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Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce w związku z planowanym  

wznowieniem rozmów polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu 

W związku z planowanym na najbliższy czas wznowieniem prac polsko-niemieckiego 

Okrągłego Stołu i w ślad za oświadczeniem Okrągłego Stołu z roku 2011 r. i postulatów tam 

zawartych Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 

rekomenduje przedstawicielom Mniejszości Niemieckiej, biorącym udział w rozmowach, 

podjęcie jako priorytetowych następujących tematów: 

1. Podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości 

w szkołach i przedszkolach i zaniechania wprowadzenia ograniczeń w dostępie do tej edukacji. 

Dostęp do edukacji językowej i sama edukacja języka, który do roku 1989 był zakazany na 

większości terenów zamieszkanych przez Niemców w Polsce po 1945 r., ma ogromne 

znaczenie dla Niemców zamieszkujących w Polsce. Rozwiązania w tym zakresie obecnie 

funkcjonujące nie spełniają oczekiwań środowisk mniejszościowych i nie wypełniają zaleceń 

ratyfikowanej przez polski rząd w 2009 r. Europejskiej Karty Języków Regionalnych 

i mniejszościowych. Do tego dochodzą aktualnie tworzone przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej utrudnienia w postaci ograniczeń w zakresie swobodnego dostępu do edukacji 

językowej, w przypadku chęci nauczania języka niemieckiego zarówno w formie języka 

mniejszości jak i języka obcego, jak i zmniejszenie ilości godzin nauczania tego języka 

w przedszkolach. Tymczasem w przypadku Mniejszości Niemieckiej w związku z zaszłościami 

historycznymi każdy dostęp do języka i możliwości jego nauki jest istotny.  

2. Utworzenia Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. Historia 

Mniejszości Niemieckiej w Polsce nie doczekała się do tej pory ani w Polsce ani w Niemczech 

miejsca w którym w sposób otwarty byłaby przedstawiona, zaprezentowana. Nie mogąc 

zapoznać się z własną historią każdy naród ma nie tylko problem ze swoją tożsamością ale 

naraża się również na przekaz obarczony stereotypami. Dlatego tak istotne jest powstanie 

miejsca spotkań, gdzie historię i dziedzictwo Niemców w Polsce będą mogli poznać zarówno 

ci należący do tej społeczności jak i ci do niej nienależący. Tylko w ten sposób można łamać 

stereotypy i dać szanse obu narodom na bliższe poznanie. Postawnie Centrum wymaga 

wsparcia rządów niemieckiego i polskiego. 

3. Zwiększenia wsparcia dla Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Instytut 

naukowy zajmujący się na co dzień historią Niemców w Polsce jest bardzo potrzebny. 

Gromadzenie tej wiedzy, jej archiwizacja i digitalizacja są warunkiem koniecznym do tego aby 

móc później te zbiory udostępniać i upowszechniać. Obecna formuła funkcjonowania Centrum 

jako projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, z jedną osobą zatrudnioną na etacie, nie 

jest w stanie spełnić tych wymogów i potrzeb, jakie w tym zakresie już dzisiaj funkcjonują. 

Dlatego też oczekujemy wsparcia dla osobnego podmiotu prawnego, który ramach własnej 

działalności, z własnym budżetem i siedzibą będzie mógł w sposób profesjonalny ten temat 

podjąć. 



  
 

 

Zjazd Delegatów w obliczu braku postępu w ostatnich latach w zakresie realizacji postulatów 

zapisanych w deklaracji Okrągłego Stołu z 2011 r. oczekuje podjęcia konkretnych kroków, 

dających Niemcom żyjącym w Polsce możliwości rozwojowe w zakresie dbania o rozwój 

i podtrzymanie własnej tożsamości kulturowej i językowej. Jako szczególne pilne uznaje się 

rozwiązanie aktualnych problemów dotyczących edukacji językowej w szkołach 

podstawowych związanych z ograniczeniami wprowadzonymi w tym zakresie przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Góra św. Anny, dnia 11 maja 2019 r.  


