
Mowa pożegnalna  

Szanowni Delegaci, 

 

W materiałach na dzisiejszy Verbandsratsitzung otrzymaliście sprawozdanie z działalności VdG w 2021. 

W ciągu roku skupiamy się szczegółowo na pracy, działalności, radościach i troskach tak bardzo, że 

umyka nam z pola widzenia całość. Ale jeszcze bardziej umyka nam całość, kiedy skupiamy się tylko na 

jakimś wycinku czasowym, w tym przypadku roku 2021. Tymczasem to sprawozdanie kończy trzecią 

kadencję, w której byłem przewodniczącym zarządu a nieskromnie, lecz zgodnie ze statutem, 

prezydentem VdG. Chyba Pan Ogiolda kiedyś określił mnie jako „pierwszego Niemca w Polsce”. I ten 

pierwszy Niemiec w Polsce podjął decyzję, by oddać pałeczkę w tej sztafecie kolejnym osobom. Trzy 

kadencje to dwanaście lat, po których powinna nastąpić zmiana, by mniejszość niemiecka nadal mogła 

się dynamicznie rozwijać i kontynuować swoją ważną funkcję pielęgnowania niemieckości na Śląsku, 

Warmii, Mazurach i Pomorzu. Jestem przekonany, że sprawozdanie roczne już przeczytaliście i dlatego 

wybaczcie mi, że poproszę Was, byście mi pozwolili w osobisty sposób posumować ten cały długi 

dwunastoletni okres. Kiedy się całości nie widzi, ulega człowiek własnej niepewności i skromności oraz 

głosom krytyków i zaczyna wierzyć, że „faktycznie nic mi się nie udało dobrze zrobić.” Moc 

demotywująca takiego myślenia jest potężna. Wszystkim więc potrzeba spojrzenia z dystansu.  

Kiedy dzisiaj patrzę na tę salę i Was delegatów, to przypomina się dzień mojego wyboru w 2009 roku, 

kiedy delegatów było tak mało, że wszyscy zmieścili się w Sali na górze przy ul. Krupniczej. To efekt 

przepracowania statutu naszej organizacji tak, by poszczególne organizacje były szerzej w nim 

reprezentowane. Ale nie powinniśmy być zadowoleni ze sposobu wyłaniania delegatów i wyboru 

zarządu i myślę, że nadal wymaga to starannego przemyślenia, aktywności w poszczególnych 

organizacjach, zmian statutowych i dostosowania ich do nowych potrzeb. Dzisiaj uregulujemy 

obecność reprezentanta młodzieży w zarządzie VdG. Sama wymiana osób w zarządzie VdG nie pomoże 

w poprawie poczucia podmiotowości każdego członka VdG. Jednak niezadowoleni nie mogą milczeć 

i narzekać pokątnie. Muszą być w VdG aktywni.  

Obejmowałem VdG, w którym było 5 pracowników i które zaskoczyło mnie tym, jak małą miało siłę 

decyzyjną. Szczególnie widoczne to było w dziedzinie finansów, w których właściwie była 

ubezwłasnowolniona. Nie można się było temu dziwić, skoro w tamtym czasie my, Niemcy w Polsce, 

nie byliśmy prawie w ogóle beneficjentami wsparcia finansowego dla mniejszości niemieckich ze 

środków BMI, które jak wiadomo jest tym ministerstwem, które w imieniu rządu federalnego zajmuje 

się polityką wsparcia mniejszości niemieckich. Całe utrzymanie struktur mniejszości niemieckiej 

dokonywało się wyłącznie ze środków zwrotnych FRŚ. A te środki drastycznie co roku topniały 

i pamiętam te obliczenia, które robiliśmy by przewidzieć, na ile lat istnienia naszych struktur te środki 

mogą wystarczyć. Było to zabezpieczenie na kilka lat do przodu. Nie będę się zajmował tematem, w jaki 

sposób te środki zwrotne FRŚ powstały i dlaczego byliśmy wyłącznie na nie skazani. Faktem jest, że 

wtedy przypomniały mi się słowa usłyszane w DWPN w początku XXI wieku, że MN będzie istniała 

najwyżej jeszcze 15 lat. Kiedy kilka lat później zorientowałem się w tych finansach pomyślałem, że 

gdyby wtedy nie nastąpiła zmiana w VdG, to mogłyby to być prorocze słowa.  

Były dwa wyjścia: albo zacząć ograniczać strukturę, czyli zacząć zamykać nasze miejsca spotkań, albo 

sprawić, by podobnie jak mniejszości niemieckie w innych krajach, także Niemcy w Polsce otrzymywali 

środki bieżące, co roku. Wybraliśmy tę drugą opcję, co wiązało się z pilnym podjęciem lobbingu 

w Niemczech i przekonania partnerów w rządzie federalnym, że Niemcy w Polsce swymi celami, ich 

realizacją i wizją przyszłości zasługują na wsparcie. Udało się. O ile w roku 2008 takich środków było 

tylko kilkadziesiąt tysięcy EUR, o tyle już w pierwszym roku mojego przewodnictwa (2009) niecałe 



trzysta tysięcy, a od roku 2010 możemy spokojnie powiedzieć, że wsparcie na nasze funkcjonowanie 

stale rośnie. Za wyjątkiem bieżącego roku, gdzie bez żadnych rozmów, poza politycznymi decyzjami 

i apodyktycznie urzędnicy w referacie w BMI pozbawili nas 700 tys. EUR. To wskazuje, jak daleko 

jeszcze jesteśmy od partnerskiego podejścia do wsparcia MN z budżetu federalnego. Jednak jeśli 

wsparcie to rośnie to tylko dlatego, że udało nam się corocznie przekonywać do nowych projektów, 

metod pracy oraz prezentować ich efekty. Pojawiły się centralne projekty VdG oferowane wszystkim 

naszym grupom, takie jak na przykład Samstagskurs, Konsolidierung czy inne. Z każdym rokiem 

pojawiały się nowe. W ten sposób od lat zmieniamy życie całej wspólnoty Niemców w Polsce. Ale w ten 

sposób staliśmy się coraz bardziej wiarygodni dla BMI w Berlinie, zdobyliśmy ich zaufanie. A wraz 

z ostatnimi projektami takimi jak DAZ, Jugendzentrum czy Lernraum udało się nam osiągnąć już 

kilkumilionowe wsparcie rządu federalnego. Patrząc dokładnie w tabelki powiem, że o ile w 2007 z BMI 

otrzymaliśmy 28 tys. EUR, w 2008 - 60 tys., to w pierwszym roku mojej prezydencji w 2009 roku było 

to już 270 tys. EUR, rok później 990 tys., niemal milion, który powoli, do roku 2016, doszedł do poziomu 

2,9 mln EUR a od roku 2020 oscyluje na poziomie 5 mln EUR. 

Wraz z tym rosnącym wsparciem VdG stało się bezpośrednim i jedynym partnerem BMI od procesu 

wnioskowania, poprzez rozdzielanie, aż po rozliczenie wszystkich projektów z naszymi organizacjami 

i w końcu z BMI. Powierzono nam pełną za nie odpowiedzialność. W ten sposób mamy też większy 

wpływ na kierunek rozwoju MN. 

Rosnąca rola, zadania i kwoty sprawiły, że dzisiaj w VdG pracuje 20 osób, w tym 5 osób w VdG Media, 

które przejęliśmy po likwidacji spółki Pro Futura. Ale tak formalnie jesteśmy pracodawcą dla kilkuset 

osób zatrudnianych na różne umowy w projektach, jakie wraz z Wami realizujemy w całej Polsce. Biuro 

VdG to dzisiaj zespół ponad dwudziestu zaangażowanych osób, którym zawsze przypominałem, że 

praca w naszej organizacji to oprócz fachowości także identyfikacja z celami, jakimi jest pielęgnowanie 

kultury, ożywianie języka niemieckiego i służba tym, którzy są najważniejsi, czyli organizacjom 

członkowskim i społecznie zaangażowanym członkom mniejszości. Nawet jeśli ta służba jest przede 

wszystkim zadaniem naszych organizacji członkowskich, bo to ich członkowie. W tym miejscu 

zespołowi VdG, Wam wszystkim i każdej osobie z osobna wyrażam wdzięczność za wasz wysiłek, pracę 

i ducha tej pracy, którego czułem. Pracowaliście pod kierunkiem p. Marii Neumann, od której 

wymagałem może niesprawiedliwie najwięcej, bo i zarządzania całością i kierowania całością finansów. 

Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych, ale już wiemy, że VdG nie znajdzie drugiej p. Neumann o tak 

szerokich kompetencjach i zaangażowaniu. Dziękuję. Bez Was niczego bym nie zdziałał.  

Oczywiście wtedy podjęte przez nas polityczne działania w Berlinie, tworzenie od zera kontaktów 

w Bundestagu, kręgach rządowych, w środowiskach partyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partii 

CDU/CSU oraz środowiskach wypędzonych mozolnie prowadziło do obecnego poziomu finansowania.  

W ten sposób mogliśmy z każdym rokiem coraz mniej środków wydawać ze środków MN pozostających 

w dyspozycji FRŚ. Wizja trudności finansowych oddaliła się zdecydowanie. Tylko dlatego potrafimy 

utrzymać około 500 miejsc, w których prowadzimy naszą działalność. A środki na „czarną godzinę” 

nadal pozostają w dyspozycji VdG na kontach FRŚ. W sumie VdG odzyskało wpływ na swoje finanse. 

Myślę jednak, że było to możliwe dlatego, że 12 lat temu przerwaliśmy układ, w którym na szczycie 

VdG, TSKN i FRŚ stała ta sama osoba. To była dobra strategia i nie należy od niej odchodzić.  

Każda organizacja musi się zmieniać i nadążać. VdG przez całe 12 lat ani przez moment nie mogło sobie 

pozwolić na stagnację i nadal musi się rozwijać. Nawet okres pandemii, który dla wielu organizacji był 

nieaktywny, w VdG był czasem podwójnego wysiłku. Tylko cele są stałe; droga dochodzenia do nich, 

świat zewnętrzny, wymagania naszych partnerów, sytuacja polityczna ciągle się zmienia. Kończę trzecią 

kadencję zadowolony z drogi wykonanej, zespołu ludzi jaki zbudowałem, ale nie mam złudzeń, że VdG 



będzie się zmieniać, oby tylko cały czas miało ogólnopolską optykę. Dlatego cieszę się, że w czasie mojej 

prezydencji opracowaliśmy Strategię Rozwoju Mniejszości Niemieckiej w Polsce, obecnie jesteśmy 

w trakcie jej kolejnej modyfikacji. Kierunek jest wytyczony.  

Z tego punktu widzenia widać skuteczność naszego działania w minionych 12 latach. Lobbowanie 

polega głównie na setkach rozmów, spotkań i wyjazdów oraz na odnalezieniu i przekonaniu partnerów. 

Chciałbym tutaj wymienić w jednym rzędzie kolejnych Pełnomocników Rządu Federalnego, z którymi 

przyszło nam rozmawiać: Christopha Bergnera, Hartmuta Koschyka, Bernda Fabritiusa. Każdy z nich 

wniósł wiele do takiego ukształtowania naszego wsparcia z BMI, każdy z nich musiał to przeprowadzać 

przez Bundestag. Ale tak, jak wcześniej wspomniałem, warunkiem było przekonanie ich, że nasze plany 

i projekty idą w kierunku zgodnym z celami polityki RFN. Za naszymi wysiłkami stali też i mogliśmy liczyć 

na wsparcie kolejnych ambasadorów i konsulów. Wszystkim tym osobom składam serdeczne 

podziękowanie za pośrednictwem obecnej tutaj p. Konsul Birgitt Fiesel-Roesle. Przyznam, że utkwiła 

mi bardzo w pamięci postawa Ruedigera von Fritsch, gdy w 2011 roku otrzymał zaproszenie od 

prezydenta Komorowskiego na uroczystości 90. rocznicy wybuchu tzw. III powstania śląskiego i który 

uzależnił swoją obecność od obecności przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej, co dorowadziło do 

tego, że w swym przemówieniu Prezydent po raz pierwszy przyznał, że była to bratobójcza walka 

pomiędzy Ślązakami, w której każdy miał prawo do swojej wizji przyszłości Śląska. Takie postawy są 

nam bardzo potrzebne i brakuje mi ich dzisiaj, gdy z oficjalnych spotkań polsko-niemieckich na 

najwyższym szczeblu brakuje informacji, że Rząd Niemiec głośno dopomina się o zaprzestanie 

dyskryminacji mniejszości niemieckiej. W obliczu wojny na Ukrainie przegrywamy z potrzebą 

poprawnych stosunków, a przecież 50 000 dzieci krzywdzonych w polskich szkołach to nie tak mało!  

Przez całą kadencję koalicji, w których przywództwo miały CDU/CSU, wsparcie dla MN bazowało na 

podstawowej zasadzie, że jest to zobowiązanie Niemiec wynikające z woli łagodzenia skutków II wojny 

światowej, których mniejszości niemieckie i ich sytuacja są efektem. A przecież ta sytuacja to 

powojenna tragedia niemieckiego wschodu, ale i późniejsza dyskryminacja kulturalna i językowa aż do 

utraty języka włącznie. Oczywiście od 30 lat podkreślona jest rola budowania mostów polsko-

niemieckich jako element udziału w integracji europejskiej. I tak nasze nowe projekty pokazywały 

łączenie tych elementów historycznych i tożsamościowych z owym współczesnym spojrzeniem 

naprzód. Oby były one tylko tak realizowane, jak je wymyśliliśmy. Dużo nerwów straciłem patrząc, jak 

niektóre innowacyjne projekty w trakcie realizacji zachowują swoje cele tylko pozornie. Proszę bardzo, 

by faktycznie utrwalały język niemiecki, by faktycznie umacniały tożsamość niemiecką w jej 

regionalnych odcieniach. Nie idźcie na łatwiznę, bo tożsamość językowa i kulturowa to jedyny sens 

naszego istnienia.  

Na pewno nowa koalicja, która nie umieściła mniejszości niemieckich w swojej umowie koalicyjnej, 

miała inną wizję wspierania nas. Ruszyłem już w grudniu do Berlina, by próbować ratować sytuację, na 

szczęście w sukurs przyszedł Janusz Kowalski i udowodnił, że Niemcom nie uda się przenieść wspierania 

nas na płaszczyznę europejską. Pokazał, że i ten rząd niemiecki w sytuacji jawnej dyskryminacji 

Niemców w Polsce, wobec sytuacji Niemców w Ukrainie napadniętej przez Rosję, nie może sobie 

pozwolić na nieuwzględnianie mniejszości w stosunkach bilateralnych. Berlin już to rozumie, tylko 

musimy naciskać, by przekuwał to skuteczniej w czyn. To jedno z zadań dzisiaj wybieranego zarządu 

związku.  

Ponad 10 lat z minionych 12 lat spędziliśmy formalnie przy Okrągłym Stole, który mając kilka drobnych 

sukcesów z czasów, gdy kierowali nim Dr. Christoph Bergner oraz Tomasz Siemoniak, w końcowym 

efekcie zawiódł. To właśnie on wydawał się być platformą, z którą dałoby się poprawić nie tylko 

realizację traktatu dobrosąsiedzkiego z 1991 roku, ale popchnąć też realizację ratyfikowanej EKJRM. 

Praca była gigantyczna, ale w polityce do tanga trzeba dwojga. Sytuacja polityczna w Polsce czasami 



mnie mamiła nadzieją, że któryś rząd rzeczywiście będzie chciał zrewolucjonizować „in plus” politykę 

mniejszościową. Nadzieja ogromna. A Okrągły Stół najpierw zrobił się kanciasty, a potem wręcz obrócił 

się przeciwko nam, spychając nasze postulaty w stereotyp symetrycznego myślenia polskich 

rządzących. Każda z tych spraw to setki rozmów, sterty dokumentów i analiz. Tymczasem, bez względu 

na opcję rządzącą, ministrowie powtarzają slogany o modelowej polityce wobec mniejszości 

narodowych i negatywne oceny Rady Europy na ten temat ignorują. Najbardziej boleśnie dotyczy to 

oświaty dla mniejszości niemieckiej, gdzie moje niezadowolenie z jej poziomu jest równie wielkie, jak 

wielkie są pieniądze wydawane w nieefektywnym systemie sprzecznym właśnie z EKJRM. Stąd 

z radością wsparliśmy inicjatywy takie jak Pro Liberis Silesiae, Koźle Rogi, czy ostatnio Gosławice, gdzie 

byliśmy wczoraj, i gdyby nie brak strukturalnego i perspektywicznego wsparcia tworzenia szkół 

stowarzyszeniowych, mielibyśmy ich już dzisiaj więcej. A dziś okazały się one bardziej odporne na 

dyskryminacyjną politykę rządu. Po 12 latach powiem, że nawet jeśli dzisiejsza ekipa rządząca jest 

wrogo nastawiona do obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, to w długiej perspektywie naszym 

największym wrogiem politycznym nie jest jedna czy druga partia polityczna, ale obojętność całej 

polskiej klasy politycznej na tematykę mniejszości narodowych, a co za tym idzie, brak woli politycznej 

do jej pozytywnej zmiany. Najbardziej potrzebny postęp w zakresie oświaty, dostępność szkół 

z językiem niemieckim (jej brak), stale krytykowana przez Radę Europy przy tym nastawieniu nie ma 

szans. Na polskich rządach w ciągu trzech moich kadencji się zawiodłem. 

W przeciwieństwie do poziomu rządowego, który w obecnej koalicji PiS posunął się do jawnej 

dyskryminacji nas, polskich obywateli niemieckiej narodowości, od lat całkiem pozytywnie układa się 

współpraca z samorządami. W Opolu nawet Rafał Bartek jest Przewodniczącym Sejmiku, a w wielu 

gminach mamy radnych i burmistrzów. Ale nawet w regionach, gdzie nie stanowimy siły politycznej 

(czasem jest to niewykorzystany potencjał, jak w woj. Śląskim), najczęściej samorządy gminne są 

otwarte na nas. Jednak czasem powoduje to, że zamiast patrzeć wyłącznie interesem nas Niemców, 

ulegamy optyce samorządów i na przykład w obecnym kryzysie wokół obcięcia 3 godzin języka 

niemieckiego zamiast namawiać rodziców do agresywnego domagania się nauki w dwóch językach 

(gdzie nie nastąpiło cięcie), okazujemy zbyt dużo zrozumienia dla ewentualnych problemów 

samorządów.  

Jedno jest pewne, że przy takiej niechęci większości klasy politycznej w Polsce wobec mniejszości 

narodowych perspektywa europejska, nawet jeśli jest trudna i długotrwała, musi być wykorzystana. 

Żałuję, że mamiony tą nadzieją, że któryś rząd przejmie się krytyczną oceną systemu oświaty i innych 

elementów prawa mniejszościowego, dopiero w minionym roku zabrałem się z pełną determinacją do 

opracowania tego, co nazwaliśmy Positionspapier/Stanowisko wobec realizacji EKJRM w Polsce. 

Zdenerwowany kolejną bezsilną wizytą Komisji Ekspertów RE w zeszłym roku, w uzgodnieniu ze 

Strassburgiem poświeciłem wiele tygodni na opracowanie tego, co ogłosiliśmy w maju tego roku. Ten 

strategiczny Dokument nazwaliśmy „Droga ku pewnej przyszłości języka niemieckiego”. Bo musimy 

o nią walczyć, gdyż język niemiecki na terenie obecnej Polski był jeszcze 90 lat temu używany przez 

jakieś 12 mln ludzi, a dzisiaj przez kilkadziesiąt tysięcy. Grozi mu wymarcie. Nie bez znaczenia było 

odrzucenie przez KE inicjatywy obywatelskiej MSPI, w której poparcie tak wielu z nas się angażowało. 

Mam nadzieję, że nasz dokument przyspieszy pewne procedury i że nowy zarząd będzie się realizacji 

zawartych tam postulatów aktywnie domagał.  

W kontakcie ze Strassburgiem pomogła mi bardzo pozycja Przewodniczącego AGDM przy FUEN, którą 

nadal, jeśli taka będzie Wasza i innych MN wola, chciałbym pełnić.  

W tym roku minie 12 lat, od kiedy delegaci ZNSSK w Polsce wybrali mnie do zarządu, a ten powierzył 

mi funkcję przewodniczącego. Starałem się tę funkcję pełnić z godnością ze wszystkich swoich sił, 

zdolności i czasu. Te 12 lat poprzedzone było 8 latami przewodniczenia Radzie Miejskiej Dobrodzienia, 



4 latami Przewodniczenia Radzie Powiatu w Oleśnie, 4 latami bycia wiceprzewodniczącym Sejmiku WO, 

a potem zasiadania w Zarządzie TSKN na Śląsku Opolskim. Wszystkie te funkcje do dzisiejszego dnia 

najpierw na Śląsku, a potem już w całej Polsce pełniłem przeważnie społecznie, bo taka była moja wizja 

przewodniczenia organizacji. Od kilku lat zapowiadałem, że to będzie moja ostatnia kadencja. 

Przekonanie, że tak być powinno, w ostatnich kilku latach na skutek zdarzeń i relacji tak wewnętrznych 

jak i zewnętrznych tylko się umocniło. Zawsze mówiłem, że każda organizacja wymaga wymiany swych 

zarządów by ustrzec się stagnacji, zerwać nawyki, ale także by dać szansę innym. Blokowanie i łączenie 

miejsc w organizacjach przez te same osoby zraża potencjalnych następców, rodzi konflikty. Skraca się 

tak zwana ławka. Ludzie aktywni odchodzą do miejsc, w których mogą się szybciej rozwijać. Skoro tak 

mówiłem, to należy też dać przykład. Szefować VdG, dachowej organizacji Niemców w Polsce, to 

ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność, zawsze ją czułem i wykonywałem tę służbę 

z zaangażowaniem i często ze szkodą dla swojej pracy zawodowej oraz innych stron życia, ale tak było 

trzeba. Tego nie można robić na pół gwizdka, na dniówkę czy przy okazji.  

Szkodliwość braku tych zmian widać w wielu organizacjach członkowskich. Niektórych z powodu 

nieumiejętności oddania na czas młodszym steru już z nami nie ma. Prowadziły one do zastoju, czasem 

do upadku. Nie mamy już organizacji w Jeleniej Górze, w zasadzie nie ma jej w Łodzi, grozi nam to w 

Szczecinie. Nie zawsze chodzi o wiek. Czasem chodzi o to, że organizacjami kierują osoby nie mające 

do tego zdolności, czasem wbrew członkom i wtedy też znikają organizacje jak w Gdańsku. Nie mówię 

o nowej organizacji. 

A więc dzisiaj i na mnie przychodzi oddać ster rządów zwłaszcza, że delegaci nie będą pewnie mieli 

problemu z wyłonieniem następców. Apelowałem już jesienią, potem w liście noworocznym, by 

organizacje starannie wybrały swych delegatów, by było z kogo wybrać dobry zarząd VdG. Chciałbym, 

by było to ośmiu aktywnych i kreatywnych członków zarządu. By wszyscy oni zdobyli się na to, aby 

w VdG myśleć nie interesami swoich lokalnych organizacji, nie dublowali ich, nie konkurowali z VdG, 

ale by byli przedstawicielami wyłącznie całej niemieckiej grupy narodowej. I żeby byli ideowi w sensie, 

jaki nadał temu abp. Nossol mówiąc kiedyś, że mniejszość i Kościół walczą na tym samym froncie… bo 

o dusze. W duszach bowiem (nie w najbardziej sprawnej organizacji) mieści się ten bezcenny skarb 

poczucia przynależności do niemieckiej wspólnoty kulturowej, wraz z Bawarczykami, Saksończykami 

czy Tyrolczykami.  

Powiem rzecz oczywistą, ale wymagającą stałego przypominania. Mniejszość niemiecka to nie tylko 

Opole. Nie wiemy, jakie będą wyniki NSP 2021, ale dotychczasowe pokazały, że o ile w Opolu jest nas 

najwięcej i jesteśmy najlepiej zorganizowani i najlepiej osadzeni w samorządach, to czasem stabilność 

identyfikacji z niemieckością w innych województwach może być nawet silniejsza. Mnóstwo moich 

podróży, spotkań, udziału w różnych uroczystościach i projektach wykonałem po to, by Niemcy 

z Dolnego Śląska, Pomorza, Warmii, Mazur, Gdańska i Poznania odczuli, że jesteśmy wspólnotą 

pomimo różnic historycznych, regionalnych ale też ilościowych. I że wiąże nas wspólnota kultury 

i języka, nawet jeśli z tym językiem wszyscy mamy problemy. Wszystkich Was i wielu waszych członków 

znam osobiście. To jedno z najtrudniejszych zadań przewodniczącego VdG, żeby w Opolu pokazywać, 

że są też Niemcy poza tym województwem, od których wiele się można nauczyć, a tam z kolei 

pokazywać, że nawet jeśli Opole z powodu naturalnej przewagi liczbowej jest w centrum wielu 

projektów i informacji, to nie jest „lepsze” od innych regionów i że ten fakt nie może rozsadzać 

wspólnoty. Dlatego pojawiły się w VdG projekty centralne do dyspozycji wszystkich grup w Polsce. Tak 

bardzo mi na nich zależy. Wiele grup poza Górnym Śląskiem ożywiło się dzięki nim, ale też nie wszystkie, 

bo wymagają one zaangażowania. Wprowadziliśmy spotkania regionalne, by te dysproporcje 

niwelować. Niestety przewodniczący VdG nie wykrzesa z organizacji członkowskich, ich zarządów czy 



reprezentantów aktywności i kreatywności, a ta jest niezbędna, by się rozwijać. W wielu organizacjach 

ich członkowie o kreatywność swoich zarządów nie dbają. 

Chciałbym, by nowy zarząd kontynuował wytyczony kierunek, ale uczulić pragnę na to, że grozi nam 

trend dominacji tego, co samo w sobie jest potrzebne, czyli profesjonalizmu. Trend ten jest nam 

narzucany także ze strony dotacjodawców wytwarzających atmosferę technokracji. To grozi zanikiem 

znaczenia działalności społecznej, gdy zatrudnione kadry narzucą projekty, kierunki działania, a liczyć 

się będzie bardziej umiejętność obsługi Excela czy Worda, a nie autentyczne oddanie niemieckiej 

spuściźnie kulturowej i narodowej. Jeśli MN będzie tylko sprawną maszynką do pisania i realizowania 

świetnych projektów, a zaniknie kultura spotkania, to utraci ona sens wspólnoty ludzi wokół 

niemieckości. Pojawi się najwyżej wspólnota konsumentów. Wtedy przestaniemy być „solą tej ziemi”, 

chociaż pozornie będziemy widoczni i aktywni. 

Żegnałem się już w Mrągowie, żegnałem się już w Oleśnie i teraz czynię to tutaj. Nie chciałbym, aby 

fakt, że nie będę kandydował do władz VdG był rozumiany jako wycofanie się z ruchu 

mniejszościowego. Już obejmując funkcję w VdG wiedziałem przecież, jak bardzo „in minus” odbiega 

nasza sytuacja od polityki wobec mniejszości narodowych w Danii, Rumunii czy na Węgrzech. Nie 

wspomnę już o autonomii Niemców w takich regionach, jak Południowy Tyrol we Włoszech, czy Eupen 

w Belgii. Moja funkcja zaczynała się w tym samym roku, w którym Polska ratyfikowała Europejską Kartę 

Języków Regionalnych i Mniejszościowych, co uważam za zmarnowaną szansę Polski na jakościowy 

skok. Od zawsze uważałem, że europejska perspektywa jest dla jakości polityki mniejszościowej 

decydująca, lecz niestety w UE właściwie nieobecna. Dlatego zaangażowałem VdG także do poparcia 

inicjatywy MSPI, gdyż uważam, że dla MN w Polsce przy takiej niechęci i obojętności kolejnych rządów 

jedyną szansą jest wprowadzenie tej polityki do prawodawstwa unijnego. Myślę, że poprzez 

aktywniejszą działalność w FUEN i AGDM mogę się do tego przyczynić. Nie chcę przesadzać, ale 

uważam, że udało mi się przez te kilka lat sprawić, że szyld AGDM stał się bardziej widoczny. Uważam, 

że AGDM poświęcałem za mało czasu i teraz będę mógł tkwiący tam potencjał polityczny lepiej 

rozwinąć. Nie ukrywam, że od lat odsuwam kilka innych projektów życiowych i chciałbym je też móc 

teraz podjąć. Niektóre z nich nadal wiążą się z moim własnymi poszukiwaniami bogactwa identyfikacji 

niemieckich w różnych krajach Europy i Azji. Żegnam się więc z funkcją, ale pozostaję Niemcem ze 

Śląska, identyfikującym się z całą MN w Polsce.  

Gdy zapowiadałem mój krok, nie mogłem wiedzieć, w jak złej sytuacji mniejszość niemiecka będzie się 

znajdowała w maju 2022 roku. Dyskryminacja w systemie oświaty pokazała, że potrzebujemy o wiele 

silniejszej pozycji w Europie (szerzej, niż jedynie w Niemczech) i mam nadzieję, że mogę osiągnąć jej 

polepszenie. Osiągnięcie każdej pozycji i potem jej utrzymanie potrzebuje czasu, którego mi 

brakowało. Jestem jednak pewny, że nowy Zarząd może prowadzić naszą organizację beze mnie 

również w czasach kryzysu i że również tego chce. Niestety, problem dyskryminacji kosztował nas od 

grudnia tyle czasu i wysiłku, że opóźniła się realizacja niektórych innych projektów. Dlatego chciałbym 

się dalej angażować w dwie rozpoczęte sprawy: w sprawę pomnika na Górze Świętej Anny oraz 

w projekt europejskiej akademii artystycznej dla młodzieży mniejszości niemieckiej w Łubowicach.  

Aby zrealizować te plany liczę na zgodę nowego Zarządu.  

Last but not least chciałbym was prosić o podziękowanie w moim imieniu wszystkim członkom waszych 

organizacji za każdą godzinę, którą w czynie społecznym poświęcili w celu zachowania niemieckiej 

wspólnoty, kultury i języka. Żywa wspólnota języka i niemieckości w sercu to więcej niż publiczność 

nawet najlepszych projektów. Wspólnota jest jak rodzina, która po to, by żyć, potrzebuje spotkań: czy 

to w ramach projektu czy też poza nim. Wszystkim, którzy pozwolili mi poczuć się jak w rodzinie, 



pragnę powiedzieć: dziękuję. Daliście mi też motywację, z którą powracałem do domu z Kłodzka 

i z Zabrza, z Olsztynka i z Ełku, z Wałbrzycha i ze Słupska i z wielu innych miejsc.  

Dziękuję również wszystkim osobom spoza wspólnoty Niemców w Polsce, które okazały mi swoje 

wsparcie. Z polskich i niemieckich politycznych kręgów, z kręgów innych mniejszości − zarówno 

w Polsce jak i w Europie, z innych stowarzyszeń na Śląsku, które poszukują swojej tożsamości. Dziękuję 

wszystkim organizacjom pośredniczącym, a w szczególności Instytutowi Spraw Zagranicznych ifa, 

Instytutowi Goethego i innym.  

Często jednak, ku mojemu zdenerwowaniu i niezrozumieniu dowiadywałem się, że − w kręgach naszej 

niemieckiej rodziny − próbuje się nas w VdG okłamać, np. przy rozliczeniach. Dowiadywałem się, jak 

praca społeczna i jej wartość i pozostają niedoceniane przez opłacanych pracowników, więcej nawet: 

że opłacana praca wykonywana jest źle, bez zaangażowania i leniwie. Bogu dzięki, że nie powszechnie. 

Również to się niestety zdarzało. Niejednokrotnie od osób, które pracują społecznie musiałem słuchać, 

że ich zaangażowanie jest większe aniżeli niektórych z tych, którzy są opłacani.  

W działalności naszych organizacji i projektów poszukiwałem zawsze głównych celów naszej 

społeczności, języka niemieckiego, przywiązania do niemieckości i wzmocnienia wspólnoty. Rozgłos 

medialny czy społeczny był dla mnie ważny, pozostawał jednak sprawą dodatkową, gdyż pomimo tego 

medialnego rozgłosu wiele grup lokalnych nie czuło się zaproszonych czy potrzebnych.  

Wiem, że rozczarowałem wielu z Was, wielu reagowało na moje rady czy wypowiedziane zdanie 

z niezrozumieniem, często zauważałem i słyszałem, że mój sposób zaangażowania nie odpowiada 

niektórym oczekiwaniom. Dlatego proszę o wybaczenie za wszystkie niespełnione nadzieje; dodam 

jedynie, że wszystkie podejmowane przeze mnie podczas pełnienia funkcji przewodniczącego kroki 

czyniłem z miłością do dziedzictwa moich śląskich i jednocześnie niemieckich przodków; z miłością do 

mojego Heimatu.  

A ta miłość zostaje.  

Bernard Gaida 

 


