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Kalendarz imprez
GRUDZIEŃ

- 18.12.2004 - ESBJERG (DANIA) godz. 16.30 Występ 
Dziecięcego Chóru „Promyki Słoneczne” z Pniew w 
kościele Sankt Nikolaj Kirke, Kirkegade 58, 6700 
Esbjerg

- 23.12.2004 – BERLIN godz. 19.30 Emisja filmu 
„Popiół i Diament” w reż. Andrzeja Wajdy w kinie 
Arsenal w Berlinie

- 31.12.2004  – KOPENHAGA (DANIA) godz. 20.00 
Zabawa Sylwestrowa Dom Polonii, Hemodsgade 
24, 1 piętro, 2200 Kopenhaga N

- 31.12.2004 – BERINGEN (BELGIA) Zabawa Sylwe-
strowa w Domu Polonii Laan op Vurten 83,  3582  
Beringen-Mijn

- 31.12.2004 – STOKHOLM (SZWECJA) godz. 20.00 
Zabawa Sylwestrowa w Restaurang WKB Globen, 
Palmfeltsvägen 1A, Sztokholm

STYCZEŃ

- 08.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 
przy kawie – Polnische Club Zentrum im Depot, 
Schönbühlstr. 75

- 09.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Koncert 
Bożonarodzeniowy z udziałem artystów polskich 
– St. Eberhard-Domkirche

- 15.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Dr. Jan 
Koisar „Urlop na Alasce“ wieczór z przeźroczami– 
Bischof-Moser-Haus, Wagnerstr. 45, Stuttgart-Mitte

- 22.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Runda dys-
kusyjna z Haliną Straub – Polnische Club Zentrum 
im Depot, Schönbühlstr. 75

- 29.01.2005 – NOORDWIJK (HOLANDIA) Wielki 
Polski Bal Karnawałowy – Hotel Oranje w Noor-
dwijk

LUTY

- 05.02.2005  – STUTTGART godz. 17.00 Polska 
zabawa karnawałowa w Karl Adams Haus, Hospi-
talstr. 26, Stuttgart-Mitte

- 12.02.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 
przy kawie – Polnische Club Zentrum im Depot, 
Schönbühlstr. 75
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„Zgoda“ zarejestrowana została 
w 1952 r. w Hamburgu. Powstała na 
gruncie 5-ciu Prawd Polaków, uchwa-
lonych na historycznym  Kongresie 
w Berlinie w 1938 r w przeddzień 
wybuchu II wojny światowej. Oto 
prawdy, które były drogowskazem dla 
każdego Polaka na długie lata: 1. Jeste-
śmy Polakami, 2. Wiara ojców naszych 
jest wiarą naszych dzieci, 3. Polak Pola-
kowi służy, 4. Co dzień Polak narodowi 
służy, 5. Polska jest Matką naszą – nie 
wolno mówić o Matce źle.
Związek określił swe zadania. Najważ-
niejsze zadania to: opieka nad Polakami 
w RFN, obrona ich interesów, współ-
tworzenie i upowszechnianie nauki, 
kultury i sztuki polskiej w Niemczech 
i Europie, oraz polskich zwyczajów, 
które mogą służyć zbliżeniu narodów 
polskiego i niemieckiego... 
Do „Zgody“ wstępują tłumnie Polacy. 
Związek szybko rozwija się, a liczba 
członków już w 1958 r. wzrasta do 
wielu tysięcy. „Zgoda“ organizuje 
naukę języka polskiego, sieć bibliotek, 
koła kobiet. Opiekuje się kilkunastoma 
chórami i zespołami młodzieżowymi 
pieśni i tańca. Urządza liczne imprezy 
polskie, obchody świąt państwowych 
z udziałem wybitnych zespołów i arty-
stów z Polski i zagranicy. Honorowymi 
gośćmi byli przedstawiciele niemiec-
kich władz regionalnych i Kościoła. 
„Zgoda“ cieszyła się dużą popularno-
ścią, autorytetem i uznaniem, zarów-
no w kołach polonijnych jak i wśród 
niemieckiego  społeczeństwa.
„Zgoda“ staje się największą i najak-
tywniejszą organizacją polonijną na 
Zachodzie Europy. Organizuje wyjazdy 
turystyczne do rodzin w Polsce, wysyła 
zespoły chóralne i folklorystyczne 
na Światowe Polonijne Festiwale do 
Koszalina i do Rzeszowa, dzieci na 
kolonie letnie, nauczycieli i dyrygen-
tów na kursy dokształcające. Wydaje 
własną gazetę “Głos Polski“. Popiera 

sport i turystykę. Ściśle współpracuje 
z Kościołem - wszystkie imprezy roz-
poczynają się nabożeństwem polskim, 
duchowni uczestniczą we wszystkich 
spotkaniach. “Zgoda” organizuje piel-
grzymki do Rzymu do Ojca Św., na 
Monte Cassino, do Częstochowy, do 
Oliwy, do Newiges. Związek prowa-
dzi akcje zbierania darów na pomoc 
Ojczyźnie: na Pomnik - Szpital Centrum 
Zdrowia Dziecka, na odbudowę Zamku 
Królewskiego w Warszawie, Domów 
Polonii w Pułtusku i Poznaniu, Szpital 
Matki Polki w Łodzi, Domy Starców, 
Domy Sierot, itd.
Największym osiągnięciem „Zgody“ 
jest kupno i przebudowa budynków na 
Dom Polski w Recklinghausen w latach 
osiemdziesiątych. Całość sfinansował 
Związek ze składek członkowskich i 
darów. Dom Polski tętnił życiem i pol-
ską kulturą i jest największym skarbem 
i najpiękniejszą legitymacją „Zgody“.
W latach 90. Związek przeszedł poważ-
ny kryzys organizacyjny i finansowy. 
Odeszło wielu oddanych działaczy. 
Ale w ostatnich latach ponownie 
rozpoczął szeroką działalność kul-
turalną od 1998 r., kiedy prezesem 

został Waldemar Wachowski zorgani-
zowano 11 wielkich imprez na skalę 
europejską, promując polską kulturę, 
tradycje i zwyczaje, pozyskując dla 
Polski w Niemczech i Europie wielu 
sympatyków i ludzi zainteresowanych 
kontaktami z Polską we wszystkich 
dziedzinach działalności gospodar-
czej i kulturalnej. Były to Dni Kultury 
Polskiej, jubileusze i rocznice ważnych 
wydarzeń, Europejskie Festiwale Pieśni 
i Tańca, Festiwale Chórów Polonij-
nych, koncerty wybitnych muzyków 
i solistów, wystawy plastyki. Związek 
Polaków „Zgoda“ jest członkiem 
i współtwórcą Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech - czołowej 
reprezentacji Polonii niemieckiej. Od 
2002 roku wznowił wydawnictwo 
zasłużonej związkowej gazety „Głos 
Polski“. Ukazuje się ona jako kwartalnik 
polsko-niemiecki, adresowany do całej 
Polonii w Niemczech.
W przyszłym roku Związek Polaków 
„Zgoda“ obchodzić będzie 55-lecie 
działalności. Będzie to czas refleksji 
nad tym, co zrobiliśmy i co przed nami.

PAULINA LEMKE

„Zgoda“ buduje
Po II wojnie światowej w 1950 r. powstała 
na terenie Niemiec Zachodnich samodziel-
na organizacja Związek Polaków „Zgoda“, 
wywodząca się ze struktur zasłużonej  i cięż-
ko doświadczonej w czasie II wojny świato-
wej organizacji polskiej – Związku Polaków 
w Niemczech spod znaku „Rodło“. 

Rycina Domu Polskiego w Recklinghausen.

Prezes „Zgody”
Waldemar Wachowski

Fragment jednego z koncertów w Domu Polskim.


