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Wspölne Oswiadczenie Okrqglego Stolu
w sprawie wspierania niemieckiej mniejszo5ci w Polsce i obywateli niemieckich polskiego

pochodzenia i Polaköw w Niemczech, zgodnie z niemiecko-polskim
Traktatem o dobrym s4siedztwie i prryjaznej wspöIpracy

Warszawa. dnia L2 czerwca 20Ih.

W ramach przygotowari do obchodöw 20. rocznicy podpisania niemiecko-polskiego Traktatu

o dobrym s4sieddwie i przyjaznej wspölpracy, pod przewodnictwem Pelnomocnika Rz4du

Republiki Federalnej Niemiec ds. Wysiedlonych i Mniejszofici Narodowych, Parlamentarnego

Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw WewnEtrznych Niemiec, Dr Christopha

Bergnera oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnqtrznych i Administracji RP,

Tomasza Siemoniaka odbyly siE rozmowy Okr4glego Stolu, dotyczqce wspierania niemieckiej

mniejszo6ci w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaköw w Niemczech.

W rozmowach tych uczestni czyli przedstawiciele niemieckiego Rzqdu Federalnego

i Rz4du Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedstawiciele niemieckiej mniejszoSci w Polsce

reprezentowani przez Przewodniczqcego Zwiqzku Niemieckich Stowarzyszen Spoleczno

Kulturalnych w Polsce Bernarda Gaidg oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia

i Polaköw w Niemczech reprezentowanych przez Przewodnicz4cego Konwentu Organizacji

Polskich w Niem czech Wieslawa Lewickiego i Przewodnicz4cego Zwiqzku Polakdw

w Niemczech,,Rodlo", Marka Wöjcickiego. Celem tych rozmöw bylo m.in. dokonanie ptzegl4du

obecnego stanu realizacji postanowieri Traktatu oraz wypracowanie dzialan dotyczqcych realizacji

ustalonych w Traktacie rdwnych praw dla mniejszoSci niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej

oraz dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polak6w w Republice Federalnej

Niemiec.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas rozm6w, zarlwno przedstawiciele niemieckiego, jak

i polskiego nqdu dostrzegaj4 na przyl<\.adzie obydwu grup - niemieckiej mniejszoSci w Polsce

ori, obywateli niemieckich polskiego pocho dzenia i Polak6w w Niemczech - potencjal sluzqcy

poglgbianiu wigzi migdzy Niemcami a Polsk4 na poziomie spoNeczehstw obywatelskich, ktdry

po*itri.tr zostaö wykorzystany i byö rozwijany w duchu Traktatu o dobrym s4siedztwie

iprzyjaznej wspölpracy. Czlonkowie niemieckiej mniejszoSci w Polsce oraz obywatele niemieccy

pätrti.go pocho dzenia i Polacy w Niemczech, przyczyniaj4 siE do tego rozwoju, stanowi4c

po-ort dliwzajemnego zrozumienia i wspölprucy pomiEdzy obydwoma krajami. Dziqki swojemu

wkladowi we wszystkie dziedziny Lycia, takie jak kultura, nauka i gospodarka, wzbogacaj4 oni

spoleczetistwa w obydwu krajach.

Aby umoZliwiö lepsze wykorzystanie tego potencjalu porozumienia, powinny zgodnie

z postanowieniami artykulöw 20 i 21 niemiecko -polskiego Traktatu o dobrym s4siedztwie

iprzyjaznej wspöNpracy z dnia 17 czerwca 1991.r., zostaö stworzone odpowiednie moZliwoSci do

tego, 
-by 

Czlonkowie niemieckiej mniejszoSci w Polsce oraz obywatele niemieccy polskiego

poihodrenia i Polacy w Niem czech mogli w swoich krajach realizowaö swoj4 toZsamoSö. Sprawa

ta wymaga szczegl\nej uwagi ze strony niemieckiego i polskiego rzqdu oraz instytucji

paristwolvych w obu krajach.

l. W celu wspierania mniejszoSci niemieckiej w Polsce strona polska podejmie nastppujqce

dzialania:

- Dokonanie analizy naukowej niedemok,ratycznych praktyk PRL wobec obywateli polskich

narodowoSci niernieckiej i bezpafstwowcöw tej narodowoSci w okresie wladzy

ko muni s ty cznej. Wyniki analizy zo stanqopub I iko wane.

II.



Utworzenie w ramach organizacji mniejszoSci niemieckiej komörki, ktöra dzialaj4c na bazie
naukowej podjENaby i koordynowala badania dotyczqce mniejszoSci niemieckiej, jej historii
i dziedzictwa kulturowego. Studium wykonalnoSci okreSliloby moZliwoSci organizacyjne
i finansowe tego przedsigwziEcia.

Powolanie pelnomocniköw ds. mniejszoSci narodowych i etnicznych w wojewödrtwach
(w ktörych jeszcze ich brak), do kompetencji ktörych naleheö bedq röwnieZ sprawy
mniejszoSci niemieckiej w Polsce.

Polo2enie wigkszego nacisku na dotacje podmiotowe przyznawane organizacjom mniejszoSci
niemieckiej w Polsce, w szczegölnoSci na wsparcie dziaNalnoSci Domu Wspölpracy Polsko -

Niemieckiej w Gliwicach.

Przeglqd przez wlaSciwe instytucje paristwowe funkcjonuj4cej juZ od kilku lat w Polsce
strategii rozwoju oSwiaty mniejszo$ci niemieckiej , przy udziale przedstawicieli mniejszoSci
niemieckiej w Polsce oraz dokonanie jej poglgbienia i aktualizacji.

Udzielenie wsparcia w zakresie muzealnej prezentacji oraz archiwalnego zabezpieczenia
dokumentdw doty czqcych mniej szo S ci niemieckiej w Po I sce.

2. W celu wspierania obywateli niemieckich polskiego pocho dzenia i Polaköw w Niemczech
strona niemiecka podejmie nastgpujqce dzialania:
- Uczestnicy Okr4glego Stolu z zadowoleniem przyjmujqrezolucjE Niemieckiego Bundestagu

z dnia 10. czerwca 20ll uchwalon4. z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego
Traktatu o dobrym s4siedztwie i przyjaznej wspölpracy, kt6ra stanowi uhonorowanie caloSci
stosunköw polsko-niemieckich oraz wyraha Zyczenie, by uczciö pamigö i dokonaö
rehabilitacji czlonköw bylej mniejszoSci polskiej w Niemczech i ich organizacji,
w szczegölnoSci Zwiqzku Polaköw w Niemczech (Rodlo), przeSladowanych i mordowanych
przez nazist6w.

- W ramach upamiqtniania i przypominania o grozie drugiej wojny Swiatowej strona niemiecka
bgdzie angaäowala sig narzecz umoZliwienia szerszego wlqczenia polskich przedstawicieli w
gremia doradcze miejsc pamiEci, po5wiEconych narodowo-socjalistycznym rz4dom
przemocy. W miejscu pamigci ,,Topografia terroru" w Berlinie, Polska zostanie szczegdlnie
uhonorowana w ramach stalej ekspozycji. Ponadto przedstawiony zostanie spis odpowiednich
miej sc pamiE ci znajduj4cych siE w Niemczech.

- Utworzone zostanie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polak6w w Niemczech. Rz4d
Federalny zamierza wspieraö finansowo utworzenie i utrzymanie takiej placöwki
dokumentacyjnej. W tym celu jeszcze w ramachbudzetu na rok20ll ze Srodköw federalnych
zostanie sfinansowane studium wykonalnoSci, umoZliwiaj4ce okreSlenie, w jakiej formie oraz
w ramach jakich instytucjonalnych i finansolvych wspöldziaNan moZliwe jest zorganizowanie
takiego Centrum Dokumentacji w Domu Zwiqzku Polaköw w Bochum.

- W 2012 roku w oparciu o Srodki finansowe strony niemieckiej utworzone zostanie w Berlinie
biuro reprezentujqce interesy wszystkich polskich organizacji w Niemczech. W tym celu
zostanq udostqpnione pomieszczenia. Srodki te zostanq przeznaczone na koszty osobowe
iorganizacyjne biura. Konwent Organizacji Polskich w Niemczech przedstawi propozycjE
dotyczqc4tego, przez kogo i w oparciu o jakie zasady bEdzie prowadzone wspomniane biuro.

- Rzqd Republiki Federalnej Niemiec bEdzie wspieral finansowo utworzenie portalu
internetowego dla wszystkich organizacji polskich w Niemczech. Portal ten bgdzie
prowadzony w ramach funkcjonowania biura w Berlinie. Konwent Organizacji Polskich w
Niemcze ch zapr oponuj e koncepcj E portalu internetowe go .

- Okr4gly Stöl z zadowoleniem przyjmuje utworzenie polsko - niemieckiego Komitetu ds.
Edukacji przy Polsko - Niemieckiej Komisji Migdzyrz4dowej ds. Wspllpracy Regionalnej



r Przy granicznej .
Strona niemiecka w tym komitecie, ktöry obejmuje przedstawicieli krajdw zwiqzkovvych
(landöw) i rz4du federalnego, opracuje w moZliwie jak najkrötszym czasie, przy wsparciu
Okr4glego Stolu i z udziahem polskich organizacji w Niemczech strategig nauczania jpzyka
polskiego jako jEzyka ojczystego.

Finansowanie projektöw w Niemczech dotycz4cych polskiej kultury i historii bgdzie
kontynuowane.

Strona niemiecka bqdzie dziaNala na rzecz powolania pelnomocnych przedstawicieli na
szczeblu federalnym i w krajach zwiqzkowych RFN do spraw wspölpracy z obywatelami
niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami.

III. Realizacja spraw wsp6lnych.

Dom Wsp6lpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Biuro dla obywateli niemieckich
polskiego pochodzenia i Polak6w w Niemczech, ktöre ma powstaö w Berlinie powinny tworzyö
pomost pomiEdzy obydwoma krajami i w ten sposöb przyczyniaö sig do rozwoju dfugotrwalego
porozumienia w stosunkach niemiecko-polskich.

W ramach dalszej wspölpracy wskazane jest podejmowanie wspölnych projektöw w zakresie
wspierania toZsamodci obydwu grup. Takim przedsiEwzigciem finansowanym wspdlnie przez
strong niemieckq i polsk4 mo2e byö opracowanie projektu rozwoju niemiecko-polskiej
dwujgzycznoSci. Opracowywanie kolejnych niemiecko-polskich wspdlnych przedsiEwziEö
bgdzie sluzylo poglgbianiu wspölpracy w zakresie paristwowego wspierania i opieki nad
obydwoma grupami ludnodci.

IV. Strony wyrazily zdecydowanq wolg kontynuowania rozm6w Okr4glego Stolu po jubileuszowych
obchodach dwudziestej rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sqsiedztwie i przyjaznej
wspölpracy, w celu omöwienia niezalatwionych dotychczas kwestii, dla podjgcia wspölnych
ustalefi.

Strona niemiecka zainteresowana jest om6wieniem w szczegölno5ci nastppujqcych
zagadnieri:

- Doskonalenia nauczycieli w zakresie nauczania jEzyka niemieckiego,
oraz przygotow)'waniem nauczycieli do podjEcia nauc zania dwujqzy cznego.

- Rozszerzenia procesu natczania o naukg historii i geografii regionu i paristwa, z ktörego
obszarem kulturowym utoZsamia sig mniejszoSö niemiecka.

- Tworzenia dwujgzycznych placöwek ofwiatowych na terenach zamieszkalych puez
mniejszo5ö niemieckq w Polsce.

- Podjgcia inicjatyw na rzecz uryskania ..vqyzszogo poziomu akceptacji spolecznej
dla mniejsmdci niemieckiej w Polsce.

- Wspierania wysilköw mniejszofci niemieckiej w Polsce w zakresie przyzrlLaltia jq
czgstotliwoSci radiowej oraz finansowego poparcia dla tego zzrrierzenia w ramach
obowiqzuj 4cych procedur i przepisöw.

Strona polska zainteresowana jest omdwieniem w szczeg6lno5ci nastgpuj4cych zagadnieri:
- Utworzenia stabilnej struktury finansowania dla organizacji polskich w Niemczech.
- Wspierania wysilköw na rzecz uzyskania dostEpu do mediöw w Niemczech.
- Utworzenia w Berlinie miej sca pamigci wszystkich Polaköw, ofiar przeSladowari

nazistowskich.



- Statusu prawnego tych obyrvateli niemieckich polskiego pochodzeni4 kt6rzy s4 potomkami
czlonköw mniejszo5ci polskiej w Niemczech z okresu przed 1940 rokiem.

- Stanu prawnego dotyczqcego mienia mniejszoSci polskiej w Niemczech skonfiskowanego
bezprawnie w okresie II Wojny Swiatowej ptzez wladzn III Rzeszy.

V. Uczestnicy Olr4glego Stolu podkreSlili wagE i ntaczenie dialogu niemiecko - polskiego
w zakesie reallz;aqi praw mniejszoSci niemieckiej w Polsce oraz obyuvateli niemieckich
polskiego pochodzenia i Polakdw w Niemczech, uzgodnionych w niemiecko -polskim Traktacie
o dobr''rn s4siedawie i przyjanej wspölpracy.

Byli tez w pelni zgodni w ocenie, 2e w ciryt ostatnich kilku miesigcy dokonano znacz4cego
postepu w d4peniu do poprawy sytuacji mniejszoSci niemieckiej w Polsce oraz obywateli
niemieckich polskiego pochodzenia i Polakdw w Niemczech.

Niemiecko polskie rozmowy w ramach Okr4glego Stolu maj4 byö kontynuowane
po uroczystoSciach rocznicolvych w dotychczasowym formacie, a ich uczestnicy
siE spotykaö nie ruadziej niz jeden razw roku, naprzemian w obu krajach.

Tomasz Siemoniak
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