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Mniejszość niemiecka w Polsce w stosunkach polsko-niemieckich  

po 1989 roku 

- założenia projektu - 

 

Cel naukowy projektu 

Polska nauka w ciągu minionych 25 lat dopracowała się znaczącej liczby opracowań, 

podejmujących zagadnienie mniejszości niemieckiej w Polsce oraz polsko-niemieckich 

stosunków politycznych. Jednakże, w katalogu na ten temat opracowań jest niewiele 

pozycji, które próbują oba zagadnienia rozpatrywać łącznie i to w perspektywie 

politologicznej.  

W tym rozumieniu, nadrzędnym celem naukowym projektu zatytułowanego 

„Mniejszość niemiecka w Polsce w stosunkach polsko-niemieckich po 1989 roku” jest 

wypełnienie luki w polskiej wiedzy z zakresu mniejszości niemieckiej oraz polsko-

niemieckich relacji na poziomie politycznym.  

Projekt będzie próbą dokonania politologicznej analizy zakresu oddziaływania 

problematyki mniejszości niemieckiej w Polsce na polsko-niemieckie stosunki 

polityczne w okresie od 1989 do 2014 r. Innymi słowy, celem pracy będzie 

poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie dla pozimnowojennych polsko-

niemieckich stosunków politycznych miało zagadnienie mniejszości niemieckiej w 

Polsce? 

Pojęcie „zagadnienie mniejszości niemieckiej” rozumiane jest tutaj dwojako: 

1) po pierwsze, jako element składowy polsko-niemieckich stosunków politycznych, 

także w kontekście realizacji polityki RP i RFN na rzecz mniejszości niemieckiej w 

Polsce, współkształtujący jakość i dynamikę tych relacji;  

2) po drugie, jako przedmiot polityki zagranicznej Polski i Niemiec, w kontekście 

realizacji interesów narodowych bądź partykularnych celów politycznych 

(polityczny czynnik sprawczy, wykorzystywany zarówno przez rząd RP i RFN). 

W sensie szczegółowym, projekt będzie próbował odpowiedzieć na następujące 

pytania: 

1) w jaki stopniu i w jakim zakresie istnienie mniejszości niemieckiej w Polsce oraz 

działalność organizacji tej mniejszości oddziaływało na bilateralne relacji 



pomiędzy Polską a Niemcami na poziomie politycznym w okresie 

pozimnowojennym; 

2) jakie znaczenie dla polityki zagranicznej Polski i Niemiec miało zagadnienie 

mniejszości niemieckiej; 

3) na ile i w jakich sytuacjach, na przestrzeni minionego ćwierćwiecza 

problematyka mniejszości była przedmiotem polityki zagranicznej Polski i 

Niemiec, wykorzystywanym do realizacji interesów narodowych i osiągania 

partykularnych celów politycznych. 

Powyższe pytania wypływają bezpośrednio z naczelnej hipotezy badawczej projektu, 

opierającej się na założeniu, że zagadnienie mniejszości niemieckiej w Polsce było po 

1989 r. istotnym elementem bilateralnych relacji Polski i Niemiec, oddziałującym na 

jakość i dynamikę tych stosunków. 

 

Znaczenie projektu 

Projekt będzie próbą nowego naukowego spojrzenia na zagadnienie mniejszości 

niemieckiej w Polsce. Dotychczas bowiem, literatura przedmiotu, skupiała się na 

aspektach historycznych i socjologiczno-kulturowych tego zagadnienia. Dlatego, w 

polskim katalogu opracowań naukowych z zakresu mniejszości niemieckiej w Polsce nie 

ma monograficznej pozycji, która podejmowałaby kwestię zbadania wpływu 

problematyki mniejszości niemieckiej na relacje polityczne pomiędzy RP a RFN w ujęciu 

politologicznym.  

Wypełnienie tej luki poszerzy polski obszar wiedzy z zakresu funkcjonowania 

organizacji mniejszości niemieckiej w polskim systemie politycznym oraz polsko-

niemieckich stosunków politycznych. 

 

Plan badań  

 Przyjęta perspektywa badawcza, czyli politologiczna analiza oddziaływania 

problematyki mniejszości niemieckiej na polsko-niemieckie stosunki polityczne oraz 

obrana cezura czasowa, wymaga przyjęcia chronologiczno-problemowego układu pracy. 

 Stąd, praca zostanie podzielona na przedmowę, pięć rozdziałów problemowych 

oraz zakończenie. Pracę uzupełni katalog aneksów, wykaz literatury oraz indeksy 

rzeczowy i osobowy. 



 Przedmowa spełni rolę wprowadzenia do tematyki opracowania oraz przedstawi 

dotychczasowy stan badań w zagadnieniu polsko-niemieckich stosunków w okresie 

pozimnowojennym.  

Pierwsza część pracy zatytułowana „Niemcy w Polsce. Od negacji do 

instytucjonalizacji mniejszości narodowej” przedstawi historię mniejszości niemieckiej 

w Polsce, biorąc za punkt odniesienia rok 1949 i zakończenie procesu powojennych 

wysiedleń Niemców, uwypuklając zarazem znaczenie roku 1989 dla polsko-niemieckich 

stosunków na poziomie politycznym oraz stanowiska Polski i RFN wobec tej ludności. 

Rozdział drugi pt. „Polityka Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec wobec mniejszości niemieckiej w Polsce” przedstawi ewolucję podejścia obu 

państw do ludności niemieckiej w RP po 1989 r. z punktu widzenia procesu tworzenia 

mechanizmów politycznych, formalno-prawnych i finansowych, które na przestrzeni 

minionego ćwierćwiecza stworzyły system wsparcia tej mniejszości, tworzącego 

warunki do kształtowania i rozwoju jej kulturowej, językowej i tożsamościowej 

odrębności.  

Cześć trzecia opracowania pt. „Mniejszość niemiecka jako aktor polityczny. Rola 

organizacji mniejszości niemieckiej w polskim systemie politycznym”, skupi się 

politologicznej analizie działalności organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce.  

W rozdziale czwartym natomiast, zatytułowanym „Niemieckie partie polityczne i 

organizacje niemieckich wysiedlonych wobec mniejszości niemieckiej w Polsce” autor 

będzie się starał przedstawić znaczenie i wpływ działalności niemieckich partii 

politycznych i organizacji niemieckich wysiedlonych na proces formułowania federalnej 

polityki względem Niemców w Polsce.  

Ostatni rozdział pracy pt. „Mniejszość niemiecka w Polsce jako przedmiot i 

podmiot stosunków polsko-niemieckich politycznych po 1989 r.” będzie próbą 

podsumowania obecności problematyki mniejszości niemieckiej w polsko-niemieckich 

stosunkach politycznych w latach 1989-2014.  

W Zakończeniu zostaną umieszczone najważniejsze wnioski, wypracowane w 

toku analizy poszczególnych rozdziałów oraz odpowiedzi na poszczególne pytania 

badawcze. 

 Stan realizacji projektu jest na etapie wstępnym, trwają rozmowy z Europejskim 

Centrum Badań nad Mniejszościami w Flensburgu nt. możliwości współpracy przy jego 

opracowaniu. 


