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VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 

Wrocław, 10.09.2022 

 

Szanowni Państwo,  

drodzy rodacy ze Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur,  

szanowni goście z Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Łotwy,  

szanowni przedstawiciele świata polityki i kultury, 

drodzy przyjaciele i sympatycy kultury i języka niemieckiego, 

 

Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj dzisiaj i pozwolę sobie rozpocząć od osobistego powitania kilku gości. 

Witam serdecznie: 

1. Natalie Pawlik, posłankę do Bundestagu, pełnomocnik rządu federalnego ds. wysiedleńców i 

mniejszości narodowych 

2. dr Thomasa Baggera, ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie 

3. Dr. Bernd Fabritius Przewodniczącego BdV oraz byłego pełnomocnika federalnego ds. przesiedleńców 

i mniejszości narodowych oraz prezydium BdV 

4. Hartmuta Koschyk Przewodniczącego Fundacji Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland oraz 

byłego pełnomocnika federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych 

5. Posłów na Sejm RP Ryszarda Gallę, Michałą Gramatykę, Marka Krząkała 

6. Zuzannę Donath-Kasiura, wicemarszałek Województwa Opolskiego 

7. Krzysztofa Bramorskiego, Pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów 

Międzynarodowych.  

8. Bernarda Gaida, Przewodniczącego Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w FUEN oraz 

pełnomocnika Zarządu Związku do współpracy międzynarodowej 

9. Dr. Jensa Baumann, Pełnomocnika ds. osób wysiedlonych w Wolnym Państwie Saksonii 

10. Heiko Hendriks, Pełnomocnika rządu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii do Spraw Niemieckich 

Wypędzonych i Wysiedleńców 

11. Stephana Rauhut, Przewodniczącego Ziomkostwa Śląskiego 

12. Przewodniczących organizacji Mniejszości Niemieckiej z róznych regionów w Polsce m.in.  

Marcin Lippa – Przewodniczący Towarzystwa SPołeczno-Kulturalnego Niemców Województwa 

Śląskiego  

Krystyna Kadlewicz, Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Społęczno-Kulturalnego we 

Wrocławiu  

Henryk Hoch, Przewodniczacy Związku Niemieckich Stowarzyszeń Warmii i Mazur  

Jak również wszystkich Przewodniczących organizacji Mnieszości Niemieckiej z całej Polski  

13. Henryka Wróbel, Przewodniczącego Fundacji Rozwoju Śląska  

14. Oskara Zgoninę, Przewodniczącego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej  

 

 

Dziś spotykamy się po raz siódmy na największym wydarzeniu kulturalnym Niemców w Polsce, Festiwalu 

Kultury Mniejszości Niemieckiej we wrocławskiej Hali Stulecia. Planowanie tego wielkiego wydarzenia 

rozpoczęło się już po ostatnim festiwalu w 2018 roku. Choć od ostatniego festiwalu kultury dzielą nas tylko 4 

lata, tak wiele się wokół nas zmieniło. Ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy zmienić termin 

festiwalu z 2021 na 2022 rok. Niestety, to nie jedyna zmiana, z jaką mieliśmy do czynienia w tym czasie. Wojna 

Rosji przeciwko Ukrainie zmieniła radykalnie Europę i świat, dlatego dziś inaczej myślimy o naszej przyszłości 

i przyszłości naszych dzieci niż przed rokiem. Sytuacja polityczna w Polsce dawno nie była tak napięta, a 

stosunki polsko-niemieckie osiągnęły punkt krytyczny. Do tego przyczynia się z naszego punktu widzenia fakt, 
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że my, Niemcy w Polsce, jesteśmy od 4 lutego br. oficjalnie przez państwo dyskryminowani z powodu 

rozporządzenia polskiego ministra edukacji. 

To wszystko są rzeczy, których pewnie nie wyobrażaliśmy sobie w najgorszych snach podczas ostatniego 

festiwalu kultury. Tym bardziej więc jestem wdzięczny, że możemy się tu dziś spotkać. Bo nawet jeśli dzisiaj 

nie jesteśmy tu może tak liczni jak w poprzednich latach, to i tak ważne jest to, że tu jesteśmy, że nasza kultura, 

nasz język, nasza tradycja jest i pozostaje obecna!   

Festiwal kulturalny odbył się po raz pierwszy 4.10.2003 r. w Hali Stulecia i od tego czasu odbywa się co trzy 

lata. Tylko jeden raz, w 2006 roku, gościliśmy w Kędzierzynie-Koźlu, by później ponownie wrócić tu do tej 

pięknej hali. Przygotowanie takiego wydarzenia to wielkie wyzwanie dla naszego Związku. Jednocześnie 

wiemy, że tylko takie duże wydarzenia dają nam możliwość pokazania, jak żywa jest nasza społeczność. 

Przygotowaliśmy dla Państwa urozmaicony program muzyczny, a w nim przeboje, pop, jazz, muzyka dęta i 

trochę klasyki, ale także nasze własne kompozycje! Na scenie zobaczycie Państwo dziś około 20 grup 

muzycznych i kilku solistów mniejszości niemieckiej z całej Polski, ale także grupy z Niemiec i Ukrainy. W 

sumie będzie można podziwiać około 420 wykonawców. Przed wejściem do hali na stoiskach i innych 

ekspozycjach można zapoznać się z działalnością stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z całej Polski. 

Szczególnie w obecnym czasie, kiedy lekcje języka niemieckiego w szkołach zostały przez państwo 

ograniczone, a wszystko, co niemieckie, jest coraz częściej pokazywane w wyłącznie negatywnym świetle przez 

oficjalną politykę, ale także przez media, tym ważniejsze jest by pokazać, jakie bogactwo niesie ze sobą nasza 

niemiecka tożsamość. Od upadku komunizmu w 1989 roku, kiedy większość naszych społeczeństw została po 

raz pierwszy uznana, tysiące członków mniejszości niemieckiej zawsze pokazywało, że jesteśmy lojalnymi 

obywatelami tego kraju. Historia naszej grupy narodowej będzie prezentowana od jutra w Centrum 

Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce mieszczącym się w Opolu. Zapraszam do odwiedzenia 

tego miejsca już teraz. Celem, który sobie stawiały i zawsze realizowały nasze stowarzyszenia było i jest 

kultywowanie kultury niemieckiej, języka niemieckiego, niemieckich zwyczajów i tradycji, niemieckiej 

tożsamości tu w Polsce, ale także naszego spojrzenia na historię. Byliśmy i jesteśmy dumni, że dorastaliśmy w 

dwóch kulturach i dwóch językach. Cieszyliśmy się, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej. W regionach, w 

których mieszkają Niemcy, entuzjazm wobec przystąpienia do UE był najbardziej odczuwalny. Tym bardziej 

nie możemy po prostu zrozumieć i pojąć obecnego rozwoju sytuacji. Dlaczego nasze dzieci są dyskryminowane 

i stygmatyzowane? Dlaczego nasz język, nasza kultura są postrzegane jako coś mniej wartościowego, jako coś 

prawie niepożądanego? Dlaczego nagle stajemy się zakładnikami stosunków polsko-niemieckich? Nie 

zrobiliśmy nic złego! My i nasi przodkowie po prostu chcieliśmy i nadal chcemy doświadczyć wreszcie 

europejskiej normalności po latach wykluczenia i zakazu "bycia Niemcem" w PRL. Normalność, w której 

wszyscy są równi wobec prawa; normalność, w której Ukrainiec, Litwin, Słowak, Kaszub i Niemiec mają takie 

samo prawo do takiej samej liczby lekcji. Dlatego apeluję do polityków w Polsce, w Niemczech i w Unii 

Europejskiej – znajdźcie proszę pilnie rozwiązanie, aby żadne dziecko w XXI wieku, w centrum Unii 

Europejskiej, nie było pokrzywdzone z powodu swojego pochodzenia. 

Na zakończenie chciałbym jednak jeszcze raz przypomnieć Państwu, dlaczego dziś spotkaliśmy się tutaj. 

Jesteśmy tu dzisiaj, aby świętować, cieszyć się niemiecką kulturą i językiem oraz pokazać różnorodność tego, 

co robimy. Dziękuję wszystkim tym, którzy ostatnie miesiące, tygodnie i dni spędzili na przygotowaniach do 

festiwalu. Przede wszystkim chciałbym podziękować głównej koordynatorce Festiwalu Pani Monice Wittek ze 

Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych! Ale chciałbym również podziękować wszystkim 

innym, którzy byli zaangażowani, artystom, stowarzyszeniom i wszystkim tym, którzy są tu dzisiaj z nami! 

Dziękuję wszystkim sponsorom i osobom wspierającym! Cieszmy się tym dniem i wracajmy do domu z 

pozytywnymi wrażeniami. 

Dziękuję za uwagę 

Rafał Bartek 

Przewodniczący 


