-
nie uważano, że wartości religijne dostarczą odpowiednich motywacji prospo-
łecznych; umożliwią tworzenie dobra wspólnego, pomogą usuwać z życia mo-
ralne dewiacje i staną się dobrym fundamentem życia społecznego. […] Była 
to platforma i główny czynnik kształtowania się tożsamości Polonii”1.

Podobnie w książce Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego ukazują-
cej tworzenie się nowego społeczeństwa polsko-amerykańskiego na począt-
ku XIX wieku, autorzy stwierdzają, że „kolonia polska tworząc parafię, chce 
przede wszystkim mieć nie tyle nabożeństwa religijne, ale swój własny ośro-
dek działalności społecznej. [...] Działalność religijna [...] jest bardzo dobrą 
podstawą dla organizacji społeczności [...], dlatego że każdy członek społe-
czeństw, mężczyzna, kobieta czy dziecko może brać w niej udział [...]. Orga-
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1 E. Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Lublin 2000, s. 45.
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nizacja kościelna znana jest każdemu członkowi społeczności, posiada daw-
no ustalone formy i  dobrze wyszkolonych zawodowych przywódców. [...] 
Wszystkie te zalety na każdym innym polu działalności społecznej mogłyby 
być osiągnięte w wyniku długotrwałych wysiłków”2.

W skupiskach zamieszkałych przez polskich emigrantów szybko znajdo-
wały się jednostki, które organizowały ich życie, zakładały stowarzyszenia 
i organizacje polskie, wydawały gazety, a nawet układały sztuki teatralne. Jak 
się słusznie uważa, w wielu wypadkach świadomość narodowa polskich emi-
grantów została pobudzona i wzmocniona dopiero na miejscu. Podstawowy-
mi zaś wyznacznikami tożsamości Polaków były pochodzenie etniczne, wy-
znanie katolickie i język ojczysty3.

Polskie organizacje na terenie Niemiec zaczęły powstawać przede wszyst-
kim w drugiej połowie XIX wieku. Liczbę Polaków w samym Zagłębiu Ruhry 
w początku XX wieku szacuje się na około pół miliona.

Dużą zasługę w rozwoju polskich organizacji w tym czasie mają działa-
jący na wychodźstwie księża: Józef Szotowski, Władysław Enn oraz osiedli 
w Hamburgu Władysław Świder i Władysław Kisielewicz4.

Wspomniany ks.  J.  Szotowski, który przebywał w  Zagłębiu Ruhry w  la-
tach 1885–1889, był inicjatorem powstania blisko 20 towarzystw polskoka-
tolickich5. Przypisuje mu się również układanie statutów poszczególnych 

2 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976, t. 5, s. 39–40.
3 Por. S. Piotrowski, Reemigracja Polaków z Niemiec 1918–1931, Lublin 2000, s. 29–30; E. Nowak 

pisze, że „z początkiem XX wieku u ludności polskiego pochodzenia zamieszkałej w Westfa-
lii istniały cztery bariery hamujące jej integrację: język, religia (także ze sprzecznościami w sto-
sunku do niemieckich katolików), głęboko zakorzenione przekonania narodowe oraz zwycza-
je i nawyki przywiezione z ojczystych stron na wschodzie”. E. Nowak, Katastrofa na „Radbot”. 
Historia polskiej rodziny górniczej w Westfalii i  jej dalsze losy, Poznań 2004, s. 25; Należy do-
dać, że „świadomość narodowa polskich wychodźców udających się w głąb Niemiec była bar-
dzo zróżnicowana i w dużym stopniu zależała od rejonu pochodzenia. Brakowało jej niemal zu-
pełnie w grupach ewangelickich Mazurów, masowo emigrujących do Zagłębia Ruhry. Najwięcej 
rozwinięta była wśród wychodźców z Poznańskiego, chociaż dominowało w niej utożsamianie 
z polskością przynależności do wyznania katolickiego, w odróżnieniu od niemieckiego ewange-
licyzmu”. J. Kozłowski, Polacy w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945 roku), w: Polonia w Eu-
ropie, red. B. Szydłowska-Cegłowa, Poznań 1992, s. 227.

4 Polacy–Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. Z. Zieliński, Katowice 1993, s. 122. W la-
tach 1890–1897 nastąpiło wzbogacenie form życia organizacyjnego Polaków, powstawały stowa-
rzyszenia śpiewacze, oświatowe, gimnastyczne. W Berlinie w 1897 roku działało 40 polskich orga-
nizacji, tyleż samo w prowincji hanowerskiej, najwięcej jednak w Zagłębiu Ruhry – 77.

5 A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Zagłębiu Ruhry (1871–1894), „Studia Pelplińskie” (1981), 
4, s. 246–252.
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towarzystw, których został oficjalnym patronem. Pod jego kierownictwem to-
warzystwa polskie na równi z niemieckimi uczestniczyły w życiu religijnym 
parafii i miasta poprzez udział w największych uroczystościach, m.in. proce-
sjach Bożego Ciała i pielgrzymkach do lokalnych sanktuariów. Był to przejaw 
integracji z nowym środowiskiem przy zachowaniu własnej tożsamości6.

Przełomową datą dla wychodźstwa polskiego w Niemczech był rok 1890, 
kiedy do Westfalii przybył nowy duszpasterz, ksiądz Franciszek Liss, który 
w  następnym roku założył w  Bochum gazetę dla Polaków „Wiarus Polski”. 
Pismo to początkowo miało wyłącznie kościelny charakter, a  jego powsta-
nie ks. Liss tłumaczył chęcią przeciwstawienia się działalności socjalistycznej 
różnych grup wśród robotników polskich w Westfalii. W swojej pracy dusz-
pasterskiej ks. Liss na każdym kroku akcentował odrębność narodową Pola-
ków, co bez wątpienia stanowiło ogromną przeszkodę dla rozwoju socjalde-
mokracji w Zagłębiu Ruhry. Socjaldemokratyczne hasła internacjonalizmu, 
negowania wartości narodowych, obojętność religijna i  ateizm socjalistów 
czyniły socjalizm równie groźnym co germanizacja. Ksiądz F. Liss ostrzegał 
więc często na łamach „Wiarusa” przed niebezpieczeństwem socjalizmu, da-
jąc praktyczne wskazówki, jak mu przeciwdziałać7.

O tym szczególnym dziedzictwie obecności Kościoła w tkance emigracji 
polskiej mówił często Jan Paweł II. 27 stycznia 1979 roku powiedział do Po-
laków w Meksyku: „Na ogół Polacy, gdziekolwiek są na świecie, zachowują 
więź z Ojczyzną poprzez Kościół, poprzez pamięć Matki Boskiej Jasnogór-
skiej, naszych świętych patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, któ-
rymi żył naród tysiąc lat i żyje dzisiaj”8.

1. Pierwsze polskie parafie

Emigranci z Polski, przybywający masowo do Niemiec w XIX wieku, or-
ganizowali się wokół swojej wiary katolickiej, tworzyli organizacje o charak-

6 S. Piotrowski, Reemigracja…, dz. cyt., s. 31–32.
7 Por. A. Nadolny, Duchowni jako przywódcy grupy etnicznej na przykładzie działalności ks. Fran-

ciszka Lissa w  Zagłębiu Ruhry w  latach 1890–1894, „Studia Polonijne” (1982) 5, s.  127–143; 
A. Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Zagłębiu Ruhry (1871–1894), dz. cyt., s. 252–315.

8 Przemówienie do Polaków w Meksyku (Meksyk 27 stycznia 1979), w: Papież Jan Paweł II do Po-
lonii i Polaków za granicą 1979–2003. Przemówienia, listy, telegramy, Ząbki 2007, s. 168 i 187.
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terze polskim i katolickim, jak np. Towarzystwo Polsko-Katolickie pod patro-
natem Matki Boskiej Częstochowskiej, założone w 1865 roku w Berlinie czy 
powstałe w tym samym okresie w Dortmundzie Towarzystwo „Jedność”. Od 
początku byli z nimi polscy księża, przybywający do skupisk wychodźczych 
z misją duszpasterską. Nowo powstające polskokatolickie organizacje przyj-
mowały nazwy odwołujące się do polskich świętych. W Zagłębiu Ruhry w la-
tach 1885–1894 działało blisko 20 takich towarzystw, a wspomniani już księ-
ża Józef Szotowski i Franciszek Liss położyli duże zasługi na polu krzewienia 
języka polskiego, polskich tradycji narodowych i religijnych9.

Wraz z  napływem robotników z  Polski pojawiła się w  Niemczech rów-
nież prasa polska. Jej rozwojowi sprzyjało m.in. tolerancyjne niemieckie pra-
wo prasowe10. W 1885 roku na terenie Westfalii i Nadrenii została utworzona 

9 J. Kozłowski, Rozwój organizacji społeczno-narodowych, Wrocław 1987, s. 89–73. Jako przykład 
może posłużyć założone przez księdza Franciszka Lissa Towarzystwo Kolekcyjne pod wezwa-
niem św. Jozafata, pospolicie zwane Świętojozafaciem. Ideą tego towarzystwa było, aby polscy 
robotnicy w Westfalii sami wykształcili sobie księży wywodzących się z  ich własnego grona, 
którzy podjęliby następnie wśród nich pracę duszpasterską. Ksiądz Liss hołdował tutaj zasadzie 
samopomocy, radzenia sobie własnymi siłami w myśl często powtarzanego hasła: „Pomóż sam 
sobie, a Bóg ci dopomoże”. A. Nadolny, Towarzystwo pomocy naukowej im. Św. Jozafata w West-
falii (1890–1919), „Studia Polonijne“ (1985) 6, s. 278–279.

10 „Prawne podstawy działalności wydawnictw prasowych na całym obszarze państwa niemiec-
kiego w  latach 1874–1914 określała ustawa prasowa Rzeszy z 7 maja 1874 roku. [...] Podsta-
wową zmianą, jaką wprowadzała ustawa prasowa, było ograniczenie uprawnień władz ad-
ministracyjnych w  zakresie kontroli nad prasą. Funkcje kontrolne przekazano po 1874 roku 
w  gestię sądownictwa. Cenzurę prewencyjną zastąpiono systemem represyjnym. Znaczy to 
także, że drukować można było w zasadzie wszystko bez uprzedniej zgody władz. Sądy swo-
je funkcje kontrolne rozpocząć mogły z chwilą wydrukowania całego nakładu pisma i przeka-
zania tzw. egzemplarzy obowiązkowych władzom cenzorskim. Ustawa prasowa niemiecka za-
stępowała również dotychczasowy system koncesyjny, który uzależniał wydawanie pisma od 
wcześniejszego zezwolenia władz rejencyjnych, systemem zgłoszeniowym. Spowodowało to, że 
poza środkami materialnymi, potrzebnymi do wydawania prasy, na wydawcy ciążył jedynie 
obowiązek zgłoszenia jej wydawania właściwym władzom administracyjnym. [...] W systemie 
cenzury represyjnej podstawowe dla wolności prasy są przepisy regulujące sposób zarządzania 
i przeprowadzania konfiskaty pism. Niemieckie przepisy prasowe ograniczały możliwości dzia-
łań administracyjnych jedynie do wypadków przekroczenia przepisów formalnych nakładają-
cych obowiązek zamieszczania w  gazecie danych personalnych redaktora odpowiedzialnego, 
drukarza oraz nakładcy. [...] Tolerancyjność obowiązujących przepisów była nader korzystna 
dla wydawców prasy, w tym także polskich, bo uniemożliwiała zawieszenie pisma nawet z po-
wodu publikowanych na jego łamach treści określanych przez władze jako zakazane czy karal-
ne”. J. Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848–1914, Gdańsk 1999, s. 22–23; por. też 
W. Molik, Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890–1914, w: Inteligencja polska XIX 
i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, t. 3, Warszawa 1983, s. 117; W. Molik, Inteligencja pol-
ska Wielkiego Księstwa Poznańskiego w świetle własnych opinii 1871–1914, w: Inteligencja polska 
w XIX i XX wieku, red. R. Czepulis-Rastenis, t. 6, Warszawa 1991, s. 154–155.



Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo-kulturowej... 501

bardzo silna federacja związkowa pod nazwą Związek Polaków, która zain-
spirowała także rozwój prasy polskiej w tym regionie. W styczniu 1891 roku 
w  Bochum powstało pismo „Wiarus Polski”, założone przez ks.  Franciszka 
Lissa. Redaktorem naczelnym „Wiarusa” został Ludwig Gayzler, po nim Jan 
Brejski. Wychodzące początkowo nieregularnie pismo od 1893 roku ukazy-
wało się jako tygodnik, a w 1903 roku przekształciło się w gazetę codzien-
ną. W latach 1903–1907 dziennik ten osiągał jednorazowy nakład przekra-
czający 7 tys. egzemplarzy, co – zważywszy na liczbę Polaków zamieszkałych 
w tym okręgu – było nakładem imponującym. Należy dodać, że w Berlinie 
podobną rolę pełniła „Gazeta Polska w Berlinie” (wydawana od marca 1890 
roku), przekształcona w 1897 roku, dzięki staraniom ks. Piotra Wawrzynia-
ka, w „Dziennik Berliński”11.

Zorganizowane duszpasterstwo polskiej emigracji powstało dopiero 
w  okresie międzywojennym. Kard. Hlond, mianowany w  1931 roku przez 
papieża Piusa XI na protektora polskiej emigracji, zorganizował w  Pozna-
niu seminarium zagraniczne, z którego część kleryków zobowiązywała się do 
dziesięcioletniej pracy za granicą. Jednak mimo zapewnienia przez episkopat 
Polski opieki duszpasterskiej nad polskimi emigrantami i powstania w kil-
ku krajach Polskich Misji Katolickich w Niemczech nie doszło do utworzenia 
systematycznego duszpasterstwa dla Polaków. Sprawy duszpasterstwa polo-
nijnego należały do kompetencji Delegatury Książęco-Biskupiej w Berlinie, 
a od 1930 roku do biskupa berlińskiego12.

W czasie II wojny światowej na terenie III Rzeszy przebywali polscy jeńcy 
wojenni, robotnicy przymusowi i tzw. kacetowcy. Władze hitlerowskie ogra-
niczały do minimum oddziaływania duszpasterskie. Lepszą sytuację w tym 
względzie mieli robotnicy przymusowi, którym w 1940 roku pozwolono na 
udział w nabożeństwach niedzielnych i  świątecznych, urządzanych osobno 
w porozumieniu z miejscową policją. Mogli do nich docierać duchowni na-
rodowości niemieckiej w charakterze księży wędrownych. W 1941 roku za-
broniono robotnikom polskim uczestnictwa w nabożeństwach dla miejsco-
wych parafian, pozwalając jedynie na specjalne nabożeństwa dla Polaków, 
sprawowane jednak w języku niemieckim. W 1943 roku zezwolono ludno-

11 A. Nadolny, Organizacje kulturalne Polaków w Niemczech do 1939 roku, w: Polacy–Niemcy. Prze-
szłość, teraźniejszość, przyszłość, dz. cyt., s. 119–123.

12 Por. Ł.  Ryszka, Jan Paweł  II w  trosce o  emigrantów i  Polonię, „Studia Socialia Cracoviensia” 
(2011) 5, s. 58.
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ści polskiej na uczestnictwo we mszy świętej tylko raz w miesiącu, a gdyby 
w określoną niedzielę wypadła jakaś praca, nie wolno było pójść do kościo-
ła w  inną niedzielę. W kościołach niemieckich mogły odbywać się jedynie 
chrzty polskich dzieci oraz pogrzeby Polaków, przeprowadzane według naj-
prostszego rytu. Najtragiczniejsza była sytuacja w  obozach koncentracyj-
nych, gdzie władze obozowe tępiły wszelkie przejawy życia religijnego13.

Po zakończeniu  II wojny światowej około 2  miliony Polaków znajdują-
cych się w Niemczech, okupowanych przez wojska alianckie, organizowało 
samorzutnie własne kaplice i starało się o opiekę duszpasterską. W tym cza-
sie na terenie Niemiec przebywało około 900 księży, w tym 761 byłych więź-
niów obozu koncentracyjnego w Dachau14.

Pracę duszpasterską podjęto równocześnie w trzech strefach okupacyjnych. 
W strefie brytyjskiej organizatorami duszpasterstwa byli w pierwszym okre-
sie kapelani I Dywizji Pancernej i Samodzielnej Brygady Spadochronowej, na 
czele z ks. Franciszkiem Tomczakiem oraz ks. Janem Wojciechowskim. Pomo-
cą służyły również Polska Misja Wojskowa i Misja Watykańska, która wypo-
sażyła kaplice i kościoły w sprzęt liturgiczny. Przebywający w strefie francu-
skiej i amerykańskiej księża pochodzili z obozu koncentracyjnego w Dachau, 
gdzie po wyzwoleniu przechodzili kwarantannę ze względu na tyfus. Zawią-
zane tam duszpasterstwo przyjęło z czasem formę zorganizowaną. Powołano 
Przedstawicielstwo Duchowieństwa Polskiego w Dachau. W jego skład weszli 
reprezentanci wszystkich diecezji i  zgromadzeń zakonnych. Prezesem został 
ks. Franciszek Korszyński. Z polecenia ks. Tomczaka ks. Bronisław Chrostow-
ski sprowadził do strefy brytyjskiej w kilku grupach prawie 200 księży, którzy 
zajęli się organizowaniem placówek duszpasterskich w obozach „dipisów”15.

13 Jak pisze Z. Zieliński: „Władze niemieckie starały się stawiać duszpasterstwu cudzoziemców na 
terenie Rzeszy warunki niemalże nie do spełnienia. Takim był przepis ministra pracy dopuszcza-
jący opiekę duszpasterską tylko w jednolitych narodowo obozach pracy. Takowych prawie nie 
było. […] Włosi i Chorwaci mieli swoich duszpasterzy, o Słoweńców troszczył się biskup Kla-
genfurtu, posyłając im księży znających ich język. […] Polacy byli zatem w sytuacji wyjątkowej, 
a władze administracyjne i bezpieczeństwa czyniły wszystko, by stan ten utrwalić, a nawet mo-
dyfikować na niekorzyść robotników polskich. [...] Nie mogło bowiem być mowy o dopuszcze-
niu doń księży Polaków”. Z. Zieliński, Opieka religijna nad polskimi robotnikami przymusowymi 
w III Rzeszy w świetle dokumentów episkopatu niemieckiego i tajnych raportów sytuacyjnych służb 
bezpieczeństwa SS, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (2005) 28, s. 426, 430n.

14 C. Łuczak, Polacy w okupowanych Niemczech 1945–1949, Poznań 1993, s. 2–15.
15 Por. A.  Nadolny, Organizacja duszpasterstwa polskiego na terenie Niemiec Zachodnich 1945–

1975, „Studia Polonijne” (1977) 2, s. 280–284; R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigra-
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Dla zorganizowania życia religijnego Polaków papież Pius XII utwo-
rzył polską diecezję personalną w Niemczech i 5 czerwca 1945 roku miano-
wał ks. bpa Józefa Gawlinę jej ordynariuszem. W lipcu 1945 roku utworzono 
w Monachium Kurię Biskupią dla Polaków w Niemczech. W sierpniu tegoż 
roku bp Gawlina przeniósł ją do Frankfurtu nad Menem. Pierwszym wikariu-
szem generalnym Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech był do listopada 
1945 roku ks. Franciszek Jedwabski, a po nim ks. Edward Lubowiecki16.

Wszyscy księża polscy, którzy do tego czasu podlegali jurysdykcji nie-
mieckich ordynariuszy poszczególnych diecezji, zostali włączeni do polskiej 
diecezji personalnej. Trzy lata po zakończeniu wojny, kiedy faktycznie za-
kończono repatriację, posługę duszpasterską wśród Polaków w Niemczech 
sprawowało już tylko 163 kapłanów. Duszpasterstwo zostało zorganizowane 
w cztery dekanaty cywilne oraz piąty dekanat i seniorat dla Polskich Oddzia-
łów Wartowniczych.

Po śmierci abpa J.  Gawliny 21 września 1964 roku Stolica Apostolska 
utrzymała statut jurysdykcyjny duszpasterstwa polskiego w  Niemczech. 
Ksiądz infułat E. Lubowiecki otrzymał nominację na wizytatora kanonicz-
nego i ordynariusza wszystkich Polaków w Niemczech. Polska diecezja per-
sonalna istniała do momentu śmierci ks. Lubowieckiego, do 12 grudnia 1975 
roku. Likwidacja diecezji personalnej w Niemczech pociągnęła za sobą pew-
ne następstwa – m.in. to, że duszpasterstwu polskiemu nadano nazwę Polska 
Misja Katolicka, a samodzielne placówki duszpasterskie otrzymały tzw. sta-
tus missio cum cura animarum lub missio sine cura animarum. Ponadto całe 
duszpasterstwo polskie poddano jurysdykcji poszczególnych biskupów nie-
mieckich, którzy przejęli za nie odpowiedzialność. W związku z tym misja 
kanoniczna, konieczna dla wykonujących posługę duszpasterską, była odtąd 
w dyspozycji miejscowych ordynariuszy17.

Od tego też czasu przeorganizowano polskie duszpasterstwo w  Niem-
czech, podporządkowując je jurysdykcji biskupów niemieckich diecezji. Przy 

cji, Warszawa 1999, s. 111; J. Och, Obraz współczesnej Polonii niemieckiej, w: Przemiany społecz-
ne, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń 1994, s. 100.

16 Por. J. Aleksik, Polska Misja Katolicka w Niemczech, w: Ze studiów nad polskim dziedzictwem 
w świecie, red. L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 100; K. Kosicki, Dusz-
pasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945–1950, Lublin 1993, s. 91–92.

17 Zob. Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, red. F. Mrowiec i in., Würzburg 
1995, s. 34.
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Krajowej Konferencji Biskupów w Polsce powołano równocześnie Komisję 
Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Migrantów. Opiekunem został ks. bp 
Władysław Rubin, a jego zastępcą ks. bp Szczepan Wesoły. Stanowisko rek-
tora Misji i delegata Episkopatu Niemiec do spraw duszpasterstwa polskie-
go w Niemczech powierzono ks. Stefanowi Leciejewskiemu, który przeniósł 
Centralę Duszpasterską z Frankfurtu nad Menem do Freisingu koło Mona-
chium. 30 polskich ośrodków duszpasterskich zorganizowano w trzy deka-
naty: północny, południowy i  zachodni (po zjednoczeniu Niemiec w 1991 
roku utworzono w  Polskiej Misji Katolickiej w  Niemczech czwarty deka-
nat – wschodni, obejmujący osiem polskich placówek duszpasterskich w by-
łej NRD i w dawnym Berlinie Zachodnim. W 1992 roku powstał piąty deka-
nat, zwany środkowym, wyłączony z dotychczasowego północnego).

W 1986 roku delegatem Episkopatu Niemiec dla duszpasterstwa polskie-
go w Niemczech i rektorem Polskiej Misji Katolickiej został ks. dr Franciszek 
Mrowiec, który przeniósł siedzibę rektoratu do Würzburga. W  2003 roku 
Jan Paweł II przyjął rezygnację bpa Szczepana Wesołego ze względu na wiek; 
biskupem polonijnym został wybrany biskup pomocniczy lubelski Ryszard 
Karpiński. Także tego roku nastąpiła zmiana na stanowisku rektora Polskiej 
Misji Katolickiej w Niemczech. Funkcję tę przejął ks. prałat Stanisław Bu-
dyń, który przeniósł siedzibę rektoratu do Hannoweru. W 2008 roku opiekę 
nad Polonią po odejściu na emeryturę bpa R. Karpińskiego przejął bp Zyg-
munt Zimowski.

2. Działalność Polskiej Misji Katolickiej

Jedyną strukturą organizacyjną w  Niemczech obejmującą swym wpły-
wem szerszą grupę osób polskiego pochodzenia jest Polska Misja Katolic-
ka (PMK). Swym zasięgiem dociera do kilkuset tysięcy osób, z tego ponad 
100 tys. regularnie uczestniczy w niedzielnych mszach świętych. Misja pro-
wadzi również bogatą działalność oświatową. Są to szkółki sobotnio-niedziel-
ne, w których katecheza jest łączona z nauczaniem języka polskiego i elemen-
tami historii Polski. W  całych Niemczech w  takim nauczaniu uczestniczy 
ok. 4 tys. dzieci18.

18 Por. Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, dz. cyt., s. 33.
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Kiedy pierwszym rektorem Polskiej Misji Katolickiej w  Niemczech Za-
chodnich został ks.  Stefan Leciejewski, w  duszpasterstwie czynnie działało 
wówczas 35 księży polskich. W 136 kościołach regularnie, choć nie w każ-
dą niedzielę, odprawiano msze święte z kazaniem w języku polskim. Księża 
organizowali ponadto spotkania duszpasterskie, służąc nowo przybyłym po-
radą oraz informacjami potrzebnymi w życiu na obczyźnie. W 24 polskich 
placówkach misyjnych prowadzono katechizację dzieci i młodzieży, będącą 
równocześnie przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowa-
nia. W większych ośrodkach duszpasterskich funkcjonowały biblioteki pa-
rafialne, działały folklorystyczne zespoły i  chóry parafialne, odbywały się 
zebrania liturgicznej służby ołtarza oraz innych stowarzyszeń religijno-pa-
triotycznych. Corocznie organizowano pielgrzymki do Neviges, Mannheim, 
Hanoweru, Mariabuchen, Altötting.

Wielkim przeżyciem religijnym była peregrynacja obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w  latach 1979–1981, połączona z  misjami we wszystkich 
ośrodkach duszpasterskich, które prowadzili głównie redemptoryści. W spo-
tkaniu z Janem Pawłem II w Mainzu podczas jego pierwszej wizyty pasterskiej 
w RFN w 1980 roku wzięło udział ok. 6 tys. Polaków. W latach osiemdziesią-
tych, po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, PMK organizowała zbiórki pa-
czek, które wysyłano do parafii z poszczególnych polskich diecezji.

W 1986 roku stanowisko delegata-rektora dla duszpasterstwa polskiego 
w Niemczech objął ks. dr Franciszek Mrowiec, kapłan archidiecezji wrocław-
skiej, dotychczasowy proboszcz w  Lubece i  dziekan dekanatu północnego. 
Nowy rektor przeniósł siedzibę misji z  Freisingu do centralnie położone-
go Würzburga. Miało to stworzyć lepsze warunki dla rozwoju działalności 
duszpasterskiej i rozszerzenia kontaktów poszczególnych ośrodków duszpa-
sterskich z rektoratem misji. Dzięki przychylności episkopatu niemieckiego 
i staraniom ks. rektora doszło do rozbudowy struktur polskiego duszpaster-
stwa na terenie całych Niemiec. Wielkim osiągnięciem było niemal potroje-
nie liczby polskich duszpasterzy. W 1994 roku zatrudnionych w misji było już 
102 kapłanów, wspieranych przez 7 księży emerytów i 3 kapłanów ruchu oa-
zowego „Światło-Życie” w Carlsbergu19.

19 Por. Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w  Niemczech, dz. cyt., s.  37–38; M.  Kal-
czyńska, Uwarunkowania dostępu do kultury narodowej Polaków w Zjednoczonych Niemczech, 
w: Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, 
Opole 2004, s. 131–132.
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W 1991 roku, już po zjednoczeniu Niemiec, utworzono nowy dekanat 
wschodni, obejmujący 8  polskich placówek duszpasterskich w  byłej NRD 
i  Berlinie Zachodnim. W  1992 roku powstał piąty dekanat w  Niemczech 
Środkowych, obejmujący placówki duszpasterskie obsługiwane w większo-
ści przez księży chrystusowców. Zgodnie z wytycznymi episkopatu zmienio-
no nazwy dekanatów na okręgi duszpasterskie. Duszpasterze polscy odpra-
wiają systematycznie niedzielne i świąteczne msze święte, głoszą słowo Boże 
oraz spowiadają w 255 miejscowościach na terenie całych Niemiec. Oprócz 
65 centralnych ośrodków typu parafialnego istnieją punkty dojazdowe, tzw. 
filie, z regularną posługą duszpasterską. W niektórych miejscowościach msze 
święte odprawiane są w co drugą niedzielę lub raz w miesiącu.

Polska Misja Katolicka wielką troską otacza młode pokolenie, a coraz czę-
ściej są to młodzi ludzie już urodzeni na obczyźnie. W polskich placówkach 
duszpasterskich naucza się nie tylko katechizmu w języku polskim, ale tak-
że języka polskiego, historii, geografii, polskich pieśni i tańców. Ponadto pol-
skie duszpasterstwo pozwala zachować polskie tradycje. Widać to dobitnie 
na przykładzie pasterki czy obyczaju święcenia potraw w Wielką Sobotę, któ-
re w kościele niemieckim nie są praktykowane20.

PMK prowadzi ponadto katechizację dzieci, młodzieży i  dorosłych. 
W roku szkolnym 2006/2007 z katechizacji regularnie korzystało 5510 dzieci 
i młodzieży (stan z września 2006 roku). W każdym roku odbywa się przygo-
towanie do chrztu, do Pierwszej Komunii Świętej, do sakramentu bierzmo-
wania i małżeństwa (w roku 2007 ochrzczono 1928 dzieci, 1035 dzieci zostało 
przygotowanych do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, 900 młodych lu-
dzi przyjęło sakrament bierzmowania, a 217 par zawarło związek małżeński).

Po upadku komunizmu w Polsce dość dobrze zaczęła się rozwijać współ-
praca Misji na odcinku szkolnictwa i oświaty – z polskimi konsulatami i szko-
łami innych organizacji polonijnych. Zaowocowało to utworzeniem Forum 

20 J. Aleksik, Polska Misja Katolicka w Niemczech, dz. cyt., s. 103. O znaczeniu PMK można prze-
czytać w wielu wspomnieniach emigrantów, w jednym z nich na przykład: „Nie mam żadnych 
oczekiwań w stosunku do polskiego księdza czy do Polskiej Misji Katolickiej. Po prostu chcia-
łabym, żeby to istniało. Żeby to zawsze było. Bez Misji na emigracji nie ma Polaków, są wtedy 
pochowani, nie chcą w ogóle pokazać, że są Polakami i wtedy w tłumie jakoś giną, stają się sza-
rą masą. Ja tak to widzę: gdyby nie było Misji, nie dowiedziałabym się, kto tu jest Polakiem i nie 
potrafiłabym tych osób jakoś wyłowić [...]. Dlatego ważna jest Misja, żeby Polacy nie czuli się 
samotni, żeby nie mieli poczucia, że nic nie znaczą, że są nieważni”. Śladami współczesnego mi-
granta w Niemczech, red. W. Necel, S. Ochalski, B. Gembala, Pelplin 2005, s. 148–149.
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Szkolnictwa i  Oświaty w  Niemczech. Przykładem może być dynamicznie 
działająca Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy prowadzonej przez zgroma-
dzenie redemptorystów Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. 16 paździer-
nika 2014 roku szkoła będzie obchodzić trzydziestolecie istnienia.

Oprócz katechezy dzieci i  młodzieży prowadzone są spotkania duszpa-
sterskie z dorosłymi, spotkania oazowe, spotkania kręgów biblijnych, żywe-
go różańca i Klubów Inteligencji Katolickiej. Placówki duszpasterskie prowa-
dzą zespoły grupowe ściśle związane z liturgią, jak koła ministrantów, schole 
czy chóry parafialne, a także ludowe zespoły pieśni i tańca dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

PMK wydaje czasopismo „Nasze Słowo”, które od 1999 roku wydawane 
jest w nakładzie 5,5 tys. egzemplarzy. Najpierw dwutygodnik, obecnie mie-
sięcznik zamieszcza informacje z  życia Kościoła, Misji, materiały dla dzie-
ci starszych i młodszych, pomoce do nauki języka polskiego, porady praw-
ne, ciekawe relacje z wydarzeń religijnych i kulturalnych zorganizowanych 
przez Misję. Podobnie jak działacze polonijni, tak również kapłani w PMK 
na co dzień dużo uwagi poświęcają czytelnictwu. Wydarzeniem i  zarazem 
doskonałym posunięciem taktycznym było powołanie przez polskie duszpa-
sterstwo w maju 1995 roku Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, 
Tradycji i Języka Polskiego. W skład jego wchodzą stowarzyszenia parafialne, 
zakładane pod przewodnictwem księży proboszczów w poszczególnych pa-
rafiach, mające status towarzystw wyższej użyteczności. Ta podstawa prawna 
jest doskonałym fundamentem, dającym możliwość korzystania i egzekwo-
wania artykułu 20 i 21 Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku21.

Rok 1999 był szczególnie owocny jeżeli chodzi o działalność PMK w Niem-
czech. Dzięki istnieniu Katolickiego Centrum Kultury jako stowarzyszenia 
wyższej użyteczności PMK zdobyła podstawy prawne do powiększenia swe-
go stanu posiadania. W styczniu 1999 roku Centrum zostało prawnym wła-
ścicielem części ośrodka „Marianum” w Carlsbergu, która przeszło czterdzie-
ści lat temu została zakupiona za ofiary pieniężne Polaków oraz duszpasterzy 
żyjących w  Niemczech (dotychczas część ta prawnie należała do „Caritas” 

21 Por. F. Mrowiec, Traktat a codzienność. Duszpasterstwo polskie w Niemczech po podpisaniu trak-
tatu, w:  Polacy i  Niemcy. Płaszczyzny i  drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, red. 
M. Lis, A. Trzcielińska-Polus, Opole 1997, s. 55.
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w Mannheim). W „Marianum” od lat aktywnie działa ruch oazowy „Światło
-Życie”, odbywają się konferencje i seminaria dla kapłanów i osób świeckich 
działających społecznie na rzecz Misji.

Przez lata z posługi duszpasterskiej polskich placówek chętnie korzystali 
również wierni przybywający do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Szczegól-
nie w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej znacznie zwięk-
szyła się liczba Polaków w tym kraju. Tymczasem niektóre polskie placówki 
duszpasterskie, podobnie jak i całe diecezje niemieckie, przeżywają poważ-
ne trudności finansowe. Istnieje realne zagrożenie redukcji personelu pra-
cującego w  misjach22. Ponadto w  związku z  brakiem powołań w  Kościele 
niemieckim w niektórych diecezjach biskupi pragnęliby, aby polscy duszpa-
sterze wspomagali niemieckich duszpasterzy, szczególnie podczas weeken-
dów. Polski kapłan dociera wówczas do kilku miejscowości, udziela sakra-
mentów i sprawuje Eucharystię.

W roku 2002 został sporządzony dokument Wskazania dla polskojęzycz-
nego Duszpasterstwa w Niemczech, podpisany przez ks. kard. J. Glempa i ks. 
kard. K. Lehmanna. Podkreśla on konieczność zachowania kultury, religijno-
ści i tego wszystkiego, co jest związane z polską tradycją. Jednak zastrzeżenia 
budzi punkt, który mówi, że biskup lokalny może w każdej chwili odwołać 
danego księdza. Zapis ten jest zgodny z ogólnokościelnym prawem kanonicz-
nym i pośrednio stwierdza, że Polska Misja Katolicka jest cząstką Kościoła 
lokalnego. Najpełniej działalność duszpasterską oraz kulturalno-oświatową 
Polonii niemieckiej widać w polskich parafiach. To w nich dokonuje się in-
tegracja środowiska polonijnego, poprzez upowszechnianie i pielęgnowanie 
tradycji, obyczajów, a zwłaszcza zachowanie znajomości języka.

3. Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskie-
go w Niemczech zostało założone w październiku 1994 roku i zarejestrowane 
w niemieckim sądzie administracyjnym w marcu 1995 roku. Uzyskało status 

22 Zob. P. Małoszewski, Berlińska Kuria sprzeda Polski Kościół, „Niedziela” (2004) 10, www.niedziela. 
pl/artykul/73432/nd/Berlinska-Kuria-sprzeda-Polski-Kosciol (16.06.2014).



Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo-kulturowej... 509

organizacji wyższej użyteczności publicznej. Podstawowymi celami organi-
zacji wpisanymi do statutu są m.in.: popieranie nauki języka polskiego, kul-
tury i tradycji polskich w Niemczech; wychowanie młodego pokolenia w du-
chu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego; popieranie przyjaźni 
i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Jak uważa-
ją członkowie i założyciele Centrum, Traktat polsko-niemiecki o dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku stworzył pewne 
warunki do realizacji tych celów.

Stowarzyszenie, nazywane w skrócie Chrześcijańskim Centrum, zrzesza 
katolicką Polonię i  polskich katolików skupionych i  działających społecz-
nie w polskich ośrodkach duszpasterskich. W skład Chrześcijańskiego Cen-
trum, które obejmuje swoim zasięgiem wszystkie polskie ośrodki parafialne 
w Niemczech (w sumie 65), wchodzą członkowie indywidualni oraz pod-
mioty prawne, tj. zarejestrowane stowarzyszenia parafialne. W chwili obec-
nej istnieje 25 takich stowarzyszeń, które są zarejestrowane w lokalnych są-
dach administracyjnych. Forma prawna postawiła stowarzyszenia wyższej 
użyteczności na równi z innymi organizacjami polonijnymi i pozwoliła na 
korzystanie z  dotacji udzielanych przez rząd niemiecki, wspólnotę polską 
i Senat RP. Fakt ten pozwolił również na uaktywnienie działalności oświa-
towej i kulturalnej. W większości polskich parafii w Niemczech organizo-
wana jest regularna katecheza w języku polskim, a w blisko 50 nauka języka 
polskiego połączona jest często z nauką geografii lub historii Polski. W tych 
różnych formach zajęć uczestniczy obecnie blisko 8,5 tys. dzieci i młodzie-
ży. Aby sprostać takim potrzebom edukacyjnym, zaangażowano 166 na-
uczycieli świeckich, a  systematyczna nauka języka polskiego w  wymiarze 
2–4 godzin tygodniowo prowadzona jest dla blisko 3,5 tys. dzieci skupio-
nych w ponad 230 grupach. Niektóre ośrodki dysponują własnymi biblio-
tekami, prowadzą także chóry i młodzieżowe zespoły muzyczne, organizują 
imprezy o charakterze religijno-kulturalnym i patriotycznym. W takiej for-
mie aktywności uczestniczy ponad 1,1 tys. dzieci.

Specyfiką tych ośrodków kulturalno-oświatowych jest ich uzupełnia-
jący charakter w  stosunku do szkół niemieckich, do których uczęszczają 
wszystkie dzieci. Całkowity koszt prowadzenia szkół przyparafialnych wy-
nosi około 500 tys. euro rocznie (nie licząc kosztów pomieszczeń udziela-
nych bezpłatnie przez Polską Misję Katolicką) i pokrywany jest przez rodzi-
ców oraz duszpasterzy.
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Na czele Chrześcijańskiego Centrum stoi sześcioosobowy zarząd wybiera-
ny każdorazowo na czteroletnią kadencję. Zebrania plenarne, sprawozdawcze 
lub sprawozdawczo-wyborcze odbywają się corocznie w domu rekolekcyjno- 
-wypoczynkowym Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” w Herdorf-Derm-
bach, którego prawnym właścicielem jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest 
też prawnym właścicielem ośrodka „Marianum” w  Carlsbergu. Pierwszym 
przewodniczącym Chrześcijańskiego Centrum był ks.  prałat dr Franciszek 
Mrowiec, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech23.

W grudniu 1998 roku w pięciu dekanatach PMK powołano specjalnych 
referentów, którzy mają koordynować współpracę pomiędzy Chrześcijań-
skim Centrum (organizacją nadrzędną) a  poszczególnymi stowarzyszenia-
mi parafialnymi. Referentami zostały osoby świeckie, z wyższym wykształce-
niem, reprezentujące wysoki poziom moralny i intelektualny. Stowarzyszenia 
parafialne prowadzą Szkoły Przedmiotów Ojczystych, organizują Dni Kultu-
ry Polskiej, konkursy, festiwale zespołów śpiewaczych i tanecznych, imprezy 
okolicznościowe z okazji rocznic i świąt narodowych.

Wspomnieć również trzeba o  biuletynie informacyjnym wydawanym 
przez Chrześcijańskie Centrum. „Informator Chrześcijańskiego Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji i  Języka Polskiego w  Niemczech” ukazuje się 
dwa razy do roku w nakładzie 5,5 tys. egzemplarzy.

4. Ośrodek „Marianum” w Carlsbergu

Wyjątkową funkcję w duszpasterstwie dzieci i młodzieży polskiej w Niem-
czech spełnia Dom Młodzieży Polskiej w Carlsbergu, nazywany „Małą Pol-
ską”. Jego uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 25 sierpnia 1956 roku, 
w wigilię święta Matki Boskiej Częstochowskiej, a ośrodek otrzymał wówczas 

23 Por. Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, dz. cyt., s. 39–41. W listopadzie 
2003 roku dokonano zmian w zarządzie stowarzyszenia. Z powodu przewlekłej choroby z funk-
cji przewodniczącego zrezygnował ks. dr Andrzej Krefft, dyrektor domu „Concordia”. Nowym 
przewodniczącym wybrano ks. prałata dr. Ryszarda Mroziuka, proboszcza Polskiej Misji Kato-
lickiej w Dortmundzie, dotychczasowego członka zarządu. Pozostałe funkcje we władzach sto-
warzyszenia Chrześcijańskie Centrum w Niemczech pełnią: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski 
(Monachium) – wiceprzewodniczący, mec. Edmund Ropel (Linden) – sekretarz, ks. Krzysztof 
Romanowski (Bielefeld) – skarbnik oraz ks. dr Kazimierz Latawiec (Manheim) i mec. Andrzej 
Holm (Manheim) – członkowie zarządu.
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nazwę „Marianum”, będąc narodowym wotum Polaków w Niemczech. „Myśl 
powołania tego rodzaju placówki powstała na początku lat pięćdziesiątych, 
kiedy ludność polską przeniesiono do nowo wybudowanych osiedli dla cu-
dzoziemców, a dzieci i młodzież, na skutek likwidacji polskich szkół obozo-
wych, rozpoczęły naukę w szkołach niemieckich. Chodziło więc o stworzenie 
własnej placówki duszpastersko-oświatowej”24.

W listopadzie 1952 roku na Konferencji Księży Kapelanów Polskich Od-
działów Wartowniczych i  Technicznych w  Kaiserslautern ks.  prałat Juliusz 
Janusz zwrócił się do obecnego tam szefa kapelanów wojsk USA J. B. Mur-
phy’ego z  prośbą o  pomoc w  sfinansowaniu wzniesienia Domu Polskiego 
w Niemczech. W czasie wielkiego postu 1953 roku katoliccy kapelani armii 
Stanów Zjednoczonych przeprowadzili kwestę w swoich kościołach i kapli-
cach na terenie Niemiec. Zebrane w ten sposób 25 tys. marek przekazali na 
powyższy cel. W lipcu 1953 roku zakupiono dom z ogrodem w Carlsbergu/
Pfalzu. Po przeprowadzeniu remontu przy domu zorganizowano kolonie let-
nie dla dzieci polskich w namiotach armii Stanów Zjednoczonych. W latach 
1955–1956 roku członkowie Kompanii Wartowniczych z okręgu Kaiserslau-
tern wznieśli w Carlsbergu budynek „Domu Młodzieży Polskiej”. Jako ma-
teriał budowlany posłużyły baraki ofiarowane przez armię amerykańską. 
W domu była kuchnia, sala jadalna, dwie sale sypialne dla 50 dzieci, kaplica. 
W 1956 roku polskie siostry felicjanki z Detroit z USA przybyły do Carlsber-
gu i objęły kierownictwo „Marianum”25.

W 1972 roku nastąpiła zmiana celu „Marianum”: dom przejęła niemiec-
ka opieka społeczna. W sumie w latach 1956–72 ponad 3 tys. polskich dzie-
ci  –  sierot, półsierot z  rozbitych małżeństw znalazło w  „Marianum” dom, 
opiekę, wychowanie religijne i narodowe.

Od 25 marca 1982 roku zaczął się nowy etap rozwoju dzieła, zgod-
nie z pierwotną ideą fundatorów. Ośrodek służył odtąd jako Centrum Ru-
chu Światło–Życie. W  trudnym czasie stanu wojennego „Marianum” było 
miejscem spotkań Polonii z całej Europy, było „małą Polską”, „Domem”, do 
którego z radością się wraca – jak wielu wspomina. Wielu ludzi znajdowa-
ło tutaj, głównie przez udział w rekolekcjach zwanych oazami, odnowę i po-

24 A. Nadolny, Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską, Lublin 1980, s. 166.
25 Więcej o pierwszych latach działalności ośrodka pisze A. Nadolny: Opieka duszpasterska nad 

dziećmi i młodzieżą polską, dz. cyt., s. 166–169; por. także J. Śliwański, Z działalności religijno- 
-kulturowej zakonów polskich w RFN, „Studia Polonijne” (1978) 2, s. 329–330.
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głębienie wiary, odkrywało nową motywację i sens życia oraz odnajdywało 
i pogłębiało duchową wolność i godność. Powstało tu wówczas Międzynaro-
dowe Centrum Ewangelizacji, którego założycielem był ks. Franciszek Blach-
nicki (1921–1987)26.

Ksiądz F. Blachnicki powołał w Carlsbergu również Chrześcijańską Służbę 
Wyzwolenia Narodów „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”. Celem stowarzyszenia 
było niesienie pomocy religijno-moralnej i duchowej Polakom po wprowa-
dzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Swoje zadania stowarzyszenie 
realizowało przez służbę informacyjną, która miała kształtować na Zacho-
dzie opinię publiczną o  sytuacji w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wydawano też materiały informacyjne i formacyjne w duchu idei „Prawda, 
Krzyż, Wyzwolenie”, by następnie przekazywać je do krajów zniewolonych 
przez system totalitarny. W planach było również stworzenie redakcji i stu-
dia, w których przygotowywano by audycje radiowe i telewizyjne oraz pro-
gramy, rozpowszechniane później na kasetach magnetofonowych27.

Innym z przejawów aktywności stowarzyszenia były Marsze Wyzwolenia 
Narodów. Pierwszą taką manifestację zorganizowano w dniach 26–28 sierp-
nia 1983 roku na trasie Carlsberg–Hambach w Palatynacie Reńskim. Marsz 
miał być wołaniem do sumienia świata zachodniego o  istnieniu w Europie 
Środkowo-Wschodniej 17 zniewolonych narodów z  ponad 300 milionami 
mieszkańców, a także symbolem nadziei na nową drogę ku wyzwoleniu bez 
przemocy i  wojny. W  marszu oprócz Polaków wzięli udział także Niemcy, 
Rosjanie, Ukraińcy, Węgrzy, Czesi i Słowacy. Na zakończenie marszu uczest-
nicy podpisali deklarację „Pokój a  wyzwolenie”, którą następnie otrzymali 
Jan Paweł II, prezydent USA Ronald Reagan, prezydent RFN Karl Caarstens 
i prezydent RP na uchodźstwie Edward Raczyński.

W trudnym czasie stanu wojennego w Polsce „Marianum” było miejscem 
spotkań Polonii z całej Europy. Prowadzono studium katolickiej nauki społecz-
nej oraz rekolekcje dla licznie przybywających tu azylantów, którzy oczekiwali 

26 J. Herma, G. Skop, Carlsberg, w: Duszpasterstwo polskojęzyczne w Niemczech 1945–2005, red. 
S. Bober, S. Budyń, Lublin 2006, s. 137.

27 W Carlsbergu ks. F. Blachnicki w 1982 roku przystąpił do tworzenia Chrześcijańskiej Służby 
Wyzwolenia Narodów. We wrześniu 1982 roku Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warsza-
wie oskarżyła ks. F. Blachnickiego o spiskowanie przeciwko PRL. Za duchownym wysłany zo-
stał list gończy. Śledztwo przeciwko ks. Blachnickiemu zakończono dopiero w 1992 roku, a więc 
pięć lat po jego śmierci w Carlsbergu. J. Herma, G. Skop, Carlsberg, dz. cyt., s. 138–139.
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na emigrację do krajów osiedlenia. W latach 1982–1987 podjęto także próbę 
utworzenia wydawnictwa i drukarni, którą nazwano „Maximilianum”. Obec-
nie w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu 
odbywają się różnego typu rekolekcje oazowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 
małżeństw oraz spotkania w ciągu roku kościelnego. Dzięki pracy na terenie 
diecezji Speyer oraz uczestnictwu w oazach osób niemieckojęzycznych „Maria-
num” jest także miejscem pojednania polsko-niemieckiego. Pracują tam księ-
ża Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, a także członkinie żeńskiej wspólnoty Nie-
pokalanej Matki Kościoła – instytutów założonych przez ks. F. Blachnickiego28.

5. Polski ośrodek „Concordia”

Od marca 1999 roku Polska Misja Katolicka w Niemczech posiada własny 
ośrodek formacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowy, znajdujący się w Herdorf
-Dermbach koło Siegen. Nazwano go „Concordia”. Posiadłość, należąca wcze-
śniej do diecezji trewirskiej, liczy blisko cztery hektary ziemi, na której znaj-
dują się trzy budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Ośrodek 
położony jest u stóp wzgórz zwanych Westerwald, pokrytych pięknymi lasa-
mi, z wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz z dwoma wyciągami narciar-
skimi. Dobre warunki lokalowe umożliwiają organizację konferencji, semi-
nariów, wakacji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży, rekolekcji i świąt 
dla polskich rodzin mieszkających w Niemczech, ale również i dla rodaków 
z Polski. Dyrektorem „Concordii” został najpierw ks. dr Andrzej Krefft, a po 
jego odejściu ośrodkiem kieruje rada osób świeckich.

Wśród polskich duszpasterzy w Niemczech od dłuższego czasu trwała dys-
kusja o celowości posiadania centralnego ośrodka integracyjnego, służącego 
przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Zabiegał o to zwłaszcza ks. Franci-
szek Mrowiec, były rektor PMK w Niemczech. „Concordię” wskazał ks. abp 
Marian Przykucki, ówczesny arcybiskup szczeciński, który będąc w  Niem-
czech w końcu 1998 roku, dowiedział się, że diecezja Trewir ma do sprzedania 
ośrodek, który nadawałby się na potrzeby PMK.

1 marca 1999 roku ośrodek został zakupiony za milion marek na warun-
kach kredytowych przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tra-

28 Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polonijnego w Niemczech, dz. cyt., s. 35–36.
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dycji i Języka Polskiego w Niemczech, organizacji działającej w strukturach 
Misji. Odtąd działalność ośrodka skupiła się na połączeniu spraw religii, kul-
tury i rozrywki, przyciągając polską młodą emigrację, polskie rodziny, a tak-
że społeczność niemiecką z bliskich i dalszych okolic. W ciągu roku „Con-
cordia” przyjmuje zarówno zorganizowane grupy, jak i osoby prywatne, które 
chcą spędzić tutaj swój wolny czas, wypocząć czy wziąć udział w spotkaniach 
formacyjnych. Podczas ferii szkolnych organizuje się tutaj obozy i  kolonie 
dla dzieci i młodzieży; na dogodnych warunkach może tu również wypocząć 
cała rodzina. W ośrodku można organizować uroczystości rodzinne, sym-
pozja, konferencje, seminaria, wystawy oraz warsztaty naukowe i artystycz-
ne. Tu można też zatrzymać się na nocleg, będąc np. w drodze do miejsc piel-
grzymkowych Francji. W ciągu roku organizowane są rekolekcje dla różnych 
grup. Młodzież przyjeżdża szczególnie na święta młodości, które odbywają 
się w Niedzielę Palmową oraz we wrześniu.

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2003 roku w Polonijnym Ośrodku Spo-
tkań łączono się z Placem św. Piotra w Rzymie. „Concordia” wypełniła się 
młodymi Polakami z  całych Niemiec. Dołączyła też grupa młodych z  nie-
mieckiej parafii w  Dermbach. Spotkanie Młodych rozpoczęło się wniesie-
niem przed główny budynek „Concordii” dużego krzyża, następnie przenie-
siono go ok. 2 km na ramionach do kościoła parafialnego, gdzie uczestniczono 
w Eucharystii. Młodzież przygotowała oprawę liturgiczną w języku polskim 
i niemieckim. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz Listu Ojca Świętego 
do Młodych, w którym Jan Paweł II, nawiązując do Roku Różańca Świętego, 
napisał: „Przekazuję dziś wam symbolicznie koronkę Różańca.” Trzy osoby 
z grupy modlitewnej „Orły” potraktowały te słowa jako wezwanie. Zwróci-
ły się z prośbą o różańce – wpierw do kurii biskupiej, do klasztorów sióstr 
w Bonn, Osnabrück i Recklinghausen. W ciągu trzech dni młodzi zebrali 575 
różańców, które zostały rozdane obecnym Polakom i Niemcom.

W Wielki Czwartek 2003 roku „Concordia” otrzymała od Jana Pawła II 
wyjątkowe dary: złoty kielich, ornat i piuskę. W dołączonej specjalnej doku-
mentacji napisano: „Ojciec Święty Jan Paweł II wraz ze swym błogosławień-
stwem przekazuje Ośrodkowi Spotkań «Concordia» w  Herdorf-Dermbach 
swój ornat, kielich, którego użył, odprawiając Mszę świętą w swojej prywat-
nej kaplicy, i piuskę”. Podpisał: ks. Mieczysław Mokrzycki, sekretarz osobisty 
Ojca Świętego. W „Concordii” znajduje się także Kaplica Miłosierdzia Boże-
go, w której są dwa szczególne obrazy: kopia Ikony Jasnogórskiej, która pere-



Rola Kościoła katolickiego w umacnianiu świadomości narodowo-kulturowej... 515

grynowała po ośrodkach Polskich Misji Katolickich w Niemczech, oraz ob-
raz „Jezu, ufam Tobie”. Ten drugi podarowała „Concordii” Teresa Falkowska 
z Dortmundu. Obraz ten został usunięty z kościoła niemieckiego. Od 2002 
roku w ośrodku pracują siostry służebniczki z Katowic-Panewnik. W okresie 
większych spotkań pomocą służą polscy kapłani z sąsiednich misji29.

6. Zakończenie

Myśląc o przyszłości, należy pamiętać o  tym, że stara Polonia w Niem-
czech, a więc potomkowie tych, którzy przybyli tu z dawnych terenów pol-
skich pod pruskim zaborem, w dużej mierze zasymilowała się i wymieszała 
z Niemcami. Z kolei „późni przesiedleńcy”, czyli przybysze z lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych, traktowani są według prawa niemieckiego jako 
obywatele niemieccy. Wielu z nich deklaruje śląską tożsamość narodową i nie 
godzi się na jednoznaczne zakwalifikowanie ani do kategorii Polaków, ani do 
Niemców. Dla imigrantów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, którzy 
opuścili Polskę przeważnie ze względów ekonomicznych, odczucia narodowe 
są oczywiście mniej miarodajne. Dotyczy to również tych, którym w tamtych 
latach – po długim wyczekiwaniu – umożliwiono wreszcie połączenie rodzin. 
Pozostałe grupy – displaced persons okresu nazistowskiego, czyli dawni ro-
botnicy przymusowi oraz więźniowie polityczni, jak również członkowie ar-
mii Andersa, a także osoby starające się w latach osiemdziesiątych XX wieku 
o azyl polityczny w Niemczech, są obecnie stosunkowo nieliczni.

Podsumowując ukazane tu przedsięwzięcia duszpasterskie Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Niemczech, dochodzi się do wniosku, że obecne środowiska 
polskie w RFN są zdecydowanie bardziej otwarte niż dotychczas. Nie tworzą 
grupy wyizolowanej. Ich członkowie uważają się za pełnoprawnych partne-
rów w kontaktach z katolickimi parafiami niemieckimi, jak również z parafia-
mi ewangelickimi. Natomiast parafie niemieckie poprzez kontakt ze wspólno-
tami polskimi w kraju ojczystym przerzucają pomosty łączności, kontaktów 
i  pomocy do środowisk w  Polsce. Obserwując pracę Kościoła polonijnego 
w Niemczech, można zauważyć, że Polacy nabrali więcej szacunku do siebie. 

29 Por. A. Spyra, Concordia – Polonijny Ośrodek Spotkań, „Niedziela” 34/2003; www.niedziela.pl/
artykul/71905/nd/Concordia---Polonijny-Osrodek-Spotkan (18.06.2014).
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Uwierzyli we własne siły, a także w misję, jaką mają do spełnienia w Koście-
le. Polskość pielęgnuje się najbardziej w życiu rodzinnym. W rodzinach i pa-
rafiach polonijnych zachowało się jeszcze dużo wartości polskich i religijnych. 
Ich rozwój zależy w dużej mierze i od tych, którzy przyjeżdżają z Polski na kró-
cej lub dłużej. Do nich należy kierować pytanie, czy przywiozą z Polski war-
tości religijne, moralne i kulturalne, aby podzielić się nimi z Polakami na ob-
czyźnie i wspólnie tworzyć nowe, jeszcze mocniejsze.
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