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Słowo powitalne  

 

Pełnomocnik Rządu Federalnego 

ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych 

pani Natalie Pawlik 

 

z okazji 

VII Festiwalu Kultury 

Mniejszości Niemieckiej 

 

 

10 września 2022 we Wrocławiu 

Obowiązuje słowo mówione  

 

 

Szanowny Panie ministrze Błażeju Poboży, 

(sekretarz stanu w MSWiA, tbc) 

 

Szanowna Pani marszałek Zuzanno Donath-Kasiuro, 

(wicemarszałek województwa opolskiego) 

 

Szanowny Panie pośle Ryszardzie Galla, 

 

Szanowni posłowie na Sejm, 

 

Szanowne ekscelencje, dostojnicy kościelni  

 

Szanowny gospodarzu dzisiejszego wydarzenia, panie przewodniczący zarządu ZNSSK Rafale 

Bartku, 

 

Szanowny Panie Bernardzie Gaida, 

 

Szanowny Panie ambasadorze Thomasie Bagger, 

 

Szanowny Panie przewodniczący Związku Wypędzonych Berndzie Fabritiusie, 

 

Szanowni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu i Konsulatu w Opolu, 

 

Szanowni Państwo, 

 

pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników VII Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej 

w Polsce i przesyłam najlepsze pozdrowienia i życzenia od rządu federalnego, w szczególności 

od kanclerza federalnego Olafa Scholza oraz federalnej minister spraw wewnętrznych i ojczyzny 

pani Nancy Faesera. 

 

Niezmiernie się cieszę, że Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Pol-

sce już po raz siódmy organizuje w tym roku Festiwal Kultury i że tak wielu z Państwa przybyło 

tu ponownie, aby międzypokoleniowo pokazać różnorodność kulturową mniejszości niemieckiej 

w Polsce i ją świętować. 
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Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej jest ściśle związany z tą imponującą Halą Stulecia 

we Wrocławiu. Jako miasto kosmopolityczne, a więc miejsce spotkań różnych narodów, Wro-

cław jest tu w swoim żywiole. 

 

"Miasto spotkań" - jak często jest nazywany Wrocław – z jego pogodną i zachęcającą atmosferą 

jest doskonałym gospodarzem. I dziś ponownie to udowadnia! 

O wybitnym znaczeniu dzisiejszego Festiwalu Kultury świadczy zarówno patronat Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy, jak i Prezydenta Federalnego dra Franka-Waltera Steinmeiera, a także 

wspólne wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, konsulatu BRD 

w Opolu, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i saksońskiego ministerstwa stanu. 

 

Festiwal rozpoczął się dziś rano uroczystym nabożeństwem we wspaniałej wrocławskiej kate-

drze. Oprócz języka i kultury niemieckiej wiara chrześcijańska mniejszości niemieckiej w Polsce 

jest istotną cechą tożsamości, którą należy zachować. 

 

Rząd Federalny jest świadomy swojej szczególnej odpowiedzialności za mniejszość niemiecką 

w Polsce. Znajduje to również odzwierciedlenie w wielorakim wsparciu finansowym. 

 

Wszyscy Państwo, członkowie mniejszości niemieckiej, jesteście otwartymi i zaangażowanymi 

ambasadorami niemieckiej kultury i stylu życia. Pielęgnując kulturę i obyczaje oraz używając 

języka niemieckiego wnosicie jednocześnie ważny wkład w społeczeństwo niemieckie i polskie. 

Także poprzez ten wielki Festiwal Kultury, który obejmuje wszystkie grupy społeczne, mniej-

szość niemiecka promuje pokojowe współistnienie ludzi w tym kraju. 

 

Mniejszość niemiecka jest nieodzownym ogniwem – budowniczym mostów – między Polską 

a Niemcami. Pełni ważną funkcję na poziomie kultury i społeczeństwa obywatelskiego. 

Dzięki znajomości kultury i języka naszych dwóch krajów członkowie mniejszości niemieckiej 

są naturalnymi budowniczymi mostów porozumienia. 

 

Przy okazji tegorocznego spotkania noworocznego z przedstawicielami Kościołów i wspólnot 

wyznaniowych z siedzibą w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych Prezydent Andrzej Duda odniósł się do potrzeby tworzenia wspólnoty następują-

cymi słowami: 

 

„Właśnie jesteśmy wspólnotą, jesteśmy razem, na czym mi od samego początku, odkąd pełnię 

urząd Prezydenta, tak ogromnie zależy; by właśnie ludzie różnego pochodzenia, różnego wycho-

wania, różnej wiary, różnych przekonań byli razem, rozumieli się nawzajem i starali się tworzyć 

wspólnotę.” 

 

Wyraża to postawę całkowicie zgodną ze słowami papieża Jana Pawła II, który w orędziu z oka-

zji Światowego Dnia Pokoju w 1989 r. wywodził prawa osób należących do mniejszości etnicz-

nych bezpośrednio z „niezbywalnej godności każdego człowieka” i dla grup etnicznych jako 

całości domagał się prawa „do tożsamości ich wspólnoty, która musi być chroniona zgodnie 

z godnością każdego członka”. 

 

Mając to na uwadze, życzę Państwu dużo radości z występów, ciekawych rozmów, spotkań ze 

starymi znajomymi i nawiązania nowych kontaktów! 

Serdecznie dziękuję organizatorom Festiwalu Kultury, w szczególności pracownikom ZNSSK 

z panem Rafałem Bartkiem na czele. 

Serdeczne podziękowania kieruję również do wszystkich wolontariuszy za kulisami. Chciałabym 

szczególnie podziękować licznym artystom, występującym na Festiwalu. 


