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Rezolucja w sprawie ograniczeń w zakresie nauczania języka ojczystego  

mniejszości niemieckiej w Polsce 

 

Jako delegaci organizacji członkowskich Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 

w Polsce oraz organizacji z nim stowarzyszonych, zgromadzeni na Górze Św. Anny, a także jako 

przedstawiciele licznej grupy obywateli polskich, którzy przyznają się do swojej niemieckiej tożsamości 

narodowej i kulturowej, kierujemy do naszych członków następujące przesłanie oraz do rządów Polski 

i Niemiec. 

 

W dniu 4 lutego 2022 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki postanowiono zmniejszyć liczbę 

godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z trzech do jednej godziny w 

tygodniu. Jednocześnie zakres nauczania wszystkich innych języków mniejszościowych nauczanych w 

Polsce pozostał niezmieniony. Rozporządzenie to, wprowadzające bezpośrednią dyskryminację 

mniejszości niemieckiej poprzez ograniczenie dostępu do edukacji mniejszościowej tylko dzieciom i 

młodzieży jednej społeczności, zmieniło wszystko, co zostało zbudowane w ostatnich dziesięcioleciach 

w odniesieniu do polityki mniejszościowej Państwa Polskiego. Decyzja ta jest tym bardziej 

rozczarowująca, że została podjęta w roku 30. rocznicy przyjęcia przez Radę Europy Europejskiej karty 

języków regionalnych lub mniejszościowych, czyli umowy prawa międzynarodowego, która jest 

pomocna w zachowaniu języków mniejszościowych w Europie. Należy tu podkreślić, że od czasu 

ratyfikacji Karty wiele zobowiązań nie zostało jeszcze zrealizowanych, a wśród zaleceń wielokrotnie 

pojawia się wezwanie do umożliwienia nauczania w języku niemieckim na terenach zamieszkałych 

przez mniejszość niemiecką. Zamiast tego w 2018 r. Ministerstwo zmniejszyło liczbę lekcji języka 

niemieckiego w ostatnich klasach szkoły podstawowej, a od tego roku dotyczy to już wszystkich grup 

wiekowych. W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której język niemiecki jest w Polsce 

marginalizowany. Od miesięcy przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej prowadzą niestrudzoną 

kampanię na rzecz wycofania tego rozporządzenia.   

 

Język w decydujący sposób kształtuje obraz człowieka; jest też jednym z najważniejszych fundamentów 

tożsamości kulturowej. W sytuacji dyskryminacji mniejszości niemieckiej wskazujemy więc wyraźnie 

na podstawowe normy krajowe i międzynarodowe oraz istniejące prawa, które są dziś w Polsce 

częściowo lekceważone. W odniesieniu do minimalnych standardów dla mniejszości w Unii 

Europejskiej podkreślamy: 

 

"Edukacja jest kluczowym elementem socjalizacji i kształtowania tożsamości, a ciągłość nauczania 

języka ojczystego jest niezbędna dla zachowania tożsamości kulturowej i językowej".1 

Tylko dzięki doświadczeniu akceptacji we wszystkich sferach życia dziecko może rozwinąć stabilną 

tożsamość. Świadomość własnej tożsamości wzrasta między innymi w takim stopniu, w jakim ta 

tożsamość jest uznawana przez innych. Uważamy więc, że konieczne jest w Polsce poszanowanie 

różnorodności językowej i promowanie nauki języków obcych. Należy uznać znaczenie każdego języka 

mniejszości. Język niemiecki musi być chroniony i promowany w Polsce jako zagrożony aspekt 

europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy wprowadzone 

rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki powoduje stygmatyzację dzieci mniejszości niemieckiej, 

które są traktowane inaczej niż dzieci innych mniejszości mieszkających w Polsce.  

 

 

 

 

 

 
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych dla mniejszości w UE (wersja polska: 
ZNSSK) 



  
 

"Nauczanie języków mniejszości przyczynia się do wzajemnego zrozumienia między środowiskiem 

większościowym i mniejszościowym oraz zbliża do siebie społeczności".2 

Jesteśmy przekonani, że język niemiecki jest cennym dobrem oraz wartością dodaną w dziedzinach 

kultury i gospodarki, przyczyniającą się do rozwoju regionów i całego kraju. Tożsamość osób 

należących do mniejszości niemieckiej oraz tożsamość narodowa większości społeczeństwa są ważne 

i nie wykluczają się wzajemnie. 

 

"Osoby należące do mniejszości mają zagwarantowaną pełną i rzeczywistą równość. Prawa osób 

należących do mniejszości stanowią integralną część uniwersalnych, niepodzielnych i niezbywalnych 

praw człowieka."3 

Język jest prawem człowieka, które należy chronić. Niemcy w Polsce są lojalnymi obywatelami swojego 

państwa i jako mniejszość narodowa mają prawo do tego, by ich język ojczysty był wspierany 

w  państwowym systemie szkolnictwa, aby mogli go zachować jako istotną część swojej tożsamości 

kulturowej. W społeczeństwie demokratycznym prawa mniejszości muszą być aktywnie realizowane 

z poszanowaniem różnorodności kulturowej i językowej. 

 

Zwracamy uwagę na retorykę, która towarzyszy ostatnim decyzjom Polskiego Rządu. Wzmacnia ona 

negatywne nastroje społeczne wobec mniejszości narodowych i etnicznych, a zwłaszcza wobec 

mniejszości niemieckiej. Funkcja pomostowa mniejszości niemieckiej w obrębie państw, a także 

pomiędzy nimi, może być spełniona tylko pod pewnymi warunkami. Dlatego w obliczu niesprzyjającej 

atmosfery oraz faktu, że w tej sytuacji dyskryminacja obywateli polskich narodowości niemieckiej jest 

prawnie usankcjonowana, wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do refleksji nad istotną wartością 

państwa demokratycznego, która wskazuje na fakt, że podstawową zasadą nowoczesnego państwa nie 

jest konflikt, lecz siła dialogu i współpracy. Apelujemy o jak najszybsze zaprzestanie działań 

dyskryminacyjnych i niezwłoczne uchylenie rozporządzenia. Oczekujemy, że standardy ochrony 

mniejszości w Polsce będą respektowane. Zadanie zachowania języka nie może być pozostawione 

wyłącznie mniejszościom, dlatego oczekujemy, że Rząd Polski, w duchu ratyfikowanej przez Polskę 

Europejskiej karty językowej, odegra aktywną rolę w kształtowaniu niemieckojęzycznego systemu 

szkolnictwa w Polsce. 

 

Zgromadzenie delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

wzywa Rząd Federalny do wywiązania się ze szczególnej odpowiedzialności za wszystkich rodaków 

i do podjęcia konkretnych działań politycznych, aby mniejszość niemiecka nie była narażona na 

niebezpieczeństwo instrumentalizacji na tle napiętych stosunków międzypaństwowych. Mamy nadzieję, 

że uchylenie dyskryminującego rozporządzenia pozostanie w centrum zainteresowania polityki 

mniejszościowej Rządu Niemieckiego. 

 

Tam, gdzie jest wola, znajdzie się też i sposób. Cieszyłaby nas zatem wola ze strony Polskiego Rządu, 

by postrzegać mniejszość niemiecką jako ubogacenie społeczeństwa większościowego, a ze strony 

Rządu Niemieckiego − wola aktywnego wspierania rodaków w Polsce na obszarze ochrony języka tak, 

by możliwa była droga ku bezpiecznej przyszłości języka niemieckiego.   

 

 

 

 

 

 

Góra Św. Anny, dnia 28 maja 2022 r. 

 
2 Ibid. 
3 Ibid. 


