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Rezolucja z okazji 15-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 

języku regionalnym 

Zgromadzeni na Górze Św. Anny przedstawiciele społeczności Niemców w Polsce w ramach 

Zebrania Delegatów ZNSSK niniejszym stanowiskiem pragną uczcić przypadającą w 

bieżącym roku 15 rocznicę powstania „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym”. Jako społeczność, której w okresie PRL poza jednym wyjątkiem 

nie tylko odmówiono uznania za mniejszość narodową, ale także poddano przymusowej i 

sterowanej asymilacji eliminując język niemiecki z przestrzeni publicznej oraz zabraniając 

jego nauki, w sposób szczególny dostrzegamy jej znaczenie. W demokratycznej Polsce była 

ona realizacją uchwały o mniejszościach narodowych uchwalonej przez Solidarność w 1980 

roku oraz kontynuacją formalnego uznania istnienia i praw kulturowych i językowych 

Niemców zawartego w Traktacie miedzy RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy z 1991 roku. Ustawa odpowiada i uszczegóławia zapis Konstytucji z 1997 roku, 

gdzie w art.35 zapisano prawa mniejszości narodowych. Jej uchwalenie poprzedziła 

wieloletnia praca posłów, z wielkim udziałem posłów Mniejszości Niemieckiej, oraz 

przełamywanie oporów wielu polityków i przedstawicieli społeczeństwa przywiązanych do 

fałszywego obrazu państwa monoetnicznego. Jej uchwalenie było zwycięstwem wszystkich 

zwolenników pełnej demokratyzacji i społeczeństwa otwartego na inność i wielokulturowość. 

W sensie praktycznym ustawa zbierała rozproszone w innych przepisach prawa mniejszości 

narodowych oraz ustanawiała nowe, do których należy m.in. uregulowanie możliwości 

stosowania nazw dwujęzycznych i języka pomocniczego. W tym zakresie ustawa stanowiła 

również realizację ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości 

narodowych. Realizacja wielu z tych przepisów, nie bez oporu, dokonała zmiany jakościowej 

w zakresie pozycji mniejszości narodowych, a w tym mniejszości niemieckiej. Samo 

zdefiniowanie mniejszości, wprowadzenie mechanizmu Komisji Wspólnej czy w końcu 

wprowadzenie możliwości ustawiania tablic dwujęzycznych ale i języka pomocniczego miały 

i mają ogromne znaczenie w kontekście postrzegania mniejszości i ich praw przez ogół 

społeczeństwa. Dzisiaj na Górnym Śląsku w 31 gminach na wjeździe do miejscowości oprócz 

polskiej wita wszystkich także nazwa niemiecka. Trzeba jednak odnotować, że ostatnia 

miejscowość z dodatkową nazwą w języku niemieckim dostała to prawo w 2014 roku.   

Wnioski złożone przez 4 kolejne gminy oczekują na rozpatrzenie.   

Są też inne obszary, w których ustawa nie dokonała oczekiwanego przez środowiska wielu 

mniejszości narodowych przełomu i nadal nie gwarantuje obywatelom polskim innej 

narodowości, pewności przetrwania ich wspólnot etnicznych i języka. Niewątpliwie takim 

obszarem jest oświata, której niedostosowanie do potrzeb dużej liczby rodzin niemieckich jest 

również od lat dostrzegane przez ekspertów Rady Europy, zwracających uwagę na zupełny 

brak w Polsce szkół z niemieckim językiem nauczania oraz niewielką ofertę nauczania w 

dwóch językach. Ten brak stoi w sprzeczności z ratyfikowaną przez RP Europejską Kartą 

Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Niestety w tym zakresie dostrzegamy w 

ostatnich latach dalsze pogorszenie sytuacji poprzez zakaz wyboru przez dzieci mniejszości 

niemieckiej języka niemieckiego, zarówno jako języka mniejszości i zgodnie z prawem jako 

języka obcego.  
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Od lat środowiska mniejszości narodowej także oczekują zwiększenia środków w zakresie 

finansowania rozwoju kultury mniejszości, stworzenia mniejszościowych instytucji kultury, 

poprawy funkcjonowania Komisji Wspólnej, która jest niewątpliwie ważnym miejscem 

wymiany poglądów, ale nie stała się miejscem inicjowania nowych kierunków, zmian 

legislacyjnych i rozwoju praw mniejszości narodowych w Polsce, które wobec postępu w 

wielu krajach UE stanęły w miejscu.  

Apelujemy, aby po 15 latach obowiązywania ustawy i odrzuconej próby jej nowelizacji,  

wobec uzasadnionych potrzeb, występujących braków w pełnej realizacji już 

zagwarantowanych praw mniejszości oraz zgłaszanych zastrzeżeń instytucji 

międzynarodowych, podjąć szeroki dialog na temat poprawy stanu realizacji praw 

mniejszości narodowych i etnicznych. Tylko wtedy będziemy mogli spokojnie patrzeć w 

przyszłość wierząc, że jako obywatele RP uchronimy swoją tożsamość narodową, 

przywrócimy i uchronimy rolę języka niemieckiego w naszych rodzinach, a swoją niemiecką 

kulturą w jej śląskim, pomorskim, mazurskim i warmińskim wymiarze regionalnym nadal 

będziemy mogli wzbogacać kulturę Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 

 

Góra Św. Anny, dnia 9 października 2020 r. 


