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Sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Mniejszość niemiecka w polsko-niemieckich 

stosunkach politycznych (1991 – 2005)” w latach 2015-2016 

 

Realizacja projektu obejmowała opracowanie serii artykułów poświęconych wybranym 

aspektom z zakresu polsko-niemieckich relacji politycznych oraz mniejszości narodowych i 

etnicznych. Obraną cezurę badawczą, wyznaczają dwa wydarzenia:  

a) Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 

z 17 czerwca 1991 r.; 

b) Uchwalenie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

i o języku regionalnym.  

Należy jednak uzupełnić, że uwagę badawczą poszerzono także o próbę podsumowania 

funkcjonowania i rezultatów ustawy, której 10. rocznica obowiązywania przypadła w 2015 r. 

 

Zasadniczym celem projektu było zbadanie roli i znaczenia mniejszości niemieckiej w 

polsko-niemieckich stosunkach politycznych po 1991 r., także z uwzględnieniem rozwoju 

systemu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.  

Uwagę badawczą projekt kierował również na aspekt funkcjonowania samej mniejszości 

niemieckiej w Polsce, jej aktywności społeczno-politycznej i roli, jaką odgrywa w regionalnym 

(opolskim) systemie politycznym.  

Wszystkie powyższe poziomy analizy: polsko-niemieckie relacje bilateralne, wsparcie 

mniejszości narodowych i etnicznych ze strony polskiej administracji publicznej oraz 

aktywność i społeczno-polityczne znaczenie mniejszości niemieckiej w województwie 

opolskim, pozwoliły spojrzeć na przedmiotowy problem badawczy z kilku perspektyw. 

Rezultatem projektu jest kilka artykułów: 

a) M. Mazurkiewicz, Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der 

Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen, In: Die Haltung der 

Kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevӧlkerung in Polen in den 

Jahren 1945 bis 1989, A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (Hg.), Dom 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polksiej 

Akademii Nauk, Gliwice – Opole 2015, s. 491-504. 



b) M. Mazurkiewicz, Wielokulturowy Śląski Opolski – perspektywa politologiczna, 

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2015, t. 3, nr 1, s. 83-101. 

c) M. Mazurkiewicz, Regionalne uwarunkowania polityki polskiej wobec mniejszości 

narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego, „Studia Śląskie” 

LXXVII (2015), s. 53-74. 

d) M. Mazurkiewicz, Pogranicze wielokulturowe w wymiarze regionalnym – przykład 

Śląska Opolskiego, w: Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, 

ponadnarodowe, pod red. P. Dejneki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Warszawa 2016 (w druku); 

e) M. Mazurkiewicz, Kultura pamięci mniejszości niemieckiej w Polsce - między trudną 

przeszłością a janusowym obliczem teraźniejszości?, Warszawa 2016 (w druku); 

Spośród wymienionych za uwagę zasługuje artykuł pt. Regionalne uwarunkowania 

polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa 

opolskiego, który ukazał się na łamach „Studiów Śląskich” (LXXVII (2015), s. 53-74), jest on 

bowiem syntetycznym podsumowaniem realizacji zapisów ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnym na poziomie regionu, stara się 

też odpowiedzieć na pytanie, jaki jest regionalny wymiar polskiego systemu wsparcia 

mniejszości narodowych i etnicznych. 

 


