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Edmund Jan Osmañczyk

w walce o si³ê kraju i emigracji

Opolanin z wyboru

O setnej rocznicy urodzin Edmunda Jana Osmañczyka (10 sierpnia 1913 –
4 paŸdziernika 1989) przypadaj¹cej na 2013 rok nie pamiêta³o wielu. Nie
pojawi³y siê w mediach cykle wspomnieñ o nieprzeciêtnym polityku i dzia³aczu
spo³ecznym, o jednym z najwybitniejszych polskich publicystów. Nie odnoto-
wano licznych naukowych sesji i wieczorów dyskusyjnych. Mo¿e poza Opo-
lem. Ale te¿ nie mog³o to miasto i jego œrodowiska – od naukowych, dziennikar-
skich po polityczne – nie pamiêtaæ o cz³owieku, który gros swojego ¿ycie
poœwiêci³ sprawom Opola i Opolszczyzny.

Szczególny zwi¹zek Osmañczyka z Opolszczyzn¹ ma wiele wymiarów. Pier-
wszy, nader istotny – region wpisywa³ siê w jego ¿yciorys od najm³odszych lat.
To w podopolskich wsiach spêdzi³ dzieciñstwo i lata ch³opiêce, chocia¿ urodzi³
siê w powiecie strzeliñskim na Dolnym Œl¹sku. Na Ziemi Opolskiej (do 1945
roku niemieckiej) dojrzewa³a te¿ jego g³êboka polska narodowa to¿samoœæ,
z dum¹ zaszczepiana mu przez matkê1. Patriotyzm, determinacja i odwaga sta³y
siê z czasem kanw¹ jego poczynañ zarówno pisarskich, publicystycznych, jak
i politycznych. Dawa³ temu wyraz od m³odzieñczych lat. Ju¿ w latach 30. XX
wieku, kieruj¹c Central¹ Prasow¹ Zwi¹zku Polaków w Niemczech, w jednym
ze swoich wierszy (by³y jedn¹ z pierwszych form jego twórczoœci) pt. Pieœñ
Rod³a, stanowi¹cym swoisty manifest polskoœci, pisa³ m.in.:

1 S.S. Nicieja, Edmunda Osmañczyk klucze do spraw polskich. (Zarys biografii politycznej),
[w:] Edmund Jan Osmañczyk. Dziennikarz – publicysta – parlamentarzysta we wspomnieniach
bliskich i przyjació³, red. M. Masnyk, S.S. Nicieja, Opole 2004, s. 12.



Jesteœmy Polakami!
I tego ¿adna moc nie zmieni.
Bóg z nami, Sprawa z nami,
Bóg nam wiar¹ serca rozp³omieni³!

Rod³o królewskie mamy!
Jesteœmy Polakami!2

Rod³o, którego nazwê Osmañczyk wymyœli³, sta³o siê te¿ symbolem jednoœci
i walki Polaków o swoje prawa w niemieckim pañstwie, które w³aœnie przybie-
ra³o kolor brunatnej III Rzeszy, z jej nacjonalizmem, brutalizmem i nienawiœci¹
do obcych. Manifestowanie wtedy swojego przywi¹zania do Polski stanowi³o
wyraz wielkiej odwagi i wrêcz bezkompromisowego determinizmu3.

W 1937 roku, kiedy obowi¹zywa³a nazwa Oppeln, Osmañczyk stworzy³
wiersz pod znamiennym tytu³em W Opolu. Utwór opublikowany przez opolskie
„Nowiny Codzienne” sta³ siê nie tylko niezmiernie popularny w polskich
i œl¹skich œrodowiskach, ale stanowi³ credo patriotyzmu i jednoœci historycz-
nych zwi¹zków z piastowskim dziedzictwem:

Na rynku, pochylonym ku rzece mej – Odrze
Oddycham s³owem ¿ywym poœród braci moich.
Mowy codziennej s³ucham i dziwnie mi dobrze,
Chocia¿ obcoœæ szyldami miasto niepokoi.
[...]
A jednak widzê Polskoœæ. Wszêdzie, wszêdzie, wszêdzie.
Sercu bliskim jest miasto, sk¹dciœ bardzo znane.
W uszach dŸwiêczy Polskoœæ, jak chrobre orêdzie.
I wszystko tu jest moje, nic nie zapomniane.

Moim jest to miasto w szaty przybrane obce.
O, nie zrzeknê siê ciebie, ani nie wyrzeknê.
Choæ spod bruku wydrapie me opolne kopce
Przywalone czarnym dziejów czarnych wiekiem.
[...]
Moim jesteœ Opole. W tobie s³owo moje!
S³owo niezwyciê¿one, jak wszystko co polskie.
– Oto na ziemi Ojców s³owem ¿ywym stojê! –
Miasto moje – Opole – jakieœ ty opolskie4.
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Do Opola, miasta, które uzna³ za swoje, bêdzie wraca³ przez ca³e ¿ycie.
Z Ziemi Opolskiej w latach 1957–1985 zostanie piêciokrotnie pos³em do sejmu,
co podkreœla³ z dum¹. 4 czerwca 1989 roku Opolszczyzna ponadstutysiêcznym
zbiorowym g³osem opolan podczas w pe³ni demokratycznych wyborów do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej powierzy³a kolejny raz mandat parlamentarny
Edmundowi Janowi Osmañczykowi.

By³ to moment szczególny. Oto bowiem s³u¿¹c przez kilkadziesi¹t lat
swojemu krajowi i regionowi, zabiegaj¹c m.in. o demokratyzacjê ¿ycia spo³ecz-
nego, o to, by ka¿dy obywatel mia³ paszport w kieszeni, co umo¿liwi³oby mu
wyjazdy poza obszar pañstw obozu komunistycznego, o umocnienie polskiej
gospodarki, o przywrócenie wartoœci pracy, o uregulowanie stosunków z najbli¿-
szymi s¹siadami, o tolerancjê wreszcie, mia³ to wielkie ¿yciowe szczêœcie, by
do¿yæ historycznego prze³omu, kiedy Polska wstêpowa³a na drogê fundamental-
nych przemian demokratycznych i systemowych. Dlatego z wielkim entuzjaz-
mem w³¹czy³ siê w nurt transformacyjny, kandyduj¹c do przysz³ego senatu
w 1989 roku z list wyborczych Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarnoœæ”.

Ten presti¿owy mandat obywatelski (zosta³ wybrany 69% g³osów mieszkañ-
ców Œl¹ska Opolskiego5) stanowi³ zwieñczenie przebogatej jego dzia³alnoœci
politycznej i publicystycznej. W momencie konstytuowania siê i rozruchu
nowego parlamentu (w przypadku izby wy¿szej trzeba by³o ukonstytuowaæ j¹
od podstaw) w³¹czy³ siê do tych ¿mudnych prac organizacyjnych6. Ale w tym
momencie przysz³o mu równie¿ zmierzyæ siê z chorob¹, która ostatecznie go
pokona³a. Zd¹¿y³ jeszcze wzi¹æ udzia³ w inauguracyjnym posiedzeniu Senatu
i z³o¿yæ œlubowanie.

Po zaprzysiê¿eniu odrodzonego po kilkudziesiêciu latach Senatu zosta³
przewodnicz¹cym senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹.
Nominacja mia³a wyraz symbolicznego podsumowania rezultatów dzia³alnoœci
tego wybitnego dzia³acza staraj¹cego siê z pasj¹ budowaæ trwa³e mosty miêdzy
krajem i emigracj¹.

Edmund Jan Osmañczyk zmar³ w Warszawie, ale urna z jego prochami zo-
sta³a przewieziona do Opola. Powróci³ do swojego miasta zgodnie z jego ostat-
ni¹ wol¹. Tu 10 paŸdziernika 1989 roku odby³y siê uroczystoœci pogrzebowe
przy udziale najbli¿szej rodziny, licznych przyjació³ i t³umów mieszkañców
Opola i Opolszczyzny. Spocz¹³ nieopodal barokowego koœcio³a pod wezwa-
niem œwiêtego Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Opolu („Na Górce”) na
przykoœcielnym cmentarzyku. Stanis³aw S. Nicieja pisa³:
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5 G.B. Szewczyk, Edmund Osmañczyk i Wilhelm Szewczyk. Dzieje przyjaŸni z epitafium i cy-
garem w tle, [w:] Edmund Jan Osmañczyk..., s. 216.

6 T. Kijanka, Misje ¿ycia Edmunda Osmañczyka, [w:] Edmund Jan Osmañczyk..., s. 273.



W czasie sk³adania prochów mogi³ê otacza³y sztandary „Rod³aków”, Armii Krajo-
wej, „Solidarnoœci”, Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wy¿szej Szko³y Pedagogicz-
nej, w której to uczelni Edmund Osmañczyk doktoryzowa³ siê w roku 1974, i Wy¿-
szej Szko³y In¿ynierskiej7.

Sztandary pochyli³y siê nad mogi³¹ cz³owieka nieprzeciêtnego, zazna-
czaj¹cego swoj¹ drogê ¿yciow¹ prac¹ konspiracyjn¹ m.in. w Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, a nastêpnie w Armii Krajowej, w powstaniu warszawskim, a tak¿e
dzia³alnoœci¹ w Zwi¹zku Polaków w Niemczech i Œwiatowym Zwi¹zku Pola-
ków z Zagranicy (Œwiatpolu), wydaniem wielu fundamentalnych opracowañ jak
m.in. Encyklopedia spraw miêdzynarodowych i ONZ, tekstów publicystycz-
nych, w tym korespondencji z wielu stron œwiata, analiz politycznych. Zas³yn¹³
z istotnych dla Polski wyst¹pieñ poselskich. Przypomina³ m.in., ¿e „póki w kie-
szeni nie Polaków nie bêdzie twardych z³otych i wa¿nego na wszystkie kraje
œwiata paszportu, póty zamkniête bêd¹ drogi rozwoju Polski i normalnego usta-
bilizowanego ¿ycia obywateli polskiego pañstwa”8.

Wiele z dokonañ Osmañczyka doczeka³o siê ju¿ obszernych studiów nauko-
wych, ale nadal jeszcze nie dysponujemy pe³n¹ monografi¹ tego niezwyk³ego
dzia³acza i polityka. Na potrzeby niniejszego artyku³u pragnê odnieœæ siê do
jednego z niezmiernie bliskich Osmañczykowi zagadnieñ – mianowicie kwestii
„Polacy za granic¹”. Koncentrujê siê na okresie powojennym, chocia¿ mam
œwiadomoœæ, i¿ znakomita czêœæ pracy Osmañczyka w ZPwN przypada na
okres przedwojenny. Ta dzia³alnoœæ jest jednak dog³êbnie opisana i zbadana.

Kraj i emigracja

Wkrótce po œmierci przewodnicz¹cego senackiej Komisji Spraw Emigracji
i Polaków za Granic¹ Edmunda Jana Osmañczyk premier Tadeusz Mazowiecki
zapowiedzia³ poszukiwanie nowych form wspó³pracy z Poloni¹. O tych for-
mach mówi³ wczeœniej Osmañczyk. Jak pisa³ w 1990 roku wybitny dzia³acz po-
lonijny w USA Boles³aw Wierzbiañski:

Sytuacja polityczna w Polsce pomaga w usuwaniu barier, jakie w wyniku 45 lat
rz¹dów komunistycznych powsta³y miêdzy krajem a emigracj¹ i Poloni¹. Przesz³o
dwa lata temu [tekst napisany w styczniu 1990 roku – W.P.S.] wraz ze zmar³ym pod
koniec ubieg³ego roku dziennikarzem, pos³em i senatorem Edmundem Janem Osmañ-
czykiem wysunêliœmy postulat odejœcia od metod i form dzia³ania, jakimi re¿im
pos³ugiwa³ siê, szukaj¹c kontaktu z Polakami w œwiecie. Zrodzi³ siê wtedy pomys³
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7 S.S. Nicieja, op. cit., s. 48.
8 E.J. Osmañczyk, Si³a kraju i emigracji. Myœlenie na prze³omie epok, Nowy Jork 1988, s. 39.



zwo³ania „okr¹g³ego sto³u kraju i emigracji”9. Ale dopiero teraz, kiedy zawali³ siê sys-
tem komunistyczny, mo¿na myœleæ o takim spotkaniu10.

Zdaniem Osmañczyka i Wierzbiañskiego proponowane obrady winny siê od-
bywaæ w szerszym gronie po to, by zastanowiæ siê nad kierunkiem wzajemnych
relacji, jakie nale¿y wybraæ w przysz³oœci. W rachubê mia³o wchodziæ wiele
mo¿liwoœci, m.in. utworzenie wspólnej organizacji Polonia – Kraj – Emigracja,
na wzór przedwojennego Œwiatpolu, albo te¿ zwi¹zku zawi¹zków, wzglêdnie
luŸnie powi¹zanej instytucji, w której owe zwi¹zki mieœci³yby siê w œcis³ych ra-
mach „terenowych” organizacji11.

Ostatecznie ide¹ odbudowy dobrych relacji na linii kraj–emigracja w latach
90. zajêli siê marsza³ek Senatu Andrzej Stelmachowski i przewodnicz¹cy sena-
ckiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹ senator Ryszard Reiff,
a z ramienia rz¹du cz³onek Rady Ministrów i minister odpowiedzialny za kon-
takty z emigracj¹ i Poloni¹ Aleksander Hall.

Jednak powo³anie „Wspólnoty Polskiej” bez uprzedniej szerszej konsultacji
z Poloni¹ nie do koñca odpowiada³o wizji Osmañczyka i Wierzbiañskiego.
¯yj¹cy jeszcze wtedy Wierzbiañski z ¿alem mówi³:

Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e emigracja polityczna, wsparta przez Poloniê, odegra³a
ogromn¹ rolê w walce o samostanowienie Polski i demokracjê. Wiemy te¿, ¿e znacz-
na czêœæ emigracji do kraju nie powróci i bêdzie za granic¹ odgrywaæ rolê w budo-
waniu ³¹cznoœci miêdzy Polsk¹ i œwiatem. Nie chodzi nam o patriotyzm w kierpcach
à la Cepelia czy zespo³y folklorystyczne, ale o przemyœlan¹ dzia³alnoœæ polityczn¹
i ekonomiczn¹, a tak¿e o przywrócenie Polski na kulturow¹ mapê œwiata, z której
w latach rz¹dów komunistycznych niemal zniknê³a. Reprezentowa³a j¹ tam emigra-
cja. Istniej¹ œród emigracji ró¿nice w ocenie przemian bloku wschodniego i stopnia
demokratyzacji w Polsce. Niektóre znacz¹ce oœrodki, zw³aszcza emigracji politycz-
nej, maj¹ w tych sprawach rozbie¿ne zdanie. [...] Dlatego wydaje siê nam, ¿e konsty-
tucje powinny by³y wyprzedziæ powo³anie „Wspólnoty Polskiej”. Polonia zagranicz-
na stanowi spo³ecznoœæ mniej wiêcej jednolit¹. Emigracja polityczna natomiast, która
w wielu krajach odgrywa³a role wiod¹c¹, jest bardziej zró¿nicowana. Inne mog¹ byæ
pogl¹dy londyñskiej emigracji wojennej zwi¹zanej z prezydentem i rz¹dem na emi-
gracji, a inn¹ rolê odgrywa³a emigracja polityczna w Ameryce, która wyda³a parê ty-
siêcy naukowców i uczonych polskiego pochodzenia i jest aktywna politycznie. Ina-
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9 Zob. tak¿e: E.J. Osmañczyk, Wspólnota kraju i emigracji, „Nowy Dziennik – Przegl¹d Pol-
ski” 1988, z 7 I.

10 B. Wierzbiañski, Od Œwiatpolu do Œwiatpolu, „Nowy Dziennik – Przegl¹d Polski” 1990,
z 27–28 I, z 3–4 II; idem, Od Œwiatpolu do Œwiatpolu, [w:] Dziennikarze polscy na emigracji, red.
i oprac. B. Wierzbiañski, W. Pi¹tkowska-Stepaniak, Opole 2001, s. 181.

11 W. Pi¹tkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycz-
nej w latach 1940–1990, Opole 2012, s. 144.



czej do spraw wspó³pracy z Polsk¹ podchodzi na przyk³ad intelektualna emigracja
we Francji. Dla tych przyczyn, decyzja odgórna, jakkolwiek pochodz¹ca z senatu –
instytucji maj¹cej nasz pe³ny szacunek – niepokoi nas. A w ka¿dym razie szkoda, ¿e-
œmy nic o niej nie wiedzieli12.

Osmañczyk faktu powo³ania „Wspólnoty Polskiej” bez szerszej konsultacji
szczególnie ze znacz¹cymi przedstawicielami emigracji politycznej nie do¿y³,
ale wielkim orêdownikiem Osmañczykowskiej idei nowoczesnej wspó³pracy
z emigracj¹ zosta³a prof. Dorota Simonides. Pisa³a w swoich wspomnieniach:
„[...] tym wiêksze by³o moje zdziwienie, kiedy po jego [Osmañczyka – W.P.S.]
œmierci w paŸdzierniku 1989 roku, dowiedzia³am siê, i¿ listownie mianowa³
mnie swoim nastêpc¹ w liœcie skierowanym przed œmierci¹ do «Solidarnoœci»
w Opolu i do Marsza³ka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego”13.

Simonides jako senator Ziemi Opolskiej, wype³niaj¹c wolê Osmañczyka,
przejê³a z czasem ster senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹
i z sukcesem realizowa³a projekt wspó³pracy z emigracj¹, którego zrêby zbudo-
wali Wierzbiañski i Osmañczyk.

Ich nowoczesna koncepcja opiera³a siê jednak w zasadzie na doœwiadcze-
niach i wzorach przedwojennego Œwiatowego Zwi¹zku Polaków z Zagranic¹,
którego obaj byli cz³onkami. Chodzi³o w niej m.in. o utworzenie takiej
organizacji w Polsce, by nawi¹zuj¹c do przedwojennych wzorców, utrzymy-
wa³a ona sta³e kontakty z Poloni¹ i Polakami za granic¹ dziêki corocznym
posiedzeniom Rady z udzia³em cz³onków z zagranicy; by j¹ cechowa³y: „troska
o utrzymanie – o ile to mo¿liwe – œwiadomoœci polskiego pochodzenia i jêzyka;
pog³êbianie wartoœci kultury polskiej; pomoc dla szkolnictwa; popieranie
polskiego sportu, dostarczanie pomocy kulturalno-oœwiatowej; opieka nad
m³odzie¿¹”14. Ale tak¿e wspó³praca z pras¹ polsk¹ za granic¹, budowanie
polsko-polonijnej turystyki, reprezentowanie przez Poloniê polskich interesów
za granic¹, tworzenie polskiego politycznego i kulturowego lobby za granic¹,
tworzenie za granic¹ przy wsparciu Polonii instytucji kulturalno-naukowych,
które by to lobby polskie wzmacnia³y i promowa³y nasz kraj w œwiecie15.

Ksi¹¿ka Osmañczyka pt. Si³a kraju i emigracji. Myœlenie na prze³omie epok
zosta³a wydana w 1988 roku w Nowym Jorku, tu¿ przed wielkimi przemianami
systemowymi w Polsce. Stanowi ona manifest na rzecz praw cz³owieka, jedno-
œci Europy, wspó³pracy Polski i Emigracji, wolnoœci s³owa. Ten ostatni aspekt
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12 B. Wierzbiañski, Dreptanie w miejscu, „Nowy Dziennik” 1990, z 23 II.
13 D. Simonides, Wspomnienia zwi¹zane z Edmundem Janem Osmañczykiem, [w:] Edmund

Jan Osmañczyk..., s. 115.
14 B. Wierzbiañski, Od Œwiatpolu do Œwiatpolu, [w:] Dziennikarze..., s. 183.
15 Ibidem.



sta³ siê kluczem do szerszych rozwa¿añ nad stanem demokracji w Polsce i do
walki z cenzur¹.

Osmañczyk, maj¹c „do dyspozycji” mównicê sejmow¹ przez okres piêciu
kadencji swojego pos³owania w PRL, dysponowa³ – jak siê wydaje – i tak
wiêksz¹ swobod¹ wypowiedzi ni¿ gros spo³eczeñstwa. Na to preferencyjne
traktowanie z³o¿y³y siê zarówno jego wielkie zas³ugi z okresu przedwojennego
i czasu wojny, jak i w latach powojennych, kiedy zosta³ uznany za legendarne-
go wrêcz publicystê, g³ównie za spraw¹ wydanej w 1946 roku ksi¹¿ki pt.
Sprawy Polaków, ale tak¿e dziêki kompetentnej, profesjonalnej i erudycyjnej
korespondencji zagranicznej, któr¹ nadsy³a³ do PAP, polskiej prasy i Polskiego
Radia.

Jako dziennikarz, poliglota o rozleg³ych zainteresowaniach i miêdzynarodo-
wych kontaktach uczestniczy³ we wszystkich najwa¿niejszych powojennych
konferencjach: poczdamskiej, paryskiej, londyñskiej, moskiewskiej, genew-
skiej16. Ale tak¿e by³ sprawozdawc¹ z procesu w Norymbergii i s³ynnej Konfe-
rencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie w 1975 roku. (W tym samym
roku zakoñczy³ swoj¹ karierê jako sta³y korespondent Polskiego Radia)17.

Na pocz¹tku lat 80. Osmañczyk utraci³ jednak przychylnoœæ w³adz PZPR,
a w konsekwencji – skoñczy³o siê tolerowanie przez nie wychodz¹cych poza
ramy cenzury treœci publikacji Osmañczyka. Sta³o siê to za spraw¹ jego odwa¿-
nych krytycznych wyst¹pieñ w sejmie. W czasie stanu wojennego jesieni¹ 1982
roku jako pose³ bezpartyjny odwa¿nie piêtnowa³ z³e metody pracy sejmu, co
by³o ewenementem nie tylko w okresie stanu wojennego, ale generalnie
w powojennej wiernopoddañczej komunistycznej rzeczywistoœci18. Wyst¹pienia
pos³a musia³y bulwersowaæ, udowadnia³ w nich bowiem m.in. nielegalnoœæ
procedury uchwalenia ustawy o zwi¹zkach zawodowych i zarzuca³ rz¹dowi
zamys³ dokonania „zamachu stanu”19. „W przemówieniu sejmowym z 8 paŸ-
dziernika 1982 roku E.J. Osmañczyk nie tai³ – jak pisze Karol Jonca – ¿e od-
czuwa lêk, bo przyjêta procedura stanowi³a czêœæ niebezpiecznej praktyki
i zapowiedŸ kryzysu”20. Kryzysu, który dostrzega³ równie¿ w ustanowieniu za
aprobat¹ sejmu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) oraz
m.in. nowych struktur zwi¹zków zawodowych. Mówi³ o koniecznoœci naprawy
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19 Ibidem.
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pañstwa, podkreœlaj¹c, ¿e to nie naród siê popsu³, a popsu³o siê pañstwo21.
W swoim wyst¹pieniu poselskim Osmañczyk protestowa³ równie¿ przeciw
ograniczaniu swobody wypowiedzi, albowiem jego próby publikowania odpo-
wiedzi na pytanie „Odrodzenie narodu czy naprawa pañstwa?” na ³amach
tygodników „Polityka” i „G³os Szczeciñski” nie powiod³y siê22.

Jakkolwiek zawsze by³a mo¿liwoœæ publikowania na ³amach polskiej prasy
na Zachodzie, tym wiêksza, ¿e Osmañczyk, jawnie sympatyzuj¹c na pocz¹tku
lat 80. ze zdelegalizowanym Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem Zawodo-
wym „Solidarnoœæ” i domagaj¹c siê swobód obywatelskich i politycznych, cie-
szy³ siê tam rosn¹c¹ sympati¹.

Jego postulaty: „czas na reformy polityczne”, „uznanie obywatelskiej opozy-
cji”, „reforma parlamentu i s¹downictwa”, „twardy z³oty i wa¿ny paszport”, zys-
kiwa³y na emigracji pe³ne poparcie.

W wyborach do Sejmu PRL IX kadencji w 1985 roku nie startowa³. Nie zna-
laz³o siê bowiem dla niego miejsce na listach wyborczych. Wywo³a³o to konster-
nacjê, a niekiedy jawnie manifestowano swoj¹ solidarnoœæ z Osmañczykiem,
szczególnie na OpolszczyŸnie. Przypomina ten fakt Nicieja, wskazuj¹c, ¿e
w¹tek ostracyzmu partyjnego wobec Osmañczyka by³ nie tylko tematem polonij-
nej prasy i audycji Radia Wolna Europa, lecz tak¿e regionalnej partyjnej gazety.
„Trybuna Opolska” odwa¿y³a siê wydrukowaæ oœwiadczenie Osmañczyka,
w którym pisa³ on m.in.:

[...] Istota przedstawionej w „Trybunie Opolskiej” 1 IX 1985 r. nr 203 „Sprawy Os-
mañczyka” sprowadza siê nie do moich politycznych postaw, ocenianych przez jed-
nych pozytywnie, drugich negatywnie, lecz do faktów niemo¿liwoœci kandydowania
w ca³ym kraju kogokolwiek z pos³ów minionej kadencji, który by³ nie stowarzyszony
w PRON czy wyra¿a³ odmienne stanowisko. Osobiœcie mam prawo oœwiadczyæ pub-
licznie, ¿e uwa¿am to, co siê sta³o, za politycznie nieszczêœliwe, bowiem platform¹
dialogu potrzebnego krajowi jak powietrze, przestaje byæ Sejm i trzeba bêdzie szukaæ
nowych platform do takiego dialogu pozaparlamentarnego, co wcale nie bêdzie
³atwe.
[...] Kieruj¹c siê zasad¹, ¿e na pesymizm jest zawsze czas, mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e
za kilka lat wrócimy do pluralistycznego Sejmu i wtedy z powrotem bêdê móg³ kon-
tynuowaæ z mej rodzinnej od trzech stuleci Opolszczyzny.
Edmund Osmañczyk
b. Pose³ Ziemi Opolskiej, 1957–198523.
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Te prorocze s³owa Osmañczyka spe³ni³y siê, a on sam w 1989 roku zosta³
wybrany senatorem Ziemi Opolskiej. Jednak okres 1985–1989 nie nale¿a³ do
³atwych w jego ¿yciu. Nie tylko z powodów ekonomicznych, ale przede wszyst-
kim ze wzglêdu na brak w Polsce szerszej areny dla prowadzenia dyskursu poli-
tycznego i ze wzglêdu na cenzurê. Dlatego drukowa³ w prasie polonijnej i pro-
wadzi³ rozleg³¹ korespondencjê z wybitnymi przedstawicielami polskiej emigra-
cji politycznej.

Dialog osobisty z rodakami

Skoro uniemo¿liwiono mu kontynuowania d³ugoletniej dzia³alnoœci pos³a
i nie móg³ równie¿ swobodnie wyra¿aæ pogl¹dów „gorzko dojrza³ych w ci¹gu
minionych kilkudziesiêciu lat pracy publicystycznej i spo³ecznej”24, tote¿
w przedmowie do wspomnianej ju¿ ksi¹¿ki Si³a kraju i emigracji pisa³ m.in.:
„Powzi¹³em zatem jedyn¹ logiczn¹ decyzjê, ¿e przez pozosta³e mi lata ¿ycia
bêdê og³asza³ swoje teksty drukiem tylko tam, gdzie nikt nie bêdzie ingerowa³
w mój osobisty dialog z Czytelnikami”25.

Czêœæ pierwsz¹ ksi¹¿ki: Myœlenie na prze³omie epok, napisa³ Osmañczyk
w 1986 roku, drug¹: Polskie postulaty, w roku 1987. Wœród owych postulatów
znalaz³ siê i ten zwi¹zany z emigracj¹. Osmañczyk, odnosz¹c siê do niej, pisa³,
¿e „si³¹ kraju jest obywatelskie spo³eczeñstwo i solidarnoœæ z nim wielomilio-
nowej emigracji”26. S³owa te wypowiada³ cz³owiek, który bez ma³a po³owê
swojego ¿ycia prze¿y³ poza Polsk¹. Zna³ ludzi i warunki, w jakich przysz³o im
¿yæ na emigracji. Zna³ ich spory, nadzieje, idee. Korespondencja Boles³awa
Wierzbiañskiego z Maciejem M. Feldhuzenem27 fakt ten potwierdza.

Jego kontakt z wybitnymi przedstawicielami polskiej emigracji politycznej,
targanych czêsto w¹tpliwoœciami, niewiar¹ we w³asne mo¿liwoœci, ale ca³ym
sercem oddanych sprawie niepodleg³oœci ojczyzny, sprawia³, ¿e zagadnienie
emigracji sta³o siê lejtmotywem dzia³alnoœci Osmañczyka. Wiedzia³, ¿e czêsto
emigracyjni dzia³acze – politycy, intelektualiœci, spo³ecznicy, literaci, dzienni-
karze – decydowali o sukcesie wielu inicjatyw pozwalaj¹cych wpisaæ tzw. spra-
wê polsk¹ w szerszy kontekst spraw amerykañskich, a tym samym i miêdzyna-
rodowych.

Ten wielki potencja³ tkwi¹cy w emigrantach nakazywa³ Osmañczykowi pisaæ:
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Ludzie naszej w emigracyjnych skupiskach i w rozproszeniu g³êboko pragn¹ normal-
nej ³¹cznoœci z krajem, tak dobrze znanej Anglosasom, Skandynawom, Niemcom,
Latynoamerykanom... Mimo tych gorzkich dziesiêcioleci nagromadzi³o siê w lu-
dziach nam bliskich, ¿yj¹cych z dala od kraju, tyle dobrej woli w stosunku do ziemi
przodków i naszej obywatelskiej spo³ecznoœci, ¿e by³oby przestêpstwem narodowym
zmarnowaæ i tego kapita³u. Postawmy kropkê nad „i”. W koñcu wieku wynoszenie
praw ustroju ponad prawa Cz³owieka, Obywatela narodów jest anachronizmem [...].
Istotne jest zatem, aby wzajemne wspomaganie siê by³o trwa³e, aby nie ulega³o ju¿
nigdy wiêcej si³om zainteresowanym w zniszczeniu naszej wspólnoty. [...]
Tak jak wysoko ceniê rosn¹c¹ dojrza³oœæ naszego spo³eczeñstwa, tak te¿ podziwiam
rosn¹c¹ dojrza³oœæ naszej emigracji konsoliduj¹cej siê coraz solidniej.
Otwarcie naszego kraju dla w³asnych obywateli oraz obcych, zwi¹zanych z ziemi¹,
jêzykiem czy kultur¹ polsk¹ mo¿e zaowocowaæ najbardziej zyskownymi dla obu
stron wspólnymi przedsiêwziêciami [...]. To otwarcie trzeba wywalczyæ. By raz na
zawsze po³o¿yæ kres obcej nam z ducha i formy zimnej wojnie klasowej miêdzy ludŸ-
mi wywodz¹cymi siê z jednej ziemi. [...] Dorobek intelektualny, duchowy polskiej
emigracji – wbrew krytycznym ocenom naszych Wielkich Emigrantów – jest nie-
zmiernie wartoœciowy zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i wspó³czesne-
go. Jest to wielki dorobek uczonych, pisarzy, artystów, a tak¿e nie zapominajmy
o olbrzymich zas³ugach wydawców polskich ksi¹¿ek zakazanych w kraju w czasach
zaborów i – niestety – tak¿e po II wojnie œwiatowej. [...].
Trzeba zatem postawiæ jako punkt kraju i emigracji tak¿e sprawê otwarcia kraju dla
dorobku kulturalnego naszego wychodŸstwa. W Krakowie, Pu³tusku, Warszawie,
Opolu, Wroc³awiu i Szczecinie, Gdañsku, Olsztynie i Lublinie winny powstaæ dostêp-
ne dla wszystkich zbiory biblioteczne z drukami polskimi wydanymi za granic¹ w la-
tach od pierwszej do drugiej Konstytucji 3 Maja.
Tê drug¹ Konstytucjê winny opracowaæ i uchwaliæ si³y rz¹dowe i si³y obywatelskiej
opozycji na wspólnej sesji Sejmu i Senatu, zgodnie z polsk¹ tradycj¹. W tej z powro-
tem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej winna byæ zagwarantowana swoboda ob-
rotu ksi¹¿kami miêdzy emigracj¹ a krajem, podobnie jak swoboda wyjazdów, przyjaz-
dów, odwiedzin i powrotów dla ca³ej wspólnoty kraju i emigracji.
W tych dwóch sprawach nie mo¿e byæ kompromisu. Kto chce pozyskaæ poparcie dla
„nowego modelu polskiej demokracji”, nie mo¿e liczyæ na wiarygodnoœæ, jeœli nie
zgodzi siê na budowê szerokich stabilnych pomostów miêdzy krajem a emigracj¹28.

Ksi¹¿ka Osmañczyka na Zachodzie zosta³a przyjêta nad wyraz przychylnie.
Doceniaj¹c jej znaczenie, Wierzbiañski jako wydawca we wstêpie do niej napi-
sa³ m.in.

Cechuje go [Osmañczyka – W.P.S.] zdolnoœæ i odwaga wypowiedzi. [...] Drug¹ war-
toœci¹ ksi¹¿ki Osmañczyka jest ch³odna i wnikliwa analiza mechanizmów i mean-
drów ¿ycia politycznego Polski Ludowej widzianych z wyj¹tkowej pozycji, jak¹
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dawa³ mu mandat poselski. [...] Trzeci wreszcie element niezwyk³oœci ksi¹¿ki Ed-
munda Osmañczyka czytelnik znajdzie w uniwersalizmie jego pogl¹dów na losy Pol-
ski, Europy i œwiata w erze nuklearnej. W Europie zjednoczonej i aktywnej, trakto-
wanej nie jako pole do rozgrywek i przetargów pomiêdzy dwoma supermocarstwami,
widzi Osmañczyk miejsce dla suwerennej Polski. W imiê tej europeizacji opowiada
siê Autor za wyciszeniem antagonizmów polsko-niemieckich, za „odniemczeniem”
i „odpolszczeniem” Europy.
[...] Ksi¹¿kê sw¹ pisa³ Osmañczyk z przeznaczeniem przede wszystkim dla rodaków
w Polsce, ale tak¿e na emigracji. Wyra¿a nadziejê, ¿e czytelnik i polskie oœrodki opi-
niotwórcze znajd¹ w niej po¿ywkê dla swych myœli i programów. Jego pogl¹dy nad-
chodz¹ce z tamtej strony, czyni¹ jego ksi¹¿kê niezwyk³¹, mówi¹c¹ o innym wspól-
nym œwiecie29.

Z kolei Maciej Feldhuzen pisa³ 31 lipca 1988 roku w liœcie z Rio de Janeiro
do Boles³awa Wierzbiañskiego bêd¹cego w Nowym Jorku:

[...] Ksi¹¿ka Janka. Dziêkujê za obietnicê przys³ania mi jej poczt¹ lotnicz¹. Twoj¹
ocenê we wstêpie przeœlê natychmiast do nich [E.J. Osmañczyka i jego ¿ony Jolanty
Klimowicz-Osmañczyk – W.P.S.]. Janek ucieszy siê, a to mu siê dziœ specjalnie nale-
¿y. Za³¹czam ksero ostatniego listu Joli i zrozumiesz, ¿e wszystko u nich wygl¹da ra-
czej bardzo Ÿle. Ona w rozpaczy, a on w bezustannym stresie. Mo¿e by siê uda³o mu
przes³aæ egzemplarz tej ksi¹¿ki, oczywiœcie przez jak¹œ personaln¹ okazjê? Prze-
sy³am równie¿ wycinki nades³ane mi okazyjnie przez Jolê [...]30.

Po d³u¿szym czasie Wierzbiañski odpisa³ na list, nadmieniaj¹c:

[...] Po naszej ostatniej wymianie korespondencji dzia³o siê bardzo wiele. [...] Poje-
cha³em do Polski jako „obserwator” [Wierzbianski by³ obserwatorem przy „okr¹g³ym
stole” z ramienia Kongresu Polonii Amerykañskiej – W.P.S.]. Du¿o by o tym pisaæ.
W ka¿dym razie doszed³em do wniosku, ¿e nie ma innego wyjœcia jak kompromis,
którego teraz jesteœmy œwiadkami. Mnóstwo czasu spêdzi³em z Osmañczykami, trze-
ba mu by³o sfinansowaæ wybory, co zrobi³em. Widzia³em siê z wszystkimi, z kim
trzeba, wróci³em, zorganizowa³em zbiórkê, która wynosi³a z ca³ych Stanów Zjedno-
czonych jakieœ $250 000 na wybory [ogólne do parlamentu – W.P.S.], a tak¿e rzu-
ci³em has³o, aby tutaj masowo g³osowaæ. G³osowanie w Nowym Jorku 10 000, co nie
jest Ÿle. Jakieœ 30% uprawnionych31.

Œmieræ Osmañczyka zniweczy³a w du¿ym stopniu zamys³y budowania orga-
nizacji, która dzia³aj¹c na rzecz Polonii i emigracji, potrafi³aby te œrodowiska
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w pe³ni zjednoczyæ, budowaæ emigracyjne polityczne lobby na rzecz Polski itp.
A mo¿e te¿ nie by³o i nie jest to mo¿liwe?

Wierzbiañski w liœcie do Bronis³awa Geremka w 1994 roku pisa³ rozgoryczo-
ny m.in.:

Emigracja jest ju¿ przegrana. Mo¿ecie przyjmowaæ Moskala [przewodnicz¹cego
KPA w USA Edwarda Moskala – W.P.S.] i Nowaka [Jana Nowaka-Jeziorañskiego –
W.P.S.] jak chcecie. ¯aden nie ma wp³ywu na sytuacjê. Atut emigracji, który mieli-
œcie w rêkach, zosta³ zaprzepaszczony. Czeka nas rozprawa z Clintonem w sprawie
NATO i prorosyjskiej postawy. Staram siê rozgrywaæ sytuacjê w Kongresie USA, ale
idzie to opornie, bo wp³ywy Departamentu Stanu i Bia³ego Domu w demokratycznym
Kongresie USA s¹ b. powa¿ne. Moskal i sk³ócony z nim Nowak graj¹ w ciemno, bez
merytorycznej rozmowy z Clintonem i przywódcami politycznymi. [...] W ka¿dym
razie jeœli chodzi o emigracjê, to nie otrzyma³a ona ani statusu, ani uznania od w³adz
III RP. Teraz musimy ju¿ opieraæ siê na koncepcjach Kongresu Polonii Amerykan-
skiej, co do którego jest b. wiele z³udzeñ32.

Wierzbiañski wspomnia³ tak¿e, ¿e emigracjê polityczn¹, tak niedocenion¹
przez rz¹d III RP, czeka wielkie zadanie zawalczenia o w³¹czenie Polski do
struktur NATO. Podj¹³ j¹ Wierzbiañski wraz ze swoim pismem „Nowy Dzien-
nik”. Wspiera³ go w tych staraniach Jan Nowak-Jezioranski i sam Kongres Po-
lonii Amerykanskiej. Grupa wp³ywowych Polonusów zorganizowa³a potê¿ny
lobbing. Osobiste zabiegi Wierzbiañskiego u polityków amerykañskich, dzie-
si¹tki obszernych artyku³ów publicystycznych i wywiadów na ³amach „Nowego
Dziennika”, wytyczne, jak mieli siê zachowywaæ jej odbiorcy, by tworzyæ sku-
teczny lobbing, z³o¿y³y siê na obraz gazety i dzia³aczy, których Jerzy Surdykow-
ski, ówczesny konsul generalny RP w Nowym Jorku, nazwa³ lodo³amaczami
przecieraj¹cymi polskie œcie¿ki do NATO.

23 wrzeœnia 1999 roku Geremek, wówczas minister spraw zagranicznych,
w nowojorskim konsulacie wrêczy³ Wierzbiañskiemu w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Order Or³a Bia³ego, najwy¿sze odznaczenie pañstwo-
we. Jak podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu minister Geremek, by³ to ho³d z³o¿ony
jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli emigracji niepodleg³oœciowej za
wielokrotn¹ pomoc dla Polski ³¹cznie z t¹ ostatni¹, gdy Polska wchodzi³a do
NATO, ale te¿ ho³d z³o¿ony ca³ej niepodleg³oœciowej emigracji33.

Opole po³¹czy³o tych dwóch wielkich, niezwyk³ych ludzi – Osmañczyka
i Wierzbiañskiego. W kwietniu 2007 roku nowo oddany budynek uniwersytec-
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ki, gdzie uczêszczaj¹ na zajêcia studenci dziennikarstwa, politologii, stosunków
miêdzynarodowych, filozofii, gdzie kszta³c¹ siê studenci z Francji, Niemiec
i Polski na kierunku Europa Master, otrzyma³ nazwê Collegium Civitas im.
Boles³awa Wierzbiañskiego, który zmar³ 26 marca 2003 roku. Pami¹tkow¹ tab-
lice umieszczon¹ w holu budynku ods³oni³ Bronis³aw Geremek w obecnoœci
konsula generalnego USA w Polsce i licznych zagranicznych goœci. Po uroczys-
toœciach na Uniwersytecie Opolskim Barbara Nagórska-Wierzbiañska z³o¿y³a
kwiaty na grobie wspó³towarzysza jej mê¿a w dzia³aniu politycznym – Edmun-
da J. Osmañczyka.

EDMUND JAN OSMAÑCZYK IN HIS FIGHT FOR STRENGTH
OF THE COUNTRY AND EMIGRATION

S u m m a r y

Opole and its scientific, journalists’ and political environments prepared a number of events on
the occasion of the hundredth anniversary of Edmund Jan Osmañczyk’s birth (born on 10 August
1913) to commemorate the man who devoted the major part of his life to the matters relating to
the City of Opole and Opole Region. The article recalls E.J. Osmañczyk’s relations with the
region.

It was in Opole Region (remaining until 1945 under German rule), where he spent his
childhood and early youth, that his sense of Polish national identity was taking shape. Patriotism,
determination and courage became the dominant of his activity as a writer, publicist and
politician. He expressed that beginning with his early youth. As early as in the 1930s, while
managing the Press Central Office of the Union of Poles in Germany, he wrote the poem under
the title Pieœñ Rod³a [A Song of the Rod³o] which became popular as a manifesto of Polishness.

He acknowledged Opole to be his home (though he was born in the County of Strzelin in
Lower Silesia). It is to Opole that he used to return throughout his whole life. He was chosen five
times the Member of Parliament to represent Opole Region in the Sejm. On 4 June 1989, having
collected over one hundred thousand votes of support in the fully democratic general election to
the Senate of the Republic of Poland, he was entrusted with another parliamentary mandate to
represent the region. In the Senate, he was appointed President of the Commission in charge of
Matters of Emigration and Poles Abroad.

He died on 4 October 1989 in Warsaw. The urn with E.J. Osmanczyk’s ashes, in compliance
with his last will, was brought to Opole, where it was deposited on “The Hill”, in the cemetery
next to the church under the vocation of St. Adalbert and Our Lady of Sorrows.

The subject of Poles abroad made a particularly significant part of the problem area which E.J.
Osmañczyk was dealing with in his activity. The present article relates, primarily, to this aspect of
his political activity. The author concentrates here mainly on the postwar period, although she
expresses also the consciousness that the foundations of Osmañczyk’s activity were laid in the
years preceding the Second World War.

The book by Osmañczyk, which is referred to in this article, among others, entitled Si³a kraju i
emigracji. Myœlenie na prze³omie epok (The Strength of the Country and Emigration. Thinking on
the Turn of Epochs) was published in New York in 1988 and made a manifesto for human rights,
unity of Europe, cooperation of Poland and Emigration, freedom of speech. The last aspect gave
rise to Osmanczyk’s broader considerations on the state of democracy in Poland and the
restrictions imposed by the censorship.
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