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Drodzy i drogie Obywatele i Obywatelki, 

podczas Konferencji Młodzieżowej w Krzyżowej pod hasłem „Polsko-niemiecka przyjaźń” 

jako obywatele Rzeczpospolitej, ale też jako młodzi Niemcy i Niemki oraz młodzi Polacy 

i Polki żyjący w Polsce doszliśmy do wniosku, że nie chcemy i nie możemy pozostać bierni 

i wyłącznie obserwować pogarszania się polsko-niemieckich relacji i dialogu między naszymi 

społecznościami.  

Od pokoleń żyjemy razem, chodzimy do tych samych szkół, pracujemy w tych samych firmach, 

wspólnie dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Tworzyliśmy i tworzymy jedną wspólnotę, która 

choć składa się z różnych kultur, to skupia się na wzajemnej życzliwości. Ponad podziałami 

zawsze był, jest i będzie najważniejszy człowiek, jako istota, która ma prawo do godnego, 

pokojowego życia. 

Dlatego też ze smutkiem przyjmujemy posunięcia polskiego rządu idące w kierunku dzielenia 

naszych społeczeństw. Trudno nam przyjąć działania i decyzję rządu, które bezpośrednio 

doprowadzają do dyskryminacji dzieci, w sytuacji, gdy jako obywatele polscy narodowości 

niemieckiej, mamy prawnie ograniczony dostęp do nauki swojego języka niemieckiego jako 

języka mniejszości. Szanowni Politycy, osoby decydujące o świecie, w którym żyjemy, 

o przyszłości jaka nas czeka – prosimy was - budujmy mosty, a nie mury. Obecnie na świecie 

i w Europie – tak blisko naszych granic – widzimy dramat ludzi, których kwestie polityczne 

wpędzają w konflikt i prowadzą do poróżnienia.  

Pragniemy jako młodzież pozostać ponad tymi podziałami, bez względu na różnice między 

nami, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na interes konkretnych jednostek, które 

próbują nas podzielić. Wyrażamy swój sprzeciw wobec retoryki osób, przyczyniających się do 

niepotrzebnych konfliktów, podziałów i wrogości przeciwko Niemkom i Niemcom.  

Jako Niemcy i Polacy żyjący w Polsce od pokoleń, szanujący się nawzajem, chcemy żyć 

w otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym środowisku, współpracować ze sobą, dążyć do 

harmonii i zgodnego współistnienia. Jesteśmy przekonani, że Wielokulturowość ubogaca i jest 

wartością, którą powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom, ponieważ Europa, a w tym 

Polska, jest i powinna być naszym wspólnym domem. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie naszego apelu 

Uczestnicy i uczestniczki Konferencji Młodzieżowej w Krzyżowej  

 


