
Koordynatorzy  obu  rządów  wyrażają  zadowolenie  z  polsko - niemieckiego  Roku  

Jubileuszowego 

 

Jakub Skiba, Koordynator do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej, oraz 

Dietmar Woidke, Koordynator Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygra-

nicznej, przy okazji polsko-niemieckich Konsultacji Międzyrządowych w Berlinie wyrazili 

swoje zadowolenie z obchodów Roku Jubileuszowego „25 lat dobrego sąsiedztwa”. 

Koordynatorzy z zadowoleniem odnotowali dużą liczbę wydarzeń politycznych i społecznych 

na wszystkich płaszczyznach w Polsce i Niemczech z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia 

polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zwłaszcza ob-

szar przygraniczny, na którym istnieje gęsta sieć dobrosąsiedzkich powiązań i codziennych 

możliwości kontaktu, jest wyznacznikiem jakości stosunków bilateralnych. Rok jubileuszowy 

pokazał, iż partnerstwa miast, uczelni i szkół są silnym fundamentem łączącym obydwa kraje 

na linii styku wzdłuż Odry i Nysy. 

Koordynatorzy przyjęli do wiadomości Zalecenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządo-

wej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 3 czerwca 2016 roku i oświadczyli:  

1. Region przygraniczny potrzebuje dobrych połączeń transportowych. Na szczeblu 

regionalnym w ostatnim czasie osiągnięte zostały postępy, do których w znacznym stop-

niu przyczynił się  pierwszy Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy. Efektem dobrej współ-

pracy jest „Pociąg do Kultury“ między Berlinem a Europejską Stolicą Kultury, Wrocła-

wiem oraz nowe bezpośrednie połączenia kolejowe pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim 

a Berlinem oraz Zieloną Górą a Berlinem, jak również dobre bezpośrednie połączenie 

Warszawy z Berlinem przez Poznań oraz poprawa skomunikowania Wrocławia z Drez-

nem. Ogólnie rzecz biorąc, połączenia pomiędzy Szczecinem a Berlinem oraz Wrocła-

wiem a Berlinem nie są jednak jeszcze satysfakcjonujące i dostatecznie atrakcyjne dla pa-

sażerów. Zgodnie z zaleceniem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współ-

pracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 3 czerwca 2016 roku obaj Koordynatorzy jesie-

nią 2016 roku zaproszą na drugi Polsko-Niemiecki Szczyt Kolejowy w Polsce z udziałem 

przedstawicieli Rządów, przedsiębiorstw kolejowych, regionów oraz miast i gmin oby-

dwu państw. 

2. Pielęgnowanie języka ojczystego ma dla Polaków w Niemczech oraz mniejszości nie-

mieckiej w Polsce duże znaczenie. Zwłaszcza wdrożenie dokumentu strategicznego 

pn. „Wspieranie języka polskiego jako języka kraju pochodzenia”, przyjętego 

w 2013 roku przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury, Oświaty i Nauki Krajów Związ-

kowych Republiki Federalnej Niemiec, jest ważnym krokiem w celu realizacji postulatów 

obywateli pochodzenia polskiego w Niemczech, a tym samym wypełnienia zobowiązań 

Traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku. Z zadowoleniem odnotować należy osiągnię-

cia niektórych krajów związkowych w tej dziedzinie, aczkolwiek „dobre praktyki” należy 

szerzej rozpropagować, także w celu rozbudzenia zainteresowania i motywacji uczniów 

do nauki języka polskiego. W związku z tym kraje związkowe powinny dokonywać prze-

glądu stanu wdrożenia powyższego dokumentu. 

3. Działania ratunkowe po obydwu stronach Odry mogą ratować życie. Możliwie szybko 

należy teraz zawrzeć porozumienia o współpracy określające warunki realizacji polsko-

niemieckiej Umowy Ramowej o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. 

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej 

będzie nadal monitorowała tę sprawę. 



4. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) od 25 lat wnosi istotny wkład we 

wspieranie przyjaznych relacji między Polską a Niemcami w dziedzinie współpracy mło-

dzieży. Oba kraje wyposażają – w miarę swoich możliwości - budżet  PNWM  w środki 

finansowe.. W tym kontekście należy docenić zwiększenie rocznego wkładu Rządu Rze-

czypospolitej Polskiej na rzecz PNWM o 1 mln PLN. Obydwaj Koordynatorzy zgodnie z 

rezolucją Bundesratu z dnia 17 czerwca oraz z apelem Polsko-Niemieckiej Komisji Mię-

dzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z dnia 3 czerwca będą anga-

żować się na rzecz dalszego zwiększenia wkładów na rzecz PNWM.  

5. Współpraca organów bezpieczeństwa w regionie przygranicznym w ostatnich latach 

osiągnęła szczególną jakość. Dotyczy to zarówno współpracy policji i straży pożarnej, jak 

też transgranicznej ochrony przeciwpowodziowej. Polsko-Niemieckie Centrum Współ-

pracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku jest przykładem sukcesu, 

który jest sygnałem dla  ewentualnego powołania kolejnych takich instytucji współpracy. 

Współpraca polskich i niemieckich organów bezpieczeństwa pokazuje, że system otwar-

tych granic w strefie Schengen może funkcjonować prawidłowo. W lipcu organy bezpie-

czeństwa obydwu krajów po raz kolejny będą mogły dać przykład swojej efektywnej 

współpracy, kiedy to z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz Szczytu 

NATO w Warszawie czasowo przywrócone zostaną kontrole graniczne między Polską i 

Niemcami. Obydwaj Koordynatorzy uzgodnili, że w ramach wspólnej wizyty w Świecku 

na miejscu zapoznają się ze stanem współpracy. 

6. W minionych latach Nagrodą Polsko-Niemiecką wyróżniono wiele osobistości, które  

zasłużyły się w działaniach na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej. Tym samym Nagroda 

Polsko-Niemiecka odgrywa szczególną rolę w ramach stosunków bilateralnych. Obydwaj 

Koordynatorzy są zgodni, aby w przyszłości przy wyborze kandydatów do Nagrody w 

jeszcze większej mierze niż dotychczas uwzględniane były realizowane przez nich nowe, 

zorientowane na przyszłość inicjatywy. Ponadto Koordynatorzy podkreślili potrzebę po-

wołania nowych polskich członków do Komitetu Nagrody. 

7. Obydwaj Koordynatorzy uzgodnili ponadto, że w przyszłości w ramach osobistych spo-

tkań będą regularnie wymieniać informacje na temat stanu współpracy transgranicznej 

oraz inicjować i wspierać dalszy rozwój wspólnych polsko-niemieckich projektów i ini-

cjatyw.  


