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POLONIA I EMIGRACJA W NIEMCZECH

W XX w. i NA POCZ�TKU XXI w. – WYBRANE PROBLEMY

Polacy i osoby polskoj�zyczne (Polonia)  yj!ce w Niemczech stanowi!
niezwykle zró nicowan! spo"eczno#$1. Na ich aktywno#$ w  yciu spo"ecznym

i politycznym istotny wp"yw wywiera wiele ró norodnych czynników, do
których zaliczy$ nale y przede wszystkim:

1. D"ugo#$ pobytu w Niemczech; „Poloni�” tworz!: stara migracja,
tj. osoby b�d!ce obywatelami niemieckimi przed 1945 r. oraz pozostali w tym
kraju byli wi�%niowie obozów i robotnicy przymusowi,  o"nierze
armii alianckich, uciekinierzy z Polski oraz nowa emigracja z lat
siedemdziesi!tych i osiemdziesi!tych XX w., okre#lana cz�sto mianem

„emigracji solidarno#ciowej”. Now! spo"eczno#$ tworz! polscy migranci
w Niemczech, którzy przybyli tu po przyst!pieniu Polski do Unii Europejskiej
w maju 2004 r.

2. Status prawny, który w istotny sposób okre#la miejsce jednostki
w spo"ecze&stwie: osobn! grup� tworz! Polacy posiadaj!cy obywatelstwo
niemieckie, którzy korzystaj! z pe"ni praw publicznych. Zgo"a odmienn! pozycj!
prawn! legitymuj! si� np. osoby staraj!ce si� o azyl lub te  o nie uregulowanym

statusie pobytu w Niemczech, Swoj! specyfik� ma liczna grupa osób,
posiadaj!cych podwójne obywatelstwo oraz tzw. spó%nionych wysiedle&ców,
którzy zachowali polski paszport i bardziej lub mniej identyfikuj! si�
z polsko#ci!;

3. Motywy emigracji; istotny wp"yw na uczestnictwo w  yciu
spo"ecznym i politycznym odgrywa fakt, czy dana osoba opu#ci"a Polsk� g"ównie
z powodów politycznych, ekonomicznych czy rodzinnych;

4. Wykszta"cenie oraz status maj!tkowy; osoby posiadaj!ce wy sze

wykszta"cenie, zajmuj!ce wysok! pozycj� w strukturze spo"ecznej, czego

1 Zob. J. Koz"owski, Polacy w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945 roku), w: Polonia w Europie.
Red. Barbara Szyd"owska-Ceglowa, Pozna& 1992, s. 223-243; D. Matelski, Poljaki w Germanii

po�le I mirowoj wojny, w: Malcinstweni i etnoreligiozni problemi w Jugoizto na i Centralna

Jewropa mie!du dwiema swietowni wojni. Red. Agop Garabedyan, Sofia 2005, s. 45-74; ten e,

Polacy w Niemczech mi"dzy wojnami (1919-1939), „Przegl!d Nauk Historycznych”, r. 3, nr 2
(2004), 'ód% 2006, s. 63-94; J. Krasuski, Historia Niemiec, Wroc"aw 1998; ten e, Polska

i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku), Warszawa 1989; ten e,

Polska-Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Pozna& 2003 (wyd. II

uzupe"nione, Wroc"aw 2009).



150

wyrazem mo e by$ wielko#$ dochodów oraz charakter wykonywanej pracy,
ró ni! si� stopniem aktywno#ci spo"ecznej od osób o niskim wykszta"ceniu
i niewielkich dochodach. Innym czynnikiem ró nicuj!cym jest stopie&
znajomo#ci j�zyka niemieckiego oraz ch�$ i mo liwo#$ asymilacji b!d%
integracji z niemieckim spo"ecze&stwem.

Zarysowane powy ej zró nicowania powoduj!,  e niezmiernie trudno
analizowa$ uczestnictwo Polaków i osób polskoj�zycznych („Polonia”) w  yciu
spo"ecznym i politycznym. Nieliczne ilo#ciowe badania socjologiczne
prowadzone zarówno przez polskich, jak i niemieckich badaczy ograniczaj! si�
w zasadzie do tzw. uznanych Polaków, to jest do tych osób, które maj!
uregulowany status pobytu oraz posiadaj! obywatelstwo lub te  s!
bezpa&stwowcami z polskim pochodzeniem. Jedynie ta spo"eczno#$ uwa ana jest
formalnie przez w"adze niemieckie za Polaków  yj!cych w Niemczech.
W spisach ludno#ci oraz w urz�dach meldunkowych do tej grupy nie s! zaliczani
Polacy maj!cy obywatelstwo niemieckie lub te  maj!ce obywatelstwo innego
pa&stwa (prócz polskiego).

Raport przygotowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych2

wskazuje,  e we wspó"czesnych Niemczech zamieszkuje szacunkowo ok. dwa

mln Polaków, osób pochodzenia polskiego i osób wywodz!cych si� z Polski,
z czego ok. 1/5 to najnowsza (nap"ywowa) migracja zarobkowa przyby"a po
wej#ciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Na podstawie niemieckich bada&
statystycznych, które od 2005 r. uwzgl�dniaj! naturalizowanych cudzoziemców
i ich dzieci, mo na oszacowa$ grup� osób z tzw. polskim kontekstem
migracyjnym na ok. 1,5 – 1,6 mln. Pod wzgl�dem liczebno#ci grupa polska
w Niemczech ust�puje jedynie tureckiej oraz grupie osób przyby"ych z obszarów

by"ego ZSRR.
Polska (polskoj�zyczna) grupa w Niemczech nie posiada jednolitego

charakteru, a jej liczebno#$ nie odpowiada oficjalnym danym urz�dów
niemieckich o liczbie obywateli polskich stale mieszkaj!cych w RFN (ponad 400
tys., tj. ponad pi�$ procent ogó"u cudzoziemców). Urz�dy te, stosuj!c zasad�
wy"!czno#ci obywatelstwa, nie ujmuj! w statystykach osób posiadaj!cych poza
obywatelstwem niemieckim równie  inne obywatelstwo, chocia  toleruj!
faktycznie ten stan rzeczy u znacznej liczby przesiedle&ców.

Osoby wywodz!ce si� z Polski mo na podzieli$ wed"ug chronologii
osiedlania si� w Niemczech i posiadanego statusu prawnego na nast�puj!ce
grupy:

 osoby pozosta"e na terenie zachodnich Niemiec po drugiej wojnie
#wiatowej, w tym: byli  o"nierze PSZ na Zachodzie, wi�%niowie
obozów, robotnicy przymusowi oraz tzw. dipisi – 40-50 tys. osób.
Cz�#$ tych osób posiada obywatelstwo niemieckie lub status

2 Zob. Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granic# 2009, Warszawa 2009.
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bezpa&stwowca ze sta"ym prawem pobytu w RFN; obecnie ze
wzgl�du na wiek jest to grupa zanikaj!ca,

 przybysze z Polski w ramach „"!czenia rodzin”: po odwil y

politycznej w latach 1956-1959 – ok. 250 tys. osób, w latach
1960-1989 – 1050 tys. osób, w latach 1990-1999 – ok. 200 tys. osób.
'!cznie stanowi! oni grup� ok. 1,5 mln osób. Przybyli do RFN jako
tzw. Spätaussiedler (pó%ni przesiedle&cy), deklaruj!c z regu"y swoje
niemieckie pochodzenie. Posiadaj! obywatelstwo niemieckie, cz�#$
z nich zachowa"a tak e polskie obywatelstwo,

 obywatele wy"!cznie polscy z prawem pobytu w Niemczech – ok.
450 tys. osób: emigranci polityczni z ró nych okresów, polscy

wspó"ma" onkowie obywateli niemieckich, osoby, które podj�"y
prac� po wej#ciu Polski do UE i inni emigranci.

Przedstawiona wy ej grupa obejmowa"aby wi�c ok. dwa miliony osób,
które – w ró nych falach emigracji – osiedli"y si� na obszarze obecnej RFN.
Nale y jednak zak"ada$,  e du a jej cz�#$, zw"aszcza w #rodowiskach prze-
siedle&ców, nie identyfikuje si� z polsko#ci!.

W#ród Polonii niemieckiej funkcjonuje z ró nym nat� eniem ok.
170-180 organizacji – spo"ecznych, kulturalnych i bran owych, które wszystkie
razem skupiaj! niewielk! cz�#$ grupy polskoj�zycznej w tym kraju.
W wi�kszo#ci s! to albo organizacje bran owe (lekarze, przedsi�biorcy,
prawnicy, nauczyciele j�zyka polskiego), albo niewielkie stowarzyszenia,
prowadz!ce cz�sto dzia"alno#$ adresowan! do liczniejszych grup odbiorców
i konsumentów kultury lub o#wiaty polskiej. Poziom zorganizowania grupy

polskiej w Niemczech nale y uzna$ za niski, co wi! e si� nie tylko z cechami tej
grupy, ale równie  tendencjami wspó"czesnych spo"ecze&stw do atomizacji
i prywatno#ci.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech formalnie nie jest zare-
jestrowan! organizacj!, traktowany jest jednak jako g"ówny reprezentant Polonii
niemieckiej wobec w"adz RP i RFN. Konwent jest rad! prezesów czterech
ogólnokrajowych organizacji o cechach federacyjnych (Chrze#cija&skie Centrum
Krzewienia Kultury i J�zyka Polskiego, Kongres Polonii Niemieckiej, Polska

Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne, Zwi!zek Polaków w Niemczech
„Zgoda”). Wymienione organizacje podpisa"y w 1998 r. porozumienie
o powo"aniu Konwentu, którego cele sformu"owano nast�puj!co: ustalanie
wspólnego stanowiska Polonii niemieckiej w sprawach jej dotycz!cych,
reprezentacja interesów Polonii niemieckiej wobec w"adz i instytucji wszystkich
szczebli RFN i RP oraz pozyskiwanie i dysponowanie #rodkami finansowymi na
dzia"alno#$ organizacji polskich i polonijnych w Niemczech. Najwa niejsz!
instytucj! dla  ycia polonijnego jest Polska Misja Katolicka w Niemczech. W jej
ramach istnieje 66 polskich parafii, w których pracuje oko"o stu polskich ksi� y.
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W trzystu punktach odprawiane s! polskie msze, cotygodniowo uczestniczy
w nich ok. 80 tys. wiernych. Na polsk! katechez� ucz�szcza osiem tys. dzieci,
w ok. 50 szkó"kach j�zyka polskiego uczy si� ich 3,3 tys. Przy polskich parafiach

dzia"aj! 23 stowarzyszenia, które odpowiadaj! za dzia"alno#$ o#wiatow!
i kulturaln! przy misjach. Polskie parafie s! nie tylko o#rodkami religijno#ci, ale
równie  centrami dzia"a& kulturalnych, o#wiatowych i spo"ecznych. S!
najwyra%niejszym miejscem uwidaczniania si� potencja"u grupy polskiej,
uchodz!cej za ma"o widoczn! i nieobecn! w  yciu publicznym Niemiec. Poza
Konwentem pozostaje wiele organizacji, np. posiadaj!cy wielkie tradycje
Zwi!zek Polaków w Niemczech „Rod"o” oraz cz�#$ organizacji nowszej Polonii,
np. Stowarzyszenie Polskich Przedsi�biorców NIKE.

Wed"ug Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech do
najistotniejszych problemów #rodowiska polonijnego w Niemczech nale y:

 brak statusu mniejszo#ci narodowej lub przynajmniej statusu
uznanej grupy etnicznej;

 nierealizowanie przez w"adze federalne, krajowe i lokalne zapisów
„Traktatu mi�dzy RP a RFN o dobrym s!siedztwie i przyjaznej
wspó"pracy” z 17 czerwca 1991 r. (art. 20-22);

 prowadzenie polityki asymilacyjnej przez w"adze niemieckie;
   brak #rodków finansowych zabezpieczaj!cych wspieranie polskiej

to samo#ci etnicznej, j�zykowej i religijnej;
 brak wsparcia instytucjonalnego, gwarantuj!cego prawid"ow! prac�

i rozwój organizacji polonijnych, domów polskich i innych
placówek polonijnych;

 brak lub ograniczone warunki do nauki j�zyka polskiego jako j�zyka

ojczystego w ró nych formach zarówno w niemieckim systemie
szkolnym, jak i w systemie pozaszkolnym;

 brak dost�pu do #rodków masowego przekazu;
 brak stabilnego zaplecza materialnego PMK w formie #rodków

finansowych, ale te  #wi!ty&, kaplic i pomieszcze& do prowadzenia
katechezy i pracy duszpasterskiej;

 brak jednego partnera ze strony niemieckiej do realizacji polsko-
niemieckiego „Traktatu”.

Polonia w Niemczech wed"ug autorów „Raportu…” formu"uje
nast�puj!cy katalog oczekiwa& wobec niemieckich w"adz:

 powo"anie fundacji wspieranej przez pa&stwo niemieckie,
umo liwiaj!cej finansowanie o#wiaty i dzia"alno#ci kulturalnej
Polaków w Niemczech;

 pe"na realizacja zapisów polsko-niemieckiego „Traktatu mi�dzy RP

a RFN o dobrym s!siedztwie i przyjaznej wspó"pracy” z 17 czerwca
1991 r.;
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 uznanie Polaków za jedn! z grup etnicznych, obok Fryzyjczyków
i Cyganów (Sinti i Roma) i obj�cie ich opiek! „Konwencji ramowej
Rady Europy o ochronie mniejszo#ci narodowych”;

 umo liwienie nauki j�zyka polskiego jako j�zyka ojczystego
zarówno w niemieckim systemie szkolnym, jak i w systemie
pozaszkolnym;

 powo"anie przy urz�dzie kanclerskim pe"nomocnika ds. realizacji
„Traktatu polsko-niemieckiego” (lub wskazanie innego partnera),
który mia"by wszystkie uprawnienia do rozwi!zywania problemów
niemieckiej Polonii;

 pe"ny dost�p do #rodków masowego przekazu, a co za tym idzie

mo liwo#$ realizacji i emisji polonijnego magazynu telewizyjnego
i radiowego oraz finansowania organu prasowego Polonii
niemieckiej;

 przyznanie pomocy instytucjonalnej na prowadzenie i realizacj�
zada& statutowych oraz na prowadzenie biura Konwentu Organizacji
Polskich w Niemczech i jego organizacji cz"onkowskich;

 pomoc finansow! w utrzymaniu domów polskich i innych placówek

polonijnych;
 przyznawanie przez urz!d Pe"nomocnika Rz!du Federalnego

ds. Kultury i Mediów dotacji na projekty kulturalne realizowane
tylko i wy"!cznie przez organizacje polonijne;

 rozwi!zanie problemów PMK, zapewnienie jej przysz"o#ci, #rodków
finansowych, kaplic i pomieszcze& do prowadzenia katechezy
i pracy duszpasterskiej.

Oczekiwania wobec podmiotów polskich zaanga owanych we
wspó"prac� z Poloni! i Polakami za granic! s! nast�puj!ce:

 opracowanie i wprowadzenie d"ugofalowej strategii polityki pa&stwa
polskiego dotycz!cej Polonii i Polaków za granic!;

 utworzenie centralnej instytucji, która by"aby odpowiedzialna za
wdra anie tej polityki i jej sta"ego monitoringu. „Urz!d” ten
powinien koordynowa$ dzia"ania ze wszystkimi o#rodkami:

prezydenckim, rz!dowym, parlamentarnym, senackim
i z organizacjami pozarz!dowymi, które zajmuj! si� wspó"prac!
z Poloni! i Polakami za granic! tak, aby osi!gn!$ jak najlepsze
wyniki;

 optowanie za powo"aniem fundacji wspieranej przez pa&stwo
niemieckie, umo liwiaj!cej finansowanie o#wiaty i dzia"alno#ci
kulturalnej Polaków w Niemczech;

 sta"e monitorowanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz
placówki dyplomatyczne realizacji zapisów „Traktatu mi�dzy RP
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a RFN o dobrym s!siedztwie i przyjaznej wspó"pracy” z 17 czerwca
1991 r. i skuteczne oddzia"ywanie na w"adze niemieckie, aby zapisy
te by"y respektowane oraz umo liwia"y nam piel�gnowanie i rozwój

naszych tradycji, religii, kultury i j�zyka;
 wzmacnianie presti u niemieckiej Polonii poprzez organizacj�

spotka& protokolarnych Konwentu Organizacji Polskich
w Niemczech z przedstawicielami polskiego rz!du i parlamentu;

 utworzenie w Niemczech sieci punktów informacyjno-doradczych
dla emigrantów;

 wprowadzenie Karty Polaka dla wszystkich osób o polskich
korzeniach zamieszkuj!cych poza granicami Polski (dla osób

z Zachodu w wymiarze symbolicznym, bez dodatkowych
przywilejów);

 wspieranie integracji polskich organizacji w Niemczech,
w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Radzie Polonii
)wiata;

 zapewnienie skutecznych rozwi!za& prawno-politycznych oraz
finansowych, które zabezpiecz! TV Polonia kontynuacj� jej

polonijnej misji i umo liwi! realizacj� materia"ów filmowych
(wspólnie z o#rodkami polonijnymi), przedstawiaj!c polskie
dziedzictwo narodowe za granic! oraz dorobek i osi!gni�cia Polonii
i Polaków;

 pozostawienie systemu finansowania organizacji polonijnych
i polskich przez stowarzyszenia pozarz!dowe, np. Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”;

  yczenie, aby opiekunem i partnerem diaspory polskiej pozosta"
nadal Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Do najistotniejszych problemów wspó"czesnej Polonii w Niemczech
zaliczane s! najcz�#ciej kwestia braku statusu mniejszo#ci narodowej oraz
sprawy o#wiaty.

1. Status formalnoprawny mniejszo ci polskiej w Niemczech

W okresie mi�dzywojennym na terenie Niemiec mieszka"o oko"o 1,5 mln
Polaków maj!cych obywatelstwo niemieckie. Posiadali oni status mniejszo#ci
narodowej. W 1922 r. powsta" Zwi!zek Polaków w Niemczech, istnia"y polskie
szko"y, prasa, banki, organizacje o#wiatowe, religijne, spó"dzielcze, kulturalne
i sportowe. W 1922 r. przedstawiciele polskiej mniejszo#ci narodowej zasiadali
w 283 przedstawicielstwach komunalnych (Kommunalparlamente) oraz

w niemieckim parlamencie. W wyniku agresji Trzeciej Rzeszy na Polsk� we
wrze#niu 1939 r. nast!pi"y liczne represje wobec polskiej mniejszo#ci narodowej.
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Na mocy rozporz!dzenia podpisanego przez Hermana Göringa z 23 lutego
1940 r. rozwi!zano polskie organizacje, dokonuj!c konfiskaty ich mienia. Wielu
Polaków trafi"o do wi�zie& i obozów koncentracyjnych. Oko"o dwustu z nich

straci"o  ycie.
Po powstaniu w 1949 r. Republiki Federalnej Niemiec  yj!cy tam Polacy

utracili status mniejszo#ci narodowej (posiadali go nadal m.in. Du&czycy).
Z ekspertyzy opracowanej w Instytucie Zachodnim w 2010 r. przez prof. Jana
Sandorskiego, prof. Andrzeja Saksona i dr Micha"a Nowosielskiego pt. „Pozycja
prawna i maj!tek polskiej mniejszo#ci narodowej w Niemczech” wynika,
 e dekret z 1940 r. jest bezprawny. Oznacza to,  e Polacy nie utracili statusu
mniejszo#ci narodowej w Niemczech.

Formalno-prawne odzyskanie tego statusu umo liwi"oby nie tylko
korzystniejsze umocowanie organizacji mniejszo#ci polskiej w strukturach
pa&stwa niemieckiego (np. obni enie progu wyborczego) ale tak e stworzy"oby
sta"e %ród"o dofinansowania do dzia"alno#ci o#wiatowo-kulturalnej.
W szczególno#ci na nauk� j�zyka ojczystego. Strona niemiecka przeznacza na
nauk� j�zyka polskiego oko"o 180 tys. euro, podczas gdy Polska ponad 14 mln na
nauk� j�zyka niemieckiego. Niemcy  yj!cy w Polsce, korzystaj! z pe"ni praw

mniejszo#ci narodowych3.
Uzyskanie statusu mniejszo#ci narodowej z pewno#ci! przyczyni"oby si�

do podtrzymywania to samo#ci polskiej, gdy  uznane mniejszo#ci maj! prawo
do okre#lonej pomocy i polityki ze strony niemieckich w"adz, w tym równie 
materialnej i finansowej.

Polacy  yj!cy w Niemczech (ich liczb� szacuje si� na poziomie
1,5-2 mln) domagaj! si� tak e symbolicznego gestu, jakim by"oby anulowanie

dekretu z 1940 r. Podobnego zado#$uczynienia doczekali si� ostatnio inni
obywatele Niemiec: dezerterzy z Wehrmachtu czy te  prze#ladowani
homoseksuali#ci.

W wyniku nacisku organizacji polonijnych, m.in. specjalny list do
kanclerz Angeli  Merkel oraz polskich w"adz, strona niemiecka podj�"a ju 
zobowi!zanie, by w ka dym niemieckim kraju zwi!zkowym by"a co najmniej
jedna szko"a, która uczy"aby j�zyka polskiego jako obcego. Niemiecki rz!d
zamierza tak e prowadzi$ sta"e konsultacje z Poloni! oraz przeznaczy$ wi�cej

#rodków na dzia"alno#$ kulturalno-o#wiatowa dla Polaków  yj!cych
w Niemczech.

Zdaniem Macieja Szyma&skiego, dyrektora Departamentu Wspó"pracy
z Poloni! w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie:

„W #wietle obowi!zuj!cego w Niemczech prawa Polonia niemiecka nie
cieszy si� statusem mniejszo#ci narodowej. W"adze niemieckie uznaj!,  e osoby
zamieszka"e w RFN i posiadaj!ce niemieckie obywatelstwo, które s!

3 Zob. D. Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa-Pozna& 1999.
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polskiego pochodzenia albo przyznaj! si� do j�zyka, kultury lub tradycji polskiej
– to jest zapis traktatowy – nie spe"niaj! wszystkich kryteriów wymaganych do
uzyskania statusu mniejszo#ci. Polacy spe"niaj! nast�puj!ce kryteria: posiadanie

obywatelstwa niemieckiego przez cz"onków danej grupy narodowej, posiadanie
w"asnej kultury i historii, czyli to samo#ci odmiennej od to samo#ci wi�kszo#ci
oraz wol� kultywowania i utrzymania tej to samo#ci. Niemcy uwa aj!,  e
Polonia niemiecka nie spe"nia warunku zamieszkiwania od pokole& na terenie
Niemiec na obszarach tradycyjnego osadnictwa danej grupy. Zgodnie z tymi
kryteriami status mniejszo#ci posiadaj! Du&czycy, Serbo"u yczanie i Fryzowie,
a ze wzgl�dów okre#lonych jako historyczne rz!d niemiecki uczyni" wyj!tek od
zasady zwartego osadnictwa dla Sinti i Romów – ze wzgl�du na ich dawniej

koczowniczy tryb  ycia.
Brak statusu mniejszo#ci powoduje m.in. to,  e Polonii nie dotycz!

regulacje Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszo#ci
Narodowych. Postulowane od lat przez organizacje polonijne przywrócenie
posiadanego przed drug! wojn! #wiatow! statusu mniejszo#ci narodowej zosta"o
skonkretyzowane 24 sierpnia 2009 r. w wyst!pieniu mecenasa Stefana Hambury
w imieniu organizacji polskich i zaadresowanym do kanclerz Angeli Merkel.

Polonijne organizacje w Niemczech zgodnie wyst!pi"y o usuni�cie
z niemieckiego systemu prawnego reliktu bezprawia, czyli hitlerowskiego
rozporz!dzenia z 27 lutego 1940 r. odbieraj!cego Polakom status mniejszo#ci
narodowej i delegalizuj!cego stowarzyszenia mniejszo#ci polskiej”4.

Kwestia statusu prawnego mniejszo#ci polskiej, w tym argumenty zawarte
w ekspertyzie przygotowanej w Instytucie Zachodnim, wywo"ywa"y i wywo"uj!
liczne spory i kontrowersje5.

Podczas spotkania w Darmstadt z polskim prezydentem Bronis"awem
Komorowskim w dniu 17 listopada 2010 r., prezydent Niemiec Christian Wulff
u y" w swoim wyst!pieniu sformu"owania „Polnische Minderheit
in Deutschland”, czyli polska mniejszo#$ w Niemczech – Wolff przyzna" tak e,
i  nale y t� mniejszo#$ chroni$ i  e jest ona bardzo wa na. – Niemiecki
prezydent stwierdzi",  e wzajemny traktat chroni polsk! mniejszo#$ w tym
samym sensie, jak chroniona jest niemiecka mniejszo#$ w Polsce – zaznaczaj!c,
 e s! to bardzo wa ne i by$ mo e decyduj!ce s"owa w kontek#cie uporczywej

walki mieszkaj!cych w Niemczech Polaków o przyznanie im statusu mniejszo#ci
narodowej. Teraz b�dzie nam "atwiej domaga$ si� symetrii w traktowaniu

4 Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Biuletyn. Z posiedzenia: Komisji '!czno#ci

z Polakami za Granic! (nr 46) nr 2771/VI kad. 24 wrzesie& 2009 r., s. 5-6.
5 J. Ka"ucki, Polonia zbrojna w ekspertyz", „Rzeczpospolita” z 19-20 grudnia 2009, s. A6;

P. Cywi&ski, Zak$adnicy Göringa, „Angora”, nr 3, 2010, s. 73; J. Berendt, Polonia w Niemczech

mo!e znów by mniejszo�ci#, „Polska” z 14 stycznia 2010, s. 7; St. *erko, Polacy w Niemczech –

w#tpliwa mniejszo� , „Rzeczpospolita” z 26 marca 2010, s. A16; S. Hambura, Zez historyczny,

„Angora”, nr 36, 2010, s. 72.
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polskiej mniejszo#ci w Niemczech i niemieckiej w Polsce, która moim zdaniem
ma przywileje powy ej standardów europejskich. S"owa prezydenta Niemiec
potwierdzaj!ce istnienie polskiej mniejszo#ci w Niemczech s! krokiem milowym

w sprawach przywracania statusu mniejszo#ci narodowej mieszkaj!cym tutaj
Polakom – mówi berli&ski adwokat Stefan Hambura, który w sierpniu zesz"ego
roku przekaza" kanclerz Angeli Merkel list z wnioskiem o anulowanie
rozporz!dze& Hermana Goeringa, które zdelegalizowa" wszystkie organizacje
polonijne w tym kraju6.

2. Problemy o wiaty

W Niemczech j�zyka polskiego jako ojczystego uczy si� w sumie oko"o
7,5  tys.  dzieci,  w  tym  oko"o  3  tys.  dzieci  w  systemie  niemieckich  szkó"
publicznych, a ponad 4 tys. dzieci w szko"ach dzia"aj!cych przy organizacjach
polonijnych. J�zyka polskiego jako dobrowolnie wybranego j�zyka obcego uczy
si� oko"o tysi!ca dzieci. '!cznie w Niemczech j�zyka ojczystego uczy si� oko"o
2,5% dzieci i m"odzie y z tzw. polskiej grupy narodowej.

Nauczanie j�zyka polskiego jako ojczystego odbywa si� przede

wszystkim w organizacjach polonijnych. Najwi�ksze z nich to szko"y:
Chrze#cija&skiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i J�zyka Polskiego
w Niemczech, które kszta"c! oko"o 3,5 tys. dzieci, Polskiej Macierzy Szkolnej
w Pó"nocnej Nadrenii-Westfalii – oko"o czterysta dzieci oraz Polskiego
Towarzystwa Szkolnego „O#wiata” w Berlinie – oko"o 330 dzieci.
Chrze#cija&skie Centrum szacuje,  e ca"kowity koszt prowadzenia wszystkich
przyparafialnych szkó" przedmiotów ojczystych wynosi oko"o 0,5 mln euro

rocznie i jest on ponoszony przez rodziców dzieci, polskich duszpasterzy i misje
katolickie. Centrum nie otrzymuje pomocy finansowej od strony niemieckiej.
Dotacje na pensje dla nauczycieli otrzymuje Polska Macierz Szkolna
z landowego ministerstwa ds. rodzinnej integracji w pó"nocnej Nadrenii-
Westfalii i Towarzystwo „O#wiata” z senatu Berlina.

Istotnym problemem jest nieuznawanie przez w"adze niemieckie roli
organizacji polskich w procesie kszta"cenia dzieci i m"odzie y. Niemieckie
w"adze o#wiatowe stoj! na stanowisku,  e szkó"ki polonijne pozostaj! poza

systemem edukacji landów i w zwi!zku z tym nie mog! otrzymywa$ wsparcia
z landowych bud etów edukacji7.

6 Por. P. Jendroszczyk, Komorowski przypomina o historii, „Rzeczpospolita” z 18 listopada 2010 r.,

s. 5; Dreißig Jahre Kulturvermittlung, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 18 listopada 2010,
s. 6.

7 Wyst!pienie M. Szyma&skiego na posiedzeniu sejmowej komisji '!czno#ci z Polakami za

Granic!, w: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Biuletyn. Z posiedzenia: Komisji

'!czno#ci z Polakami za Granic! (nr 46) nr 2771/VI kad. 24 wrzesie& 2009 r., s. 5.
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Strona polska wielokrotnie zwraca"a uwag� na dysproporcje pomi�dzy
nak"adami finansowymi polskich w"adz na rzecz mniejszo#ci niemieckiej wobec
nak"adów ze strony niemieckiej. Na spraw� t� zwróci" uwag� m.in. pose"
Marek Krz!ka"a z Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu Sejmowej Komisji
Spraw Zagranicznych w dniu 3 marca 2010 r. Powiedzia" m.in.,  e:

„W Polsce j�zyk niemiecki jako j�zyk obcy jest drugim po j�zyku
angielskim pod i wzgl�dem popularno#ci w polskim systemie o#wiaty. '!cznie
oko"o 44% uczniów uczy si� j�zyka niemieckiego jako obowi!zkowego
i dodatkowego, tj. 2,4 mln uczniów. Ponadto istniej! 32 szko"y dwuj�zyczne
z niemieckim j�zykiem wyk"adowym. W 64 nauczycielskich kolegiach
j�zykowych kszta"ceni s! nauczyciele niemieckiego, nie wspominaj!c

o uniwersytetach. Mniejszo#$ ma zagwarantowan! mo liwo#$ nauki j�zyka. Pan
marsza"ek wspomnia" o liczbie prawie 33 tys. uczniów w 631 szko"ach.
Chcia"bym doda$,  e na mniejszo#$ niemieck! Ministerstwo Edukacji
Narodowej przeznacza dodatkow! subwencj� w kwocie prawie 20 mln euro za
rok 2009. Ponadto zarówno resort edukacji, jak i mniejszo#$ niemiecka oraz
samorz!dy zadba"y o stworzenie strategii rozwoju o#wiaty mniejszo#ci
niemieckiej w Polsce.

Jak ta sytuacja przedstawia si� w Niemczech? Chc� przypomnie$,  e art.
25 traktatu o dobrym s!siedztwie i przyjaznej wspó"pracy pomi�dzy Polsk!
a Niemcami gwarantuje umo liwienie zainteresowanym stronom, nie tylko
mniejszo#ci, ale równie  niemieckim obywatelom polskiego pochodzenia,
dost�pu do j�zyka i kultury oraz tworzenie szkó" i uczelni, gdzie nauczane s!
oba j�zyki. Czy postanowienia te s! przestrzegane?

Pan marsza"ek wspomnia",  e wed"ug ró nych szacunków w Niemczech

 yje 1,5-1,8 mln osób, które maj! korzenie polskie. Wed"ug niemieckich danych
grupa polskoj�zyczna liczy oko"o 400 tys. osób. Wynika to z faktu,  e
niemieckie urz�dy stosuj! zasad� wy"!czno#ci obywatelstwa i nie uwzgl�dniaj!
obywateli z podwójnym obywatelstwem.

W nades"anych przez stron� niemieck! materia"ach zatytu"owanych
»Mi�dzy dwoma #wiatami« mo emy przeczyta$,  e kraje zwi!zkowe nie
przedstawi"y w sposób spójny swoich stara& o #rodki wspieraj!ce, zgodnie
z traktatem polsko-niemieckim. Podstawowym argumentem, do którego

odwo"uj! si� w"adze federalne i landowe, jest fakt pozostawania spraw
dotycz!cych edukacji w kompetencjach krajów zwi!zkowych. Ponadto
wspomina si� o niskiej atrakcyjno#ci j�zyka polskiego. W rzeczywisto#ci
problem le y w tym,  e brak jest przepisów wykonawczych do traktatu, które
pozwoli"yby urz�dnikom niemieckim przyporz!dkowa$ szko"y polonijne
i punkty nauczania polskiego w taki sposób, aby mo liwe by"o ich wspieranie
bez wzajemnego naruszania kompetencji zwi!zkowych i federacji. Zmiana tego

stanu rzeczy nie le y po stronie Polski.
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Poniewa  zebrali#my si� tutaj nie po to,  eby sobie ponarzeka$, tylko
 eby znale%$ konkretne rozwi!zania, przedstawi� kilka propozycji dzia"a&,
mog!cych przeciwdzia"a$ asymetrii, która powsta"a w nauczaniu j�zyka

w naszych krajach. Po pierwsze nale y poszuka$ rozwi!zania systemowego.
Zgodnie z tym, co zapowiedzia"a pani Kornelia Piper, nale y w ka dym
z krajów zwi!zkowych stworzy$ mo liwo#$ nauczania j�zyka polskiego od
szko"y podstawowej do matury. Po drugie, trzeba upro#ci$ wymogi formalne, by
j�zyk polski jako j�zyk obcy znalaz" si� na li#cie przedmiotów oficjalnie
zatwierdzonych do nauczania. Po trzecie, rodzice i uczniowie musz! by$
informowani o mo liwo#ci wyboru j�zyka polskiego jako drugiego obcego
zak"adaj!c,  e pierwszym j�zykiem obcym pozostanie, podobnie jak w Polsce,

j�zyk angielski.
Chc� wyra%nie zaznaczy$,  e nie chodzi o zmuszanie uczniów do nauki

j�zyka polskiego, ale o stworzenie mo liwo#ci wyboru drugiego j�zyka obcego.
Aby si� to sta"o, j�zyk polski powinien by$ wpisany na list� j�zyków obcych
zatwierdzonych oficjalnie przez w"adze kraju zwi!zkowego. Oferta ta nie ma
by$ skierowana np. do uczniów o tureckich korzeniach, ale w"a#nie do tej grupy
m"odych ludzi, którzy maj! polskie korzenie.

Po czwarte, nale y zmodyfikowa$ podr�czniki i dostosowa$ je do
zatwierdzonego, by$ mo e ustalonego wspólnie, programu nauczania. Po pi!te,
nale y znale%$ #rodki na finansowanie nauczania j�zyka polskiego Nie mo e by$
tak,  e strona polska na ka de jedno euro wydane na nauczanie j�zyka polskiego
w Niemczech wydaje dwa tys. euro na nauczanie j�zyka niemieckiego na rzecz
mniejszo#ci niemieckiej. Tak przedstawia si� statystyka. Po szóste, trzeba
zastanowi$ si� nad wprowadzeniem systemowego rozwi!zania w wybranym

landzie, by$ mo e Saksonii albo Brandenburgii, które b�d! wzorcowe dla
pozosta"ych krajów zwi!zkowych.

Po siódme, propozycja stworzenia fundacji umo liwiaj!cej finansowanie
o#wiaty i dzia"alno#ci kulturalnej Polaków w Niemczech nie mo e zast!pi$
obowi!zku rz!du niemieckiego wywi!zania si� z umowy mi�dzynarodowej.
Taka propozycja powstania fundacji zosta"a sformu"owana niedawno na
spotkaniu w Berlinie. Po ósme, nale y koniecznie uregulowa$ kwesti� uznania
kwalifikacji zawodowych nauczycieli z Polski. Po dziewi!te, Polska uzna"a
wszystkie j�zyki s!siadów jako j�zyki obce. Tym samym np. mniejszo#$
ukrai&ska mo e bez problemu uczy$ si� j�zyka ukrai&skiego. Po dziesi!te,
powo"am si� na poet�, którego podziwiam czyli Goethego, który powiedzia":
»Iloma j�zykami mówisz, tyle razy jeste# cz"owiekiem«. Niech nauka p"yn!ca
z tego przes"ania b�dzie wskazówk! dla tych, którzy  yj! dzi# i podejmuj!
decyzje na rzecz przysz"ych pokole&”8.

8 Biuletyn nr 3488/VI. Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu (nr 157), 3 marzec 2010, s. 5-6.
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Sprawy o#wiaty polonijnej w Niemczech sta"y si� sta"ym elementem
„agendy” w stosunkach polsko-niemieckich. Tak np. w kwietniu 2010 r. odby"o
si� w Bochum spotkanie delegacji niemieckiego resortu spraw wewn�trznych na

czele z wiceministrem Christophem Bergmanem z zarz!dem Zwi!zku Polaków
w Niemczech. Strona niemiecka po raz pierwszy otwarcie wyrazi"a gotowo#$
przeanalizowania kwestii niedostatecznego finansowania polskich organizacji
w Niemczech, w tym szczególnie o#wiaty polonijnej.

Strona niemiecka pozytywnie odpowiedzia"a na postulat Polaków, aby
zamiast spotyka$ si� przy okr!g"ym stole, jak najszybciej powo"a$ polsko-
niemieckie grupy robocze. Mog"yby one natychmiast zaj!$ si� zagadnieniami
merytorycznymi podnoszonymi przez Polaków.

Jest te  wst�pna zgoda strony niemieckiej na wprowadzenie zmian
w nauczaniu j�zyka polskiego w Niemczech. W tej kwestii nie osi!gni�to jednak
konkretnych rozwi!za&. Mi�dzy polskimi organizacjami a stron! niemieck!,
a nawet mi�dzy polskimi organizacjami a propozycjami polskiego rz!du
wyst�puj! du e ró nice co do nowej koncepcji.

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej postuluje, aby g"ówny nacisk
po"o y$ na nauczanie j�zyka polskiego w niemieckim systemie szkolnym, czyli

na tworzenie mo liwo#ci nauki polskiego w szko"ach powszechnych
i gimnazjach w poszczególnych landach. Wed"ug Zwi!zku Polaków
w Niemczech, takie rozwi!zanie nie jest dobre i zmarginalizuje pozarz!dowe
organizacje polonijne, stowarzyszenia i misje katolickie, które obecnie zajmuj!
si� nauczaniem j�zyka polskiego. Zwi!zek proponuje, aby odbywa"o si� ono
dwutorowo - aby zarówno dzieci i ich rodzice mieli mo liwo#$ wyboru, czy chc!
nauki polskiego w niemieckiej szkole powszechnej, czy udzia"u w takich

zaj�ciach np. przy Polskiej Misji Katolickiej. Spotkanie w Bochum pokaza"o,  e
wci!  daleko do porozumienia w kwestii uzyskania od Niemców odszkodowa&
za mienie utracone przez polskie organizacje istniej!ce do 1940 r. w Niemczech9.

Kolejne spotkanie powo"anych w 2010 r. polsko-niemieckich grup
roboczych dotycz!cych problemów Polonii w Niemczech, odby"o si� m.in.
w listopadzie 2010 r. w Warszawie. Kolejne planowane jest w lutym 2011 r.
w Berlinie10.

9 W. Maszewski, Polacy przedstawili list" problemów, „Nasz Dziennik” z 27 kwietnia 2010 r., s. 9.
10 Por. W. Maszewski, Nie ma czego �wi"towa . Strona niemiecka do ko%ca unika$a dyskusji na

temat symetrii w traktowaniu mniejszo�ci niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech, „Nasz

Dziennik” z 5 listopada 2010 r., s. 7.
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Streszczenie

Autor precyzyjnie scharakteryzowa" polsk! spo"eczno#$ w Niemczech.
Uwzgl�dni" jej historyczn! genez� i etapy migracyjne, ze szczególnym
uwzgl�dnieniem problemów wspó"czesnych. Wyja#ni" status formalnoprawny

mniejszo#ci polskiej w Niemczech oraz zadania w tym zakresie polityki pa&stwa
polskiego w stosunkach dwustronnych.

Summary

The author precisely characterises the Polish community in Germany. In his
characteristics he includes the historical origin and migration phases, with

a particular emphasis on contemporary problems. The author explains the legal
status of the Polish minority in Germany and the aims in this field of Poland's
foreign policy in the bilateral relations with Germany.


