
Zaproszenie na Polsko-Niemieckie Forum Samorządowe 
 
Szanowni Przedstawiciele polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i regionów, 
  
wojna w Ukrainie sprawiła, że jeszcze bardziej zbliżamy się do siebie. Jesteśmy w tej chwili świadkami 
niespotykanej dotąd  gotowości do niesienia pomocy ze strony polskich i niemieckich miast, powiatów, 
gmin i regionów. Liczba uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy do Polski, przekroczyła już znacznie 2 mln 
osób. Także w Niemczech, u zachodniego sąsiada Polski, przebywa obecnie kilkaset tysięcy osób, które 
musiały uciekać przed wojną w Ukrainie. 
 
Również spontaniczna gotowość niesienia pomocy wielu prywatnych osób i stowarzyszeń w Polsce i 
Niemczech jest ogromna. Chcielibyśmy przy tej okazji Państwu oraz mieszkańcom Państwa gmin i 
regionów przekazać za to wyrazy wielkiej wdzięczności i uznania. Te liczne istniejące już od dawna 
partnerstwa, które w obliczu obecnego wyzwania wzajemnie się wspierają, są wymownym znakiem 
ogromnej solidarności w stosunkach polsko-niemieckich i stają się często podstawą współpracy 
społeczeństw obywatelskich. 
 
Wszyscy, którzy przybywają do Unii Europejskiej –  w tym wiele kobiet i dzieci – potrzebują z jednej 
strony szybkiej doraźnej pomocy, z drugiej zaś strony, w perspektywie średnioterminowej, także 
mieszkania, miejsc w szkole i przedszkolu, pomocy w nauce języka, dostępu do opieki zdrowotnej, 
miejsc pracy i dużo więcej. To stawia nas wszystkich przed istotnymi wyzwaniami i wymaga nowych, 
kreatywnych rozwiązań na wszystkich płaszczyznach. 
  
Związek Miast Polskich, Niemiecka Sekcja Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Ambasada 
Niemiec w Warszawie, przy wsparciu Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Polityki Praw Człowieka 
Luise Amtsberg uzgodnili, że udostępnią przestrzeń do skutecznej interaktywnej wymiany 
doświadczeń. Chcemy więc zebrać te tak liczne doświadczenia różnych samorządów i partnerstw, 
udostępnić je szerokiemu gronu zainteresowanych oraz uczyć się od siebie nawzajem, w celu 
zapewnienia jak najlepszej opieki nad uchodźcami. 
 
W związku z tym zapraszamy Państwa na wspólne Polsko-Niemieckie Forum Samorządowe w dniu 
8.04. w godzinach 11.00-13.00, którego celem jest wspieranie bezpośredniej wymiany doświadczeń. 
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. 
  
W załączeniu znajduje się program ramowy. Szczegółowy program prześlemy przed spotkaniem wraz 
z danymi dostępu. 
  
Cieszymy się na liczne uczestnictwo i prosimy o zgłoszenie udziału pod następującym linkiem: 

https://forms.office.com/r/LdSA7pFK8f (formularz w j. polskim) 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
Arndt Freytag von Loringhoven Christiane Horsch Zygmunt Frankiewicz 
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