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Rezolucja w sprawie stanu niemieckiego dziedzictwa w Polsce 

 

Delegaci Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych zgromadzeni na swoim 

walnym zebraniu na Górze Św. Anny, miejscu wielowiekowej spuścizny religijnej i kulturowej 

Śląska z szacunkiem dla historii, która poprzez wielkie i małe, radosne i tragiczne wydarzenia 

doprowadziła nas do współczesnej pokojowej koegzystencji państw i narodów w integrującej 

się Europie, zwracają się do władz państwowych i samorządowych z następującym 

przesłaniem.  

Wychodząc z przekonania, że obecny pokój i współpracę zawdzięczamy przede wszystkim 

wzajemnej akceptacji i tolerancji dla różnych kultur i języków i ich znaczenia dla wspólnego 

dziedzictwa europejskiego dostrzegamy pilną potrzebę jego konsekwentnej ochrony. 

Doceniamy ewolucję, która dokonuje się po kilkudziesięciu latach zarówno propagandowego 

jak i społecznego wykluczania niemieckiej spuścizny kulturowej obecnych polskich ziem 

zachodnich i północnych. Jednak to wykluczenie spowodowało, że po roku 1945 dewastacji i 

zrujnowaniu uległa znaczna część tego europejskiego dziedzictwa. W wyniku przesunięcia 

granic oraz niemal całkowitej wymianie ludności stało się ono tego milczącą ofiarą, która w 

dużej części przetrwała wojnę, ale nie zdołała przetrwać pokoju. Podsycana propagandowo 

obcość kulturowa oraz ideologiczna w socjalistycznym państwie oraz obcość konfesyjna w 

społeczeństwie w znakomitej większości katolickim dla tysięcy obiektów na Śląsku, Pomorzu, 

Mazurach i Warmii  była wyrokiem śmierci. Niestety także w ostatnich 30 latach z powierzchni 

ziemi zniknęły następne pałace, rezydencje, kościoły, cmentarze i pomniki. Stały się ofiarą 

prywatyzacji PGR-ów, mizerii finansowej ale i braku dbałości władz lokalnych czy 

bezczynności wszystkich szczebli państwowego systemu ochrony zabytków. Lista zaniedbań 

kolejnych rządów jest ogromna.  

ZNSSK w Polsce i zgrupowane w nim regionalne organizacje Mniejszości Niemieckiej pośród 

swych statutowych celów wymieniają także dbałość o niemieckie dziedzictwo kulturowe i 

poszerzanie wiedzy o historii swej ojczyzny. Nawiązując do tego celu, jako obywatele 

Rzeczpospolitej Polskiej apelujemy o podjęcie działań systemowych na szczeblu rządowym, 

które tej ogromnej choć niewymiernej stracie w skali Europy powinny zaradzić. Przypadki 

niszczenia tego dziedzictwa dokonują się najczęściej bez rozgłosu, ale niemal codziennie. W 

ostatnim czasie do prasy przedostało się kilka przypadków zrównania z ziemią niemieckich 

cmentarzy ewangelickich bez jakiejkolwiek dbałości o godność tam pochowanych zmarłych. 

W zupełnej ciszy popadają w ruinę kolejne zabytki na ziemiach do 1945 roku znajdujących się 

w granicach Niemiec.  

Apelujemy o stworzenie rządowego programu, którego celem byłby przegląd stanu 

materialnego dziedzictwa kulturowego na Śląsku, Pomorzu, Mazurach i Warmii, dokonanie 

inwentaryzacji cmentarzy niemieckich, ale także podwyższenia środków finansowych w 

dyspozycji wojewódzkich konserwatorów zabytków na terenach zachodnich i północnych 

Polski (był to jeden z postulatów MN w ostatnich wyborach parlamentarnych), które są 

proporcjonalnie niższe w porównaniu do pozostałych regionów kraju.  

Szacunek i wdzięczność wyrażamy przede wszystkim społecznikom i organizacjom, które 

nagłośniły swymi skromnymi środkami a przede wszystkim zapałem starają się zapobiegać 

kolejnym dewastacjom, pieczołowicie dbają o szacunek dla niemieckich grobów i ich resztek, 

często zastępując administrację państwową i samorządową w ich obowiązkach. Dostrzegamy 

szlachetne działania władz samorządowych szczególnie w centrach dużych miast na Śląsku, 

Pomorzu, Mazurach i Warmii, gdzie z pieczołowitością pielęgnuje się a nawet przywraca do 

przestrzeni publicznej to dziedzictwo. Jednak przykłady Wrocławia, Gdańska czy Olsztyna nie 



  
 

powinny przysłaniać nikomu stanu i zagrożeniu na jakie wystawione są zabytki wielowiekowej 

kultury w innych miastach a zwłaszcza na terenie mniejszych gmin i miasteczek. Wobec 

ogromu i wartości niemieckiego dziedzictwa kulturowego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej nie może być ono pozostawione jedynie na barkach lokalnych budżetów czy 

społecznych inicjatyw.  

Oprócz niewątpliwych finansowych źródeł degradacji tysięcy zabytków dostrzegamy, że jedną 

z przyczyn jest także systemowy niedobór wiedzy na temat niemieckiego dziedzictwa 

kulturowego na terenie Polski skutkujący brakiem wrażliwości na jego wartość. Apelujemy 

więc o zmiany w programach nauczania historii i innych przedmiotów by wiedza o historii 

regionalnej stała się obowiązkowym ich elementem. W ten sposób stałaby się powszechna, a 

tylko powiązanie dziedzictwa materialnego z kontekstem historycznym może budować 

identyfikację współczesnych mieszkańców z całą, także niemiecką przeszłością ich ojczyzn.  

Uważamy, że ta wielokulturowa spuścizna poprzednich pokoleń powinna na nowo stać się 

tematem rozmów polsko-niemieckich w ramach relacji dwustronnych, ale także z powodu ich 

znaczenia dla kultury całej wspólnoty europejskiej. To na obecnym terenie Polski żyli i tworzyli 

kulturę niemiecką i europejską takie postacie jak Joseph Freiherr von Eichendorff, Gerhart 

Hauptmann, Johann Gottfried Herder, Martin Opitz czy Angelus Silesius, setki naukowców, 

pisarzy i artystów, których dzieło ma ponadnarodowy charakter i pamięć o nich powinna być 

troską obydwu państw.  

Nasz apel kierujemy do Prezydenta, Premiera oraz Sejmu RP.  

 

 

 

 

Góra Św. Anny, dnia 9 października 2020r.  

 


