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Sz. Pan 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

 

pragniemy serdecznie podziękować za zaproszenie na spotkanie noworoczne                       

z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości 

narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. Niestety ze względu na trwającą 

dyskryminację dzieci mniejszości niemieckiej nie widzimy możliwości przyjęcia 

zaproszenia Pana Prezydenta. Nie wiemy jak mielibyśmy odczytywać słowa                                 

i zapewnienia padające przy okazji takich spotkań, podczas których mowa jest o tym, 

jaką wartością są mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Polskę od pokoleń 

wobec faktu, że jedna z tych mniejszości w ślad za Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

i Nauki z 4 lutego 2022r. jest traktowana gorzej od innych mniejszości narodowych            

i etnicznych zamieszkujących nasz kraj. Informowaliśmy o tym stanie rzeczy Pana 

Prezydenta w naszych pismach m.in. z dnia 2 lutego 2022r. czy 7 marca 2022r., ale 

niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Także inne organy państwa ignorują ten stan 

rzeczy.  

 

W ślad za tym mamy do czynienia z sytuacją jeszcze niedawno niewyobrażalną,                

w której ok. 50 tysięcy dzieci, obywateli polskich należących do mniejszości 

niemieckiej, ze względu na swą przynależność narodową jest traktowanych gorzej od 

dzieci pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych. Dzieciom zabrano czy też 

ograniczono do minimum to, co w podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej jest 

najważniejsze – swobodny dostęp do nauki własnego języka. Ograniczając ilość godzin 

języka niemieckiego z trzech do jednej tygodniowo zabrano dzieciom, ich rodzicom, 

nauczycielom języka niemieckiego, wszystkim członkom mniejszości niemieckiej nie 

tylko język, ale też zraniono ich godność. 

 

Wobec powyższych faktów nie możemy jako reprezentanci tej grupy społecznej, jako 

lojalni obywatele Rzeczpospolitej przejść obojętnie. Obecnie obowiązujące 

dyskryminacyjne prawo oświatowe w tym względzie nie ma nic wspólnego z chętnie 

przywoływaną przez historyków i polityków tolerancją w historii Rzeczpospolitej 

Polskiej. Nie możemy udawać, że nic się nie stało i życie toczy się dalej. Stało się 



  
 

bowiem wiele a skutki tej daleko idącej decyzji z każdym dniem są coraz trudniejsze do 

odwrócenia. Każdy dzień, w którym dzieci nie maja pełnego dostępu do edukacji języka 

niemieckiego jest dla nich, ale i dla kolejnych pokoleń obywateli Rzeczpospolitej 

przyznających się do narodowości niemieckiej dniem straconym. 

 

Pragniemy więc, korzystając z okazji, po raz kolejny zaapelować do Pana Prezydenta            

o podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

      
Rafał Bartek         Bernard Gaida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

 

- Grzegorz Kuprianowicz, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i 

Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

- Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

- Biskup Jerzy Samiec, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 

Rzeczpospolitej Polskiej  


