
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

Nr 1 u. –i 2/ 2022                        Jahrgang 22 / Rok Wydania 22                               Januar- Februar/ Styczeń- Luty 
 
 

 

          

KRIEGE 
 
Die Welt ist verwirrt,  
handeln fällt ihr schwer,  
Terror, Gewalt und Tod, 
 Hass der Religionen,  
treibt viele Menschen in Not,  
finden keinen Ort zum wohnen.  
Frauen und Kinder ohne Schutz,  
Männer lassen ihr Land im Stich.  
Verteidigen ihr Land? Warum?  
Europa soll es richten,  
die Aufgabe dieser Männer übernehmen . 
„Männer, ihr solltet euch schämen“. 
 
     Roland Hellmann 
       

 

 

 

  

 

 

 
WOJNY 

Świat jest zakręcony i 
 źle się w nim dzieje. 
Terror, śmierć i przemoc  
także religijna  
wpędza wielu w biedę. 
Kobiety i dzieci całkiem bez ochrony,  
nie znajdują dla siebie bezpiecznego miejsca, 
 bowiem ich mężczyźni porzucają kraj na łasce losu. 
Mają bronić swego kraju? A po co? 
Toż Europa znajdzie jakieś rozwiązanie 
i przejmie ich zadanie... 
 „Jak tak można żyć?  
Wstydź się, chłopie, wstydź 
 
Tłumaczenie: Małgorzata Hellmann 
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ul. Podwale 76, PL-50-449 Wroclaw 
Tel: +48-71-3772721, Fax: +48-71-3424114 
e-mail: L@bres.diplo.de 

Internet: www.breslau.diplo.de 

liebe Freundinnen und Freunde des Generalkonsulates Breslau, 

es ist nun genau 31 Jahre her, dass am 3. Oktober 1990 der Einigungsvertrag in Kraft trat, mit dem die 
frühere DDR der Bundesrepublik Deutschland beitrat, der der 40 Jahre dauernden Teilung Deutschlands ein 
Ende setzte und die staatliche Einheit Deutschlands wiederherstellte. 

Leider mussten wir uns - wie bereits im vergangenen Jahr - schweren Herzens entschließen auch 2021 auf 
den eigentlich traditionellen Empfang im Generalkonsulat zu verzichten, um angesichts der sich wieder 
verstärkenden Pandemie Ihre und unsere Gesundheit nicht zu gefährden. 

31 Jahre bedeuten, dass eine ganze Generation erwachsen geworden ist, für welche die deutsche Einheit 
etwas Alltägliches - im Grunde die Normalität - ist. Das ist gut so und soll auch so bleiben. Nur darf aus 
dieser Normalität nicht eine nicht mehr wahrgenommene Selbstverständlichkeit werden. Auch aus diesem 
Grund feiern wir in Deutschland und in den Auslandsvertretungen überall auf der Welt jedes Jahr am 3. 
Oktober die Deutsche Einheit und erinnern an den Mut und den Kraftaufwand derjenigen, welche diese 
Einheit herbeigeführt haben und uns eine Freiheit bescherten, die leider in vielen Teilen der Welt noch nicht 
erreicht ist. 

Dabei darf und sollte gerade eine deutsche Vertretung in Polen auch daran erinnern, dass der Mauerfall und 
die darauffolgende Wiedervereinigung ein Produkt nicht bloß innerdeutscher, sondern internationaler 
Entwicklungen war, welche hier in Polen ihren Anfang nahmen. Mit der Gründung der polnischen 
Gewerkschaft Solidarność im Jahr 1980 nahm eine Freiheitsbewegung ihren Anfang, welche ganz Mittel- 
und Osteuropa anspornte und damit entscheidend zum Fall der Berliner Mauer beitrug. Inspiriert von der 
polnischen Bewegung begannen im September 1989 die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Ungarn 
öffnete seine Grenze zu Österreich für DDR-Flüchtlinge. Die dann folgenden Ereignisse in Mitteleuropa und 
in Deutschland sind uns allen bekannt und führten letztlich zum Mauerfall und zum wiedervereinten 
Deutschland. Seit 31 Jahren können wir nun jeweils am 3. Oktober innehalten, dieser Ereignisse gedenken 
und all derjenigen, die dies alles möglich gemacht haben. 

Auf diese Bedeutung unserer internationalen Partner, aber ganz besonders auch Polens für die 
Wiedervereinigung Deutschlands und die Entwicklungen, welche die Bundesrepublik seither hin zu einer 
tatsächlichen Einheit genommen hat, können und dürfen wir mit Stolz blicken. Uns ist bewusst, dass auch 31 
Jahre nach der Wiedervereinigung weiter an der Einheit gearbeitet werden muss. 

Das wiedervereinigte Deutschland hat nach der deutschen Einheit schnell dazu beigetragen, die europäische 
Zusammenarbeit zu stärken. Insbesondere mit dem Nachbarn Polen wurden durch die bald nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands 1990 unterschriebenen Verträge über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit und den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze die Grundsteine für ein gutes 
nachbarschaftliches Verhältnis gelegt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich anschließend maßgeblich 
mit ihren Partnern (zum Beispiel auch im Rahmen des mittlerweile 30 Jahre bestehenden Weimarer 
Dreiecks) dafür eingesetzt, dass Polen in NATO und EU integriert werden konnten. 

 

                        Sehrr geerte Damen und Herren,                    

mailto:L@bres.diplo.de
http://www.breslau.diplo.de/
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Mittlerweile 31 Jahre hat das Generalkonsulat in Breslau hervorragend mit seinen polnischen und deutschen 
Partnern kooperiert. In der Hoffnung, dass das Generalkonsulat im nächsten Jahr endlich wieder gemeinsam 
den deutschen Nationalfeiertag persönlich mit Ihnen begehen kann, möchten meine Mitarbeiter und ich 
Ihnen allen anlässlich des Tages der Deutschen Einheit mit anliegendem süßen Gruß für die gute 
Zusammenarbeit danken. 
                                                                                             

  

 

DER GENERALKONSUL 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Hans Jörg Neumann 
 
Szanowni Państwo, 
 
drogie Przyjaciółki i Przyjaciele Konsulatu Generalnego we Wrocławiu, 
mija dokładnie 31 lat od wejścia w życie w dniu 3 października 1990 r. traktatu zjednoczeniowego, na mocy 
którego była NRD przystąpiła do Republiki Federalnej Niemiec, kładąc kres 40-letniemu podziałowi kraju i 
przywracając jedność państwową Niemiec. 
Z ciężkim sercem musieliśmy podjąć decyzję, że w roku 2021 - podobnie jak w roku ubiegłym - niestety nie 
zorganizujemy tradycyjnego przyjęcia w Konsulacie Generalnym, aby w obliczu znów pogarszającej się 
sytuacji epidemiologicznej nie narażać Państwa i naszego zdrowia. 
31 lat oznacza, że dorosło całe pokolenie, dla którego niemiecka jedność jest czymś powszechnym, a wręcz 
normalnym. Należy się z tego cieszyć i to utrzymywać. Jednak ta normalność nie może stać się czymś 
oczywistym, czymś, co przestajemy dostrzegać. Również z tego powodu w Niemczech i w placówkach 
dyplomatycznych na całym świecie co roku 3 października obchodzimy Dzień Jedności Niemiec i 
wspominamy odwagę i wysiłek tych, którzy doprowadzili do tej jedności i podarowali nam wolność, której 
niestety brakuje jeszcze w wielu częściach świata. 
Jednocześnie przedstawicielstwo Niemiec w Polsce może, a nawet powinno przypominać, że upadek muru i 
następujące po nim zjednoczenie Niemiec było wynikiem nie tylko wewnętrznych przemian w Niemczech, 
ale także przemian międzynarodowych, które rozpoczęły się tutaj, w Polsce. 
Wraz z utworzeniem polskiego związku zawodowego "Solidarność" w 1980 roku powstał ruch 
wolnościowy, który wywołał efekt domina w całej Europie Środkowo-Wschodniej i tym samym w 
decydujący sposób przyczynił się do upadku muru berlińskiego.  
Od września 1989 roku w Lipsku miały miejsce tzw. poniedziałkowe demonstracje, dla których inspiracją 
był polski ruch społeczny. Węgry otworzyły swoją granicę z Austrią dla uchodźców z NRD Wszyscy znamy 
wydarzenia, które nastąpiły w Europie Środkowej i w Niemczech, a które ostatecznie doprowadziły do 
upadku muru i do zjednoczenia Niemiec. Od 31 lat, w dniu 3 października, możemy zatrzymać się i 
upamiętnić te wydarzenia oraz osoby, bez których nie byłyby one możliwe. 
Możemy być dumni z roli naszych międzynarodowych partnerów, w szczególności Polski, w zjednoczeniu 
Niemiec i z procesów, które doprowadziły Republikę Federalną Niemiec do rzeczywistej jedności. Jesteśmy 
świadomi, że pracę na rzecz jedności trzeba kontynuować nawet 31 lat po zjednoczeniu Niemiec. 
Wkrótce po zjednoczeniu Niemcy mogły przyczynić się do zacieśnienia współpracy europejskiej. 
Szczególnie w stosunkach z Polską poprzez traktaty podpisane po zjednoczeniu Niemiec - Traktat o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy - położone zostały fundamenty pod 
dobrosąsiedzkie relacje. Następnie Republika Federalna Niemiec wraz ze swoimi partnerami (m.in. także w 
ramach istniejącego od 30 lat Trójkąta Weimarskiego) podjęła znaczne wysiłki na rzecz zapewnienia Polsce 
integracji z NATO i UE. 
Na przestrzeni tych 31 lat Konsulat Generalny we Wrocławiu doskonale współpracował z polskimi i 
niemieckimi partnerami. Przesyłając w załączeniu słodki upominek z okazji Dnia Jedności Niemiec, 
chciałbym wraz z moimi pracownikami podziękować Państwu za dobrą współpracę. Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku to niemieckie święto państwowe wreszcie będziemy mogli obchodzić wspólnie. 
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AUSSERORDENTLICHE SITZUNG DER GEMEINSAMEN KOMMISSION DER REGIERUNG 

UND 
DER NATIONALEN UND ETHNISCHEN MINDERHEITEN 

25. Februar 2022  geschrieben von Bogna Piter 

Sitzung der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der Nationalen und Ethnischen 
Minderheiten / Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Foto: 
VdG 

Heute, am 25. Februar 2022, fand eine außerordentliche Sitzung der Gemeinsamen Kommission der 
Regierung und der Nationalen und Ethnischen Minderheiten statt, die auf Antrag der Minderheitspartei 
einberufen wurde. Das Hauptthema waren die Maßnahmen, die im Bereich der Minderheitenbildung und 
insbesondere die Änderung des Gesetzes über den Unterricht von Deutsch als Minderheitensprache getroffen 
werden. Die Informationen hat Minister Tomasz Rzymkowski vom Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft vorgestellt. Besorgnis über die Kürzung der Subventionen und ihre Folgen äußerten 
Abgeordneter Ryszard Galla, Vertreter der deutschen Minderheit, Experte und Vertreter anderer 
Minderheiten. In seiner Rede forderte VdG-Vorsitzender Bernard Gaida die Verordnung vom 4. Februar 
zurückzuziehen. Aufgrund von der Situation in der Ukraine, von der die Mitglieder der Kommission tief 
bewegt sind, durfte Minister Rzymkowski lediglich an einem Teil des Treffens teilnehmen. Leider war er 
aber nicht imstande, auf die von den Vertretern der deutschen Minderheit gestellten Fragen zu beantworten. 

Auszüge aus der Rede des VdG-Vorsitzenden, Bernard Gaida, lesen Sie unten:  

Der Hauptpunkt unserer Tagesordnung ist "Information des Ministers für Bildung und Wissenschaft über 
Aktivitäten im Bereich der Minderheitenbildung, insbesondere Gesetzesänderungen in Bezug auf den 
Unterricht von Deutsch als Minderheitensprache und die Kürzung des Bildungsteils der allgemeinen 
Subvention für lokale Regierungseinheiten im Jahr 2022". Nur ein aufmerksamer Leser wird aus diesem Satz 
erahnen, dass es sich um eine dramatische Situation handelt, in der sich mehrere hunderttausend polnische 
Bürger, die sich mit der deutschen Kultur, Sprache und Nationalität identifizierten, befanden. Nach Jahren 
der Überzeugung von Demokratie, wachsender Toleranz und Akzeptanz des Andersseins in der polnischen 
Gesellschaft waren sie tiefst getroffen mit der Einführung in das in Polen geltende Rechtssystem, in die 
Politik gegenüber nationalen und ethnischen Minderheiten und das Bildungsgesetz der Diskriminierung der 
deutschen Minderheit im Allgemeinen und die schmerzhafte Stigmatisierung ihrer Kinder, die Deutsch als 
Sprache einer nationalen Minderheit lernen. (...) 

Als Bürger der Republik Polen, die mit ihren Steuern den Staatshaushalt mitgestalten, die die gleichen 
Rechte und Pflichten haben wie andere Bürger, die sowohl der Mehrheit als auch nationalen und ethnischen 
Minderheiten angehören, überzeugt von der Richtigkeit ihrer Empörung über die Diskriminierung, die auf 
uns angewendet wird, erwarten wir den Rückzug aus dem Rechtsverkehr der Änderung vom 4.02.2022 und 
die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung uns gegenüber. (...) 

Unsere Würde als polnische Staatsbürger wurde auch dadurch verletzt, dass ich noch vor der Abstimmung 
im Sejm an den Präsidenten der Republik Polen, an den Ministerpräsidenten, an den Innenminister, an den 
Marschall des Sejm geschrieben und auf die Absicht aufmerksam gemacht habe, die Verfassungs- und 
Menschenrechte zu verletzen, und wir haben keine Reaktion gesehen. Keine dieser Personen wollte ins 
Gespräch kommen. Das versprochene Gespräch mit Minister Czarnek hinderte ihn nicht daran, die 
bedauerliche Verordnung zu unterzeichnen, was diesem Gespräch die Bedeutung nahm. 

Meine Würde wurde auch durch das Amt des Ministerpräsidenten verletzt, das mich zum Mitglied seines 
eigenen Beratungsgremiums für nationale Minderheiten ernannte und mich ignorierte, indem es ein 
diskriminierendes Bildungsgesetz einführte. Er ignorierte unser gesamtes Komitee. Macht dieses also 

https://www.vdg.pl/de/portal/aktuelles/politik/itemlist/user/757-bognapiter
https://www.vdg.pl/media/k2/items/cache/575d0d80883b1d4e8290f4091c69575c_XL.jpg�
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überhaupt Sinn? 
 
(...) Abschließend möchte ich in nur einem Satz sagen, dass ich absichtlich nicht über das Argument der 
angeblichen Beeinträchtigung des Unterrichts der polnischen Sprache in Deutschland gesprochen habe, weil 
es kein Recht hat, als Grund für die Annahme des Grundsatzes der Diskriminierung einer Gruppe eigener 
Bürger verwendet zu werden, die den Haushalt des polnischen Staates mitgestalten, aus dem diese 
Subvention stammt. Bürger, die die Grenze nicht überschritten haben. Sie war es, die uns einst überquerte, 
was uns zu Bürgern der Polen machte, denen gegenüber wir voll loyal waren und sind. Aber hat sich der 
Staat uns gegenüber als loyal erwiesen? 

Im Allgemeinen zerstört diese Verordnung das System, zerstört Schulen, bedroht Lehrer, schadet Kindern. In 
einem war aber das Bildungsministerium erfolgreich. Es war ihm möglich, die Angst und Furcht der 

Menschen vor einem Staat wiederherzustellen, der sie nicht mag, sie nicht akzeptiert und als Hindernis 
betrachtet. Angst, die in der Volksrepublik Polen von Generation zu Generation weitergegeben wurde, die 

die Identität, Sprache und Würde tötete. Der Antragsteller dieser Änderung, der Abgeordnete Janusz 
Kowalski, sät diese Angst seit Jahren lokal und griff kürzlich zweisprachige Schilder an, war aber ineffektiv, 
denn die demokratischen Strukturen des Staates haben ihm widerstanden. Jetzt hat es die Unterstützung der 

Regierung der Republik Polen gewonnen und die Angst in Schlesien, Ermland und Masuren hat echte 
Formen angenommen. 

 
Bernard Gaida 

Vorstandsvorsitzender des VdG in Polen 
Oppeln, 25. Februar 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Wspólna Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
 

W dniu 25 lutego 2022, na wniosek strony mniejszościowej, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji 
Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem były działania 

podejmowane w zakresie oświaty mniejszościowej, a w szczególności zmiana przepisów prawa dotyczących 
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nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej; informację tę przedstawiał minister 
Tomasz Rzymkowski z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Swoje obawy związane ze zmniejszeniem subwencji 
i jego konsekwencjami wyrazili: poseł Ryszard Galla, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, eksperci oraz 
przedstawiciele innych mniejszości. W swoim wystąpieniu przewodniczący ZNSSK w Polsce Bernard Gaida 

zażądał wycofania rozporządzenia z 4 lutego br. Ze względu na panującą na Ukrainie sytuację, którą 
członkowie Komisji są głęboko poruszeni, minister Rzymkowski mógł uczestniczyć jedynie w części 
posiedzenia. Niestety nie był on w stanie odpowiedzieć na stawiane przez przedstawicieli mniejszości 

niemieckiej pytania. 

Całość przemówienia przewodniczącego ZNSSK w Polsce, Bernarda Gaidy, prezentujemy poniżej: 

Główny punkt w naszym porządku obrad brzmi „informacja Ministra Edukacji Narodowej i Nauki na temat 
działań podejmowanych w zakresie oświaty mniejszościowej, w szczególności zmian przepisów prawa 
dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz obniżenia części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022”. Tylko uważny 
czytelnik z tego zdania domyśli się, że chodzi o dramatyczną sytuację, w której znalazło się kilkaset tysięcy 
polskich obywateli utożsamiających się z kulturą, językiem i narodowością niemiecką. Po latach 
przekonania o demokracji, o rosnącej tolerancji i akceptacji dla inności w polskim społeczeństwie zostali 
uderzeni wprowadzeniem do obowiązującego w Polsce systemu prawnego, do polityki wobec mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz prawa oświatowego dyskryminacji mniejszości niemieckiej w ogóle i bolesnej 
stygmatyzacji ich dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

Nastąpiło to ostatecznie 4.02.2022 poprzez ogłoszenie przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka rozporządzenia wprowadzającego zmiany do „rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły  
i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 
językiem regionalnym”. Zmiana, którą niewątpliwie można nazwać historyczną w dziejach Rzeczpospolitej 
Polskiej, mieści się w jednym prostym zdaniu: „w par. 8 w ust. 3 po wyrazach »w wymiarze 3 godzin 
tygodniowo« dodaje się wyrazy »a w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej – w 
wymiarze 1 godziny tygodniowo«”. Tym zdaniem wprowadzono podział uczniów należących do 
mniejszości narodowych na dwie kategorie ze względu na ich narodowość. 

Panie ministrze, nie wiem czy Pan wie, że są w Polsce szkoły, do których uczęszczają dzieci należące do 
kilku mniejszości narodowych? W takiej szkole dzieci ukraińskie i kaszubskie wyjdą po 1.09 na 3 godziny 
swoich języków a dzieci niemieckie na ... 45 minut. Dzieci się pewnie najpierw ucieszą, że mają mniej 
lekcji, ale za chwilę zaczną się zastanawiać…dlaczego? Ale rodzice, którzy przecież opłacają takie same 
podatki, już wiedzą, że zostali zepchnięci do drugiej kategorii obywateli. Bo Polska uznała ich niemieckość 
za niegodną tak wysokiej subwencji jak ta dla innych narodowości! A więc ich uznała za mniej godnych a to 
powoduje, że głęboko zostali zranieni w swej ludzkiej godności. Francis Fukuyama w swojej najnowszej 
pracy „Tożsamość” pisze, że współczesna polityka tożsamościowa i mniejszościowa to polityka 
godnościowa. 

Czy do godnościowej polityki należy to, że jedna spośród uznanych w Polsce mniejszości narodowych i 
etnicznych poddana zostaje szczególnej dyskryminacji? 

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie podwójnych standardów wobec różnych, znajdujących się w 
podobnej sytuacji grup pozostaje sprzeczne z Art. 1. „Powszechnej deklaracji praw człowieka”, która 
stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni  
i równi pod względem swej godności i swych praw” oraz z Art. 32. Konstytucji RP, który mówi, że: „1. 
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. 
Nikt nie może być dyskryminowany  
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” 
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Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych”. 
Czytamy w niej, że: "Art. 6. 1. Zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości. 2. 
Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu: 1) popierania pełnej i 
rzeczywistej równości w sferze życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego pomiędzy 
osobami należącymi do mniejszości a osobami należącymi do większości; 2) ochrony osób, które są 
obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących skutkiem ich przynależności do mniejszości; 3) 
umacniania dialogu międzykulturowego." Trudno nie zauważyć, że i z tym aktem prawnym sprzeczne jest 
wydane 4 lutego 2022 rozporządzenie. 

Przeciwko tej decyzji, uderzającej w samorządy, nauczycieli, ale przede wszystkim w edukację 
najmłodszych, wyraźne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdzając: "Jako Rzecznik Praw 
Obywatelskich nie mogę zgodzić się na to, aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności 
lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji  
w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, i do których wspierania instytucje państwowe są w 
sposób szczególny zobowiązane". Przeciwko wypowiadali się również przedstawiciele mniejszości 
niemieckiej i innych mniejszości, eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych, 
nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji polonijnych. Petycje przeciwko temu działaniu podpisało już 
kilkanaście tysięcy naukowców, przedsiębiorców i przede wszystkim rodziców. Także Senat RP uznając 
prawa mniejszości za dobro konstytucyjne zaproponował kolejną poprawkę przywracającą obniżoną 
subwencję. Mimo tak licznych głosów sprzeciwu z dniem 27 stycznia 2022 poprawka została ostatecznie 
przegłosowana,  
a środki na nauczanie języka mniejszości – znacznie ograniczone. Jednak nadal było nam trudno uwierzyć, 
że ponad trzydzieści lat po wprowadzeniu ustroju demokratycznego można w tak jawny sposób wprowadzić 
do systemu prawa dyskryminację wobec własnych obywateli ze względu na ich przynależność narodową. 

Towarzysząca powyższym działaniom retoryka wpływa na nasilenie negatywnych nastrojów społecznych 
wokół mniejszości narodowych i etnicznych, a w szczególności mniejszości niemieckiej. W związku więc 
z kształtującą się wokół mniejszości niekorzystną atmosferą oraz faktem prawnego usankcjonowania 
dyskryminacji obywateli polskich niemieckiej narodowości wzywam Rząd RP do wsłuchania się w słowa 
św. Jana Pawła II, który w Orędziu na XXII Światowy Dzień Pokoju – „Poszanowanie mniejszości 
warunkiem pokoju” z 1989 roku zapisał: „Kiedy Kościół mówi o dyskryminacji w ogólności (…) lub o 
dyskryminacji konkretnej, która godzi w grupy mniejszościowe, to zwraca się przede wszystkim do 
własnych członków, niezależnie od ich pozycji czy odpowiedzialności w danym społeczeństwie. Podobnie 
jak nie może mieć miejsca dyskryminacja w Kościele, tak też żaden chrześcijanin nie może świadomie 
zachęcać do tworzenia, ani popierać takich struktur czy postaw, które oddzielają osoby od innych osób, 
grupy od innych grup.” Skoro tak często powołujemy się na jego słowa to dlaczego teraz postępuje się 
sprzecznie z nimi. 

Jako obywatele RP, którzy swoimi podatkami współtworzą budżet państwa, posiadający te same prawa i 
obowiązki jak inni obywatele zarówno należący do większości jak i należący do grup mniejszości 
narodowych i etnicznych, przekonani  
o słuszności swego oburzenia zastosowaną wobec nas dyskryminacją, oczekujemy wycofania z obiegu 
prawnego zmiany  
z dnia 4.02.2022 i przywrócenia wobec nas porządku konstytucyjnego. 

Zwróciliśmy się do instytucji europejskich, Rady Europy, OBWE, Unii Europejskiej i jak na razie z 
wdzięcznością przyjęliśmy fakt, że Komisja Ekspertów Rady Europy natychmiast zareagowała pisząc: 

„Jako Sygnatariusz Karty Polska zobowiązała się do ochrony i wspierania języków regionalnych lub 
mniejszościowych, podejmowania zdecydowanych środków ochronnych oraz do ułatwiania lub zachęcania 
do stosowania języków regionalnych lub mniejszościowych w życiu publicznym i prywatnym. Polska 
zobowiązała się również do oferowania lekcji w języku niemieckim, tj. z niemieckim językiem 
wykładowym. Zobowiązanie to pozostaje niespełnione i jest przedmiotem ponownego zalecenia Komitetu 
Ekspertów w jego najnowszym Podsumowaniu ustaleń monitoringowych. W tym kontekście ostatnie 
wydarzenia oznaczają dalsze osłabienie edukacji języka niemieckiego jako języka mniejszości. Stanowią one 
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krok wstecz  
w stosunku do sytuacji, panującej podczas wizyty Komitetu Ekspertów w Polsce w czerwcu 2021 r. i są 
sprzeczne z celami  
i zasadami Karty.” Zdziwiony szybkością reakcji zapytałem o to w Strassburgu i usłyszałem, że wzięła się 
ona z tego faktu, że od dziesięcioleci w Europie podobnego przypadku nie odnotowano. 

Nasza godność jako obywateli polskich została naruszona także faktem, że jeszcze przed głosowaniem w 
Sejmie zwracałem się na piśmie do Prezydenta RP, do Premiera, do Ministra Spraw Wewnętrznych, do 
Marszałka Sejmu zwracając uwagę na zamiar naruszenia praw konstytucyjnych i praw człowieka i nie 
doczekaliśmy się reakcji. Nikt z wymienionych osób nie zechciał rozmawiać. Obiecana rozmowa z 
Ministrem Czarnkiem nie powstrzymała go przed podpisaniem nieszczęsnego rozporządzenia co odebrało 
sens tej rozmowie. 

Moja godność została też naruszona przez Urząd Premiera, który mianował mnie członkiem własnego 
organu doradczego ds. mniejszości narodowych i mnie zignorował ustanawiając dyskryminacyjne prawo 
oświatowe. Zignorował całą naszą komisję. Czy więc ma ona w ogóle sens? 

W tym roku na obchodach upamiętniających tragedię powojennych obozów w Gliwicach, Świętochłowicach  
i Łambinowicach, powiedziałem z pełnym przekonaniem, że „Dyskryminacja, na którą zamkniemy dziś 
oczy, będzie tylko rosnąć”. 

Na zakończenie tylko jednym zdaniem powiem, że celowo nie mówiłem o argumencie rzekomego 
upośledzenia nauki języka polskiego w Niemczech, gdyż nie ma on prawa być użyty jak powód przyjęcia 
zasady dyskryminacji grupy własnych obywateli współtworzących budżet państwa polskiego, z którego owa 
zabrana subwencja pochodzi. Obywateli, którzy nie przekroczyli granicy. To ona nas kiedyś przekroczyła co 
uczyniło nas obywatelami Polski, której byliśmy i jesteśmy w pełni lojalni. Lecz czy Państwo okazało się 
wobec nas lojalne? 

Generalnie to rozporządzenie burzy system, niszczy szkoły, zagraża nauczycielom, krzywdzi dzieci. 
Natomiast jedno się MEiN udało. Udało się przywrócić ludziom lęk i obawę przed państwem, które ich nie 
lubi, nie akceptuje, uważa za przeszkodę. Lęk, który w PRL przekazywano z pokolenia na pokolenie, który 
zabijał tożsamość, język i godność. Wnioskodawca tej zmiany, poseł Janusz Kowalski, zasiewał lokalnie ten 
lęk od lat, ostatnio atakując szyldy dwujęzyczne, ale nieskutecznie bo demokratyczne struktury państwa mu 
się oparły. Teraz zyskał poparcie Rządu RP i lęk na Śląsku, Warmii  
i Mazurach nabrał realnych kształtów. 

Niemiecki teolog i pastor, stracony przez nazistów, Dietrich Bonhoeffer powiedział: „milczenie wobec zła 
samo jest złem”. 

Bernard Gaida 
Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce 

Opole, dnia 25 lutego 2022 

 
 

 
mehr unter:  

http://tskmn.pl/2022/02/17/die-stellugnahme-des-verbandes-deutscher-gesellschaften-angesichts-der-
gesetzlichen-diskriminierung-der-deutschen-minderheit-in-polen/  

 
 
 

więcej: 
 http://tskmn.pl/pl/2022/02/17/stanowisko-znssk-wobec-prawnej-dyskryminacji-mniejszosci-niemieckiej-w-

polsce/  
 

 
 
 

http://tskmn.pl/2022/02/17/die-stellugnahme-des-verbandes-deutscher-gesellschaften-angesichts-der-gesetzlichen-diskriminierung-der-deutschen-minderheit-in-polen/
http://tskmn.pl/2022/02/17/die-stellugnahme-des-verbandes-deutscher-gesellschaften-angesichts-der-gesetzlichen-diskriminierung-der-deutschen-minderheit-in-polen/
http://tskmn.pl/pl/2022/02/17/stanowisko-znssk-wobec-prawnej-dyskryminacji-mniejszosci-niemieckiej-w-polsce/
http://tskmn.pl/pl/2022/02/17/stanowisko-znssk-wobec-prawnej-dyskryminacji-mniejszosci-niemieckiej-w-polsce/
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Nasz sprzeciw wobec ograniczenia środków na nauczanie języka mniejszości 
 

Poprzez pisma wystosowane do czołowych polityków naszego regionu pragniemy wyrazić sprzeciw wobec 
krzywdzącej środowisko mniejszości narodowych i etnicznych decyzji podjętej przez posłów na posiedzeniu 
sejmu w dniu 17 grudnia 2021, w sprawie przegłosowania i przyjęcia ustawy budżetowej, która zawiera 
poprawkę poselską zmniejszającą finansowanie nauki języka mniejszości narodowych i etnicznych w 
szkołach o prawie 40 milionów … 
 

 

 

http://tskmn.pl/pl/2022/01/19/nasz-sprzeciw-wobec-ograniczenia-srodkow-na-nauczanie-jezyka-mniejszosci/
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Bist du zwischen 18 - 35  

Bist Du bereit, sich gesellschaftlich oder politisch zu engagieren? 

Möchtest du Dinge selbst in die Hand nehmen und dein Umfeld zum Besseren verändern?  
Wir sind auf der Suche nach kreativen jungen Erwachsenen!  
 
Das Förderprogramm für junge Führungskräfte ist die beste Investition in Deine Zukunft. Wir 
bieten ein umfassendes Entwicklungsprogramm, das auf die individuellen Bedürfnisse und 
Kompetenzen zugeschnitten ist. Melde Dich an und nimm an einer Reihe von professionellen 
Workshop-Meetings teil, bei denen wir Dich mit den wichtigsten Fähigkeiten ausstatten- 
personellen, interpersonellen, Leadershipskills und vielen anderen!!  
 
Konfrontiere dich mit sich selbst und werde zum Changemaker!  
 
Zögere nicht, melde Dich heute an! 
http://bityl.pl/voILn 
 
Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite: http://bityl.pl/08aHR  

............................................................................................................................................................................... 

Masz 18- 35 lat  

 
Chętnie angażujesz się społecznie lub politycznie? 
 
Chciałbyś wziąć sprawy w swoje ręce i zmieniać otoczenie na lepsze?  
Poszukujemy właśnie Ciebie!  
 
Akademia Młodych Liderów MN to najlepsza inwestycja w Twoją przyszłość. Oferujemy 
kompleksowy program rozwoju dostosowany do indywidualnych potrzeb i kompetencji. Zgłoś się i 
weź udział w cyklu profesjonalnych spotkań warsztatowych, podczas których wyposażymy Cię w 
niezbędne umiejętności - osobiste, interpersonalne, przywódcze i nie tylko!  
 
Zmierz się z własnym Sobą i zostań inicjatorem zmian!  
 
Zgłoś się już dziś! Link do ankiety zgłoszeniowej: http://bityl.pl/voILn 
 
 
 
 
                                  Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:    
                                                          http://bityl.pl/08aHR    
 
 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz drugi rozpoczyna rekrutację do programu 
szkoleniowego Akademii Młodych Liderów MN. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 
do 35 lat, które są związane z Mniejszością Niemiecką oraz wykazują chęć zaangażowania się w środowisko 
Mniejszości Niemieckiej. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu niemieckiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (BMI). 
Oferujemy kompleksowy program rozwoju dostosowany do indywidualnych potrzeb i kompetencji. Pod 
okiem doświadczonych trenerów personalnych będzie można rozwinąć umiejętności osobiste oraz 

http://bityl.pl/voILn
http://bityl.pl/08aHR
http://bityl.pl/voILn
http://bityl.pl/08aHR
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interpersonalne. Szkolenia odbywać się będą na terenie Opola. Cykl 5 szkoleń umożliwia skonfrontowanie 
się z własną osobą – z zaangażowaniem społecznym i politycznym oraz własną tożsamością. Poszczególne 
spotkania w ramach projektu mają na celu stworzenie nowego spojrzenia na zagadnienia związane z 
kształtowaniem postaw obywatelskich, podejmowaniem inicjatyw w lokalnych grupach oraz 
wykorzystaniem potencjału Mniejszości Niemieckiej. 
 Zgłoszenia można składać do 16.03.2022 za pośrednictwem formularza online:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpw8YdN9o98xp9TrripCYWT8TNW7yAODuTm9M65bJkkx
bdg/viewform 
 
Co oferujemy? 
Udział w pięciu szkoleniach 
Indywidualne wsparcie coachingowe pomiędzy zjazdami 
Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności 
 
 
 
W planie: 
I. zjazd w ramach projektu Akademia: 
Utworzenie grupy, integracja w zakresie wspólnych celów, określenie potrzeb, wymiana doświadczeń w 
zakresie działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie obywatelskie a działalność polityczna, 
poczucie wpływu na rzeczywistość, przedstawienie sposobu pracy, planowanie wydarzeń na cały rok 
II. zjazd w ramach projektu Akademia: 
Ja i mój własny rozwój – planowanie celów nakierowanych na własny rozwój, radzenie sobie z 
przeciwnościami  
i trudnościami, umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi, komunikacja z innymi, budowanie 
własnego wizerunku, wystąpienia publiczne 
III. zjazd w ramach projektu Akademia: 
Ja i moja organizacja – podstawy zarządzania grupą, dobre praktyki, podstawy psychologii społecznej w 
praktyce, organizacja spotkań, moderowanie dyskusji, osiąganie założonych celów, rozwiązywanie 
konfliktów, motywowanie innych do działań, umiejętności przywódcze 
IV. zjazd w ramach projektu Akademia: 
Niemiecka i polska polityka a zaangażowanie obywatelskie – partie polityczne w Polsce i w Niemczech oraz 
ich organizacje młodzieżowe, ramy prawne dla mniejszości w Polsce, podstawy samorządności i 
zaangażowania obywatelskiego 
V. zjazd w ramach projektu Akademia: 
Spotkanie podsumowujące – zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy, spotkania z politykami, 
planowanie dalszych działań, ewaluacja projektu 
 
Terminy spotkań: 
13.-15.05.2022 – 1 zjazd 
24.-26.06.2022 – 2 zjazd 
16.-18.09.2022 – 3 zjazd 
21.-23.10.2022 – 4 zjazd 
25.-27.11.2022 – spotkanie podsumowujące 
 
 
 
Koszt uczestnictwa: 250 PLN (obejmuje cykl 5 szkoleń, możliwość płatności w ratach) 
Cena zawiera: Program, Nocleg (DBL) i pełne wyżywienie, handouty 
Istnieje możliwość zwrócenia kosztów szkolenia przez TSKN-y na podstawie faktury. 
 
 
 
Kontakt: akademia@haus.pl; Arkadiusz Brzeziński 609 458 377; fb@akaDeMIa.DMi 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpw8YdN9o98xp9Trri-pCYWT8TNW7yAODuTm9M65bJkkxbdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpw8YdN9o98xp9Trri-pCYWT8TNW7yAODuTm9M65bJkkxbdg/viewform
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                                                                  Benachrichtigung 
 
Gerne informieren wir über die Berichterstattung - und Wahlversammlung unseres Vereins-  SKGdDM, 
diese findet am 27. März 2022 um 13.00 Uhr und bei Abwesenheit von Qorum um 13.15 Uhr. 
am Sitz unserer Gesellschaft statt. 
S. Żeromskiegostrasse.  16 A 
 
 
                                                   Im Namen des Vorstands 
                                                        B. Bernaczek 
                                                        Vorsitzende 
 
                                                              ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie informujemy naszych członków ,że zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze TSKMN w Zielonej 
Górze                                                                                                                                                
odbędzie się 27 Marca 2022 ro godz:13.00 a w razie braku quorum o godz. 13.15         
w siedzibie naszego  Towarzystwa   ul. S.Żeromskiego 16 A 
 
                                                     W Imieniu  Zarządu 
                                                          B.Bernaczek  
                                                       Przewodniczący 
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21.01.2002  -27.02.2022 
Mit großer Traurigkeit entnahmen wir die Nachricht vom plötzlichen Tod von 
Gracjan Stanisławski, den langjährigen Mitarbeiter unserer Gesellschaft. Den 
Eltern, Familienangehörigen und allen seinen Freunden sprechen wir unser 
tiefsten Beileid aus. Der Vorstand    
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej  śmierci Gracjana 
Stanisławskiego wieloletniego współpracownika naszego Towarzystwa. 
Składamy kondolencje,Rodzicom,rodzinie oraz wszystkim jego przyjaciołom 
 Zarząd TSKMN.Zielona Góra 
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