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OD WYDAWCY

W dniach od 24 do 27 września 2014 roku na zamku w Kamieniu Śląskim (Groß 
Stein) już po raz  dziewiętnasty odbyło się Seminarium Śląskie. Jest ono jedną z naj-
ważniejszych inicjatyw i platform naukowych naszego regionu, która poświęcona 
jest dialogowi polsko-niemieckiemu i  stanowi forum wymiany myśli przedstawicieli 
mniejszości niemieckiej, polskiej większości oraz zagranicznych gości. 

Temat przyświecający tegorocznemu XIX Seminarium Śląskiemu brzmiał: Edukacja 
mniejszościowa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. Nabiera on szczególnego znaczenia 
w kontekście swoistej odpowiedzi na postulaty Wspólnej Komisji Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, aby pochylić się nad tym właśnie tematem przy współpra-
cy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz polskim 
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. W ramach Seminarium podjęto temat oświaty 
mniejszościowej w świetle regulacji i norm prawnych oraz zagadnień i uwarunkowań 
historycznych rozpatrywanych z różnych perspektyw – również kierując wzrok poza 
granice państwa. Wnikliwie omówiono najważniejsze elementy uwarunkowań prawnych 
oraz teorię, nowe praktyki i koncepcje – zawsze w kontekście miejscowej specyfiki na 
przykładzie różnych regionów.

Szczególnie podczas dyskusji panelowej stało się jasne, przed jakimi problema-
mi stoi  funkcjonujące już szkolnictwo mniejszościowe i jakie metody działań należy 
obrać, aby nie utraciło ono swych funkcji w dobie nowoczesnych mediów i środków 
komunikacji, w warunkach postępującej globalizacji. Uczestnicy paneli byli zgodni co 
do tego, że w ramach zajęć lekcyjnych należy łączyć ze sobą treści regionalne, ma-
teriały pogłębiające poczucie tożsamości regionalnej oraz naukę i pielęgnację języków 
mniejszości. Przez pryzmat własnego rodzimego regionu można patrzeć na treści 
nauczania i  wdrażać je w życie. Przekazane na zajęciach treści odnoszące się do zna-
nego uczniom otoczenia łatwiej są przyswajane i pozostają w pamięci. Podstawowym 
dezyderatem podnoszonym przez środowisko mniejszości niemieckiej w Polsce pozo-
staje umiejętność łączenia w ramach zajęć lekcyjnych z języka mniejszości elementów 
językowych z wiedzą o regionie. Powinno się to odbywać w oparciu o odpowiednie 
podręczniki uwzględniające treści zawarte w programie nauczania języków, łącząc 
je z istotnymi informacjami umożliwiającymi poznanie specyfiki własnego regionu. 
Takie opracowania mogłyby być skutecznie wykorzystywane również podczas zajęć 
z młodzieżą większościową.

Regionalne podręczniki oraz literatura regionu – która poza suchymi faktami oferuje 
jeszcze czynnik więzi emocjonalnej –  w połączeniu z wycieczkami otworzą uczniom 
ich „małą ojczyznę” i sprawią, że stanie się dla nich bardzo bliska, a „znane” zostanie 
przedstawione w nowym świetle. i Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie własnych 
poglądów, osądów i poszerzenie horyzontów poznawczych dotyczących otoczenia. 
Wiedza o regionie (Heimatkunde) przekazana na wczesnym etapie nauki i w sposób 
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atrakcyjny w ramach zajęć szkolnych buduje tożsamość regionalną, dodając pewności 
siebie i wyznaczając wartości, którymi uczniowie będą mogli kierować się w życiu. 

Właśnie znajomość kultury i historii śląskiej, w której swoje ślady pozostawiły trzy 
nacje: niemiecka, polska i czeska, stanowi bardzo dobry punkt odniesienia w dialogu 
większości z mniejszością. To naturalne i bynajmniej nie ma w tym nic zdrożnego, że 
każdy z racji własnego pochodzenia akcentuje bliskie mu obszary kultury i identyfikuje 
się z jednym lub wieloma narodami. Co więcej, łatwiej wtedy poznać w ramach prowa-
dzonego dialogu wzajemne wpływy i oddziaływania oraz bliskie związki na tle dziejów 
europejskich. Opierając się na regionalnych treściach nauczania, można doskonale 
przedstawić zależności o charakterze ponadregionalnym i przybliżyć oraz zobrazować 
omawianą tematykę, ponieważ wydarzenia i zjawiska globalne zawsze pozostawiają 
swój oddźwięk regionalny, a nawet w danym regionie mogą mieć swe źródła. 

O sukcesie systemu oświaty mniejszościowej możemy mówić tylko wtedy, gdy 
zarówno treści regionalne, jak i mniejszościowe będę komunikowane większości – 
najlepiej na płaszczyźnie interdyscyplinarnej, zaczynając od najniższych klas edukacji 
szkolnej. Podręczniki przeznaczone dla potrzeb szkolnictwa mniejszościowego powin-
ny być tworzone w ramach stałej współpracy mniejszości z większością. Korzystając 
z tematyki regionalnej, w relacjach mniejszości z większością można przybliżyć różne 
punkty widzenia i wychowywać w duchu wzajemnej tolerancji. Mniejszości mogą poka-
zać większości nowy wymiar ich wspólnych rodzinnych stron. Właśnie na przykładzie 
tematów historycznych można doskonale zaprezentować, jak różne uwarunkowania 
i optyka postrzegania zarówno po stronie mniejszości, jak i po stronie większości 
mogą prowadzić do rozbieżnej oceny i interpretacji wydarzeń historycznych. W ten 
sposób można poszerzać własne horyzonty. Dzięki temu wiedza większości na temat 
mniejszości może przynieść korzyści obu stronom. Pedagodzy stają w takiej sytuacji 
przed wyzwaniem piętnowania myślenia w kategoriach nacjonalistycznych, braku tole-
rancji oraz wskazywania na fatalne skutki i głębokie rany, jakie akurat na Śląsku takie 
myślenie pozostawiło, tak aby te doświadczenia nie popadły w zapomnienie.

Dopiero gdy uczniowie nauczą się rozumieć i szanować dziedzictwo historyczne, 
kulturalne i przyrodnicze – zarówno materialne, jak i niematerialne – swoich rodzinnych 
stron, będą mogli czuć się związani ze swoją „małą ojczyzną”, być za nią odpowiedzialni 
i dumni z niej. To właśnie świadomość wyjątkowości kulturowej własnego „heimatu” 
i zakorzenionej w nim tożsamości może wzbudzać zainteresowanie, tolerancję i zro-
zumienie okazywane innym narodom, grupom i regionom oraz  budować postawę 
skłaniającą do pozostania w „małej ojczyźnie” zarówno przedstawicieli większości, 
jak i mniejszości.

Bernard Gaida
Przewodniczący Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych

Gerhard Schiller 
Redaktor

Ks. dr Piotr Tarlinski 
Duszpasterz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych 

Diecezji Opolskiej,
Uniwersytet Opolski

Rafał Bartek
Dyrektor Generalny  
Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej
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prof. dr hab. Jacek Piotrowski 

Instytut Historii, Uniwersytet Wrocławski

Edukacja mniejszości niemieckiej 
na Górnym Śląsku w latach  

1926–1939 w świetle publikacji 
Polski Zachodniej

W latach Drugiej Rzeczypospolitej – od początku istnienia odrodzonego państwa 
polskiego –  problem edukacji był zawsze istotnym zagadnieniem politycznym. 
W dłuższej perspektywie był to skutek zaborów i trudności z edukacją w języku 
polskim w latach 1795–1918. Przez całe pokolenia Polacy uważali braki w zakresie 
edukacji w języku narodowym za przejaw dominacji ze strony zaborców. Szcze-
gólne oburzenie wywoływały przypadki przemocy fizycznej wobec dzieci polskich 
niewładających językiem zaborców1.

Dlatego po odzyskaniu niepodległości zbudowanie powszechnego szkolnictwa 
narodowego stało się priorytetem. Kwestie edukacji, pomimo wojen o granice 
i trudności ekonomicznych, wzbudzały duże zainteresowanie opinii publicznej. Już 
w pierwszych latach niepodległości media podejmowały temat edukacji na wszyst-
kich jej szczeblach. Szczególne zainteresowanie w organizacji oświaty wzbudzała 
kwestia jej funkcjonowania na Kresach Rzeczypospolitej. Wielu polskich polityków 
musiało się wypowiedzieć na temat zasad działania polskiej szkoły na ziemiach, 
gdzie znajdowały się mniejszości narodowe. 

W pierwszych latach niepodległości zadecydowano o demokratycznym cha-
rakterze państwa, przyjmując konstytucję marcową i republikańską formę rządów. 
Problem, jak sadzę, tkwił w braku szczegółowych rozwiązań. Być może dlatego, 
że w pierwszych wolnych wyborach w 1922 r. triumfował blok partii prawicowych 

1 F. Kozanecki, Pod znakiem rodła w szkole pruskiej, w: M. Kozakiewicz (red.), Pamiętniki nauczycieli 
weteranów, Warszawa 1958, s. 208.
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o obliczu narodowym2. Musiało to wpłynąć na obsadę nie tylko ścisłego kierow-
nictwa Ministerstwa zajmującego się edukacją, ale także na sposób działania wielu 
ówczesnych edukatorów. Dość powszechnie uważano, że w niepodległym państwie 
szkolnictwo polskie powinno być uprzywilejowane. Paradoksalnie powielano w ten 
sposób politykę krytykowanych wcześniej zaborców. Wprawdzie aż 1/3 obywateli 
reprezentowała mniejszości narodowe, ale radość z niepodległości sprawiała, że 
rzadko uwzględniano ambicje mniejszości narodowych w zakresie edukacji.

Politycy polscy kierowali się tu, jak sądzę, często emocjonalnymi względami. Nie 
zawsze było to związane z tendencjami polonizacji mniejszości (które oczywiście także 
występowały). Niekiedy braki w zakresie szkolnictwa były pochodną trudności ekono-
micznych związanych z funkcjonowaniem w jednej miejscowości dwóch odrębnych szkół, 
przy ewidentnym braku środków. Jednak część opinii publicznej uważała, że skoro 
Polacy byli poddani rusyfikacji i germanizacji, to należy nadrobić poniesione straty.

W mediach dywagowano, czy przedstawiciele mniejszości narodowych na Kre-
sach Zachodnich nie są przypadkiem Polakami (?), którzy ulegli przemocy zaborców 
i zostali wynarodowieni. Toczyła się w mediach, zarówno tych centralnych, jak i pro-
wincjonalnych, debata na temat kształtu edukacji. Rozważając specyficzną sytuację 
w tym zakresie na Górnym Śląsku, musimy uwzględniać zarysowane tło historyczne 
i okoliczności, w których podejmowano wówczas kluczowe decyzje w zakresie oświaty.

Tymczasem na terenie autonomicznego województwa na Śląsku, które powstało 
w wyniku podziału Górnego Śląska w 1922 r.3, istniejący model szkolnictwa miał 
zostać gruntownie zmieniony. Duża część dotychczasowej kadry nauczycielskiej 
wyjechała, niektóre szkoły zlikwidowano, podział terytorium plebiscytowego spra-
wił, że niektóre upadły. Problem organizacji oświaty od początku funkcjonowania 
autonomii stał się zagadnieniem pierwszorzędnej wagi. Sytuację prawno-publiczną 
dodatkowo komplikował fakt, że państwo polskie funkcjonowało już od listopada 
1918 r., a najważniejsze regulacje prawne przyjęto zanim tereny Górnego Śląska 
weszły w skład Rzeczypospolitej. Zatem Ślązacy mieli ograniczony wpływ na kształt 
ustrojowy nowego państwa i skład personalny jego władz centralnych. Osobną 
komplikację stanowiła autonomia województwa, która gwarantowała daleko idącą 
samodzielność regionu w zakresie organizacji oświaty. Na lata 1922–1926 przy-
padają próby takiego ułożenia problemu, aby uwzględniając odrębność regionu, 
stworzyć polskie szkolnictwo na wysokim poziomie merytorycznym, które nie 
byłoby gorsze od funkcjonującego tam wcześniej szkolnictwa niemieckiego, które 
w naturalny sposób było punktem odniesienia dla wielu rodowitych Ślązaków.

Budowa szkolnictwa zarówno polskiego, jak i prywatnego niemieckiego napo-
tykała na rozliczne problemy. Najdotkliwszy był brak wystarczająco licznej miejsco-
wej kadry nauczycielskiej. Większość nauczycieli pracujących w dawnych szkołach 

2 M. Kozakiewicz (red.), Pamiętniki nauczycieli weteranów, Warszawa 1958, s. 25. Jednym z pierwszych 
ministrów oświaty był Stanisław Grabski – czołowy wówczas polityk Narodowej Demokracji.

3 J. Ciągwa, Autonomia Śląska (1922–1939), w: T. Brożek i T. Kulak (red.), Podział Śląska w 1922 
roku. Okoliczności i następstwa, Wrocław 1996, s. 157.
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wybrała opcję niemiecką i opuściła miejsca pracy. Większość z nich, nawet gdyby 
chciała pozostać, nie miała kwalifikacji, gdyż nie władała językiem polskim, a miejsc 
w szkołach niemieckich było zdecydowanie mniej niż przed rokiem 1922.

W szkolnictwie polskim doraźnie rozwiązywano problem sprowadzając na-
uczycieli z Małopolski, gdzie liczne placówki pedagogiczne wykształciły wielu na-
uczycieli. Mechaniczne przeniesienie dużej liczby pedagogów, którym na Górnym 
Śląsku gwarantowano dobre warunki pracy, nie rozwiązało wszystkich problemów. 
Na odwrót – wygenerowało nowe. Większość nowych nauczycieli nie rozumiała 
gwary śląskiej, co gorsza – część z nich chciała realizować misję polonizacyjną, 
domagając się od uczniów natychmiastowego opanowania literackiej formy języka 
polskiego. Brak zrozumienia dla odrębności kulturowej i zagubienie nowych peda-
gogów w uprzemysłowionej krainie prowadziły do rozlicznych konfliktów.

Po kilku latach w autonomicznym województwie śląskim narastała niechęć 
do forsownej polonizacji. Część Ślązaków z rozrzewnieniem wspominała dawne 
przedwojenne czasy. Jednym z ważnych punktów porównań była jakość edukacji. 
Wskutek wielu popełnionych błędów, ale także mniejszych możliwości finanso-
wych, porównania często kończyły się niekorzystną dla Polski oceną. Spora część 
Ślązaków, uważając edukację w języku niemieckim za solidniejszą, wysyłała dzieci 
do szkół niemieckich. Związek Nauczycielstwa Polskiego już wiosną 1926 r. zwra-
cał uwagę na dużą liczbę zapisów dzieci do szkół mniejszościowych. Publicznie 
zastanawiano się nad środkami koniecznymi do powstrzymania tego zjawiska 
w regionie4. W takich właśnie okolicznościach, narastającego rozczarowania polską 
administracją (w tym szkolnictwem), zaszły w całym kraju istotne zmiany polityczne, 
które miały także rzutować na sytuację w województwie śląskim.

Po zamachu majowym 1926 r. władzę przejęli piłsudczycy. Na Górnym Śląsku 
reprezentowało ich środowisko Związku Naprawy Rzeczypospolitej (dalej ZNR lub 
Naprawiacze) z silnym przywództwem nowego wojewody Michała Grażyńskiego. 
Wprawdzie wywodził się on z Małopolski, jak duża część polskiej inteligencji na 
Śląsku, ale w Katowicach nie był człowiekiem nowym. Miał tu grono współpracow-
ników z czasów walk w Powstaniach Śląskich. W oparciu o ZNR i grono związanych 
z nim weteranów powstań szybko stworzył zaplecze polityczne dla obozu rządzącego. 
Musiał w tym celu wygrać rywalizację z liderem chadeków Wojciechem Korfantym 
oraz coraz silniejszą mniejszością niemiecką. Wojewoda Grażyński do tej rywalizacji 
z opozycją zmobilizował cały aparat państwa w terenie, wszystkie podległe mu służby. 
Sztab propagandowy jego obozu politycznego na Górnym Śląsku skupił się wokół 
dziennika Polska Zachodnia, który ukazywał się nieprzerwanie w latach 1926–1939.

Wspomniana wyżej gazeta często odnosiła się do kluczowych problemów 
w tym regionie kraju. Problem edukacji był na jej łamach często analizowany5. Po-

4 E. Długajczyk, Sanacja śląska 1926–1939, Katowice 1983, s. 63.
5 Szkolne cyfry mniejszościowe na Górnym Śląsku, Polska Zachodnia z 12 I 1927 r. Sprawy szkolnictwa 

mniejszościowego zostały podjęte szeroko już w 8. numerze wydawanej gazety i nie schodziły z jej 
łamów przez lata.
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wodów było wiele. Jeden z podstawowych to znaczące zainteresowanie czytelników 
tą tematyką – zarówno Ślązaków (zainteresowanych poprawą jakości edukacji ich 
dzieci), jak i przybyszy podejmujących pracę w oświacie. Wielu autorów tekstów było 
związanych z edukacją. Wojewoda Grażyński i jego zaplecze polityczne od początku 
swej aktywności postawili na skonsolidowanie byłych powstańców i środowisk okre-
ślających się jako polskie. Natomiast zwalczanie niemczyzny na Śląsku zwolennicy 
ówczesnej władzy uważali za absolutny priorytet. W ich rozumieniu mieli do czy-
nienia z ludnością labilną narodowo, stosunkowo niedawno zgermanizowaną, bądź 
nieświadomą swego polskiego pochodzenia. Nic dziwnego, że przy takim nastawieniu 
władz w Katowicach szkolnictwo w języku niemieckim znalazło się w trudnej sytuacji. 
Liczne publikacje na łamach Polski Zachodniej były utrzymane we wrogim duchu 
wobec szkolnictwa mniejszościowego na Górnym Śląsku. Bardzo szczegółowe dane 
na ten temat przytaczane w tekstach pozwalają przypuszczać, że autorami tekstów 
byli urzędnicy odpowiedzialni za oświatę w Katowicach.

Gazeta na swych łamach podnosiła różne argumenty. Bardzo często sugerowała 
(nie zawsze mając dowody), że rodzice Polacy ulegali skandalicznemu szantażowi 
ze strony niemieckich pracodawców i tylko dlatego wysyłali dzieci do szkoły nie-
mieckojęzycznej. Celem głównym wojewody i jego zwolenników było maksymalne 
ograniczenie zasięgu szkół niemieckich na rzecz szkół z językiem polskim. Rywalizacja 
była tu ostra. Władze administracyjne sięgały po wszelkie możliwe drogą legalną 
utrudnienia, aby szkolnictwo niemieckojęzyczne wyraźnie ograniczyć, a nawet zli-
kwidować. Ta polityka mnożenia wymagań i niechęci władz polskich doprowadziła 
z czasem do wyraźnego spadku liczebności szkół niemieckich w skali całego kraju6. 
Jednak formalnie nadal respektowano zobowiązania państwa w tym zakresie.

Wojewoda Grażyński objął rządy w czasie wyraźnego kryzysu polskości w tym 
regionie i zmianę tego stanu uważał za swój priorytet. Oparł się na kombatantach 
z powstania, co wzmacniało jego radykalizm. Pomimo poprawnych politycznie 
zapewnień o poszanowaniu interesów mniejszości niemieckiej, dążył do poloniza-
cji Górnego Śląska. Jego program polityczny wyłożyła Polska Zachodnia, pisząc 
pod koniec 1926 r.: „Żywioł niemiecki musi pozbyć się nastroju Herrenvolku…”7. 

Gazeta stała na pierwszej linii frontu walki o podważenie niemieckich wpły-
wów w regionie. Sprawę zmian w tym zakresie, uwzględniających także problem 
edukacji, stawiano na ostrzu noża. Natychmiast pojawiły się polemiki w głównych 
pismach mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku8, które stanęły w obronie 

6 F. Kozanecki, Pod znakiem rodła w szkole pruskiej, w: M. Kozakiewicz (red.), Pamiętniki nauczycieli 
weteranów, Warszawa 1958, s. 227. Autor z ramienia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego od 1931 r. przejął opiekę nad niemieckimi szkołami w Polsce, w wyniku której ich liczba 
spadła z 28 gimnazjów do 15, co uznawał za słuszne wobec funkcjonowania jedynie 1 gimnazjum 
polskiego w Rzeszy.

7 E. Rumun, W służbie wielkiej sprawy…, Polska Zachodnia z 2 XII 1926 r.
8  Polemikę podjęły m.in. Oberschlesische Kurier, Kattowitzer Zeitung, Vollkswille. Zob. Archiwum 

Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 562, 
Sprawozdanie pt. Prasa niemiecka na terenie Województwa Śląskiego.
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szkolnictwa mniejszościowego przed zakusami rządzących w Katowicach i ich 
gazety. Co ciekawe, nieomal od momentu powołania do życia Polski Zachodniej 
w 1926 r., konsekwentnie piętnowano na jej łamach germanizacyjną politykę 
Niemiec wobec mniejszości polskiej na Opolszczyźnie. Dawano przy tym do zro-
zumienia, że piłsudczycy chcą wprowadzić zasadę wzajemności w swej polityce 
wobec mniejszości niemieckiej9.

Wśród problemów w stosunkach polsko-niemieckich największe zaangażowa-
nie pisma wzbudzała sprawa konfliktu dotyczącego szkolnictwa mniejszościowego. 
Głównym postulatem propagandowym na łamach gazety piłsudczyków było hasło 
Związku Obrońców Kresów Zachodnich – „Dziecko polskie do polskiej szkoły!”10. 

Częstym tematem były prawdziwe bądź rzekome tendencje germanizacyjne 
niemieckich instytucji oświatowych. Na łamach Polski Zachodniej tropiono przy-
padki przekupstwa labilnych narodowo Ślązaków przez niemieckich organizatorów 
tego typu placówek. Celem tych demaskatorskich artykułów było maksymalne 
ograniczenie zasięgu oddziaływania szkół mniejszościowych. Redakcja deklarowała 
bezkompromisowe stanowisko w tej sprawie, uważając je za przejaw patriotyzmu. 
Pisano m.in.: „W wolnej Polsce jest naszym świętym obowiązkiem nie dopuścić 
do germanizacji Górnego Śląska”11. 

Redakcja bezkrytycznie popierała politykę zmierzającą do maksymalnego ogra-
niczenia szkolnictwa mniejszościowego. Każdy sukces wywoływał entuzjastyczne 
komentarze na łamach Polski Zachodniej. Głównym postulatem propagandowym 
stała się repolonizacja regionu. Większość publikacji utrzymana była w tym nurcie 
rozumowania. Jednocześnie dziennikarze uważnie śledzili wszelkie międzynarodo-
we reperkusje takiej polityki. Komentowali m.in. stanowisko Niemców Śląskich 
na Kongresie mniejszości narodowych w Genewie i podkreślali, że ich zdaniem 
przedstawiciele mniejszości są inspirowani z Berlina.

Na łamach Polski Zachodniej kwestionowano międzynarodowe zobowiązania Polski 
w sprawach mniejszościowych, także w zakresie oświaty. Rozwój instytucji kulturalnych 
mniejszości niemieckiej był źle widziany przez piłsudczyków. Ekipa wojewody poprzez 
publikacje w dyspozycyjnej gazecie domagała się wzajemności wobec mniejszości pol-
skiej na Opolszczyźnie, choć było oczywiste, że ta – słaba ekonomicznie – nie była 
w stanie rozwijać się na podobną skalę jak mniejszość niemiecka w Polsce. Niemniej 
wielokrotnie podkreślano, że o ile liczba uczniów w szkołach mniejszości niemieckiej 
w Polsce wynosiła w 1933 r. 15 960, to w szkołach mniejszości polskiej w Rzeszy 
naukę pobierało zaledwie 623 uczniów. Prosta analiza wyników spisów ludności pro-
wadziła publicystów do wniosku, że dysproporcje są wynikiem nacisków politycznych 
w Niemczech i jednostronnego podporządkowania się zapisom Konwencji Genewskiej 
przez Polskę w zakresie szkolnictwa, co chciano zrewidować12.

9 Po tej i po tamtej stronie, Polska Zachodnia z 17 I 1927 r.
10  M. Mroczko, Związek Obrony Kresów Zachodnich. 1921–1934, Gdańsk 1977, s. 134.
11 Jeszcze jeden sposób agitacji za szkołą mniejszości, Polska Zachodnia z 27 V 1927 r. 
12 T. Musioł, W służbie oświaty na Śląsku, Opole 1979, s. 254.
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Polityka Grażyńskiego, którą propagowała Polska Zachodnia, opierała się na czar-
no-białym schemacie relacji polsko-niemieckich. Na łamach pisma krytykowano tych 
wszystkich, którzy próbowali szukać jakiegoś modus vivendi w relacjach z Niemcami. 
Deklaracje lojalności ze strony organizacji niemieckich przyjmowano z nieufnością, 
którą zresztą później potwierdziły liczne afery szpiegowsko-dywersyjne z ich udziałem. 
W nieprzychylnej atmosferze nawet szkoły mniejszości uważano za siedliska dywersji.

Szczególnie ostro komentowano ujawnione w 1930 r. dofinansowanie na-
uczycieli szkół mniejszościowych przez państwo niemieckie. Dla redakcji Polski 
Zachodniej był to dowód na zdradę polskiej racji stanu. Patetycznie nawoływano 
wówczas władze w Katowicach „do wytępienia zdrady wśród kadry pedagogicznej 
szkół mniejszościowych!”13. Nie był to chyba najszczęśliwszy argument, biorąc 
pod uwagę fakt, że polscy nauczyciele decydujący się na przeniesienie na Górny 
Śląsk po 1922 r. mogli liczyć na wysoki dodatek służbowy, zatem byli wspierani 
mocno przez Warszawę dla realizacji misji repolonizacji14.

Przedmiotem ataków propagandowych ze strony gazety był nierówny status 
mniejszości w ówczesnej Europie. Istnienie mniejszości chronionych i niechronionych 
(na Opolszczyźnie) gwałciło zdaniem redakcji zasadę równości państw. Pismo opo-
wiadało się za radykalnym rozwiązaniem – albo rozciągnięciem zobowiązań wobec 
mniejszości na wszystkie kraje członkowskie Ligi Narodów, albo za ich zniesieniem.

Duże emocje na łamach gazety wywołały wyniki urzędowej statystyki na pod-
stawie spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r. Wykazały one bowiem zaledwie 7,7% 
Niemców na terenie autonomicznego województwa śląskiego. Redakcja uważała, 
że w świetle tych wyników edukacja w języku niemieckim jest zbyt rozbudowana. 
Widziano w niej kontynuację dawnej polityki germanizacyjnej z czasów Kultur-
kampfu. Taka radykalna ocena stawiała władze administracyjne w przymusowej 
sytuacji dalszych ograniczeń wobec szkolnictwa w języku niemieckim. Tymczasem 
organizacje niemieckie potrafiły zrobić użytek z zobowiązań międzynarodowych 
Rzeczypospolitej przyjętych dzięki Konwencji Genewskiej w 1922 r., szczególnie 
po 1933 r., kiedy działania tych organizacji uległy wyraźnemu zdynamizowaniu. 
Na łamach Polski Zachodniej jak w lustrze widać zaniepokojenie lokalnych władz 
w Katowicach. Gazeta wielokrotnie podkreślała, że o działalności organizacji mniej-
szościowych decyduje de facto Berlin.

Szczególne oburzenie wywoływało importowanie nowych metod wychowania 
młodego pokolenia Niemców na Górnym Śląsku po 1933 r. Nazistów oskarżano 
m.in. o propagowanie kultu nowoczesnego pogaństwa, sprzecznego z katolicką tra-
dycją regionu. Wychowanie przez niemieckie placówki edukacyjne w Polsce w takim 
duchu oceniano jako wyraz zdziczenia społeczności niemieckiej w Polsce. Oburzenie 
wywoływała pseudonauka o wyższości rasowej Niemców wobec ich sąsiadów.

13 Haniebna zdrada interesów służbowych na rzecz wrogiego państwa! Niemieccy nauczyciele mniejszości 
na żołdzie pruskim, Polska Zachodnia z 6 X 1930 r.

14 T. Musioł, W służbie oświaty na Śląsku, Opole 1979, s. 61. Autor tych wspomnień pisze o czterdzie-
stoprocentowym dodatku do uposażenia dla nauczycieli sprowadzonych z innych regionów Polski.



15

W takiej atmosferze ekipa wojewody z ulgą przyjęła wygaśnięcie w lipcu 
1937 r. zapisów Konwencji Genewskiej i niechętnie odnosiła się do pomysłów 
zawierania jakichkolwiek bilateralnych porozumień z rządem niemieckim w spra-
wie ochrony praw mniejszości. Brak jakiejkolwiek odczuwalnej poprawy doli 
mniejszości polskiej w Rzeszy był tu argumentem o największym znaczeniu 
propagandowym15.

Polska Zachodnia musiała jednak w swojej retoryce uwzględnić aspekt 
szerszy – międzypaństwowy. Szczególnie od 1934 r. do jesieni 1938 r., kiedy 
władze centralne w Warszawie szukały możliwości kompromisu i porozumienia 
z Berlinem. Nie rezygnowano jednak z nacisku polonizacyjnego, w którym po-
średnio uczestniczyła także polska szkoła w regionie. Dla przykładu, w latach 
trzydziestych przeprowadzano wielką akcję polszczenia nazwisk. Objęła ona ogó-
łem aż 100 tys. Ślązaków. Na łamach gazety postulowano także zmiany imion 
niemieckich. Sugerowano dużą akcję uświadamiającą, by dzieci otrzymywały 
typowo polskie imiona16.

Jednak najważniejsze było, aby zostały one skierowane do polskich szkół. 
Tymczasem wielu mieszkańców Śląska nadal kierowało swe pociechy do szkoły 
niemieckojęzycznej, nawet gdy sami nie byli Niemcami. Te przypadki piętnowa-
no. Przypominano, że wielu uboższych obywateli jest zależnych od niemieckich 
przedsiębiorców, którzy wymuszają na nich wysyłanie dzieci do szkół mniejszo-
ściowych. Redakcja podkreślała, iż w ten sposób szkoły te uzyskały niezbędną 
dla funkcjonowania liczbę uczniów. Praktyki te ujawniono i sugerowano admi-
nistracji, aby przeciwdziałała tego typu nadużyciom. W latach wielkiego kryzysu 
pisano o udzielaniu wsparcia, np. pracy po niemieckiej stronie granicy, za cenę 
wysłania dziecka do szkoły niemieckojęzycznej. Większość dziennikarzy zupełnie 
abstrahowała od możliwości innych przyczyn tego stanu rzeczy. Na łamy gazety 
nie dopuszczano opinii sugerujących, że szkoła mniejszościowa mogła oferować 
– zdaniem wielu Ślązaków – lepszą jakość edukacji.

Polska Zachodnia starała się za wszelką cenę podkreślać osiągnięcia polity-
ki edukacyjnej władz w tej sprawie. Zdaniem redakcji w ramach autonomicznego 
województwa nastąpił rozkwit oświaty w języku polskim, a tym samym nie było 
potrzeby utrzymywania tak licznych placówek oświatowych dla mniejszości, której 
liczba według statystyk stale malała. Dziennikarze prorządowego pisma rzadko 
byli rodowitymi Ślązakami, ale podkreślali dużą rolę śląskiego regionalizmu, który 
propagowali. Kiedy obejmowali władzę, byli przeciwnikami autonomii, z czasem 
jednak docenili, iż stanowiła ona doskonałe narzędzie dla rządzących i chcieli ją 
zachować. Gazeta niezmiennie poświęcała wiele miejsca sprawom szkolnictwa 
polskiego i trudnościom lokalowym, z którymi musiało się od początku istnienia 
borykać. Pomimo tych trudności przedstawiano je jednak najczęściej jako atrak-
cyjną alternatywę dla nauki w języku niemieckim.

15 E. Rumun, Jak Niemcy nam, tak my Niemcom, Polska Zachodnia z 26 VI 1937 r.
16 Nie polszczymy, tylko naprawiamy wiekową krzywdę, Polska Zachodnia z 17 X 1936 r. 
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Szkolnictwo polskie wspierano także pośrednio, organizując placówki nauko-
we i towarzystwa kulturalne, które stanowiły zaplecze dla szkolnictwa polskiego, 
np. Śląskie Towarzystwo Literackie, którego osiągnięcia propagowano w szkołach. 
Nadto dziennikarze zajmowali stanowisko w każdej poważniejszej sprawie doty-
czącej szkolnictwa w regionie. Stanowczo krytykowali rozwiązania prawne, które 
wymagały od nauczycielek na Śląsku zachowania stanu panieństwa, co określano 
niekiedy mianem ustawy celibatowej. Jednocześnie jednak wymagano od kadry 
pedagogicznej, aby podejmowała dodatkowe wysiłki w pracy społecznej i starała 
się pozyskać zaufanie rodzimej ludności. Miał to być klucz do majoryzacji szkol-
nictwa w języku niemieckim. Propagandowe wspieranie szkolnictwa polskiego miało 
umożliwić oddziaływanie na wszystkie kategorie wiekowe ludności rodzimej (nie 
tylko najmłodszych). Niekiedy gazeta występowała w obronie nauczycieli sprowa-
dzonych z innych regionów Polski przed niesprawiedliwymi ocenami ze strony 
Ślązaków. Polska Zachodnia starała się łagodzić tego typu konflikty w duchu 
pojednania i wyrozumiałości, której nie miała wcale dla nauczycieli niemieckich, 
postrzeganych jako spadkobierców Kulturkampfu i Hakaty.

Generalnie, jeśli oceniamy stosunek gazety do kadry nauczycielskiej, cho-
dziło w jej publicystyce o wykazanie Ślązakom, że polski nauczyciel zasługuje 
na szacunek i wymaga go nie mniej niż jego niemieccy poprzednicy. Polska 
Zachodnia podkreślała duży wkład pracy polskiej inteligencji wywodzącej się 
z innych regionów,  ale celem zasadniczym była jej integracja z resztą społe-
czeństwa na Śląsku. Dużej ekwilibrystyki propagandowej wymagało na tym tle 
częste przypominanie, że wielu niemieckich nauczycieli, aktywnych w szkołach 
mniejszościowych, wywodzi się spoza regionu. Nie wahano się, by niemal jed-
nocześnie podkreślać wysokie kompetencje zawodowe przybyłych z Małopolski 
pedagogów. Warto zauważyć, że Naprawiacze mieli wysokie mniemanie o roli 
oświaty w życiu publicznym, dlatego często wracali do tego tematu. Było to 
także o tyle zasadne, że na Śląsku mieli do czynienia z odrębnym statusem 
szkoły, przy jednoczesnym braku wyższej uczelni w tym regionie, która mogłaby 
zapewnić dopływ rodzimych kadr. Jak wiadomo, Górnoślązacy nie garnęli się 
raczej na studia ze względu na odmienne tradycje środowiskowe, ale ci nieliczni, 
którzy osiągnęli sukces edukacyjny, cieszyli się zainteresowaniem i wsparciem 
ze strony gazety. Warto jeszcze przypomnieć o wspieraniu na jej łamach planów 
powołania w miejsce Śląskiego Instytutu Pedagogicznego w Katowicach uczel-
ni wyższej, która kształciłaby kadry polskie dla regionu. Celem zasadniczym 
była oczywiście majoryzacja szkolnictwa niemieckiego w województwie poprzez 
podniesienie jakości kadry pedagogicznej w szkołach polskojęzycznych. Plany 
te, mocno zaawansowane pod koniec lat trzydziestych, nie zostały jednak zre-
alizowane przed 1939 r.

W miarę narastania konfliktu w relacjach z Trzecią Rzeszą władze lokalne 
ograniczały szkolnictwo mniejszościowe, choć czyniły to zawsze w granicach prawa 
i nie doszło do żadnych represji ze względu na politykę niedostarczania pretekstu 
do agresji. Tymczasem w ostatnich miesiącach pokoju mnożyły się różnorodne 



17

prowokacje, także na terenie szkół mniejszości, które zmierzały do zaostrzenia 
wzajemnych stosunków17. Polska Zachodnia tylko w naprawdę poważnych spra-
wach zabierała głos, bowiem obowiązywało ją ograniczenie dotyczące publikacji 
antyniemieckich narzucone przez Warszawę18.

Wakacje letnie 1939 r. były ostatnimi pokojowymi dla uczniów polskich 
i niemieckich w tym regionie Rzeczypospolitej. Wybuch wojny postawił ich po 
dwóch stronach barykady i zaważył tragicznie na losach uczniów i nauczycieli 
zarówno ze szkół polskich, jak i niemieckich. Oceniając dziś z perspektywy cza-
su stan ówczesnego szkolnictwa niemieckiego w regionie, warto zauważyć, iż 
pomimo propagandowej niechęci ze strony władz w Katowicach, wyrażanej do-
sadnie m.in. na łamach Polski Zachodniej, funkcjonowało ono sprawnie. W dużej 
mierze ze względu na respektowanie międzynarodowych zobowiązań przyjętych 
przez Warszawę w 1922 r., ale również ze względu na dobrą samoorganizację 
mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. Relatywnie dobry stan szkolnictwa 
niemieckiego był oczywiście pochodną wielu czynników, ale te dwa wydają się 
najważniejsze. Oceniając ówczesną polską propagandę poruszającą to zagadnienie, 
musimy uwzględniać wiele okoliczności, jak np. poziom życia, różnice kulturowe, 
napięcia polityczne, stosowane wówczas metody i programy nauczania. Pomimo 
wszystkich zasygnalizowanych powyżej, daleko idących różnic, szkolnictwo w obu 
językach funkcjonowało obok siebie. Ten interesujący eksperyment współistnienia 
szkolnictwa polskiego i niemieckiego został w sposób dramatyczny przerwany 
przez drugą wojnę światową, z ewidentną szkodą dla rozwoju wzajemnych relacji.

Wprawdzie ta wymuszona przez Konwencję Genewską z 1922 r. tolerancja 
dla szkolnictwa mniejszościowego nie była wówczas popularna wśród żadnej ze 
stron, ale z perspektywy czasu wypada jedynie żałować, że nie trwała dłużej. Być 
może jej efekty w dłuższym okresie mogły wpłynąć na redukcję wzajemnej wro-
gości. Wybuch wojny na długie lata przekreślił możliwość współistnienia edukacji 
w różnych językach na Górnym Śląsku. Najpierw podczas okupacji zlikwidowano 
szkolnictwo polskie, a po wojnie blokowano możliwość szerzenia oświaty w języku 
niemieckim. Dopiero przemiany ustrojowe w tej części Europy po 1989 r. otworzyły 
możliwość sensownego uregulowania tej kwestii.

17 Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. 597, Mniejszość niemiecka 1927–
1939, Pismo powiatowej Komendy Policji w Lublińcu do Urzędu Wojewódzkiego z dn. 3 sierpnia 1939 r. 

18  Wykrycie nowego niemieckiego składu broni!, Polska Zachodnia z 30 VIII 1939 r. 
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Szkolnictwo dla ludności niemieckiej 
w polityce władz polskich w latach 
1945–1989

1. Uwagi wstępne
Oświata mniejszości narodowych była istotną kwestią w polskiej polityce et-

nicznej po II wojnie światowej. Wykorzystywano ją do realizacji założeń tej polityki 
i dlatego też szkoły te były pod ścisłą kontrolą polskich władz. 

Niniejszy artykuł dotyczy jedynie tzw. Niemców uznanych, czyli tych, których 
władze polskie w tym okresie uznawały za Niemców i przyznawały im określone 
prawa. Zamieszkiwali oni, zdaniem władz polskich, na Dolnym Śląsku i Pomorzu 
Zachodnim, i tylko tam mogły pojawiać się różne formy ich działalności. Pozo-
stali, utożsamiający się z narodowością niemiecką Ślązacy, Mazurzy i Warmiacy 
(tzw. ludność rodzima) uważani byli za zgermanizowaną ludność polską, mającą 
w szybkim czasie ulec asymilacji.

2. Restrykcje (1945–1949)
Po II wojnie światowej władze polskie wobec Niemców prowadziły politykę 

restrykcyjną. Wynikało to oczywiście z zaszłości wojennych oraz z założenia, że 
głównym celem polityki etnicznej jest stworzenie państwa jednolitego narodowo. 
Istotne było także to, iż w tych pierwszych latach powojennych hasła i działania 
antyniemieckie zyskiwały szybko poparcie w polskim społeczeństwie i umożliwiały 
PPR konsolidację i mobilizację społeczeństwa polskiego. W ten sposób wykorzysta-
no istniejącą w Polsce w okresie powojennym powszechną wrogość do Niemców 
dla umacniania władzy ludowej. Głównym elementem tej polityki były wysiedlenia 
ludności niemieckiej. W tym okresie Niemcy w Polsce pozbawieni byli wszelkich 
praw. Obciążały ich natomiast liczne obowiązki, takie jak przymus pracy i zakaz 
przemieszczania się. Część z nich była przetrzymywana w obozach, gdzie często 
panował głód i fatalne warunki higieniczne, a przetrzymywani byli zmuszani do 
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ciężkiej pracy fizycznej. Taka polityka władz polskich oraz negatywny stosunek 
społeczeństwa polskiego do tej ludności sprzyjał licznym nadużyciom i grabieżom 
dokonywanym wówczas na Niemcach w Polsce1. 

W tym okresie władze polskie były przeciwne nie tylko tworzeniu oświaty dla 
tej ludności, ale nawet nauce języka niemieckiego na tych terenach. Mimo zaka-
zów Niemcy już w maju 1945 r. przystąpili do otwierania szkół, uzyskując w tym 
względzie często pomoc rosyjskich władz wojskowych tych terenów. Wraz z umoc-
nieniem się polskiej administracji szkoły te były likwidowane2. Mimo to jeszcze 
w 1946 r. działało wiele nielegalnych szkół niemieckich, a nauczyciele i duchowni 
niemieccy organizowali tajne nauczanie dla dzieci niemieckich3.

Wraz ze zbliżaniem się końca wysiedleń i podjęciem decyzji o pozostawieniu 
w Polsce ok. 200 tys. Niemców potrzebnych polskiej gospodarce, problem szkol-
nictwa dla dzieci niemieckich nabrał istotnego znaczenia. Już od marca 1947 r. 
pojawiały się propozycje tworzenia takich szkół. Pozostawały one jednak niezreali-
zowane. W tym czasie Niemcy organizowali dla tych dzieci różne nielegalne formy 
nauczania, które były przez władze tolerowane.

3. Integracja (1950–1955)
Przełomem w kwestii oświaty niemieckiej była zmiana polityki etnicznej i oświa-

towej władz polskich z początkiem lat pięćdziesiątych. Zasadniczym celem tej 
polityki w stosunku do ludności niemieckiej stało się wówczas zintegrowanie jej 
ze społeczeństwem polskim poprzez akcentowanie pozycji klasowej tej ludności, 
a nie jej narodowości. W tym celu starano się zachęcić ludność niemiecką do 
wstępowania do związków zawodowych, PZPR, ZMP, Ligi Kobiet i innych organi-
zacji oraz aktywności w ich strukturach. Rozpoczęto również działania mające na 
celu zrównanie jej sytuacji prawnej i bytowej z ludnością polską oraz zezwolono 
na tworzenie niemieckiego szkolnictwa, działalność kulturalną i wydawniczą.

Faktyczna decyzja o utworzeniu szkolnictwa niemieckiego w Polsce nastąpiła 
po zawarciu Układu Zgorzeleckiego, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra 
Oświaty z dnia 26 lipca 1950 r. rozpoczęto organizowanie szkół z niemieckim ję-
zykiem nauczania dla dzieci i młodzieży niemieckiej4. Pod względem terytorialnym 
szkolnictwo to mogło być tworzone jedynie w woj. wrocławskim, szczecińskim 
i koszalińskim, a uczyć się tam mogły dzieci tej części ludności niemieckiej, która 
nie posiadała polskiego obywatelstwa. Niemcy, którzy przyjęli polskie obywatelstwo 
byli zmuszani przez władze oświatowe do posyłania swoich dzieci do polskich 

1 T. Browarek, Położenie prawne i ekonomiczne ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1949, 
Facta Simonidis nr 1, 2009.

2 Z. Romanow, Ludność niemiecka na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1947, Słupsk 
1992, s. 138-139.

3 Z tego między innymi powodu władze polskie postanowiły wysiedlać te grupy społeczne w pierwszej 
kolejności. Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Biuro Udostępniania (BU), sygn. 1572/846, k. 26.

4 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty (Dz. Urz. Min. Ośw.) 1950, nr 14, poz. 177; Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu (APW), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN), sygn. XVII/92, k. 46.
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szkół, gdyż obowiązywał zakaz ich przyjmowania do szkół z niemieckim językiem 
nauczania5. 

Celem wychowawczym szkół z niemieckim językiem nauczania miało być: 
„... wychowanie w duchu socjalistycznego internacjonalizmu oraz patriotycznego 
przywiązania do Polski Ludowej”6. Jednak mimo dużej aktywności władz oświato-
wych lekcje w tych szkołach były, zdaniem wizytatorów, zbyt mało upolitycznione. 
Dzieci nie znały języka polskiego i nie orientowały się w życiu politycznym Pol-
ski7. Dlatego też uznano, że jedynym możliwym zadaniem wychowawczym w tym 
środowisku było wówczas propagowanie zrozumienia dla idei sprawiedliwości 
społecznej oraz spraw pokoju na podstawie konkretnych przemian w NRD. Zakła-
dano, że w miarę adaptacji i integracji Niemców w Polsce, można będzie powoli 
pogłębiać pracę wychowawczą i wychodzić poza podstawowy postulat lojalności 
wobec państwa polskiego8. 

Pierwsze dwa lata tworzenia szkolnictwa dla ludności niemieckiej były okre-
sem zmagania się z licznymi trudnościami, które w większości wynikały z tego, iż 
administracja terenowa nie była przygotowana do tego typu działań. Brakowało 
wszystkiego, poczynając od funduszy, wolnych budynków, a na pomocach dydak-
tycznych, podręcznikach i nauczycielach kończąc9. Kadrę pedagogiczną rekrutowano 
głównie „spośród postępowych robotników i innych pracowników narodowości 
niemieckiej władających językiem polskim”10. Ponieważ nie byli oni wcześniej prze-
szkoleni, każdy pracował tak jak potrafił. Dopiero w 1952 r. przyznano specjalny 
budżet i etaty nauczycielskie dla szkół niemieckich11. 

Okresem największego rozwoju szkolnictwa niemieckiego w Polsce były lata 
1952–1954. Największa liczba uczniów uczyła się w szkołach z niemieckim języ-
kiem nauczania w roku szkolnym 1952/1953 – 7760 uczniów. W następnym roku 
wzrosła co prawda jeszcze liczba szkół (z 134 do 140), ale uczyło się w nich już 
o 430 uczniów mniej. Po 1954 r. nastąpił lekki spadek liczby szkół i uczniów 
niemieckich, wynikający z zakończenia edukacji przez grupę młodzieży przero-
śniętej oraz z faktu, że wśród ludności niemieckiej w Polsce mało było młodych 
małżeństw i osób w średnim wieku. Przewidując taką sytuację, władze oświatowe 
starały się zapewnić pozostałym dzieciom dalszą naukę w szkołach z niemieckim 
lub polskim językiem nauczania12. 

5  L. Olejnik, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944–1960, Łódź 2003, s. 122.
6 APW, PWRN, sygn. XVII/92, k. 163.
7 Archiwum Akt Nowych (AAN), KC PZPR, sygn. 237/VII-3098, k. 52.
8 F. Bielak, Baza rekrutacyjna Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i zakres jego oddzia-

ływania, Warszawa 1976, s. 36.
9 T. Browarek, Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, Przegląd Histo-

ryczno-Oświatowy nr 3-4, 2002, s. 196-197.
10 Dz. Urz. Min. Ośw., 1950, nr 14, poz. 180.
11 APW, PWRN, sygn. XVII/92, k. 131. 
12  AAN, Ministerstwo Oświaty (Min. Ośw.), sygn. 1756, k. 3.
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Problemem był także brak szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. 
Od 1950 r. istniały jedynie dwie zasadnicze szkoły zawodowe z niemieckim językiem 
nauczania13. W celu przygotowania kadr dla oświaty niemieckiej w roku szkolnym 
1952/1953 rozpoczęła działalność klasa z niemieckim językiem nauczania w Liceum 
Pedagogicznym w Świdnicy14. Natomiast we wrześniu 1953 r. utworzono w Wał-
brzychu Liceum Ogólnokształcące z niemieckim językiem nauczania15. Absolwenci 
szkół podstawowych z niemieckim językiem nauczania mogli także uczęszczać do 
wszystkich szkół średnich z polskim językiem nauczania. Niemcy jednak rzadko 
z tej możliwości korzystali. Przyczyn tego należy upatrywać w słabej znajomości 
języka polskiego lub negatywnym nastawieniu części uczniów i nauczycieli polskich 
do uczniów niemieckich16.

4. Koncesjonowanie działalności (1956–1959)
Druga połowa lat pięćdziesiątych przyniosła korektę polskiej polityki etnicznej. 

Dla ludności niemieckiej istotne znaczenie miało w tym względzie podpisanie 5 
grudnia 1955 r. porozumienia Polskiego Czerwonego Krzyża z Niemieckim Czer-
wonym Krzyżem w sprawie akcji łączenia rodzin i związana z tym wydarzeniem 
specjalna uchwała KC PZPR z 6 grudnia 1955 r. W dokumencie tym władze par-
tyjne stawiały za cel pełne równouprawnienie ludności niemieckiej oraz stworze-
nie warunków do trwałej stabilizacji tej części ludności niemieckiej, która zechce 
pozostać w Polsce17. 

Władze polskie w tym czasie za główną zasadę polityki etnicznej przyjęły rów-
ność wszystkich wobec prawa oraz zwalczanie przejawów dyskryminacji. Uznano 
wówczas fakt istnienia na terenie kraju mniejszości narodowych oraz zezwolono na 
tworzenie organizacji mniejszościowych mających stymulować zachowanie tożsamo-
ści narodowej tych środowisk. W przypadku ludności niemieckiej taką organizacją 
było powstałe w 1957 r. Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Rysująca 
się możliwość nawiązania kontaktów dyplomatycznych z RFN otworzyła natomiast 
przed Niemcami możliwość wyjazdu z Polski, z której większość z nich skorzystała18. 

W tym okresie nastąpił systematyczny spadek liczby uczniów w szkołach nie-
mieckich. W ciągu trzech lat szkolnych (od 1955/1956 do 1957/1958) liczba szkół 

13 W Wałbrzychu działała Zasadnicza Szkoła Górnicza Nr 1 z kierunkiem szkolenia górniczym i specjalno-
ścią młody górnik. Druga natomiast to Zasadnicza Szkoła Przemysłowo-Górnicza Nr 1 w Boguszowie 
z oddziałem elektrotechnicznym. AAN, Min. Ośw., sygn. 1758, k. 8; APW, PWRN, sygn. XVII/84, 
k. 60; G. Janusz, Działalność oświatowo-kulturalna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach pięć-
dziesiątych, Sprawy Narodowościowe z. 1, 1995, s. 176.

14 APW, PWRN, sygn. XVII/93, k. 93 i n.
15 APW, PWRN, sygn. XVII/93, k. 103.
16 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XIV/149, k. 18.
17 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V-182, k. 80-85.
18 W latach 1956–1959 do RFN wyjechały 226 394 osoby, a do NRD 37 383 osoby. Łącznie 263 777 

Niemców wyjechało wówczas do obydwu państw niemieckich. S. Jankowiak, Wysiedlenia i emigra-
cja ludności niemieckiej z Polski w latach 1945–1959, w: Ludność niemiecka na ziemiach polskich 
w latach 1939–1945 i jej powojenne losy, pod red. W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 1995, s. 438.
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z niemieckim językiem nauczania zmniejszyła się o 109 placówek, a liczba uczniów 
aż o 5121. Zmiany te związane były głównie z postępującymi wyjazdami do Niemiec 
w ramach akcji łączenia rodzin. Władze przewidywały spadek liczebności uczniów 
niemieckich i starały się korygować sieć szkolną stosownie do rozmieszczenia 
uczniów19. Mimo to zaskoczyła je drastyczna zapaść tego szkolnictwa w roku szkol-
nym 1957/1958. We wrześniu 1957 r. rozpoczęło działalność 69 szkół z niemieckim 
językiem nauczania, w których pobierało naukę 2101 uczniów; do czerwca 1958 r. 
dotrwało jedynie 580 uczniów uczących się w 18 szkołach niemieckich20. Władze 
polskie, zgodnie z instrukcjami, starały się dzieciom niemieckim zapewnić naukę 
do ostatniej chwili. Utrzymywano szkoły nawet przy 7–8 uczniach21.

W początkowym okresie niewiele szkół prowadziło zajęcia pozalekcyjne. Po 
1955 r. w większości działały już różnego rodzaju kółka zainteresowań i zespoły 
artystyczne. Dużą rolę odegrały tu aktywnie działające przy szkołach komitety 
rodzicielskie. Szkoły z niemieckim językiem nauczania stały się wówczas ośrodka-
mi życia kulturalnego. W miarę postępujących wyjazdów i ten rodzaj działalności 
Niemców w Polsce uległ likwidacji22.

5. Marginalizacja (1959–1989)
Ostatni okres w polityce władz PRL wobec ludności niemieckiej rozpoczął 

się wraz z zakończeniem akcji łączenia rodzin w lutym 1959 r. Był to czas mar-
ginalizowania problematyki ludności niemieckiej w Polsce. Uznano wówczas, że 
w ramach akcji łączenia rodzin Polskę opuścili prawie wszyscy Niemcy i w ten 
sposób zniknął problem tej ludności. Władze polskie w tym czasie odmawiały 
uznania istnienia tej mniejszości na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, gdyż 
byłoby to jednoznaczne z przyznaniem się do fiaska polskiej polityki wobec „lud-
ności rodzimej” tych ziem. Wraz z normalizacją stosunków między PRL a RFN od 
początku lat siedemdziesiątych starano się pozbyć tego problemu, zezwalając na 
masowe wyjazdy tej ludności z Polski.

Poczynając od 1959 r., rozpoczął się szybki proces samolikwidacji szkolnictwa 
dla ludności niemieckiej. Jeszcze w 1958 r. funkcjonowało 12 szkół z niemieckim 
językiem nauczania. Rok później pozostały jedynie 4 szkoły w woj. wrocławskim 
i jedna w Szczecinie (razem 132 uczniów). W roku szkolnym 1961/1962 działały 
już tylko 2 szkoły (łącznie 59 dzieci) – w Legnicy i we Wrocławiu. 

Zdaniem władz szkolnych, na Dolnym Śląsku rozwiązaniem problemu dzieci 
niemieckich chcących pobierać naukę w języku ojczystym miała być Szkoła Pod-
stawowa Nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy, pełniąca rolę szkoły 

19 AAN, Min. Ośw., sygn. 1753, k. 16-17; Archiwum Państwowe w Szczecinie (APS), PWRN, sygn. 
12668, k. 51.

20 AAN, Min. Ośw., sygn. 1751, k. 15; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XIV-142, k.73, tab. 1  Szkoły z nie-
mieckim językiem nauczania.

21 APW, PWRN, sygn. XVII/93, k. 111-112; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XVII-150, k. 67.
22 AAN, Min. Ośw., sygn. 1751, k. 23; Archiwum Państwowe w Koszalinie (APK), PWRN, sygn. 4579, 

k. 222.
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zbiorczej dla tych uczniów. Mimo to liczba uczniów także i tu ciągle malała23. 
W związku z tym w roku szkolnym 1963/1964 podjęto decyzję o likwidacji szkoły. 
Podobny los w tym samym czasie spotkał również szkołę z niemieckim językiem 
nauczania we Wrocławiu24. Tym samym po 13 latach istnienia likwidacji uległo 
szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania.

Dzieciom niemieckim przechodzącym do szkół polskich starano się zapewnić 
możliwość nauczania języka ojczystego, organizując im komplety języka ojczyste-
go w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Komplety te obejmowały do końca lat 60. 
po kilkanaścioro dzieci w każdym roku, głównie z Legnicy, Chojnowa i Złotoryi25.

6. Uwagi końcowe
W omawianym okresie pojawiały się postulaty organizowania nauki w języku 

niemieckim dla dzieci z rodzin uznawanych przez władze polskie za ludność rodzimą 
(tereny Górnego Śląska, Warmii i Mazur). Nauka w języku niemieckim była także 
jednym z głównych celów działalności Niemieckich Kół Przyjaźni, które, działając 
nieformalnie, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych organizowały nielegalne szkoły 
niedzielne i wakacyjne kursy języka niemieckiego. Polskie władze oświatowe były 
jednak przeciwne wszystkim tym inicjatywom. Dopiero w roku szkolnym 1988/1989 
wprowadzono na Górnym Śląsku możliwość nauczania w szkołach języka niemiec-
kiego26. Odrodzenie niemieckiego życia oświatowego nastąpiło jednak dopiero po 
przemianach politycznych zapoczątkowanych w 1989 roku.

23 APW, PWRN, sygn. XVIII/285, k. 17; APW, PWRN, sygn. XVIII/286, k. 23.
24 APW, PWRN, sygn. 925, k. 1,4; APW, PWRN, sygn. XVII/92, k. 350.
25 T. Browarek (zob. przypis nr 9), s. 202-203.
26 Z braku kadry pedagogicznej do nauczania tego języka było to jednak niemożliwe. Według Thomasa 

Urbana była to akcja propagandowa rządu, któremu chodziło o pozyskanie nowych kredytów z RFN: 
T. Urban, Niemcy w Polsce, Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994, s. 151.
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ks. Wolfgang Globisch 

Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej w latach 1990–2010

Język niemiecki w życiu Kościoła  
na Górnym Śląsku w latach 1945–1989

Słowo niemieckie mówione i śpiewane w życiu Kościoła

W styczniu Sowieci zatrzymali się nad Odrą. Wierni posługiwali się językiem 
serca, jakim posługiwali się przez poprzednie lata. Trwała jeszcze wojna. Najwyższą 
władzą była komendantura sowiecka i to do 18 marca, kiedy nastąpiło oficjalnie 
przekazanie tych terenów administracji polskiej. 

Jednak działacze polscy byli świadomi, że nadeszła chwila przesunięcia granic. 
Już 28 lutego 1945 r. ukazał się dekret o „… wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego 
wrogich elementów”1. Miesiąc później Zawadzki, wtedy wojewoda województwa 
śląsko-dąbrowskiego, wydaje kolejne zarządzenie o wykorzenieniu wszystkiego co 
niemieckie. Problemem dla nowej władzy była większość księży, którzy wprawdzie 
znali język polski, ale ich językiem codziennym był niemiecki. W domu, kancelarii, 
ze znajomymi i między sobą posługiwali się zakazanym językiem. Wojewoda Za-
wadzki na odprawie dla starostów i prezydentów miast 22.03.1945 r. powiedział 
m.in.: „Poważnym problemem w odniemczaniu jest Kościół. Większość parafii 
obsadzonych jest przez niemieckich księży… Ci, którzy wbrew memu zakazowi 
odprawiają niemieckie nabożeństwa, proszę napomnieć, a jak to nie pomoże, 
muszą być izolowani w obozie…”2.

Tymczasem po lewej stronie Odry, czyli w zachodniej i południowej części 
Opolszczyzny, do połowy marca 1945 r. funkcjonowała administracja niemiecka. 
Po przejęciu władzy przez sowieckich komendantów językowo nic się nie zmieniło. 
Nie interesował ich język, jakim posługiwała się ludność.

Tereny po lewej stronie Odry Polacy przejęli oficjalnie dopiero w lipcu 1945r.  
W protokole MO w Opolu z lipca 1945 r. czytamy m.in.: „Siostry zakonne mieszka-
jące przy ul. Kościuszki posługują się językiem niemieckim… Siostry nauczycielki 
uczą dzieci języka niemieckiego… OO. Jezuici wygłaszają kazania w języku niemiec-

1 M. Kneip, Die deutsche Sprache in Oberschlesien 1921–1998. Dortmund 2000, s. 166.
2 Tamże s. 200.
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kim mimo dwukrotnego zwrócenia im uwagi…”3. 9 stycznia 1946 r. wojewoda 
ponownie zobowiązał starostów, by wykryć ukrytych niemieckich księży, którzy 
kaleczą język polski na ambonie, w zakrystii i ze swoimi parafianami bez żenady 
mówią po niemiecku. Nakazał przeprowadzić tzw. Akcję oczyszczenia województwa 
od niemieckich księży i zakonów4. Mało znany jest fakt, że były plany przesiedlenia 
wszystkich śląskich kapłanów do centralnej Polski i powierzenie polskim księżom 
śląskich parafii. Plan zrealizowano częściowo w 1954 r., zmuszając 20 proboszczów 
i ponad 800 sióstr zakonnych do opuszczenia tzw. ziem odzyskanych z powodu 
szerzenia niemczyzny.

Problemem były także pieśni kościelne. Wiele z nich ma jedną melodię, a tekst 
w obu językach, np. Te Deum, czyli Ciebie Boże wielbimy. Chociaż tekst polski, 
to jednak melodia niemiecka i dlatego nie należy Ciebie Boże wielbimy śpiewać!

Brutalne metody tępienia języka niemieckiego musiały doprowadzić do zejścia 
tej mowy do podziemia, chociaż były wyjątki. W 1954 r., na pogrzebie mojego ojca, 
proboszcz przemówił po niemiecku… Po Październiku 1956 zostały złagodzone, 
a nawet ustały represje wobec mówiących po niemiecku. Ponoć 565 Górnoślązaków 
skierowało do Komitetu Wojewódzkiego PZPR petycję o utworzenie niemieckiej 
szkoły5. Partia obiecała poprawę dyskryminującej polityki wobec autochtonów… 
Jednak oficjalnie głoszono, że po akcji łączenia rodzin z lat 1957/1958 nie może 
być mowy o mniejszości niemieckiej. Z celu pełnej polonizacji nie zrezygnowano.

Jeszcze 13 lat po dekrecie Zawadzkiego proboszczowie otrzymali ostrzeżenie 
z Kurii Biskupiej w Opolu: „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu 7 
sierpnia 1958 r. nadesłało do Kurii pismo, w którym stwierdza, że niektórzy księża 
wystawiają osobom wyjeżdżającym do Niemiec zaświadczenie w języku niemieckim 
i że władze będą żądać usunięcia księży z zajmowanych stanowisk w wypadku 
stwierdzenia tych faktów. Kuria wnosi odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania, 
komunikuje jednak o powyższym Duchowieństwo”6. Wymownym świadectwem 
jest list Ślązaka do biskupa Wyciska w 1972 r., w którym pisał m.in.: „Czy nasi 
duszpasterze nie zdają sobie sprawy, że w domu mówi się po niemiecku, że we 
mszy św. korzystamy z niemieckich modlitewników, a spowiedź też jest w tym 
języku… Wierzący słuchają od biedy msze w radiu z Wiednia, czasem jeżdżą do 
Wrocławia, aby tam uczestniczyć we mszy niemieckiej”7.

Język niemiecki w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie8
W 1952 r. UB aresztowało trzech kleryków pod zarzutem posiadania literatury 

niemieckiej i rozmawiania w tym języku. Po 1956 r. można już było angażować 
nauczycielkę języków obcych. Maria Capri uczyła także chętnych języka niemiec-

3  Niemcy w Polsce – Wybór dokumentów T.II, Warszawa 2000, s. 381.
4  M. Kneip (zob. przypis nr 1), s. 207.
5 M. Kneip (zob. przypis nr 1), s. 221.
6 Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu do Kurii Biskupiej, 07.08.1958.
7 M. Kneip (zob. przypis nr 1), s. 225 i 231.
8 K. Dola, J. Waloszek (red.), Księga Jubileuszowa – WSD w Nysie i Opolu 1949–1999, Opole 2000.
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kiego. Na początku roku 1961 została aresztowana pod zarzutem, że: „wykładając 
języki obce, wpaja w młodzież ducha wrogiego Polsce”9. 

Pełnomocnik Rządu ds. stosunków z Kościołem, minister Sztachelski oświad-
czył sekretarzowi Episkopatu: „W seminarium w Nysie i Opolu panuje duch pronie-
miecki”10. Zaistniało niebezpieczeństwo, że pod pretekstem niemczyzny Uczelnia 
zostanie zlikwidowana. Po 16 latach przerwy biskup Nossol wprowadza w 1977 r. 
lektorat języka niemieckiego do WSD, posługując się fortelem. Jako nauczycielkę 
języka niemieckiego angażuje bojowniczkę o polski Śląsk. 

Rok 1980 – „Solidarność” ma w programie także uznanie mniejszości na-
rodowych. Powiew demokracji i wolności pobudza do wyjścia z językowego pod-
ziemia. Szczególna jest rola J. Krolla. W 1985 r. powstaje w Raciborzu pierwszy 
DFK. Wniosek: Znienawidzona mowa przetrwała do 1989 r.

Słowo niemieckie pisane w życiu Kościoła
Poważną bolączką była niemiecka pisownia imion i nazwisk. Dekretem z 10 

listopada 1945 r. nakazano spolszczenie imion i nazwisk. Proboszczów wezwano, 
by nie nadawali niemieckich imion przy chrzcie. Mojemu ojcu spolszczono nazwisko 
01.12.1960 r., sześć lat po śmierci!

Proboszcz Wierzchu nie tylko ogłoszenia pisał w języku niemieckim, ale także 
kronikę parafialną. Od 8 lipca 1945 r. wrócił język polski do wierzchowskiej świą-
tyni, a niemiecki został skazany na banicję. Stacje Drogi Krzyżowej w kościele we 
Wierzchu z 1900 r. mają dwujęzyczne podpisy. Kiedy proboszcz otrzymał w 1938 r. 
nakaz usunięcia polskich napisów, polecił stolarzowi wykonanie tabliczek zakry-
wających polski tekst. W 1945 r. wystarczyło je przesunąć na niemiecki tekst…

 
Słowo niemieckie drukowane w życiu Kościoła

Nowa władza miała poważny problem z czytelnictwem niemieckim. Starosta 
strzelecki 11.11.1947 r. wydał tajne zarządzenie o usunięciu wszystkich książek 
niemieckich: „Używanie modlitewników niemieckich należy uważać za dowody 
sympatii dla Niemców”11. Ubolewano nad faktem posiadania przez księży biblio-
tek z niemiecką literaturą. W każdej rodzinie śląskiej znajdowały się książeczki do 
nabożeństwa w obu językach. Ponieważ od 1939 r. nie wolno było używać języka 
polskiego w liturgii, niewiele polskich modlitewników przetrwało do 1945 r. Wierni 
do kościoła przychodzili więc z niemieckimi książeczkami. Podobno UB znalazło 
w kościele oo. Franciszkanów niemiecki modlitewnik. Poszli z nim ostentacyjnie do 
Administratora Apostolskiego Kominka, udowadniając jak dalece Kościół podtrzymuje 
niemieckość zamiast polonizować. Odpowiedź była krótka: Nie pozwalacie nam 
drukować polskich książeczek, to wierni posługują się niemieckimi książeczkami.

9 Tamże.
10 Tamże.
11 M. Kneip (zob. przypis nr 1), s. 166.
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Słowo malowane, rzeźbione
Słowo niemieckie rzeźbione znajduje się po dzień dzisiejszy na nagrobkach 

i krzyżach przydrożnych. Na krzyżach przydrożnych napisy znajdowały się na 
ogół na granitowych tablicach, które rozbijano i niszczono. Wojewoda Zawadzki 
i Obywatelskie Komisje Kontrolne ds. Usuwania Śladów Niemczyzny usiłowały 
nakłonić proboszczów, by od wiernych domagali się usunięcia napisów. B. Linek 
pisze: „Ksiądz ze Starego Paczkowa jako zastępca dziekana zabronił księżom 
bezpośredniego udziału w akcji usuwania napisów na nagrobkach i nadmienił, że 
Niemcy tego nie robili i oni też nie będą robili. Zeznał, że dzieci, które podjęły 
akcję usuwania napisów niemieckich z cmentarza wyrzucił, gdyż robiły to po bar-
barzyńsku”12. Smutnym dokumentem wandalizmu są zachowane nagrobki rodziców 
J. von Eichendorffa z usuniętymi napisami na starym cmentarzu w Łubowicach.

Przełożeni Kościoła a język niemiecki

Biskup Stanisław Adamski (1875–1967)
W latach 1920–1921 był bliskim współpracownikiem Korfantego. Wbrew za-

kazowi kard. Bertrama zachęcał księży do agitacji dla Polski. 2 września 1930 r. 
Adamski został mianowany biskupem katowickim. Kładł duży nacisk na rozwój 
życia narodowego na Śląsku. 

Zaledwie 10 dni po kapitulacji Wrocławia, a 3 dni przed zakończeniem wojny 
pojawił się bp Adamski w Kurii wrocławskiej i ku zaskoczeniu niemieckich księży 
oznajmił, że według decyzji rządu polskiego nie będzie mniejszości niemieckiej. 
Im wcześniej Niemcy odejdą z tych terenów dobrowolnie, tym lepiej. Bp Adamski 
był aktywnym zwolennikiem odniemczenia. W maju i czerwcu odwiedził dekanaty 
Opolszczyzny, wydając odpowiednie dyrektywy, m.in., że: „Publiczne i wspólne 
modlitwy oraz napisy w klasztorach i kościołach powinny być po polsku…”13.

Kardynał Bolesław Kominek (1903–1974)
15 sierpnia 1945 r. został mianowany administratorem apostolskim dla nowo 

utworzonej Administracji Śląska Opolskiego. 26 stycznia 1951 r. zmuszony do opusz-
czenia Opola. 1 grudnia 1956 r. mianowany delegatem Prymasa Polski z uprawnie-
niami bpa rezydencjalnego we Wrocławiu. Był inicjatorem i autorem listu biskupów 
polskich do niemieckich z 1965 r. Jego stosunek do mowy niemieckiej jako admi-
nistratora ks. Hanich tak scharakteryzował: „Choć był kapłanem i polskim patriotą, 
dla którego dobro Kościoła katolickiego w polskiej rzeczywistości państwowej na 
Śląsku Opolskim było sprawą pierwszorzędnej wagi, to nigdy nie myślał w katego-
riach nacjonalistycznych…”14. Władza wciąż zarzucała mu, że zbyt opieszale usuwa 
ślady niemczyzny wśród duchowieństwa. Bronił przed zarzutami śląskich księży. 
Nie zgodził się, by zakazać spowiadania w języku niemieckim. Parafiom, gdzie lud-
ność niemiecka nie była jeszcze wysiedlona, pozwolił na język niemiecki. Podobnie 

12 B. Linek, Odniemczanie województwa śląskiego w latach 1945–50, Opole 1997, s. 124.
13 A. Hanich, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, Opole 2008, s. 294.
14 Tamże.
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żądał od władz zgody na posługę duszpasterską w języku niemieckim w obozach, 
np. w Głubczycach.

Wikariusz Kapitulny Kobierzycki (1951–1956)
W sprawach antyniemieckich kompletnie na usługach władz; wspólnie z wika-

riuszem generalnym Banachem podpisał dekret o wysiedleniu 20 księży śląskich 
i 800 zakonnic.

Biskup Franciszek Jop (1956–1972)15

Już w 1951 r. papież Pius XII mianował go ordynariuszem opolskim. Rząd nie 
zgodził się. Do Opola bp Jop przybył w grudniu 1956 r. Jednym z pierwszych jego 
przedsięwzięć było przywrócenie stanowisk 20 niemieckim proboszczom wysiedlonym 
w 1954 r. i starania o powrót wywiezionych za niemiecki język sióstr zakonnych.

Ks. prof. Sobeczko, długoletni sekretarz biskupa, pisze m.in.: „W prowadzo-
nych przez bpa Jopa rozmowach z władzami przez prawie wszystkie lata przewija 
się problem niemiecki. Księża rozmawiają z parafianami po niemiecku, spowiadają 
w tym języku… Przez pierwsze siedem lat rządów w Opolu prawie stale w rozmo-
wach z Przewodniczącym Woj. Rady N. Buzińskim przewijają się nazwiska księży, 
zwłaszcza Czerwionki z Kolonowskiego i Dudka z Kotorza: rozdają książki niemieckie, 
romany, w kościele tolerują niemieckie napisy…”16. Żądano usunięcia ich z parafii. 
Odpowiedź bpa Jopa: „Ani mnie, ani panu nie wolno absolutnie takich rzeczy robić”17. 

Arcybiskup Alfons Nossol (ur. 1932)
Posługę biskupią rozpoczął w sierpniu 1977 r. Po 16 latach przerwy biskup Nossol 

wprowadza lektorat języka niemieckiego do WSD. Przełom roku 1988/1989: Dyktatura 
proletariatu dogorywa. Zaczyna się exodus do Vaterlandu. Biskup chce Ślązakom dać 
nadzieję. Nadejdą nowe czasy. Jesteśmy u siebie. Pod koniec maja 1989 r. oświadcza 
wojewodzie i I sekretarzowi, że w najbliższą niedzielę 4 czerwca odbędzie się na Górze 
Świętej Anny msza św. w języku niemieckim! Reakcja towarzyszy: milczenie!

Wnioski końcowe
Mimo brutalnych metod likwidacji języka w latach 1945–1989 przetrwał on, 

choć w różnym stopniu. Chociaż życzyłoby się nieco więcej odwagi i stanowczości 
zwłaszcza ze strony Om i Opów. Jeśli chodzi o przełożonych Kościoła, to w Niem-
czech po dzień dzisiejszy pokutuje przekonanie, jak to wyraził referent Michael 
Walter na czerwcowej konferencji na Górze Świętej Anny: „Dla Kościoła w okresie 
PRL racja stanu bywała ważniejsza niż Ewangelia…”18. Tymczasem, jak to słysze-
liśmy, komuniści starali się pod płaszczykiem walki z niemczyzną zwalczać Ewan-
gelię i tych, którzy ją głosili. Rządcy diecezji i duchowni byli pod ogromną presją!

15 M. Worbs (red.), Kościół Opolski w PRL, Sympozja (Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny) 68, 
Opole 2007, s. 154-155.

16 Tamże.
17 Tamże. 
18 HEIMAT – Mała Ojczyzna – Tygodnik Niemców na Śląsku, Nowa Trybuna Opolska 4.06.2014.
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Johannes Golawski 

Emerytowany pedagog i referent ds. kultury Ziomkostwa Ślązaków w Siegburgu

Zachowanie języka niemieckiego  
na Górnym Śląsku w różnych  

formach konspiracyjnych w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (PRL)  

po 1945 r. – relacja osobista 
„Przeszłość nigdy nie umiera.  

Właściwie nawet nie jest przeszłością”. 
(William Faulkner, Requiem dla zakonnicy, 1951)

„Kto nie zna prawdy, jest tylko głupcem.  
Kto ją jednak zna i nazywa kłamstwem, jest przestępcą”. 

(Bertolt Brecht, Życie Galileusza, 1939)

Urodziłem się w 1935 r.  w miejscowości Wieschowa (dziś Wieszowa – przyp. 
tłum.), wtedy jeszcze samodzielna gmina na terenie powiatu Beuthen–Tarnowitz (By-
tom–Tarnowskie Góry). Moja nauka niemieckiego  w szkole zakończyła się w grud-
niu 1944 r. w czwartej klasie szkoły powszechnej i już niestety nigdy nie miałem 
możliwości jej kontynuować.  Moi przodkowie mieszkali w Wieszowej przynajmniej 
od XVIII wieku. Dziadek Golawski służył w kirasjerach cesarza w Poczdamie i we 
Wrocławiu. Dziadek Slotta był artystą rzeźbiarzem, budowniczym instrumentów, 
stroicielem fortepianów, zegarmistrzem, kapelmistrzem i miejscowym kościelnym 
oraz kancelarzystą parafialnym. Babcie z obu stron prowadziły wielodzietne gost-
podarstwa domowe. Mój ojciec po przedwczesnej śmierci swojego ojca musiał 
zatrudnić się jako pracownik młodociany w cegielni na Waldhofie; następnie wy-
uczył się zawodu górnika – zaczynał od ślepra i został starszym sztygarem. Moja 
matka była na początku opiekunką do dzieci u miejscowego nauczyciela szkoły 
podstawowej, później sprzedawczynią w sklepie z towarami kolonialnymi. Od 1945r. 
była najlepszą i najbardziej znaną krawcową w Wieszowej. 
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Do 1945 r. nie mówiłem po polsku, do 1972 r., do wyjazdu do Niemiec, 
z rodzicami rozmawiałem tylko po niemiecku. Mam jeszcze żywo w pamięci uro-
czystości rodzinne i pielgrzymki rowerowe na Górę Świętej  Anny. W czasie poo-
stoju na międzymurzu pod zamkiem w Toszku moja mama zawsze recytowała 
jakiś wiersz Eichendorffa, a jadąc przez Toszecki Las rozbrzmiewała pieśń: Wer 
hat dich du schöner Wald… 

Aby chronić nas, dzieci, przed karami Polaków, grożącymi za każde wymó-
wione niemieckie słowo, babcia Golawska postanowiła, że mamy się nauczyć 
kilku słów po polsku. Nie był to język polski, ale raczej gwara śląska, o czym 
się dowiedzieliśmy dopiero później. Oto tylko kilka przykładów jej znajomości 
polskiego: nauczyciel nazywał się uczyciel albo rechtor, proboszcz – farosz, wi-
kary – kapelonek, ciocia – tanta, wujek – ujek i wiele temu podobnych. Do ludzi 
obcych mieliśmy się zwracać przez wy – za dwoje, czyli: wiecie, a do państwa 
– za troje, czyli: wiedzom. Uważała, że to źle, że wszyscy Polacy zwracają się 
do osób obcych per pan lub pani. Niemieckiego babcia nauczyła się w pruskiej 
szkole powszechnej, a polskiego dopiero później, bardzo powierzchownie, na za-
jęciach przygotowujących do komunii świętej. Dla niej pan lub panoczek to był 
tylko hrabia lub właściciel kopalni albo fabrykant.

Po 1945 r. długo nie chciałem uczyć się polskiego. Na domiar złego moje imię 
zmieniono z Hansi (Johannes) na Jan, a przy nazwisku w miejsce l wpisano ł. Moją 
postawę spotęgowało również usuwanie wszystkich niemieckich, niejednokrotnie 
bardzo starych napisów, inskrypcji i tablic z domów, kościoła i nagrobków. Dla mnie 
i mojej matki rzecz niezrozumiała – by tak rzec przestępstwo. Ówczesne władze na 
Górnym Śląsku były świadome faktu, że my, dzieci, umiemy mówić tylko po nie-
miecku, ale to bynajmniej nie powstrzymało tych wszystkich Zawadzkich, Ziętków, 
Bożków, Hlondów i Kominków od wprowadzenia drogą urzędową zakazu mówienia 
i śpiewania w języku niemieckim w miejscach publicznych pod groźbą surowych kar. 

Już w pierwszym dniu nauki w szkole uczyliśmy się na pamięć wierszyka: Kto 
ty jesteś? Polak mały. Nie znaliśmy ani znaczenia, ani języka, więc musiała nam 
nauczycielka czytać tekst na głos. Musieliśmy tak długo powtarzać, aż wyuczyliśmy 
się tekstu na pamięć. Jak dziadkom recytowałem ten tekst, to mi przetłumaczyli 
go, abym mógł zrozumieć sens słów. Od tego czasu nigdy więcej nie mówiłem 
tego wierszyka, za co byłem bity codziennie przez nauczyciela – często do krwi. 
Praktyka, która tylko spotęgowała moje negatywne nastawienie do wszystkiego 
co polskie. Dopiero po bardzo poważnej rozmowie z dziadkiem Thomasem – „że 
przecież trzeba się uczyć, wszystko jedno w jakim języku, aby zostać kimś w ży-
ciu”, zmieniłem swoje nastawienie. Decydująca zmiana nastąpiła jednak za sprawą 
pewnej polskiej nauczycielki, która była klientką mamy, a która zaproponowała 
nam u siebie w domu mieszkanie. Od tego momentu musiałem dziennie chodzić 
do szkoły i robić zadania domowe. Moje pierwsze wypracowanie w języku polskim 
opatrzyła słowem komentarza: „Tu jest więcej błędów, niż gwiazd na niebie!”. 
Miało być jeszcze gorzej. Nauczycielka namówiła moją mamę, aby wysłać mnie 
do szkoły z internatem. Jako że zdałem egzamin wstępny, musiałem tam pójść.
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W internacie było nas tylko trzech Górnoślązaków, pozostali byli z Polski cen-
tralnej, z Jędrzejowa – chłopcy i dziewczyny, którzy mówili tylko polszczyzną literac-
ką. Na początku musiałem znosić wyśmiewanie i natrząsanie się z wymowy, jakiej 
nauczyła mnie babcia, ale dość szybko nauczyłem się dobrze polskiego. Udało mi 
się tak sprawnie przechodzić z niemieckiego na polski, że Polacy później nie byli 
w stanie poznać mojego górnośląskiego pochodzenia i tak dzięki temu miałem czę-
sto sposobność, aby dowiedzieć się, co naprawdę myślą o nas – Górnoślązakach.

Po latach szkolnych w Chorzowie i Gliwicach, maturze i egzaminie państwowym 
zostałem polskim nauczycielem szkoły podstawowej, a po roku pracownikiem kura-
torium w Zabrzu i to nie mając książeczki partyjnej. Wciąż mieszkałem z rodzicami, 
z którymi mówiłem tylko po niemiecku. Po ich przeprowadzce z Wieszowej do Domu 
Sztygara w Klausberg1, gdzie mieszkali niemieccy Górnoślązacy, rozmawiało się 
w domu głównie po niemiecku. Wspólne świętowanie urodzin, karnawału i barbórki 
było okazją do pielęgnowania niemieckiego życia towarzyskiego. Radioodbiornik był 
prawie zawsze ustawiony cicho na stacje Wien 2, a wieczorami na Luxemburg lub 
RIAS. Slogan: Wróg podsłuchuje! nie straciło nic ze swej aktualności. Jak ktoś nas 
przyłapał na ulicy lub w innym miejscu na mówieniu po niemiecku, to mówiliśmy, 
że: „To jest po austriacku, a nie po niemiecku”.  Często obywało się bez komentarza.

Kiedy w Polsce wyemitowano pierwszy enerdowski film Vier Generationen 
(Cztery pokolenia) – prawie żaden Polak nie oglądał tego filmu o niemieckim ruchu 
robotniczym i budowie socjalizmu w NRD. Byłem na tym pięć razy w kinie Gloria 
w Bytomiu. Za każdą moją kolejną wizytą w kinie słyszałem: „Jest znowu ten stuk-
nięty”. Wszystkie filmy zagraniczne puszczano wtedy z oryginalną ścieżką dźwiękową, 
w ten sposób słuchając i rozumiejąc mogłem mieć kontakt z językiem niemieckim.

Lata studenckie we Wrocławiu 
Niewiarygodne, ale prawdziwe! We Wrocławiu język niemiecki nie był zakazaj-

ny. W każdym kiosku mogłem kupić niemiecki dziennik Die Arbeiterstimme 2. Gdy 
dowiedziałem się od swojego kolegi z Wałbrzycha, że jest Niemcem i dlatego jest 
zwolniony ze służby zasadniczej w wojsku polskim, ale mimo to może studiować 
w Polsce i że Niemcy w miastach Wałbrzych, Wrocław, Legnica mogli pozostać 
Niemcami i mogli prowadzić niemieckie szkoły i działalność kulturalną, długo się 
nie zastanawiałem i przystąpiłem we Wrocławiu do Towarzystwa Niemieckiego 3. 
W niedziele i święta ksiądz Sebisch odprawiał w kaplicy u sióstr Jadwiżanek we 
Wrocławiu mszę świętą w języku niemieckim. Prawie zawsze przychodziło na nią 
ok. 20–25 studentów z Górnego Śląska. Przed mszą i po mszy rozmawialiśmy ze 
sobą tylko po niemiecku. Raz w miesiącu we Wrocławiu miały miejsce występy 

1 Po polsku Mikulczyce, od 1951 r. dzielnica Zabrza. 
2 Die Arbeiterstimme (1951–1958) była niemieckojęzyczną gazetą dla Niemców, którzy zostali w Polsce. 

Ukazywała się w Wałbrzychu i Wrocławiu.
3 Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu (Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft 

in Breslau) zostało zarejestrowane w 1957 r.
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gościnne niemieckiego teatru z Wałbrzycha albo z NRD. Wtedy to widzałem Matkę 
Courage i Operę za trzy grosze Bertolta Brechta z udziałem Helene Weigel, wraz 
z zespołem Friedrichpalast Ensemble, kilka operetek i wiele innych rzeczy. We Wro-
cławiu działał jeszcze Teatr Żydowski Idy Kamińskiej. Przedstawienia były grane 
po polsku i w jidysz. Jako że jidysz jest bardzo podobny do języka niemieckiego, 
to zawsze było wielkim przeżyciem móc podziwiać wielką aktorkę grającą we 
własnym języku ojczystym.

W tym czasie otwiera się w Polsce Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki 
(KMPiK), w których można czytać i kupić niemieckie książki i czasopisma. Wpraw-
dzie z pewnymi ograniczeniami, ale jednak było można sobie poczytać Frank-
furter Allgemeine Zeitung jako jedyną zachodnioniemiecką gazetę. W bibliotece 
uniwersyteckiej mogłem wypożyczać sobie niemiecką literaturę specjalistyczną. 
Moim polskim kolegom w akademiku bynajmniej nie przeszkadzało, że miałem 
niemieckie książki; często przychodzili i pytali, czy nie dowiedziałem się czegoś 
nowego, ważnego, co mogłoby się przydać do egzaminu. Szybko się rozniosło, 
że uczę się też z niemieckich książek. W czasie egzaminów niektórzy profesoro -
wie chcieli się dowiedzieć, czy z niemieckich książek nie wyczytałem aby czegoś 
innego, nowego. Jako student, ale również i później towarzyszyłem jako tłumacz 
drużynom piłki nożnej z Austrii i Niemiec, które grały mecze z Górnikiem Zabrze.

Powrót na Górny Śląsk
Po skończeniu studiów wróciłem do Zabrza (niem. Hindenburg). Tu wciąż 

obowiązywał zakaz używania języka niemieckiego. Jedyną enklawą pozostawał dom 
moich rodziców, gdzie się wciąż mówiło niemalże wyłącznie po niemiecku. Nowe 
zadania, środowisko oraz atmosfera w pracy wykluczały możliwość używania języka 
niemieckiego. Chociaż moja żona jest Górnoślązaczką pochodzenia niemieckiego, to 
mówiono w jej rodzinie prawie wyłącznie po śląsku. Pod koniec lat 60. postano-
wiliśmy w sześć górnośląsko-niemieckich małżeństw, spotykać się raz w miesiącu 
i pielęgnować język niemiecki. Każda rodzina miała swój dom, a dzieci zostały tak 
wychowane, aby nie wygadały się w szkole, że ich rodzice spotykają się ze zna-
jomymi i mówią tylko po niemiecku. Do grupy należało dwóch profesorów uczel-
nianych, dwóch lekarzy, trzech nauczycieli, trzech magistrów inżynierów i dwóch 
pracowników umysłowych. Spotkania odbywające się w drugą sobotę każdego 
miesiąca przebiegały według ustalonego wzorca. Spotykaliśmy się około 19 i od 
tej godziny rozmawialiśmy tylko po niemiecku. Po wspólnej kolacji towarzystwo 
się rozdzielało. Panowie grali w skata, a kobiety rozmawiały sobie o tym i owym. 
Wieczór kończył się późną nocą wspólnymi pogawędkami przy kawie. Z czasem 
krąg osób zwiększał się do dziesięciu i dwunastu par małżeńskich. 

Staraliśmy się uczyć naszą córkę niemieckiego, wykorzystując fakt, że moi rodzice 
mieszkali od 1972 r. w Niemczech, podobnie jak część rodziny mojej żony. Dzięki temu, 
mimo oficjalnego zakazu wyjazdów do Holandii, Austrii i Szwajcarii, ferie spędzaliśmy 
w Niemczech Zachodnich. Nigdy niestety nie dostaliśmy zgody na wspólny wyjazd dla 
mnie i mojej żony lub dla całej trójki. Nie wierzono nam, że wrócimy. 
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Gdy w latach 70. partia postanowiła o rozpoczęciu szeroko zakrojonej akcji 
przeciwko wielu Górnoślązakom, którzy chcieli wyjechać do Niemiec, miałem 
jako Górnoślązak i naczelnik w Grzybowicach,  dzielnicy Zabrza – jedyny człowiek 
w urzędzie miasta bez książeczki partyjnej – brać udział w pogawędkach, aby od-
wodzić ludzi od wyjazdów do Niemiec. W związku z moją zdecydowaną odmową 
wzięcia udziału w akcjach organizowanych przez urząd miasta i PZPR (Polska 
Zjednoczona Parta Robotnicza) skierowanych przeciwko wyjeżdżającym do Nie-
miec zostałem podłymi szykanami zmuszony do rezygnacji z posady państwowej 
nauczyciela w liceum i docenta na studiach medycznych. Pracę znalazłem w służbie 
zdrowia. Po rozmowach z rodziną i rodzicami zdecydowałem się w 1980 r., przy 
okazji wyjazdu w odwiedziny, na pozostanie na stałe w Niemczech. Dzięki zacięciu, 
samodyscyplinie i szczęściu, mimo braków w niemieckim pisanym, udało mi się 
ponownie zdobyć zatrudnienie jako nauczyciel gimnazjum.

Wnioski
Moje prawie czterdziestoletnie doświadczenie pedagogiczne nauczyciela, ale 

również i doświadczenie życiowe związane z nauką i pielęgnacją języka – i to obo-
jętnie, czy niemieckiego czy polskiego – można zawrzeć w dziesięciu zasadach:
1.  Decydująca jest silna wola i sukcesywność nauki języka – nie bać się, nawet 

jeżeli obowiązują zakazy, grożą kary, nie uginać się, protestować.
2.  Fundamentem pozostaje konwersacja w rodzinie, wśród przyjaciół i znajomych.
3.  Czytać  książki na głos, aby weryfikować własną wymowę.
4.  Wykorzystywać urządzenia techniczne, takie jak nośniki dźwięku, na przykład 

zapisywać własne wypowiedzi i je odsłuchiwać.
5.  Oglądać filmy w oryginale, śledzić akcję i opowiadać o nich.
6.  Samemu i z przyjaciółmi śpiewać piosenki w języku, którego się chcemy uczyć.
7.  Wyjeżdżać do kraju macierzystego języka, którego chcemy się uczyć.
8.  Zapisywać codzienne zdarzenia i przeżycia osobiste.
9.  Zdobywać się na odwagę, by występować przed audytorium, mówić i dyskutować.
10. Nie czuć się obrażonym, tylko dziękować, gdy ktoś zwraca rzeczowo uwagę 

na nasze błędy i nas poprawia.
Swoją relację rozpocząłem od cudzych myśli, a chciałbym ją zakończyć wła-

snymi: „My, Górnoślązacy, powojenne dzieci, powinniśmy rozważyć: czy zamiast 
stawiać pomniki, nie oskarżać funkcjonariuszy państwowych i kościelnych dzia-
łających po wojnie, ponieważ są winni przestępstwa przeciwko godności ludzkiej 
i działania na szkodę kultury śląskiej”.
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Till Scholtz-Knobloch 

Redaktor naczelny Wochenblatt.pl – Zeitung der Deutschen in Polen

Zamęt w regionie  
– o wymierającym wyczuciu  
niemieckiego nazewnictwa regionów 

„W przyszłości, a więc w XX wieku, prawdziwą władzę w społeczeństwie spra-
wować będą ci, którym uda się przeforsować w społeczeństwie zasady własnego 
języka. Dobór pojęć i języka to nie bynajmniej jakiś drugoplanowy teatr działań 
wojennych, wręcz przeciwnie, walka o język to bitwa przesądzająca o zwycięstwie”1. 
Prorocze prognozy Fryderyka Nietzsche sprawdziły się już na niezliczonych obsza-
rach polityki. Ich skutki dawały się często odczuć mniejszościom.

Będąc redaktorem, otrzymuję wiele manuskryptów i raz po raz stwierdzam, 
i to nawet u biegłych w historii autorów, którzy mieszkają w Polsce, a którzy czują 
się w głębi duszy Niemcami i chcą ratować swoje dziedzictwo, że do ich tekstów 
wkrada się terminologia, którą sami nieświadomie niweczą dorobek dziedzictwa 
własnej macierzy. 

Niemalże w osłupienie wprawia mnie fakt, że w 25 lat od transformacji, jaka 
nastąpiła na przełomie lat 1989/1990, nawet regionalna struktura mniejszości 
niemieckiej działająca w województwie opolskim wciąż w swej nazwie firmuje 
określenie Śląsk Opolski. Podczas gdy język niemiecki zna tylko jeden Górny Śląsk 
i rozróżnia Wschodni i Zachodni Górny Śląsk, to w Polsce znaleziono po I wojnie 
światowej na pozostającą w granicach Niemiec część Górnego Śląska określenie 
Śląsk Opolski, przy czym całkowicie zamierzona była fonetyczna zbieżność brzmie-
nia przymiotnikowego członu opolski z przymiotnikiem polski, utrzymana w duchu 

1 Cytat za: Günter Rohrmoser, Zeitzeichen. Bilanz einer Ära, Stuttgart 1978, str. 438 i nast.



35

narodowego zawłaszczania2. Już nie wspomnę nawet o irytacji, jaką wywołuje fakt, 
że nazwa Śląsk w ustach użytkowników języka ojczystego, zarówno polskich, jak 
i polsko-górnośląskich, stała się dziś już tylko synonimem  samego Górnego Śląska.

Spotykając się raz ze Ślązakami mieszkającymi w swojej małej ojczyźnie 
w Polsce, a raz z tymi, którzy wraz ze swoimi potomkami mieszkają na Zachodzie, 
stwierdzam, że dziś już nie mówimy o tym samym, nawet jeżeli posługujemy 
się tymi samymi pojęciami. Na jednym z forów internetowych znalazłem pytanie 
młodej Niemki mieszkającej w RFN, czy jej babcia była może Polką? Wnuczka 
dowiedziała się po śmierci swojej babci, że miała ona śląskie korzenie. Lawina 
odpowiedzi zdezorientowała zupełnie indagatorkę. Z jednej strony znaleźli się tacy, 
którzy obstawali przy odpowiedzi twierdzącej, pewnie imigranci  o opcji polskiej 
przybyli z Górnego Śląska, ale też pojawiła się frakcja, która kategorycznie mówi-
ła o niemieckości, pewnie pochodząca z Dolnego Śląska; zaznaczyła się również 
grupa domniemanych pośredników, których można by sklasyfikować po części 
jako wysiedleńców z Górnego Śląska, utrzymujących, że na Śląsku języki zawsze 
się mieszały. Każda ze stron miała w pewnym sensie rację – o ile precyzyjnie 
określono tę część Śląska, o której była akurat mowa. 

Przedstawione poplątanie z pomieszaniem skłoniło mnie, aby zebrać podobne 
przykłady jak w przypadku terminu Śląsk Opolski i ruszyć od początku roku 2014 
z cyklem artykułów różnych autorów, nadając mu tytuł Regionale Verwirrung, na 
łamach Wochenblatt 3. Jednak zanim przejdę do podobnych przykładów, chciałbym 
uświadomić, że dziedzictwo kulturowe może być zagrożone i to bez jakichkolwiek 
intencji politycznych. Na Śląsku osadnicy niemieccy zakładali miasta dokładnie 
na planie czworoboku – pośrodku znajdował się ratusz, okolony czworobocznym 
placem zamkniętym z każdej strony pierzejami. Okalać (niem. umringt) – już 
w tym wyrazie kryje się źródłosłów rzeczownika Ring (pol. Rynek, patrz. Słow-
nik etymologiczny języka polskiego Aleksandra Brücknera – przyp. tłum.), chyba 
najbardziej śląskiego słowa w niemieckim słownictwie z obszaru historii kultury. 
Przez stulecia Ślązacy spotykali się w centrum miasta na rynku (niem. Ring), tak 
było w Bolesławcu, Miliczu, Gliwicach, Ząbkowicach Śląskich, Wrocławiu, Opolu 
czy Jaworze. Niemcy zakładali również miasta na Wschodzie i tak słowo to zostało 
spolonizowane i jako rynek weszło do zasobu polskiego słownictwa. Ktokolwiek 
w języku niemieckim zowie dziś centralny plac mianem Marktplatz (pol. rynek, 
w znaczeniu miejsce targowe – przyp. tłum.) zdradza się, jakby dodawał: niemiecki 
nie jest moim językiem ojczystym, wyuczyłem się go. Nie ma na to rady. Serce 
mi się jednak kraje, gdy słyszę dziś Ślązaków używających na określenie rynek 
w języku niemieckim Markt zamiast Ring. Poza Śląskiem nie znano określenia 

2 Określenie Opolszczyzna (Oppelner Land) było używane już od końca XIX w. Zob. na przykład Gottlieb 
Biermann [Prof.], II. Seit wann sahen sich die oberschlesischen Piasten als schlesische Fürsten an? 
w: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, tom 8 (1867), str. 31-55, tu: 
str. 42 i nast. oraz 49. Pod pojęciem Opolszczyzna rozumiano w zasadzie historyczne terytorium 
księstwa opolskiego.

3 Wydania od 1133/34 z dnia 20.12.2013–2.01.2014 do wydania 1149 z dnia 11-17.04.2014.
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Ring na rynek. Wraz z wypędzeniami słowo to wymarło w języku niemieckim, 
a w podręcznikach rynek tłumaczy się – o zgrozo –  jako Markt…

Obok licznych nieścisłości terminologicznych występujących w odniesieniu do 
Śląska, również w Polsce Północnej nie brak podobnych, wpisujących się w kontekst 
mojego wywodu, a wynikających z poważnych błędów tłumaczeniowych. Tłuma-
cząc na język niemiecki polskie słowo Pomorze, należy je dokładnie regionalnie 
doprecyzować, a tak się akurat nie dzieje w przypadku obecnego województwa 
pomorskiego, które powstało w trakcie reformy samorządowej wprowadzonej 
w 1999 r. i w niemieckojęzycznych publikacjach błędnie operuje się pojęciem 
Woiwodschaft Pommern. Kilka dziesięcioleci po wypędzeniach opór byłych niei-
mieckich mieszkańców tego regionu oraz garstki znawców spraw wschodnich 
był już na tyle mały, że wątpliwe tłumaczenie na język niemiecki praktycznie nie 
odbiło się żadnym echem w publicystyce i ku zgrozie znawców historii nie da się 
już praktycznie wykorzenić tego określenia.

Słowiańskie plemię Pomorzan (ziemia sięgająca aż po morze) długo opierało 
się wcieleniu do Rzeszy, państwa duńskiego czy Polski. W XII wieku krystalizuje 
się jednak trwała więź Pomorza Szczecińskiego – w języku niemieckim zwanego 
po prostu Pommern (Pomorze) – oraz wschodniej części tej krainy określanej 
w języku polskim jako Pomorze Gdańskie, dla którego w języku niemieckim utarło 
się określenie Pommerellen (po polsku Pomerelia, Pomorze Wschodnie, Pomorze 
Gdańskie – przyp. tłum.). Nazwa ta znaczy jedynie małe Pomorze. Stosowanie nan-
zwy Pommerellen dla Pomorza było wykluczone, przynajmniej do 1999 r. i utarło 
się dopiero po 1999 r. w wyniku błędnego tłumaczenia! Przy czym takie błędne 
tłumaczenie stanowi rażący przykład nieścisłości wobec faktu, że w latach 1919–
1939, w okresie międzywojnia, istniało województwo pomorskie, które położeniem 
geograficznym pokrywało się z terytorium dzisiejszego województwa, a w języku 
niemieckim było prawidłowo określane jako Woiwodschaft Pommerellen. Ciekawi 
taki dobór nazwy dla tego województwa po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
ponieważ Polska posiadała we wczesnej epoce nowożytnej w zasadzie raczej pruski 
punkt odniesienia do tych terenów. Część królewska Prus, zwana powszechnie 
Prusami Królewskimi, stała się po 1454 r. zachodnią częścią dawnych Prus (Prusy 
Wschodnie i Prusy Zachodnie) pod władaniem polskiego króla. Prusy Królewskie 
były państwem rządzonym przez tamtejsze stany niemieckie, które miały swój 
własny prowincjonalny sejmik generalny, a tym samym cieszyły się autonomią 
i tworzyły niejasno zdefiniowaną prawnie unię, a następnie od 1569 r. wchodziły 
w skład tak zwanej unii realnej z Koroną Polską. Biorąc pod uwagę szeroką au-
tonomię Prus, powinno się mówić u progu epoki nowożytnej o Rzeczypospolitej4 
nie jako o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wymieniając Polskę i Litwę, ale ra-
czej o unii polsko-litewsko-pruskiej. Do dziś historiografia utrzymuje odbiorców 
w przekonaniu, że Prusy Królewskie były w całości częścią Polski.

4 Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego tłumaczona jest na niemiecki 
najczęściej jako Königliche Republik der polnischen Krone und des Großfürstentums Litauen.
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Pozostańmy jednak na Północy: podczas gdy województwo śląskie5 leży 
faktycznie tylko w 48% na terytorium Śląska, to Warmia i Mazury pokrywają się 
w dużej mierze z terytorium dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego, 
Jednak niemałe obszary tego województwa nie są ani mazurskie, ani warmińskie! 
Podobnie sprawa ma się ze wschodnią częścią prowincji brandenburskiej, którą 
po II wojnie światowej ogłoszono na wyrost Ziemią Lubuską (Lebuser Land). 
Państwo polskie stanęło po 1945 r. przed kwestią nazwania południowej części 
Prus Wschodnich. W przeciwieństwie do Śląska Prusy Wschodnie nie były nawet 
prapolską ziemią, a ich polski charakter był wyprowadzany zasadniczo tylko na tej 
podstawie, że ludność polska osiedlała się na ziemiach zakonu krzyżackiego, tym 
samym południowa część ziem otrzymała nazwę Mazury, która stanowiła pochodną 
od Mazowsza, z którego przybywali osadnicy. Faktem jest, że od XV do XVII w. 
zakon składał hołdy lenne Koronie Polskiej, obligując się do udzielania pomocy 
wojskowej, ale w wewnętrznej strukturze niemieckiej reprezentacji stanowej w re-
gionie niczego to nie zmieniło.

Po II wojnie światowej amerykański socjolog Seabury Colum Gilfillan stwierdził 
nawet, że granica Prus Wschodnich z Polską, po granicy holenderskiej, portugalskiej 
i szwajcarskiej – podobnie jak i dawna polsko-niemiecka granica na Pomorzu i na 
Śląsku – należała do najtrwalszych granic w dziejach Europy. Pisząc historię na nowo 
po 1945 r., polscy naukowcy nawet nosili się wstępnie z zamiarem wprowadzenia 
nazwy Mazury Pruskie (Preußisch Masuren) ze względu na niemalże wieczną więź 
tej krainy z państwem zakonnym czy pruskim, czy też alternatywnie nawiązując 
do etnicznego pochodzenia ludności słowiańskiej, rozważano wprowadzenie nazwy 
Mazowsze Pruskie (Preußisch Masowien). Ostatecznie szalę przeważył negatywny 
wizerunek Prus w Polsce i zarzucono tego typu rozważania. W grę wchodziła nazwa 
Warmia, która stanowiła ziemie Rzeczypospolitej, a którą dało się jeszcze powiązać 
z Mazurami. W taki oto sposób nazwa geograficzna Warmia, obok jeszcze czasem 
używanej nazwy Pomezania (Pomesanien), jest jedyną nazwą toponimiczną, która 
zachowała się po dawnych nadbałtyckich mieszkańcach i przyjęła się w języku 
polskim. Występujące w języku niemieckim nazwy krain nadbałtyckich Natangen 
lub Nadrauen nie zadomowiły się w języku polskim6. Tylko jeszcze nazwa krainy 
Barten kryje się w nazwie miasta Bartenstein (Bartoszyce). Właśnie krainy Barten, 
Natangen czy Nadrauen – ta ostatnia wraz z miastem Goldap (Gołdap) – to tereny, 
których nie powinno się nazywać Mazurami. Podobnie sprawa się ma z terenami 
od Ostródy (Osterode) po Pasłęk (Preußisch Holland), które nie wchodzą w skład 
Mazur. Wcześniej używało się na nie określenia Oberland (Prusy Górne).

Do najbardziej kuriozalnych nazw regionów geograficznych Polski powojennej 
należy niewątpliwie zaliczyć Powiśle (Kraj za Wisłą), które nie ma żadnego uzasad-
nienia historycznego. Podobnie jak w przypadku Śląska Opolskiego chodziło tutaj 

5 Województwo Śląskie, ze stolicą w Katowicach (Kattowitz). 
6 W języku polskim funkcjonują historyczne nazwy ziem Nadrawa i Natangia, jednak w związku z faktem, 

że ich większa część leży na terenie dzisiejszego terytorium Rosji, pozostają praktycznie nieznane. 
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o ucieczkę przed historią lub kreowanie nowej, sztucznej tożsamości. W przypadku 
Powiśla na zupełny bezsens zakrawa takie postawienie sprawy, gdyż teren ten 
praktycznie pokrywa się z historyczną Pomezanią. W każdym z tych przypadków 
zadziwia, że przez nurt ucieczki przed historią dała się porwać właśnie mniejszość 
niemiecka z okolic Malborka (Marienburg), gdzie zrzeszenie towarzystw społeczno-
-kulturalnych Niemców nosi nazwę Związek Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej 
Warmii, Powiśla i Żuław (Verband der Gesellschaften der deutschen Minderheit in 
Ermland, dem Land hinter der Weichsel und im Danziger Werder), a omawianej 
części składowej nazwy organizacji nie da się nawet poprawnie przetłumaczyć na 
język niemiecki.

Moim zdaniem jednak najbardziej dotkliwie daje się odczuć brak w języku 
polskim odpowiednich nazw tam, gdzie niechybnie prowadzi on do historycz-
nych pułapek. Tak jest w przypadku braku rozróżnienia w języku polskim słów 
tschechisch i böhmisch (w zasadzie raczej powinno się mówić bohemski zamiast 
czeski)7. Skutki daje się zauważyć w publikacjach, w których następuje mieszanie 
historycznej kolejności epok. Po okresie piastowskim, z którego wyłącza się często 
czas przynależności do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, 
następuje w zasadzie epoka bohemska (böhmisch), a nie czeska (tschechisch). 
Niewielu współczesnych naukowców będących w kropce stara się temu zaradzić, 
stosując już wymieniony neologizm bohemski. Często pomija się fakt, że epoka 
habsburska stanowiła w zasadzie kontynuację epoki bohemskiej pod berłem no-
wej dynastii, ponieważ Bohemia (Czechy), Morawy i Śląsk wchodziły jako kraje 
w skład Korony św. Wacława (niem. Länder der Böhmischen Krone). Dopiero 
w takim świetle można właściwie ocenić przynależność do Prus jako prawdziwą 
cezurę w dziejach. Dochodzi jednak do częstego przekłamania, gdy po właśnie 
pruskim osobno wyszczególnia się okres niemiecki po 1871 r., co sugeruje en 
passant, jakoby wszystko co było przedtem nie było niemieckie, a tym samym 
w tle pobrzmiewa nuta powrotu do Polski w 1945 r. W istocie dochodzi do oder-
wania z niemieckich ram czasowych długiego epizodu bohemskiego (böhmisch), 
który faktycznie nie był czeski, ponieważ Bohemia doby średniowiecza i u progu 
nowożytności nie była czeskim państwem narodowym, ale niemiecko-czeskim 
państwem wielonarodowym.

7 W języku czeskim występuje rozróżnienie pomiędzy państwem czeskim Česko a historyczną krainą 
Czechy (niem. Böhmen, cz. Čechy). W przypadku przymiotnika český (czeski/bohemski) sprawa 
ma się podobnie jak w przypadku rzeczownika Čech (Czech/„Bohemianin”) – brak jest praktycznie 
możliwości rozróżnienia.
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Lodzerdeutsch  
– zapomniane dziedzictwo  

językowe regionu łódzkiego 
O bogactwie krajobrazu kulturowego danego kraju stanowią mniejszości naro-

dowe i etniczne. Polska była już od średniowiecza terenem, na którym żyło wiele 
grup etnicznych, religijnych, językowych oraz kulturowych. Przez wiele wieków 
napływała do Polski mniejszość białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiań-
ska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska, jak również karaimska, łemkowska, 
romska i tatarska. W interesie tych społeczności było i jest zachowanie własnej 
odrębnej kultury, religii i języka. Jednak daleko idące procesy globalizacyjne oraz 
przemiany cywilizacyjne powodują liczne zagrożenia dla ich trwania. Świadczą 
o tym chociażby wnioski zorganizowanej 5 listopada 2013 roku przez Komisję 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych konferencji pt. 
Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych. W czasie obrad 
zwrócono uwagę, że z krajobrazu kulturowego zniknęło już wiele języków (tatarski, 
armeno-kipczacki, słowiński, dialekty dolnoniemieckie, czeski Kotliny Kłodzkiej 
i nieistniejącego już Kucowa), a inne są zagrożone rychłym wyginięciem (jidysz, 
karaimski, resztki dialektów niemieckich, jak np. Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur).

Wśród języków, których nie ma już na mapie językowej Polski po II wojnie 
światowej jest Lodzerdeutsch – język potoczny Niemców łódzkich, którego po-
wstanie wiąże się z historią Łodzi i jej rozwojem od niedużej rolniczej osady do 
wielkiej metropolii przemysłowej. 

Łódź była w XIX i na początku XX wieku miastem wielokulturowym i wielo-
narodowym, w którym ważną rolę obok społeczności polskiej i żydowskiej, a po 
powstaniu styczniowym również rosyjskiej, odgrywała liczna diaspora niemiecka. 
Niemcy przybyli do Łodzi z Wielkopolski, Śląska, Saksonii, Brandenburgii, Czech 
i Moraw. W latach 50. i 60. XIX wieku byli społecznością dominującą, tak pod 
względem liczebności, jak i podejmowanych inicjatyw w różnych dziedzinach życia 
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społecznego. To właśnie im udało się stworzyć w 1824 roku pierwsze Łódzkie 
Towarzystwo Strzeleckie (niem. Lodzer Bürgerschützengilde), skupiające przedsta-
wicieli zarówno niemieckiej, jak i polskiej inteligencji, rzemieślników i fabrykantów. 
Również z inicjatywy tej społeczności powstała w 1863 r. pierwsza polsko-niemiecka 
gazeta Łodźer Anzeiger – Łódzkie Ogłoszenia, która zapoczątkowała rozwój lokal-
nej prasy1. Niemcy mieli także istotny wpływ na rozwój łódzkich teatrów. Kiedy 
w drugiej połowie XIX wieku powstało towarzystwo teatralne i teatr Tahlia, scena 
niemiecka konkurowała z najlepszymi polskimi i żydowskimi scenami dramatycz-
nymi. Również za sprawą niemieckiej diaspory prężnie rozwijała się oświata: po-
wstawały biblioteki, czytelnie oraz szkoły, do których uczęszczała młodzież z Łodzi 
i okolic. Najważniejszą jednak dziedziną, w której dominowali niemieccy osadnicy 
był przemysł włókienniczy. W drugiej połowie XIX wieku przemysłowcy pochodze-
nia niemieckiego stanowili 63% łódzkiej burżuazji przemysłowej. W późniejszym 
okresie, w latach 70. i 80., po przewrocie technicznym, zmniejszyła się liczebność 
fabryk niemieckich, ponieważ zaczął je wypierać kapitał żydowski2. 

Społeczność niemiecka trwale odcisnęła piętno na rozwoju tego wielonarodowego 
miasta, o czym świadczy chociażby wykształcenie się swoistego idiomu gwarowego, 
zwanego Lodzerdeutsch. Język ten był językiem potocznym. Posługiwano się nim 
w kontaktach nieformalnych, między sąsiadami, członkami rodziny. Powstał na bazie 
gramatyki języka niemieckiego oraz posiadał wyraźne wpływy różnych gwar nie-
mieckich: śląskiej, saksońskiej (w tym łużyckiej) i szwabskiej)3. Ponieważ wykształcił 
się w środowisku wielokulturowym, charakterystyczne są dla niego wpływy innych 
języków: polskiego, rosyjskiego oraz jidysz. Oczywiście wykształcony mieszkaniec 
Łodzi posługiwał się czystą niemczyzną literacką, której uczono w szkole4. 

Do 1945 roku Lodzerdeutsch rozpowszechnił się głównie w postaci mówionej. 
Forma pisemna nie zdołała się w pełni wykształcić, choć istnieją ślady świadczące o tym, 
iż Niemcy łódzcy podejmowali próby tworzenia w tym języku. W zbiorach archiwalnych 
i miejscowej prasie zachowały się nieliczne teksty świadczące o tej inicjatywie. Są to 
przeważnie anegdoty, dowcipy, wiersze oraz krótkie opowiadania. Przykładem może 
tu być niewielki tom z dowcipami, krążącymi w XIX w. w okolicach Łodzi i Pabianic, 

1  Por. W. Kaszubina, Bibliografia prasy łódzkiej, 1863–1944, Warszawa 1967; M. Kucner, Prasa 
niemiecka w Łodzi 1863–1939, w: K. A. Kuczyński i B. Ratecka (red.) Niemcy w dziejach Łodzi do 
1945 roku, Łódź 2001.

2  Por. S. Pytlas, Wielki rozwój przemysłu i jego twórcy 1865–1914, w: A. Machejek (red.), Niemcy 
łódzcy/Die Lodzer Deutschen, Łódź 2005, s. 23-34. 

3 Por. E. Effenberger, Das Lodzerdeutsch. Die Umgangssprache der Deutschen im Lodzer Raum bis 
1945, Mönchengladbach 2009/2010.

4 Por. A. Czechowska-Błachiewicz, Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch? Die Umgangssprache der deut-
schstämmigen Bevölkerung in der Stadt Łódź bis 1945, w: M. Kucner (red.), Polen, Deutsche 
und Juden im 19. und 20. Jahrhundert. Literatur – Kultur – Sprache, Łódź 2012, s. 115-139;  
A. Czechowska-Błachiewicz, Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch? Język potoczny Niemców łódzkich, w: 
W. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła (red.), Kultura jako czynnik rozwoju miasta 
na przykładzie Łodzi, Łódź 2012, s. 57-77.
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zatytułowany Ne Mütze voll Witze aus Lodz und Pabianice 5 (Czapka pełna wiców 
z Łodzi i Pabianic), który opublikował w 1913 r. Reinhold Piel pod pseudonimem: 
Wilfried Spectator. Kolejne teksty to opowiadanie nieznanego autora, opubliko-
wane w 1935 roku we Freie Presse pt. Der Lodzer Meckerer (Łódzki gderacz)6, 
następnie krótkie rozmówki pt. Pfingstgespräche (Dialogi na Zielone Świątki), 
zamieszczone w tygodniku Der Deutsche Wegweiser w 1939 roku, autorstwa 
Carla Heinricha Schultza, łódzkiego pisarza, felietonisty i tłumacza7. Jako ostatni 
tekst należy wymienić fragment dramatu Bruno Raymonda, Isabella. Motive aus 
der Komödie der Ehe z 1928 roku8. Wszystkie wymienione teksty powstały we 
fragmentach, rzadziej w całości, w języku Lodzerdeutsch. 

Niestety w okresie powojennym tradycja mówienia w Lodzerdeutsch w Łodzi 
całkowicie zanikła. Wielu Niemców opuściło miasto. Ci, którzy pozostali, nie chcieli 
z wiadomych względów posługiwać się tym językiem, a władze komunistyczne 
podtrzymywały tę negatywną tendencję. Również polscy badacze nie podejmo-
wali tej kwestii na łamach opracowań naukowych. Przez wiele dziesięcioleci Lo-
dzerdeutsch po prostu w Łodzi nie istniał. Pielęgnowano go natomiast poza jej 
granicami. Po 1945 roku Niemcy wysiedleni z Łodzi starali się zachować język 
swojego dzieciństwa i młodości. Na łamach czasopism ziomkowskich drukowali 
liczne teksty w Lodzerdeutsch. W niektórych z nich, jak np. w HKG Information, 
Mitteilungsblatt der Heimatkreisgemeinschaft der Deutschen aus dem Lodzer In-
dustriegebiet, zamieszczono nawet specjalną rubrykę In Lodzer Mundart, w której 
regularnie ukazywały się opowiadania o charakterze wspomnieniowym, listy, aneg-
doty w tym języku9. Ich autorami byli m.in. Silvia Waade, Edith Hengl-Eisenbraun, 
Margit Knopke, Gerhard Kretschmer, Herta Poltermann. 

Na przestrzeni wielu lat podejmowano również próby systematycznego opi-
sania tego języka. Jednakże nie udało się do tej pory opisać tego języka na 
poziomie fonetyczno-fonologicznym, morfologicznym, leksykalnym oraz składnio-
wym i semantycznym. Większość prac na ten temat miała charakter popularny 
i ukazywała się w prasie. Jednym z pierwszych badaczy, który zainteresował się 
językiem Niemców łódzkich i starał się go opisać, był Oskar Eugen Kossmann, 
z wykształcenia geograf, autor licznych opracowań na temat dziejów Łodzi. Kwe-
stię Lodzerdeutsch podjął w dwóch artykułach: Wie sprechen wir? oraz Lodzer 
Deutsch, które ukazały się w 1928 roku we Freie Presse10. Kolejny autor to wyżej 
wspomniany łódzki pisarz niemieckiego pochodzenia Carl Heinrich Schultz, autor 

5 R. Piel, Ne Mütze voll Witze aus Lodz und Pabianice, Lodz 1913, zob.: http://www.difmoe.eu/?con-
tent=Monographien [dostęp: 01.08.2014].

6 [b.a.], Der Lodzer Meckerer, w: Freie Presse, 20. Januar 1935.
7 C. H. Schultz, Pfingstgespräche, w: Der Deutsche Wegweiser, 28. Mai 1939.
8  B. Raymond, Isabella. Motive aus der Komödie der Ehe, Lodz 1928.
9 Gestaltung der Heimatkreisgemeinschaft 1984, w: HKG Lodz. Information, Mitteilungsblatt der Heimat-

kreisgemeinschaft der Deutschen aus dem Lodzer Industriegebiet, nr 6, September 1984, s. 8.
10 O. Kossmann, Lodzer Deutsch, w: Freie Presse, 27.06.1928 i Wie sprechen wir?, w: Freie Presse, 

19.02.1928. 
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felietonu pt. Lodzer Deutsch z 1938 roku11, który w dowcipny sposób opisuje 
niektóre cechy tego języka. 

Powyższe teksty uzupełniają prace z okresu powojennego. Są to m.in. książka 
Oskara Eugena Kossmanna12 pt. Ein Lodzer Heimatbuch. Geschichte und Geschich-
ten aus Stadt und Land z jednym krótkim rozdziałem poświęconym Lodzerdeutsch, 
która ukazała się w 1967 roku. Autor dokonuje ogólnej charakterystyki na tle histo-
rycznym, wyrażając swe zdecydowane poparcie dla uznania tego języka za gwarę. 
W swoim kolejnym artykule Die Sprache der Lodzer Deutschen13, który ukazał się 
w tomie Das Lodzer Deutsche Gymnasium. Im Spannungsfeld zwischen Schicksal 
und Erbe 1906–1981, zwraca uwagę na niektóre cechy fonologiczno-fonetyczne. 
Apeluje jednocześnie o konieczność opisania systemu tego języka przez filologów14. 
W ostatnich latach temat mowy potocznej łódzkich Niemców podjął Jörg Riecke, 
germanista, historyk, autor licznych prac z zakresu historii języka niemieckiego, 
języka w okresie narodowego socjalizmu, języka w Europie wschodniej, leksykologii, 
etymologii oraz historii językoznawstwa15. Autor ten w rozdziale Deutsch in Lodz 
und Lodzer Deutsch. Grundzüge einer Geschichte der deutschen Sprache in Lodz 
im 19. und 20. Jahrhundert stawia istotne pytanie o ustalenie statusu tego języka, 
ale koncentruje się przede wszystkim na analizie języka przedstawicielki łódzkiej 
burżuazji Heleny Geyer na podstawie jej pamiętnika Aus meinem Leben16. Jedną 
z pierwszych publikacji, która stara się opisać cechy fonetyczne, gramatyczne i se-
mantyczno-leksykalne jest broszura Edmunda Effenbergera pt. Das Lodzerdeutsch. 
Die Umgangssprache der Deutschen im Lodzer Raum bis 194517.

W ostatnich latach zaczęto również dostrzegać po stronie polskiej koniecz-
ność usystematyzowania Lodzerdeutsch pod względem jego cech językowych. 
Świadczą o tym publikacje dwóch łódzkich germanistów: Romana Sadzińskiego18 
oraz Witolda Sadzińskiego19. W swoich artykułach autorzy skoncentrowali się na 
wykazaniu wpływu różnych dialektów na powstanie tego języka, jak również opubli-
kowali glosariusz, zawierający typowe wyrażenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

11 C. H. Schulz, Lodzer Deutsch, w: Der deutsche Wegweiser, 03.07.1938.
12 O. Kossmann, Lodzer Deutsch – ein Stück der Heimat, w: Ein Lodzer Heimatbuch, Geschichte und 

Geschichten aus Stadt und Land, Hannover 1967, s. 200-214.
13 O. Kossmann, Die Sprache der Lodzer Deutschen, w: P. E. Nasarski (ed.), Das Lodzer Deutsche 

Gymnasium. Im Spannungsfeld zwischen Schicksal und Erbe 1906–1981, Berlin–Bonn 1981, s. 34-40.
14 Ibidem, s. 37.
15 J. Riecke, Deutsch in Lodz und Lodzer Deutsch. Grundzüge einer Geschichte der deutschen Sprache 

in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert, w: M. Nekula, V. Bauer, A. Greule (ed.), Deutsch in multilin-
gualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas, Wien 2008, s. 163-182.

16 H. A. Geyer,  Z mojego życia. Wspomnienia z lat 1855–1914, Łódź 2002.
17 E. Effenberger, Das Lodzerdeutsch. Die Umgangssprache der Deutschen im Lodzer Raum bis 1945, 

Mönchengladbach 2009/2010.
18 R. Sadziński, Osadnictwo niemieckie w regionie łódzkim w świetle faktów językowych, w: K. A. 

Kuczyński, B. Ratecka (red.), Niemcy w dziejach Łodzi, Łódź 2001, s. 263.
19 R. Sadziński, W. Sadziński, Die Sprache der Lodzer Deutschen, w: Studien und Forschung zur 

Deutschland- und Österreichkunde in Polen, Warszawa 2011, s. 329-339.
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zapożyczeń z języka polskiego. Najnowsze prace z tego zakresu należą do łódzkiej 
germanistki Aleksandry Czechowskiej-Błachiewicz. Badaczka koncentruje się na 
analizie językowej w oparciu o kryteria: fonetyczno-fonologiczne, morfologiczne, 
składniowe i leksykalno-semantyczne20. 

Obecnie prace nad językiem prowadzone są w ramach projektu Spuścizna 
literacka niemieckojęzycznych łodzian w XIX i XX wieku. Antologia tekstów, finanso-
wanego przez MNiSzW (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) we współpracy 
między germanistyką Uniwersytetu Łódzkiego, germanistyką na Uniwersytecie 
w Heidelbergu, Archiwum Państwowym w Łodzi, Martin-Opitz-Bibliothek w Herne 
oraz Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 
(BKGE) w Oldenburgu.

Nadrzędnym celem projektu jest zachowanie spuścizny językowej i literac-
kiej Niemców z Łodzi, które były istotnymi elementami kultury wielonarodowej 
tego miasta. Na podstawie dotychczasowych badań, opierając się na zebranych 
w trakcie projektu materiałach, udało się ustalić zarys powtarzających się cech 
w zakresie systemu fonetyczno-fonologicznego, morfologicznego, składniowego 
oraz leksykalnego21. 

W języku Lodzerdeutsch zauważa się wyraźne wpływy różnych gwar nie-
mieckich: śląskiej, saksońskiej (w tym łużyckiej) i szwabskiej, jak również języka 
polskiego, rosyjskiego oraz jidysz. Cechy tych gwar wpływają głównie na od-
mienną od standardowej wymowę. Kiedy samogłoska [i] w takich wyrazach jak 
Kirche [niem. kościół] przechodzi w krótkie [e] np. w wyrazie Kerche, to jest to 
cecha świadcząca o wpływie gwary śląskiej. Cechy gwary łużyckiej widoczne są 
w wymowie takich wyrazów jak Geschwista [rodzeństwo, niem. Geschwister], 
Vata [ojciec, niem. Vater], Tochta [córka, niem. Tochter], w których widoczne 
jest zastępowanie [er] w wygłosie wyrazu lub sylaby przez [a]. Gwara saksoń-
ska uwidoczniła się natomiast w takich wyrazach, jak: ich mechte [chciałbym/
chciałabym, niem. ich möchte], kiedy [ö] zostało wymienione na samogłoskę [e]. 
Wpływy z języka polskiego widoczne są na kilku poziomach: fonetycznym, kiedy 
w miejscu samogłosek długich napiętych wymawiane są samogłoski krótkie nie 
napięte np. gu`tt –[dobrze, niem. gut], u`ff – [na, niem auf], morfologicznym, kiedy 

20 A. Czechowska-Błachiewicz, Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch – język potoczny Niemców łódzkich, w:  
V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła (red.), Kultura jako czynnik rozwoju miasta na 
przykładzie Łodzi, Łódź 2012, s. 57-77; A. Czechowska-Błachiewicz, Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch, 
die Umgangssprache der deutschstämmigen Bevölkerung in der Stadt Łódź bis 1945, w: M. Kucner 
(red.), Polen, Deutsche und Juden im 19. und 20. Jahrhundert. Literatur – Kultur – Sprache, Łódź 
2012, s. 115-139.

21 Przedstawione poniżej wyniki analizy językowej są fragmentem szerszej analizy, którą przygotowała 
w dwóch artykułach A. Czechowska-Błachiewicz: Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch – język potoczny 
Niemców łódzkich, w: Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, V. Krawczyk-Wasi-
lewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła (red.), Łódź 2012, s. 57-77 oraz A. Czechowska-Błachiewicz, 
Lodzer Deutsch/Lodzerdeutsch, die Umgangssprache der deutschstämmigen Bevölkerung in der 
Stadt Łódź bis 1945, w: M. Kucner (red.), Polen, Deutsche und Juden im 19. und 20. Jahrhundert. 
Literatur – Kultur – Sprache, Łódź 2012, s. 115-139.
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pojedyncze czasowniki nieprzechodnie stają się pod wpływem języka polskiego 
zwrotne, np. sich spielen [bawić się, niem. spielen], składniowym, kiedy negacja 
zdaniowa upodobnia się do konstrukcji zdań polskich, jak np. w zdaniu: Mia ham 
frieha niemands Łaske nich gibraucht [pol. Nie potrzebowaliśmy wcześniej niczyjej 
łaski]. Ostatnią płaszczyzną, na którą język polski miał ogromne oddziaływanie, 
jest leksyka. Świadczą o tym takie wyrazy, jak: Botschek, pol. boczek; die Forse, 
pol. forsa; Kaloschen, pol. kalosze; Papirosse, pol. papieros; Papusch, pol. tatuś; 
Blotte, pol. błoto; Kruschkn, pol. gruszki; Ludasch, pol. ludzie; Palto, pol. palto; 
Pianino, pol. pianino; Plumpe, pol. pompa22.

Leksyka jest tym działem języka Lodzerdeutsch, który najbardziej odzwierciedla 
wielokulturowy charakter miejsca, w którym powstał. Oprócz wyżej wspomnianych 
wpływów z języka polskiego widoczne są również zapożyczenia z języka jidysz, jak 
np. Kindele [dzieci, niem. Kinder), Zuckerle [cukierki, niem. Bonbons], effsche 
[może, niem. vielleicht] oraz rosyjskiego, np. Kwas [kwas chlebowy], Stakans 
[stakan, szklanka, kieliszek]23.

Istnieje również określony zbiór cech morfologicznych, które są charaktery-
styczne dla systemu tego języka. Jest to przykładowo elizja spółgłoski w wygłosie 
wyrazu, kiedy wymawia się mei zamiast – mein [pol. mój], dei zamiast – dein 
[pol. twój], un – zamiast und [pol. i]. Wśród tych cech zaznaczają się również, 
jak w przypadku cech fonetyczno-fonologicznych, wpływy innych gwar. Z gwary 
szwabskiej Lodzerdeutsch przejął krótkie formy zaimków i rodzajników, jak np. 
ne – eine, s – das/es, n – den, z gwary śląskiej i łużyckiej redukcję końcówki 
[en] do [n], w takich wyrazach, jak: sprechn [rozmawiać, niem. sprechen], sagn 
[mówić, niem. sprechen]. 

Te i inne jeszcze cechy świadczą o tym, iż język Lodzerdeutsch należy trak-
tować jako wynik społeczno-ekonomicznych, kulturalnych i religijnych uwarunko-
wań w Łodzi w XIX i XX wieku. Stanowi on podstawowy element tożsamości jej 
mieszkańców, składa się ponadto na dziedzictwo kultury narodowej, dlatego nie 
powinien odejść w zapomnienie.

22 Na temat słownictwa łódzkiego patrz: D. Bieńkowska, M. Cybulski, E. Umińska-Tytoń, Słownik 
dwudziestowiecznej Łodzi, Łódź 2007, s. 249.

23 Przykłady zostały opracowane na podstawie tekstu autorstwa pastora G. Benke, znalezionego w 
broszurze E. Effenbergera, Das Lodzerdeutsch. Die Umgangssprache der Deutschen im Lodzer Raum 
bis 1945, Mönchengladbach 2009/10, s. 48; jak również A. Scheffel, Lodż – historia/e. Wspomnienia 
– epizody z mojego życia, Łódź 2008.
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Brak języka ojczystego?  
Nie, dziękuję!  

Koncepcja heritage languages

1. Wprowadzenie do heritage language

Pojęcie heritage language zaczerpnięto z językoznawstwa, gdzie, w zależności od 
użytkownika języka1, może charakteryzować się bardzo różnymi cechami. Występuje 
jednak jeden wspólny mianownik dla wszystkich użytkowników heritage languages: 
ze względu na ich pochodzenie i sytuację życiową w kręgu bliskich dziecka posłu-
giwano się innym językiem niż w otoczeniu. Taka sytuacja pozwala na wyróżnienie 
specyficznych elementów cechujących proces przyswajania sobie języka. Nie chodzi 
tu bynajmniej o nowe, a już tym bardziej o rzadkie zjawiska. Ze względu na sytuację 
na świecie omawiany fenomen językowy cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co 
pozwala na wypracowanie nowych metod i rozbudowanie potencjału. 

2. Kontekst i aktualna sytuacja 

Na niespotykaną dotąd skalę dochodzi do przemieszczeń ludności na świecie. 
W dobie globalizacji oraz rosnącej mobilności międzynarodowej ludzie znajdują się 
wciąż w drodze, pracują i wchodzą w związki małżeńskie w innych krajach niż ich 
kraj urodzenia, ich ojczyzną nie jest już tylko jeden kraj, wychowują swoje dzieci 
w dwóch i więcej językach. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze katastrofalna 
sytuacja uchodźców politycznych dotykająca coraz szersze kręgi ludności. Biuro 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) podaje 
w swoim ostatnim raporcie, że pod koniec 2013 r., po raz pierwszy od zakoń-

1 W celu uproszczenia zrezygnowano w niniejszym tekście z osobnego określania każdego rodzaju 
gramatycznego z osobna („użytkownik“ i „użytkowniczka“ języka).
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czenia II wojny światowej, ponad 50 milionów ludzi było zmuszonych do ucieczki 
z zagrożonych terenów, a połowę tej liczby stanowiły dzieci. 

Sytuacja ta doprowadziła do tego, że wiele dzieci dorasta w otoczeniu języka 
domowego, który różni się od języka kraju. Zanim jednak zdołają utrwalić sobie znajo-
mość języka prymarnego i wypracować automatyzmy, wiele z nich przechodzi na język 
danego kraju, który pełni rolę środka komunikacji. Kolejne pokolenie – gdy dzieci te 
mają już własne potomstwo – dorasta często w rodzinie, która posługuje się wyłącznie 
językiem większości. Tylko pojedyncze osoby mają kontakt z językiem kraju pochodze-
nia, jeżeli angażują się w działalność kulturalną swojej wspólnoty. Jednak zasadą jest, 
że utrata znajomości języka postępuje z taką szybkością, że wnuki imigrantów znają 
własny język już tylko w szczątkowej formie. Mimo wszystko jednak faktem jest, że 
wiedza o języku pozostaje, ponieważ jest to wspólny język pochodzenia. 

Wiele osób mieszkających w krajach imigracyjnych, takich jak na przykład Stany 
Zjednoczone, Kanada czy nawet Niemcy, zachowało jeszcze znajomość języka kraju 
pochodzenia i w ten sposób kształtuje swoją identyfikację i poczucie przynależności 
do wspólnoty. W innych krajach, takich jak Polska czy Rosja, do tworzenia się wie-
lojęzyczności dochodziło inaczej. Wiele osób zostało wypędzonych w czasie II wojny 
światowej. Niewielka część z nich pozostała, a wraz z nimi i ich język. Wokół tych 
rodzin powstaje w wyniku przesiedleń zupełnie nowe środowisko językowe większości, 
a z czasem język większości zostaje przyjęty, bądź też musiał być przyjęty, i staje się 
językiem domowym. W takim przypadku pojęcie język kraju pochodzenia  niezupełnie 
oddaje stan faktyczny, ponieważ pojęcie to posiada regionalny punkt odniesienia 
i zakłada istnienie ruchów migracyjnych. Aby móc opisać wszystkie te fenomeny, 
które są ze sobą lingwistycznie powiązane, posłużono się w nauce pojęciem heritage 
language, utarło się też już pojęcie użytkownika języka odziedziczonego.  

3.  Definicja uczącego się języka odziedziczonego  
i co różni go od uczącego się języka obcego 

Pojęcie  heritage language jest stosunkowo nowym pojęciem. Pojawia się 
w tekście opublikowanym w Kanadzie w 1991 r. i dopiero od kilku lat przyjęło 
się w literaturze przedmiotu. Heritage oznacza dziedzictwo lub spuściznę, a heri-
tage language oznacza język, który użytkownik w sposób niekontrolowany, a więc 
naturalnie i poza zajęciami szkolnymi nabył w sytuacji, gdy język otoczenia jest 
inny, jednak nie dochodzi do utrwalenia języka prymarnego, który zostaje opa-
nowany jedynie częściowo. Użytkownicy nabywają w to miejsce język otoczenia 
na poziomie kompetencji języka ojczystego i preferują komunikację w tym języku, 
ponieważ tym językiem posługują się przyjaciele, koledzy, w tym języku komuni-
kują się w szkole i w pracy. 

Pozostaje jednak ścisła więź kulturowa z pierwszym językiem, a użytkownicy 
heritage language posiadają kompetencje językowe, które mogą być na bardzo 
wysokim poziomie, albo też posiadać jedynie fragmentaryczną i pasywną znajo-
mość języka. Jednak wiedza o języku odziedziczonym pozostaje na tyle głęboko 
zakorzeniona, że nie można mówić w tym przypadku o języku obcym. 
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Nawet jeżeli poszczególni użytkownicy języka odziedziczonego różnią się 
bardzo między sobą, to i tak można wyszczególnić kilka tendencji: 
– wymowa często bardzo dobra 
– rozumienie często bardzo dobre 
– biegłość w pisaniu i wiedza gramatyczna raczej wybiórcza 
– wybiórcza umiejętność stosowania odpowiedniego rejestru językowego (słowo-

nictwo normatywne, potoczne itp. etc.) 
– słownictwo ogranicza się raczej do pojęć powszechnych, związanych z codziene-

nością i życiem rodzinnym 
– istnieje głęboka więź osobista z językiem i związaną z nim kulturą 
– język oznacza przynależność do wspólnoty i ma doniosłe znaczenie przy 

określaniu własnej tożsamości. 
Ostatnie dwa punkty pokazują dobitnie, że język odziedziczony powinien być defi-

niowany nie tylko przez pryzmat cech lingwistycznych, ale również psychologicznych. 
Sytuacje dydaktyczne na zajęciach językowych pokazują różnice w przyswajaniu 

języka odziedziczonego i języka obcego. Jeżeli użytkownik heritage language chce 
udoskonalić swoje umiejętności językowe w kontrolowanych warunkach, a więc 
w ramach zajęć lekcyjnych, pozostaje mu najczęściej możliwość uczęszczania na 
zajęcia z języka obcego. Tego typu kursy nie są jednak w większości przypadków 
odpowiednim miejscem dla dorosłych uczących się języka odziedziczonego, po-
nieważ różnice pomiędzy nimi a pozostałymi uczestnikami kursów, uczących się 
danego języka jako języka obcego, są zbyt duże. 

Z jednej strony w sytuacjach dydaktycznych nauki języka okazuje się, że 
osoby uczące się lub utrwalające sobie heritage language uczą się w poszczegól-
nych obszarach o wiele szybciej i są w stanie o wiele szybciej   wyrobić w sobie 
automatyzm w danym języku, ponieważ mogą sięgać do swej wiedzy pasywnej.  
Tutaj   drzemie duży potencjał, same przychodzą na myśl słowa, których używali 
rodzice i dziadkowie w dzieciństwie, a tym samym zwroty frazeologiczne, deklinacje 
czy koniugacje mogą szybciej zostać przyswojone do poziomu używania ich bez 
udziału świadomości (automatyzacja). 

Z drugiej strony pojawiają się szybko sytuacje, które przerastają możliwości 
uczących się języka odziedziczonego na kursach języków obcych. Z powodu ich 
nabytej już wiedzy i umiejętności, a szczególnie z powodu stosunkowo dobrego 
rozumienia języka i dobrej wymowy, nie nadają się do uczęszczania na kursy dla 
początkujących. Z drugiej strony nie radzą sobie z postępami w nauce na kursach 
dla zaawansowanych, ponieważ brak im potrzebnej wiedzy w innych obszarach, na 
przykład gramatyki. Może się więc i tak zdarzyć, że na tym samym kursie prze-
rabiany materiał okaże się zbyt trudny lub zbyt łatwy. Istnieje niebezpieczeństwo, 
że uczący się własnego heritage language zostanie całkowicie zdemotywowany 
do nauki, a w najgorszym wypadku po testach umiejętności może się okazać, 
że nie może kontynuować nauki języka, a winę za zaistniałą sytuację przypisze 
sobie, własnej niezdolności lub wiekowi. W rzeczywistości błędna była jedynie 
sytuacja uczenia się.
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Najlepszym rozwiązaniem dla omawianej grupy uczących się pozostaje wciąż 
przyswajanie przez nich języka odziedziczonego w możliwie małych grupach. Grupy 
nie powinny być zbyt liczne, ponieważ szybko stają się heterogeniczne. W Stanach 
Zjednoczonych pojawiła się już bardzo zróżnicowana oferta kursów językowych 
dla uczących się heritage language. Również w Niemczech placówki oświatowe 
są coraz bardziej uświadomione w kwestii tych grup uczących się i w ofercie za-
czynają pojawiać się poszczególne kursy językowe. Wydawnictwa specjalizujące 
się w podręcznikach podjęły się stworzenia propozycji z myślą o uczących się 
języków odziedziczonych.

4. Uprzedzenia i szanse dla języka niemieckiego jako heritage language

Wykazano, że użytkownicy języka odziedziczonego tworzą grupę cechującą 
się skrajną heterogenicznością. Należy przyjąć za normę niejednorodność poziomu 
znajomości języka, począwszy od tylko skąpych umiejętności, aż po kompetencje 
językowe typowe dla użytkownika języka ojczystego. Luki w kompetencjach języ-
kowych występują tym samym ex definitio. Dotychczasowe podejście, takie jak 
niemiecki jako drugi język lub język mniejszości, nie uwzględnia tych ważnych uwa-
runkowań grup językowych i może nawet tworzyć błędny obraz. Dla użytkowników 
języka mniejszości język zostaje zdefiniowany jako język ojczysty. Niedoskonałe 
opanowanie języka ojczystego w konsekwencji może prowadzić u niektórych osób 
do poczucia niższej wartości oraz własnej porażki, która osłabia samoświadomość, 
a nawet może wywoływać poczucie winy. W rzeczywistości jednak omawiane defi-
cyty w języku ojczystym są całkiem normalnym zjawiskiem, które w ujęciu heritage 
language znajduje swoje przynależne miejsce. Takie podejście rodzi zrozumienie 
i otwiera na pozytywne ustosunkowanie się do własnego języka odziedziczonego. 

Jak już wyżej powiedziano, heritage language można odnieść w takim samym 
stopniu do wszystkich języków, niezależnie od faktu uznania ich za języki mniejszości. 
Nakreślona na wstępie sytuacja globalna uzasadnia przyjęcie wniosku, że liczba użyt-
kowników heritage language będzie stale rosła i należy się liczyć z tym, że z językiem 
odziedziczonym będą mogły się na całym świecie identyfikować miliony. Zachowanie 
i rozwój języka rodzimego będą wciąż zyskiwały na znaczeniu nie tylko w poszczegól-
nych rodzinach, ale również państwach, w których żyje wielu użytkowników heritage 
language. Należy wszak zachować skarb wielojęzyczności, a w przypadku języków 
odziedziczonych możemy mówić o solidnym fundamencie, na którym można się 
oprzeć i nie ma potrzeby, jak w przypadku nauki języków obcych, zaczynania od zera 
i oddawania się żmudnemu i wymagającemu procesowi nauki języka.

5. Heritage language jako przedmiot badań 

W chwili obecnej prace badawcze w dziedzinie języków odziedziczonych (he-
ritage languages) koncentrują się na świecie anglojęzycznym, prowadzone są 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wyniki tych prac naukowych nie dają się 
jednak przenieść bezkrytycznie ani na sytuację w Europie, ani w szczególności na 
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Niemcy. Społeczeństwa zbyt różnią się od siebie mentalnością, polityką, systemem 
pracy szkół oraz pod wieloma innymi względami. Należy wyjaśnić, jakie obszary 
badań dają się przełożyć i zastosować do języków innych niż angielski. 

Niemieckie badania mają inne priorytety: w centrum uwagi znalazły się wy-
chowanie dwujęzyczne w wieku dziecięcym oraz dydaktyka nauki języków ob-
cych młodzieży i dorosłych. Powoli rodzi się zainteresowanie  obszarem heritage 
language. Jako że znajdujemy się dopiero na początku drogi, należy liczyć się 
w bliższej i dalszej przyszłości z ciekawymi wynikami. Konieczne jest postawienie 
sobie zadania przeprowadzenia pogłębionych badań wśród użytkowników języka 
niemieckiego jako języka odziedziczonego poza granicami Niemiec; dotyczy to 
przede wszystkim użytkowników języka niemieckiego jako języka mniejszości. 

Równocześnie prowadzi się prace nad określeniem użytkowników języków 
odziedziczonych w Niemczech. Obecnie równo 40 milionów mieszkańców żyjących 
w Niemczech jest pochodzenia migracyjnego. W sposób naturalny większość użyt-
kowników języków odziedziczonych pochodzi właśnie z takich środowisk. Dydaktyczne 
koncepcje nauki języka odziedziczonego należy oprzeć właśnie na wynikach badań. 

Nie mniej ważne jest znalezienie niemieckiego odpowiednika dla wciąż niepo-
ręcznego pojęcia heritage language. W świetle powyższego wywodu pojęcie język 
pochodzenia (Herkunftssprache) zdaniem autorki jest wyjątkowo nieszczęśliwym 
wyborem. W czasie wykładu wygłaszanego na XIX Seminarium Śląskim ze strony 
publiczności padła bardzo chwytliwa propozycja: język odziedziczony (Erbsprache), 
której należałoby   się konsekwentnie trzymać (w języku polskim przyjęło się 
określenie język odziedziczony – przyp. tłum.) 
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Edukacja interkulturowa  
a dziedzictwo kulturowe

Nazwa edukacja interkulturowa pochodzi z języka angielskiego. Na stronie Wy-
działu Intercultural Education Network Michigan State University czytamy: „Edukacja 
wielokulturowa promuje zrozumienie różnych ludzi i kultur. Obejmuje ona nauczanie 
akceptacji i szacunku dla różnorodności jako normalności we wszystkich obszarach 
życia. To sprawia, że wszelkie wysiłki mają na celu uwrażliwienie uczących się 
na dostrzeganie, że w sposób naturalny rozwijaliśmy się na różne sposoby. Jej 
celem jest odkrywanie, analizowanie i identyfikowanie wszelkich >-izmów< oraz 
ksenofobii, a także promowanie równych szans dla wszystkich. Edukacja wielokul-
turowa zmierza nie tylko do przekształcenia jednostki, lecz instytucji jako metafory 
i mechanizmu przemiany społeczeństwa”1. Tłumacząc tę definicję, użyłem słowa 
wielokulturowa, zamiast interkulturowa czy międzykulturowa, dla oddania znaczenia 
angielskiego słowa intercultural. Kwestie terminologiczne są sprawą konsensusu 
i konwencji nazewniczej. Uważamy, że należy mówić o edukacji wielokulturowej 
i rozumieć ją – jak to sformułowano w amerykańskiej definicji – jako nauczanie 
akceptacji i szacunku dla różnorodności. O ile definicja ta słusznie akcentuje peda-
gogiczny wysiłek, który zmierza do uwrażliwienia „uczących się na dostrzeganie, 
że w sposób naturalny rozwijaliśmy się na różne sposoby”, to trudno zgodzić się 
z jej dalszą częścią, która mówi o instrumentalnym wykorzystaniu tego uwrażli-
wienia na „odkrywanie, analizowanie i identyfikowanie wszelkich >-izmów< oraz 
ksenofobii”. Czy nie jest to wychowywanie do tropienia niepoprawnych sposobów 
myślenia o różnorodności właściwej kulturowemu i rasowemu zróżnicowaniu ludz-
kości? Z doświadczenia m.in. systemów totalitarnych wiemy, że taka umiejętność 
może prowadzić do wyjątkowych form rasizmu i marginalizowania społecznego 
inaczej myślących. 

1 Zob. What is intercultural education: http://ien.inclusion.msu.edu/node/130 [dostęp: 24.08.2014].
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Ostatnie zdanie definicji kojarzy się z inżynierią społeczną. Mowa w nim o edu-
kacji zmierzającej do przekształcenia jednostki oraz instytucji jako metafory i me-
chanizmu przemiany społeczeństwa. Wspomniane doświadczenie totalitaryzmu XX 
wieku i realizowany w nim model wychowania autorytarnego2 okazały się tragiczne 
w swoich skutkach. Nawet najlepiej określone idealne społeczeństwo nie powinno 
być celem takiej edukacji. 

Czym zatem jest lub powinna być edukacja wielokulturowa? Jest to przekazy-
wanie i zdobywanie wiedzy o innych niż własna grupach społecznych i ich kulturach 
oraz kształtowanie umiejętności współżycia z jednostkami i grupami społecznymi 
o odmiennej niż własna kulturze. Taka definicja zawiera z jednej strony aspekt 
poznawczy (epistemologiczny), z drugiej wychowawczy (pedagogiczny). Oba są ze 
sobą ściśle połączone. Edukacja dotycząca szacunku dla innych grup społecznych 
o odmiennych kulturach możliwa jest jedynie przez obcowanie z innymi, które jest 
zarazem najlepszą drogą do ich poznania.

Określenie dziedzictwo kulturowe do niedawna było nieobecne w słow-
nikach w języku polskim. Najczęściej rozumiano przez nie tradycję3. Andrzej 
Słaboń definiuje dziedzictwo kulturowe jako „część dorobku kulturowego, która 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W skład dziedzictwa kulturowego 
wchodzi to wszystko, co przejęte zostało >w spadku< po wcześniejszych gene-
racjach. Dziedzictwo kulturowe stanowią, z jednej strony, wytwory uznawane za 
najbardziej wartościowe – stają się one czynnikiem integrującym zbiorowości, 
umożliwiającym grupową identyfikację. Z drugiej strony, w skład dziedzictwa 
kulturowego wchodzą wytwory oraz zachowania społeczne nie przez wszystkich 
uznawane za wzorcowe. Dziedziczone są wzory zachowań niepożądane ze spo-
łecznego punktu widzenia. […] w ramach dziedzictwa kulturowego przekazywane 
są nie tylko przedmioty i wartości, lecz także dyspozycje co do postaw wobec 
nich i towarzyszących im przeżyć”4. 

W edukacji pojawia się zagadnienie dziś szczególnie mocno akcentowane, 
jakim jest przywracanie pamięci. Przywracanie pamięci nie powinno być tylko 
odpominaniem tego, co niegdyś ceniono, lecz restytucją dóbr materialnych, du-
chowych i społecznych. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że tylko część 
dorobku staje się przedmiotem dziedzictwa kulturowego. 

Zamykając kwestie definicyjne, podkreślmy, że w wypadku dziedzictwa kultu-
rowego i jego miejsca w edukacji wielokulturowej mamy do czynienia z przebogatą 
sferą kultury wyrażoną w wytworach materialnych, duchowych – symbolicznych 
oraz społecznych – instytucjach, które powiązane są silnie z wartościami, w tym 
z najwyższymi, a przez to angażującymi emocjonalną sferę egzystencji człowieka. 

2 E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa 2005; tenże, Ucieczka od wolności, 
Warszawa 2005.

3 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 2002, s. 229. 
4 M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 2010, s. 44; por. I. Lewandowska, 

Dziedzictwo kulturowe – problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w:  
I. Grzesiak i in. (red.), Róbcie teatr…, Olsztyn 2007, s. 65-85.
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W kontekście tematu głównego konferencji, a mianowicie zagadnienia języka, nie 
można nie wspomnieć o jego zasadniczej funkcji w edukacji wielokulturowej i jednym 
z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego. Język zajmuje w strukturze 
osobowości oraz w tworzeniu struktur społecznych fundamentalne miejsce. Za spra-
wą języka w ludzkim umyśle tworzą się struktury umożliwiające myślenie pojęciowe, 
które są warunkiem kreatywnego myślenia – jego plastyczności i refleksyjności. 
Język jako narzędzie komunikacji umożliwia nie tylko porozumienie, ale jest podsta-
wowym warunkiem tworzenia wspólnot i rozmaitych struktur społecznych. Zwykle 
język (nierzadko w postaci dialektu) wyuczony w domu i w procesie podstawowej 
edukacji staje się językiem prymarnym i on właśnie czyni otaczający świat czytel-
nym w kategoriach znaczeń wyniesionych z środowiska pierwotnego. Rangę języków 
regionalnych i zrozumienie ich znaczenia podnoszą liczne dokumenty o charakterze 
globalnym (ONZ, UNESCO), europejskim (Rada Europy, Unia Europejska), krajowym 
(poszególne kraje), regionalnym i lokalnym (konstytucje, uchwały, statuty kantonów, 
landów, regionów). Zwłaszcza języki mniejszościowe otoczone są szczególną ochroną 
prawną. Język jako element dziedzictwa kulturowego jest gwarancją dojrzałej toż-
samości oraz bogactwa ludzkiego świata symbolicznego. Różnorodność językowa 
chroni niepowtarzalność nie tylko osoby, ale ludzkiego świata wielokulturowego. To 
właśnie stąd wynika jego pierwszorzędna rola w edukacji.

Tożsamość zawieszona

W kontekście interesującego nas zagadnienia szczególnie ważne jest pojęcie 
tożsamości. Edukacja bowiem pozwala wzmocnić poczucie tego, co w języku an-
gielskim nazwano identity – tożsamością. W języku polskim jeszcze wyraziściej 
znaczenie etymologiczne tego słowa wyraża słowo identyczność, co opisowo można 
wyrazić jako uznanie zarówno otaczającego mnie świata za swój własny, jak i uzna-
wane w nim wartości za moje – bliskie mi etc. Jest to świat identyczny z moim. 
A. Słaboń tożsamość definiuje jako „zespół wzajemnie powiązanych cech, które 
jednostka przypisuje sobie samej. Jest to wizerunek własnej osoby; to, za kogo 
ktoś się uważa (autodentyfikacja)”5. A. Słaboń zwraca uwagę na istotny dynamiczny 
element kształtowania osobowości, który ukazuje badanie tożsamości człowieka.

W odniesieniu do tożsamości ludności tzw. Ziem Zachodnich i Północnych 
w Polsce najtrafniejsze jest określenie tożsamość zawieszona, którego użyłem przed 
laty podczas warsztatów na temat dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w Ełku. 
Tożsamość zawieszona dotyczy tych jednostek i grup społecznych, które w wy-
niku ustaleń jałtańskich i poczdamskich zostały przesiedlone ze swoich dawnych 
siedzib na nowe, często obce kulturowo i społecznie tereny. Oczywiście pojęcie 
to można poszerzyć na wszelkie jednostki i grupy społeczne, które osiedlają się 
na dłużej w nowym miejscu, w którym proces adaptacji umożliwia im przetrwanie. 

Analizując proces kształtowania tożsamości, można wyróżnić kształtowanie się 
więzi afektywno-emocjonalnej i poznawczej z najbliższym otoczeniem przyrodniczym 

5 M. Pacholski, A. Słaboń, dz. cyt., s. 232.
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i społeczno-kulturowym na pierwszych etapach życia. Świat, z którym człowiek się 
identyfikuje już do końca życia to właśnie świat dzieciństwa i młodości. Specyfiką 
wczesnych doświadczeń człowieka jest ich całościowy charakter. To całościowe 
interaktywne poznanie i zaangażowanie afektywno-emocjonalne sprawia, iż najsil-
niej i najtrwalej w świadomości osoby istnieje właśnie ten świat, z którym najpeł-
niej będzie się identyfikowała całe życie. Jest to podstawa, na której buduje się 
identyfikacja osobowościowa, czyli tożsamość. Osobowość i ściśle z nią związana 
tożsamość mają charakter dynamiczny, mogą ulegać zmianie. Jednak zasadnicza 
konstrukcja tożsamości ma charakter konstytutywny, nie poddaje się radykalnym 
zmianom, stąd można ją w późniejszych okresach życia co najwyżej korygować.

Wracając do pojęcia tożsamości zawieszonej w kontekście tzw. Ziem Zachod-
nich i Północnych, to większość osób przybyłych na te tereny w wyniku przesie-
dleń (nie tylko Polaków) przyniosła tu ze sobą swoją tożsamość kulturową, która 
podlegała procesowi adaptacji do nowych warunków społeczno-politycznych. Nowa 
ideologia komunistyczna, którą tu zaszczepiono, eliminowała poczucie regionalnej 
tożsamości6 na tyle silnie, że społeczeństwo ukształtowane w PRL-u nie miało 
możliwości wyrażania swojej regionalnej tożsamości poza oficjalnie uznanymi 
formami folkloryzmu. Edukacja szkolna skutecznie eliminowała wszystko, co nie 
było zgodne z oficjalnie uznawaną i propagowaną ideologią. Daleko posunięta ide-
ologizacja wyeliminowała najistotniejsze treści związane z przeszłością na ziemiach 
zamieszkanych przez przybyszów. Różnymi sposobami uniemożliwiano i wyszydzano 
używanie języka i dialektu właściwego dla regionów wcielonych do PRL. Jeżeli 
możemy w tym wypadku mówić o tożsamości, to była nią zideologizowana forma 
narodowej tożsamości w rozumieniu ówczesnego realizmu socjalistycznego7, obok 
której w różnych środowiskach istniała ukryta tożsamość nawiązująca do wartości 
wyniesionych z okresu międzywojennego i wcześniejszych.

Regionalizm otwarty

Dziś nierzadko mieszkańcy np. Warmii mówią o sobie Warmiak; gdy ich 
zapytać o historię własnej rodziny, to widzi się tylko otwarte usta, a pytanie o dia-
lekt wywołuje zdziwienie. Tu, tak jak w wielu innych miejscach, nie odróżnia 
się tożsamości związanej z miejscem zamieszkania – geograficznej (środowisko-
wej) od tożsamości kulturowej. Dopiero dłuższa pogłębiona rozmowa pozwala na 
uświadomienie tożsamości dojrzałej, która jest wynikiem poznania i jakiejś formy 

6 Tezę o szkodliwości ruchów regionalnych zadekretowano w okresie stalinowskim. Zob. A. Sakson, 
Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 262.

7 Zob. Aleksander Zinowiew, Homo sovieticus, (tyt. oryg. Гомо советикус 1982; wyd. pol. Londyn 
1984). Termin homo sovieticus został upowszechniony w Polsce przez księdza J. Tischnera na 
oznaczenie człowieka ukształtowanego przez totalitarny system sowiecki.  Człowieka zniewolonego 
przez system totalitarny opisał m.in. C. Miłosz (Zniewolony umysł, Paryż 1953). Krytyczne uwagi na 
temat pojęcia homo sovieticus zob. N. Bloch, Między terenem a tekstem, czyli o siedmiu grzechach 
głównych w tworzeniu narracji o światach innych ludzi, w: N. Bloch, A. W. Brzezińska, Sztutowo / 
Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa 2013, s. 18-19, 24.
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interioryzacji dziedzictwa kulturowego regionu. Wprawdzie można spontanicznie 
powiedzieć o sobie Warmiak, Ślązak, Mazur, co jednak zrobić z całym nadbagażem 
dziedzictwa kulturowego, kryjącym się za tymi pojęciami?8 

Zmiany, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku, rozbudziły w wielu śro-
dowiskach potrzebę działań mających na celu przywrócenie pamięci i odkłamanie 
przeszłości. Do takich inicjatyw doszło także w Olsztynie. W 1990 roku z inicjatywy 
historyka Roberta Traby powstała Wspólnota Kulturowa Borussia. Za główne swoje 
zadanie członkowie stowarzyszenia uznali m.in. przywrócenie prawdy o wielonaro-
dowym charakterze dawnej ziemi pruskiej. Skupiono się na odkrywaniu i pozyskiwa-
niu dziedzictwa pruskiego i niemieckiego, łącznie z twórczym oraz proeuropejskim 
kreowaniem polskiego dziedzictwa dla lepszej przyszłości mieszkańców regionu9. 
R. Traba wraz z K. Brakonieckim wypracowali projekt odkrywania dawnych Prus 
Wschodnich. Przemilczane niepolskie dziedzictwo tej ziemi postanowiono uczynić 
częścią tożsamości zarówno mieszkańców Warmii i Mazur, jak i Obwodu Kalinin-
gradzkiego, Kłajpedy i tzw. Małej Litwy10. Wyniki badań i działań na tych polach 
prezentowano najpierw w piśmie Borussia. Kultura. Historia. Literatura oraz pu-
blikacjach założonego w 1991 roku Wydawnictwa Borussia11. Za swoją działalność 
Borussia była wielokrotnie nagradzana.

Dwie idee wypracowane w początkach działalności Borussii wyrażają stosunek 
do dziedzictwa kulturowego i wyznaczają kierunek dla edukacji wielokulturowej. 
Są to Atlantyda Północy oraz regionalizm otwarty. Atlantyda Północy to poetycki 
skrót myślowy autorstwa K. Brakonieckiego, oznaczający dawne Prusy Wschodnie. 
W 1993 roku K. Brakoniecki napisał: „Jestem przedstawicielem pokolenia urodzo-
nego w tej krainie po drugiej wojnie światowej – jestem kolejnym spadkobiercą 
krajobrazu, kultury i pamięci, tworząc wspólnotę żywych i umarłych Prusaków, 
Niemców, Polaków, Warmiaków, Mazurów, Rosjan, Litwinów, Europejczyków. [...] 
jestem spadkobiercą >Atlantydy Północy<”12. Odzyskiwanie pamięci w tym wypadku 
oznacza włączenie dziedzictwa kulturowego do pamięci kulturowej społeczeństwa. 

Ideę otwartego regionalizmu wprowadził w środowisku Borussii R. Traba, który 
następująco określił jego pojęcie: „Mój otwarty regionalizm nie jest ideologią. To 
raczej próba odpowiedzi na pytanie, co można zrobić ze skrzywioną świadomo-
ścią narodową i regionalną, jaką mieliśmy po latach komunizmu. Według mnie, 
ciekawiej jest pokazać naszą narodową tożsamość w powiązaniu z konkretnymi 
miejscami, w których żyjemy. […] Dla mnie odzyskiwanie tak zwanych Ziem Od-
zyskanych nastąpiło dopiero teraz, kiedy możemy o nich opowiadać w oderwaniu 
od ideologii. Budować własną tożsamość na podstawie tego, co jest zastane, 

8 Cenne teksty na ten temat zob. Studia Etnologiczne i Antropologiczne t. 12, 2012.
9 K. Brakoniecki, Ziemiec. Prowincjałki rowerowe, Olsztyn 2005, s. 51-53.
10 R. Traba, Tematy polsko-niemieckie: historia, literatura, edukacja, Olsztyn 1997, s. 4.
11 O czasopiśmie, wydawnictwie i o programach realizowanych przez Borussię zob.: http://www.borussia.

pl/ [dostęp: 06.09.2014].
12 Zob. K. Brakoniecki, K. Nawrocki, Atlantyda Północy – dawne Prusy Wschodnie w fotografii, Olsztyn 

1993, s. 2.
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i tego, co przynieśliśmy z naszymi rodzicami ze Wschodu czy – jak w wypadku 
mojej rodziny – z Francji”13. 

Proces przechodzenia od tożsamości zawieszonej (czyli pozbawionej możli-
wości kształtowania się przez wrastanie w pełne dziedzictwo kulturowe regionu, 
kraju, Europy) do tożsamości dojrzałej wymaga wielu działań edukacyjnych i stra-
tegicznej polityki w tym kierunku.

13 Otwarty regionalizm: http://borussia.pl/index.php?p=pg&id=69 [dostęp: 06.09.2014].
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Recepcja gdańskiego i wrocławskiego założenia 
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na nieistniejących cmentarzach

 
Przegląd wybranych koncepcji regionalizmu w Polsce stawia przed nami py-

tanie o jego współczesny charakter. W polu naszych zainteresowań znalazły się 
zwłaszcza Ziemie Zachodnie i Północne Polski (dalej ZZiPP), o których sądzimy, iż 
tamtejsze ruchy regionalne stopniowo otwierają się na wspólne polsko-niemieckie 
dziedzictwo przeszłości1. Wskaźnikiem tej zmiany są dla nas polsko-niemieckie 
założenia pomnikowo-nekropolitalne we Wrocławiu i Gdańsku oraz badany przez 
nas stosunek mieszkańców tych miast do owych założeń. 

Rozwój regionalizmu w krajach nowych demokracji wiąże się z licznymi pro-
gami i przejściami2, z jednej strony regiony zakorzenione są bowiem w świecie 
współczesnej demokracji i zasad subsydiarności, ale z drugiej w świecie pamięci, 
lokalnej jak i oficjalnej, realizowanej w ramach wielu różniących się od siebie 
wartości i interesów3. W tym kontekście aktualne pozostaje pytanie o społeczności 
lokalne i stopień ich uobywatelnienia 25 lat po odzyskaniu suwerenności przez 

1  Zobacz na ten temat: H. Orłowski, Dziesięć lat Wspólnoty Kulturowej Borussia, PDF za: www.
ernst-wiechert.de [dostęp: 01.05.14]; R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006;  
A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, Przegląd Zachodni 1, 2007. 

2 T. Barazon, Soglitude – introducing a method of thinking thresholds, Conserveries Mémorielles 7, 2010.
3 M. Ziółkowski, Zmiany systemu wartości, w: J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie. 

Dynamika zmian, Warszawa 2006. 
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większość państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pytanie to jest tym bardziej 
ważne, bowiem regionalizm w aktualnej debacie publicznej pojawia się nie tylko 
w kontekście decentralizacji, ale także w kontekście autonomii regionów. Inne ak-
centy polskiej debaty regionalnej dotyczą opozycji, jaka zachodzi między Polską, 
jako silnym wewnętrznie organizmem politycznym i postrzeganą niekiedy jako 
słabą/zagrażającą bytowi narodowemu i państwowemu Polską regionalną i lokalną4. 

Klimat do zmian w zakresie transformacji regionów ZZiPP w stronę ich otwie-
rania się na dziedzictwo kulturowe innego przyniósł w Polsce rok 1989, a potem 
2004. Początek tych zmian był jednak trudny, naznaczony deficytem rozwoju no-
woczesnego regionalizmu przez ponad 50 lat Polski Ludowej. Jednym z kluczowych 
problemów regionalizmu po roku 1989 okazały się identyfikacje narodowe i etnicz-
ne, wdrukowane we wcześniejszych dziesięcioleciach w świadomość społeczności 
regionalnych, jako groźne dla bytu państwowego i narodowego5.

Jeśli chodzi o świadome złożoności powrotu do wielokulturowej przeszłości 
regionów, w naszych badaniach skupiłyśmy się na dwóch przykładach lokalnych 
praktyk aktualizacji polsko-niemieckiego dziedzictwa przeszłości na ZZiPP (Gdańsk, 
Wrocław). W obu przypadkach chodzi o dawniejsze cmentarze niemieckie, żydow-
skie, czeskie, które bezpośrednio po II wojnie światowej padły ofiarą warchitec-
ture mieszczącego się w arsenale środków polonizacji i degermanizacji ZZiPP. 
Z dzisiejszej perspektywy warchitecture miało charakter kolonizatorski6, gdy spór 
o dziedzictwo innego zyskało wymiar walki o dominację w przestrzeni symbolicznej 
jednej grupy nad inną, czego wyrazem było usuwanie śladów obecności innych 
i obcych na obszarach, które w przeszłości zamieszkiwane były przez wiele różnych 
grup etnicznych i narodowych. Tę spór o przestrzeń w wymiarze symbolicznym 
Lech M. Nijakowski określił jako domeny symboliczne7. 

Tymczasem po roku 1989, nie tylko oficjalnie, ale także oddolnie i lokalnie, 
zaczęto powracać do pamięci innego, czego wyrazem stały się liczne inicjatywy 
obywatelskie upamiętniania polskich Niemców, Żydów, Ukraińców, Czechów itd. 
Trafnie proces ten opisała Anna Wolff-Powęska, nazywając praktyki te w odniesieniu 
do przeszłości polsko-niemieckiej przebudzeniem8. Przebudzenie to jednak począ-
tek otwierania się regionów na dziedzictwo innego. Z jednej strony mamy bowiem 
lokalne praktyki aktualizowania niemieckiej obecności na ziemiach polskich, ale 
z drugiej także lęki społeczne o prawo Polaków do tej niemieckiej spuścizny. Stąd 
dwie dające się wyróżnić lokalne postawy Polaków wobec spuścizny niemieckiej. 
Z jednej strony obronne, aktualizujące bolesną polsko-niemiecką przeszłość, jako 

4 K. Krzysztofek, Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, Studia Europejskie 1, 2003. 
5 Cytowani: H. Orłowski/R. Traba/A. Wolff-Powęska (zob. przypis nr 1).
6 Z. Mazur (red.), Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na 

Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań 2000.
7 L. M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, 

Warszawa 2006, s. 32.
8 A. Wolff-Powęska za: A. Krzemiński, Od konfrontacji do wspólnoty, Polska, Niemcy, 20 lat traktatu 

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Polityka 23 (2810), 2011. 
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to, co może powrócić, czego należy się obawiać i przed czym trzeba się bronić, 
a z drugiej pojednawcze, coraz bardziej otwarte, nieśmiało, ale jednak odrzucające 
złe doświadczenia z przeszłości, jako to, co nie ma racji bytu w aktualnych realiach 
społeczno-politycznych. 

Przykładem postaw pierwszego typu jest zaangażowanie szczecińskiego działa-
cza Edmunda Glazy, założyciela Komitetu Obrony Przeciwko Germanizacji, w walkę 
o repolonizację miasta, w tym o zaniechanie starań o rekonstrukcję szczecińskiej 
Sediny czy też anonimowy apel do sumień Polaków umieszczony na cokole pomnika 
Marii Konopnickiej w Gdańsku, by chronili polskość, wobec powrotu w mieście pa-
mięci niemieckiej. Do tej samej grupy postaw zaliczyć można reakcje przeciwników 
na aktualizację pamięci niemieckiej w Nakomiadach (głaz Bismarcka), podobnie 
jak na przywrócenie pruskiej nazwy wrocławskiej Hali Ludowej. 

Przykładem drugiego typu postaw są coraz liczniejsze praktyki upamiętniania 
niemieckiej obecności na ZZiPP, a wśród nich powrót do niemieckiej przeszłości 
w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie obok innych form upamiętnienia innego, pojawiły 
się także badane przez nas pomnikowe założenia nekropolitalne. W Gdańsku jest 
to Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy (2002), a we Wrocławiu Pomnik Pamięci 
Dawnych Mieszkańców Miasta Pochowanych na Nieistniejących Cmentarzach Gra-
biszyn II (2008). Oba założenia (w naszym rozumieniu także domeny symboliczne) 
powstały w miejsce likwidowanych systematycznie do początku lat 60. XX wieku 
niemieckich, czeskich i żydowskich nekropolii9. 

W tym miejscu chciałybyśmy odnieść się bardzo krótko do dwóch wspomnia-
nych domen i ze względu na historię ich powstania oraz ich szczególny charakter 
w krajobrazie kulturowym Gdańska i Wrocławia, i ze względu na stosunek młodych 
mieszkańców obu miast do owych domen. 

W latach 60. XX wieku zlikwidowano w Gdańsku 27 nekropolii. „Pozostały 
po nich nieliczne ślady”10. Na początku XXI w. podjęto projekt upamiętnienia 
tablicami miejsc, gdzie spoczywają prochy zmarłych ze zlikwidowanych cmenta-
rzy11. W roku 2002 mając na uwadze pamięć nieżyjących mieszkańców Gdańska, 
wzniesiono w mieście Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Jak napisali projektanci 
tego założenia pomnikowo-nekropolitalnego, „symbolicznie nawiązuje [ono] do 
planu świątyni”12. W centralnym miejscu znajduje się rodzaj kamiennego obeli-

9 Szeroko: I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Myth making and myth breaking in Polish-German rela-
tionships after Second World War. Polish reception of symbolic domain Grabiszyn II in Wrocław. 
Tekst złożony do druku w: C.-F. Dobre I. Epurescu-Pascovici, C. E. Ghiţă (red.), Myth-Making and 
Myth-Breaking in History and the Humanities [International Conference, University of Bucharest, 7-8 
October 2011]. – Historia likwidowanych cmentarzy zwłaszcza: M. Burak, H. Okólska, Cmentarze 
dawnego Wrocławia, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 225-226 oraz K. Moritz, 
Gdańskie cmentarze nieco mniej zapomniane, 15 maja 2010, http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/
Gdanskie-cmentarze-nieco-mniej-zapomniane-n38756.html [dostęp: 15.08.2014].

10  K. Moritz (zob. przypis nr 9).
11  Ibid. 
12 J. Krenz w: http://www.pg.gda.pl/~jkrenz/projekty-r4.html [dostęp: 19.08.2014].
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sku ze znamiennym napisem „... tym, co imion nie mają”. Obelisk „spoczywa na 
połamanych i potłuczonych resztkach kamiennych cmentarnych krzyży, macew 
i płyt nagrobnych”13.

Podobnie jak w Gdańsku, także we Wrocławiu likwidowano systematycznie 
obce kulturowo cmentarze. Tuż po zakończeniu II wojny światowej w mieście było 
70 cmentarzy. „Z tej liczby 44 nekropolie po 1950 roku uznano za nieczynne lub 
opuszczone”14. W latach 60. „zlikwidowano 15 z wymienionych 44 cmentarzy”15. 
W roku 2008 w akcie zadośćuczynienia za skutki warchitecture wzniesiono w dziel-
nicy Wrocławia Grabiszyn II założenie pomnikowo-nekropolitalne dedykowane 
dawnym mieszkańcom miasta pochowanym na nieistniejących cmentarzach. 

Obie domeny, gdańska i wrocławska, objęte zostały naszym badaniem w la-
tach 2010–2013, pod kątem ich recepcji przez młodych mieszkańców obu miast. 
Badanie wrocławskie przeprowadzono w marcu 2011 roku (209 respondentów, 
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego), a gdańskie w maju 2012 roku (206 
respondentów, studentów Uniwersytetu Gdańskiego). 

W badaniach pytałyśmy między innymi o lokalne/ponadlokalne oddziaływanie 
założeń pomnikowo-nekropolitalnych w Gdańsku i Wrocławiu. Dla Gdańska wiążące 
okazały się odpowiedzi: 60,10% (lokalne) i 39,90% (ponadlokalne), dla Wrocławia 
58% (lokalne) i 42% (ponadlokalne), co pozwala sądzić, że młodzi dostrzegają 
bardziej lokalny wymiar inicjatyw upamiętniania pamięci niemieckich zmarłych. 

W kolejnym pytaniu pytałyśmy, czy założenie w Gdańsku i we Wrocławiu to od-
woływanie się przede wszystkim do: (1) kulturowych praktyk oddawania czci zmarłym 
– tu pozytywnie odpowiedziało 37,76% gdańszczan i 36% wrocławian; (2) polityki 
historycznej państwa – 34,18% gdańszczan i 12% wrocławian udzieliło odpowiedzi 
tak; (3) reguły politycznej poprawności – 10,2% gdańszczan i 8% wrocławian odpo-
wiedziało twierdząco; (4) wizerunkowej polityki Gdańska/Wrocławia jako miasta wielo-
kulturowego –30,6% gdańszczan i 34% wrocławian udzieliło odpowiedzi pozytywnej.

W odpowiedziach na tak postawione pytanie uderza fakt, iż respondenci zgodnie, 
w zakresie od 30% do 34% wskazują na lokalną, ale jednak oficjalną, wizerunkową 
politykę Wrocławia i Gdańska, zmierzającą do aktualizacji pamięci niemieckiej w kra-
jobrazie kulturowym miast. Obie grupy respondentów przypisały też wysoką wartość 
aktom czczenia pamięci zmarłych. Tak sformułowane opinie pozwalają dostrzec, że 
wskazania lokalne przeważają nad wskazaniami ponadlokalnymi w sprawie ważno-
ści inicjatyw upamiętniania pamięci niemieckich zmarłych oraz że upamiętnienia te 
postrzegane są zarówno jako lokalne polityki wizerunkowe, jak i w aspekcie wysoko 
cenionej wartości kulturowej, jaką jest pamięć zmarłych. Inna rzecz, że owa pamięć 
ma raczej charakter deklaratywny niż praktyczny. Jak wynika bowiem z odpowiedzi 
udzielonych na pytanie: Czy cmentarz gdański oraz wrocławski reprezentują to, co 
jest żywo pamiętane?, respondenci wątpili, czy jest to żywa pamięć przeszłości. 

13   Ibid. 
14   M. Burak, H. Okólska (zob. przypis nr 9), s. 18. 
15   Ibid. 
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Twierdzącej odpowiedzi udzieliło w tej sprawie tylko 29,95% gdańszczan i 39% 
wrocławian. Nie zmienia to faktu, że respondenci uznali, że takie upamiętnienia są 
słuszne, bowiem w odpowiedzi na pytanie: Czy założenia w Gdańsku i Wrocławiu 
są pomysłem słusznym? aż 57,44% gdańszczan i 59% wrocławian podało, że tak. 

W przeważającej większości respondenci z obu miast nie potrafili udzielić 
odpowiedzi na pytanie, czy idea wzniesienia założeń pomnikowo-nekropolitalnych 
w ich miastach spotyka się z poparciem większości mieszkańców, gdyż odpowiedzi 
nie wiem udzieliło aż 62,24% gdańszczan i 62,8% wrocławian. Respondenci z obu 
miast wskazali też wyraźnie na brak wiedzy o badanych domenach – gdańszczanie 
33,3% i wrocławianie aż 62%. Brak znajomości domen pokrył się tu z brakiem 
znajomości historycznego uzasadnienia dla ich powstania. Aż 41,24% gdańszczan 
i 35% wrocławian nie znało takiego uzasadnienia. 

Z punktu widzenia pytania o przyszłość regionów jako otwartych wiążąca jest 
odpowiedź respondentów na pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem ważna jest znajomość 
historycznego uzasadnienia dla powstania założeń w Gdańsku i Wrocławiu? Na to 
pytanie 74,36% gdańszczan i 78,30% wrocławian udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 

Podsumowując: celem naszych badań było zasięgnięcie opinii na temat kondycji 
aktualnej polskiej pamięci niemieckiej w jej związkach z koncepcją regionu otwartego 
bądź zamkniętego. W badaniu postawiłyśmy pytania o opinie młodych gdańszczan 
i wrocławian na temat lokalnych domen symbolicznych dedykowanych niemieckim 
(choć nie tylko) zmarłym, gdy są to lokalne nekropolie i nekropolitalne założenia 
pomnikowe. Wyjściowo przyjęłyśmy, że polska pamięć niemiecka jako element obcy 
kulturowo jest silnie osadzona w lokalnej historii i pamięci niedawnej przeszłości. 
Oznacza to, że powinna to być kultura pamięci typu signum loci, w rozumieniu, jakie 
nadał pamięci tej Andrzej Szpociński, w wersji, która zakłada swobodny przepływ dóbr 
i informacji, gdzie akceptację wspólnoty lokalnej zyskuje każda dziedziczona przez nią 
spuścizna wraz z pamięcią/historią tych, którzy ją onegdaj ustanawiali oraz że ma 
ona dla nich szczególną wartość16. Otrzymane wyniki w części potwierdziły naszą 
hipotezę, a zarazem wskazały na lukę, jaka ma miejsce między silnie akcentowanym 
przez respondentów prywatnym, związanym z pamięcią zmarłych znaczeniem domen 
symbolicznych – gdańskiej i wrocławskiej i ich znaczeniem historycznym – pamięcią 
historyczną, która w ogromnej mierze zależy od szkolnej edukacji historycznej, w tym 
zwłaszcza od edukacji regionalnej i lokalnej. Wydaje się, że nasi respondenci mają tego 
świadomość, że rozumieją potrzebę wiedzy orientującej ich w otaczającym świecie, 
na który składa się wiele różnych kultur, zarówno tych dawniejszych, jak i współ-
czesnych. Pytaniem otwartym pozostaje: czy i jaką mają oni możliwość zdobycia tej 
wiedzy? W tle pojawia się bowiem problem naszym zdaniem niedowartościowanej roli 
i miejsca edukacji regionalnej we współczesnej polskiej szkole. Z drugiej strony, nie 
do przecenienia jest udział w kształtowaniu regionu otwartego obywatelskich inicjatyw 
regionalnych, których z każdym rokiem przybywa w Polsce i Europie.

16 A. Szpociński, Różnorodność odniesień do przeszłości lokalnej, w: A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski 
(red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006, s. 153-173.
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Pracownia Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami,  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jak powinna wyglądać edukacja  
mniejszościowa w Polsce według  

ratyfikowanej Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych

Planowanie akwizycji języka, czyli jego nabywania drogą naturalnego przekazu 
międzypokoleniowego, uzupełnianego przez nauczanie języków w instytucjach oświa-
ty stanowi – obok planowania statusu i planowania korpusu języka – jeden z trzech 
podstawowych filarów efektywnego planowania językowego w teorii i pragmatyce 
polityki językowej. Warto też uwzględniać definicję planowania akwizycji języka 
jako „określenie, których języków i jak uczyć tych, którzy nimi się nie posługują”1. 
W przypadku języków zagrożonych droga naturalnego, tj. międzypokoleniowego 
przekazu jest często zakłócona bądź przerwana na skutek procesów zamierania 
języka, a wtedy szczególnej roli nabiera nauczanie rodzimego języka w placówkach 
oświatowych. Dlatego jako regułę można podać, że język jest zagrożony, gdy do 
dzieci w danej społeczności mówi się w języku innym, niż język ich rodziców.

Kryteria zagrożenia języków przyjęte i stosowane przez UNESCO wyróżniają cztery 
stopnie zagrożenia języków w oparciu o kryterium przekazu międzypokoleniowego:
1. narażone na zagrożenie: większość dzieci posługuje się językiem, ale może 

być to ograniczone do pewnych dziedzin (np. do sytuacji domowych);
2. dość zagrożone: dzieci już nie uczą się języka w domu jako rodzimego;
3. poważnie zagrożone: język jest używany przez starsze pokolenia; choć pokolenie 

rodziców rozumie go jeszcze, nie rozmawiają w nim z dziećmi czy między sobą;
4. śmiertelnie zagrożone: użytkowników języka znaleźć można już tylko w naj-

starszych pokoleniach, językiem posługują się oni rzadko i niedoskonale.

1 R. L. Cooper, Language planning and social change, Cambridge 1989.
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Za niezagrożone języki mniejszościowe/regionalne w Polsce uznać można je-
dynie standardy kilku języków nauczane w systemie szkół dla mniejszości (języki 
litewski, niemiecki i ukraiński) – aczkolwiek jako języki mniejszości niemieckiej 
i ukraińskiej w Polsce nie są już one bezpieczne.

Wszystkie inne języki mniejszości, regionalne i ich odmiany są w Polsce  
językami zagrożonymi bądź bardzo na zagrożenie narażonymi.

 
Grupa ekspertów UNESCO ds. języków zagrożonych zaproponowała nastę-

pującą definicję takiego języka: „…gdy jego użytkownicy zaprzestają mówienia 
nim, posługują się we wciąż malejącym zakresie dziedzin użycia, gdy przestają 
przekazywać go z pokolenia na pokolenie. To znaczy – gdy nie ma nowych użyt-
kowników – dorosłych czy dzieci”2. 

W przypadku społeczności mniejszościowych, których rodzime języki etniczne (= 
etnolekty) są zagrożone w swoich funkcjach komunikacyjno-semiotycznych, nauczanie 
tych języków powinno uwzględniać również specyficzną funkcję tożsamościowo-in-
tegracyjną zarówno całego systemu językowego (a właściwie językowo-kulturowego), 
jak i jego elementów. Chodzi tu o rozmaite formy integracji języka i treści nauczania3, 
jak i o now(oczesn)e metody nauczania za pomocą tzw. imersji językowej. Funkcja 
tożsamościowa (czy integracyjna) w wielu wypadkach, zwłaszcza języków rewitali-
zowanych, przybiera rolę pierwszorzędną, podczas gdy funkcja komunikacyjna jest 
rozbudowywana na dalszych etapach rewitalizacji. W przypadku języków zagrożonych 
obumieraniem konieczne staje się również włączenie działań dokumentacyjnych. 
Udokumentowane i właściwie archiwizowane zasoby systemowe (korpusy) i etno-
lingwistyczne języka stanowić mogą bowiem materiał do jego rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę zaawansowanie procesów z(a)miany językowej oraz ewen-
tualnych projektów/strategii rewitalizacji języka, głównym celem nauczania języka 
zagrożonego jest wykształcenie/ukształtowanie nowego pokolenia mówców4. Według 
Hinton & Hale5 można to osiągnąć za pomocą trzech trybów, takich jak:

(1) nauczanie języka zagrożonego jako przedmiotu – jest to metoda mało 
optymalna, ale często jedyna dostępna,

(2) nauczanie dwujęzyczne,

2 C. Moseley (red.), Atlas of the World’s Languages in Danger. UNESCO Publishing [www.unesco.
org/culture/languages-atlas], 2010.

3 Tzw. CILC = Content and language integrated learning
4 Por. J. A. Fishman, Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance 

to Threatened Languages, Multilingual Matters 1991; J. A. Fishman, Can Threatened Languages 
be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century Perspective, Multilingual Matters 
2001; N. Dołowy-Rybińska, Odwracanie zmiany językowej na Kaszubach [na tle działań mniejszości 
bretońskiej i łużyckiej], Studia Socjologiczne 198/3, 2010, s. 47-76; N. Dołowy-Rybińska, Języki 
i kultury mniejszościowe w Europie, Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011.

5 L. Hinton & K. Hale (red.), The Green Book of Language Revitalization in Practice, San Diego–New 
York 2001.
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(3) pełna imersja („zanurzenie”) w zagrożonym języku rodzimym (heritage 
language) – metoda stanowiąca najsilniejszą formę nauczania dwujęzycznego, 
w której cały proces nauczania lub jego większość odbywa się za pomocą języka 
rodzimego. W takim modelu nauczania języka większości naucza się jak języka ob-
cego. Wszystkie pomoce dydaktyczne i napisy w klasach są w języku zagrożonym. 
Według Skutnabb-Kangas6 sukces dwujęzycznego nauczania w jego najsilniejszej 
postaci zapewnić może stosowanie następujących kryteriów:
n	 wspieranie – jako głównego języka nauczania – tego języka, który ma mniej-

szą szansę rozwoju w oficjalnych dziedzinach użycia,
n	 początkowe grupowanie dzieci według ich pierwszego języka,
n	 wszystkie dzieci – nie tylko te z mniejszości – powinny stać się dwujęzyczne 

w stopniu zaawansowanym,
n	 wszystkie dzieci powinny osiągnąć równy status swoich języków rodzimych 

I znajomości języka nauczania,
n	 wszyscy nauczyciele muszą być dwu- lub wielojęzyczni,
n	 języki obce powinny być nauczane w rodzimych językach dzieci przez na-

uczycieli znających rodzime języki dzieci,
n	 wszystkie dzieci powinny uczyć się obowiązkowo pierwszego i drugiego języka 

od pierwszego do dwunastego roku nauczania,
n	 na rozmaitych etapach nauczania dzieci uczyć należy w pierwszym, drugim 

i w obu językach.

Wydaje się, że rozwiązania typu (3), a nawet efektywne nauczanie dwuję-
zyczne (2), z pewnością nie znajdują wystarczającego wsparcia/zarzewia w polskiej 
mniejszościowej polityce językowej. 

Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie nauczania języków 
mniejszości opiera się na ogólnych i szczegółowych podstawach prawnych, na 
które składają się:
n	 ogólne przepisy antydyskryminacyjne, w tym postanowienia konstytucyjne, 

dotyczące praw wszystkich obywateli i/lub szczególnie praw osób należących 
do mniejszości; charakterystyczne w polskim systemie prawnym jest umo-
cowanie instytucjonalnego systemu edukacyjnego mniejszości narodowych 
i etnicznych (art. 35 pkt 2) oraz zapewnienie im „wolności zachowania i roz-
woju własnego języka” (art. 35 pkt 1) w postanowieniach Konstytucji RP;

n	 ustawodawstwo oświatowe obejmujące przede wszystkim Ustawę o systemie 
oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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;

6 T. Skutnabb-Kangas, Education of minorities, w: J. A. Fishman (red.), Handbook of Language  
& Ethnic Identity, Oxford 1999.
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n	 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(zwłaszcza w rozdz. III); 

n	 opracowane we współpracy pomiędzy administracją a organizacjami mniejszo-
ści narodowych Strategie rozwoju oświaty mniejszości: litewskiej, niemieckiej, 
ukraińskiej i białoruskiej; 

n	 zobowiązania międzynarodowe, w tym międzypaństwowe umowy dwustron-
ne i inicjatywy komplementarne, jak np. Polsko-Niemiecki Okrągły Stół, oraz 
regulacje Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych (zwłaszcza 
art. 12-14), ratyfikowanej przez RP w 2001 r.;

n	 stanowiące główny przedmiot niniejszego referatu zobowiązania wynikające 
z ratyfikowanej przez Polskę w 2007 r. Europejskiej karty języków regional-
nych lub mniejszościowych.

Jak wielokrotnie wskazywał w ekspertyzach autor niniejszego tekstu, Karta 
w wersji ratyfikowanej w Polsce nie wniosła jak na razie innych wartości, niż te 
wprowadzone Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym. Pod wieloma względami strona polska nie wykorzystała możliwości 
zawartych w literze tej konwencji międzynarodowej, ale przede wszystkim wyni-
kających ze sprzyjającego językom, wielojęzyczności i zróżnicowaniu językowemu 
jej ducha, tak rozmaicie spożytkowanego w przypadku innych języków mniejszo-
ściowych i regionalnych Europy. W Polsce Karta nie ma charakteru dynamicznego, 
a skuteczność jej zmniejszono poprzez przyznanie wszystkim językom takich samych 
postanowień Karty, mimo iż jej instrumentarium pozwala na przyjęcie zobowiązań 
bardziej ogólnych dla wszystkich języków mniejszościowych lub regionalnych 
(w części II) oraz rozwiązań szczegółowych i dalej idących (w części III) dla ję-
zyków o lepszej pozycji ekolingwistycznej, którym działania wspierające państwa 
mogłyby pozwolić na wzmocnienie i rozszerzenie dziedzin używania. Podkreślić tu 
należy brak możliwości obniżenia poziomu zobowiązań państwa w Karcie.

Zobowiązania edukacyjne w ratyfikowanym przez Polskę zestawie artykułów 
Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych to w części II:
– art. 7.1.f – „Zapewnianie odpowiednich form i środków nauczania i uczenia 

się języków regionalnych lub mniejszościowych na wszystkich stosownych 
poziomach”

– art. 7.1.g – „Zapewnianie udogodnień umożliwiających osobom nieposługują-
cym się językiem regionalnym lub mniejszościowym, a żyjącym na obszarze, 
gdzie jest on używany, jego nauki, jeśli mają takie życzenie”

– art. 7.1.h. – „Promowanie studiów i badań nad językami regionalnymi lub 
mniejszościowymi na uniwersytetach lub w podobnych instytucjach naukowych”;

w części III zaś: 
 art. 8.1 – Szkolnictwo na terytoriach tradycyjnego użycia języków regional-

nych/mniejszościowych, i tak:
– W zakresie szkolnictwa Strony zobowiązują się na terytorium, na którym takie 
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języki są używane, zgodnie z sytuacją każdego z tych języków i bez uszczerbku 
dla nauczania oficjalnego języka państwa:

– art. 8.1.a  – udostępnić nauczanie przedszkolne w odpowiednich (czyli wszyst-
kich) językach regionalnych lub mniejszościowych

– art. 8.1.b – udostępnić szkolnictwo podstawowe w odpowiednich (czyli wszyst-
kich) językach regionalnych lub mniejszościowych

– art. 8.1.c – udostępnić szkolnictwo średnie w odpowiednich (czyli wszystkich) 
językach regionalnych lub mniejszościowych

– art. 8.1.d – uwzględnić w ramach szkolnictwa technicznego i zawodowego 
nauczanie odpowiednich (czyli wszystkich) języków regionalnych lub mniej-
szościowych jako integralną część programu nauczania

– art. 8.1.e – zapewnić możliwości studiowania tych języków (czyli wszystkich) 
jako przedmiotów w szkolnictwie na poziomie uniwersyteckim wyższym

– art. 8.1.g – podjąć starania zmierzające do zapewnienia nauczania historii i kul-
tury, której odpowiada dany (czyli każdy) język regionalny lub mniejszościowy

– art. 8.1.h – zapewnić nauczycielom podstawowe i dalsze szkolenie niezbędne 
do zrealizowania przyjętych przez Stronę punktów od a do g

– art. 8.1.i  – ustanowić organ lub organy nadzorcze odpowiedzialne za monito-
rowanie podjętych środków i postępu uzyskanego w dziedzinie wprowadzania 
lub rozwoju nauczania języków regionalnych lub mniejszościowych oraz za 
sporządzanie okresowych raportów na temat wysuniętych przez nie wniosków, 
które będą przekazywane do wiadomości publicznej.

– art. 8.2 – Jeśli chodzi o szkolnictwo i w odniesieniu do terytoriów innych niż 
te, na których języki regionalne lub mniejszościowe są tradycyjnie używane, 
Strony zobowiązują się, jeśli liczba użytkowników języka regionalnego lub 
mniejszościowego to uzasadnia, umożliwiać, zachęcać i zapewniać nauczanie 
w języku regionalnym lub mniejszościowym lub nauczanie tego języka na 
wszystkich odpowiednich poziomach nauczania.

Podstawowe wnioski z obserwacji funkcjonowania zobowiązań z Karty w edu-
kacyjnej praktyce mniejszościowej w Polsce ująć można w następujących punktach:
1. Postanowienia Karty w szczątkowym zaledwie stopniu są stosowane przez 

państwo w odniesieniu do edukacji przedszkolnej, szkolnictwa zawodowego 
i szkolnictwa wyższego.

2. Tzw. model dwujęzyczny w szkolnictwie mniejszościowym jest nim wyłącznie 
z nazwy (przy 1-3 godzinach nauczania języka – i to jako obcego); wciąż brak 
inicjatyw mających na celu popularyzację nowych metod nauczania.

3. Wskazane jest ustalenie możliwości, ram legislacyjnych i strategii wprowa-
dzania przez władze administracyjne i oświatowe rozwiniętych, nowoczesnych 
i rzeczywiście umożliwiających ich rozwój form i metod nauczania nie tylko 
języków, ale i w językach mniejszościowych/regionalnych.

4. Należy uruchomić mechanizmy regularnego dostarczania podręczników do 
nauczania języków i w językach mniejszościowych/regionalnych – oraz re-
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gularnej bazy szkoleniowej dla nauczycieli tych języków oraz przedmiotów 
nauczanych w tych językach.

5. Ustalić trzeba możliwości, ramy legislacyjne i strategie (ogólną i szczegółowe) 
wprowadzania przez władze administracyjne i oświatowe rozwiniętych, nowo-
czesnych i umożliwiających ich rozwój form i metod nauczania na wszystkich 
stopniach edukacyjnych.

6. Dokończyć należy działania umożliwiające uruchamianie kierunku studiów 
etnofilologia mniejszościowa na zainteresowanych uczelniach. Brak wciąż 
decyzji resortu nauki i szkolnictwa wyższego eliminujących ograniczenia w po-
staci: wskaźników kosztochłonności, możliwości łączenia pensów nauczycieli 
pomiędzy akademickimi ośrodkami etnofilologii mniejszościowych oraz mini-
malnych liczebności grup. Brak też ustaleń dotyczących polityki stypendialnej 
dla studentów etnofilologii mniejszościowych i/lub finansowania jednostek 
naukowo-dydaktycznych prowadzących te specjalności na zasadach zbliżonych 
do tzw. kierunków zamawianych.

7. Bez wątpienia stworzyć trzeba całościowy programu wspierania wielojęzycz-
ności, a w jego ramach średniookresowej strategii mniejszościowej polityki 
językowej w Polsce, w tym akcji promującej samą Kartę zwłaszcza poprzez 
media i system oświaty.

8. Najważniejszym z punktu widzenia zarówno możliwości kształtowania, jak i ce-
lowości i sensowności strategii polskiej polityki językowej i mniejszościowej 
wydaje się  apel do władz polskich o „wspieranie w społeczeństwie polskim 
wiedzy i tolerancji wobec języków mniejszościowych/regionalnych, a także 
kultur, które języki te reprezentują”. Postulat ten – o charakterze zdecydowanie 
imperatywnym – kategorycznie wskazuje na brak programu na szerszą skalę 
propagującego w społeczeństwie polskim idee wielokulturowości. Wskazuje 
na to i później wtrącone zalecenie: konieczna jest większa wiedza na temat 
zalet nauki języków mniejszościowych/regionalnych, a także korzyści płynących 
z wielojęzyczności.
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Grażyna Płoszajska 

Radca ministra, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa,  
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie 
w zakresie ochrony języków  

mniejszości
Rzeczpospolita Polska, na mocy art. 35 Konstytucji RP, zapewnia obywatelom 

polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania 
i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury. Przywołane gwarancje konstytucyjne dotyczą mniejszości określonych 
przepisami art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.). Są to: 
– mniejszości narodowe: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 

rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska, 
– mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska i tatarska 

oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym (Kaszubi).
Podstawową formą ochrony języka, zapewniającą jego zachowanie i rozwój, 

jest możliwość jego nauczania jako języka ojczystego, czyli z uwzględnieniem tych 
elementów, które są istotne dla budowania i podtrzymywania własnej tożsamości 
językowej i kulturowej. Polski system oświaty zapewnia tę możliwość, powierzając 
prawo i sposób korzystania z niej rodzicom jako głównym wychowawcom. To do 
nich należy decyzja, czy chcą, aby szkoła zapewniła ich dziecku możliwość nauki 
języka lub w języku, będącym dla niego językiem ojczystym oraz dodatkowe zaję-
cia podtrzymujące jego tożsamość narodową lub etniczną. Przepis art. 13 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.) zobowiązuje przedszkole i szkołę – na pisemny wniosek rodziców 
złożony na zasadzie dobrowolności – do umożliwienia uczniom podtrzymywania 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, przez zorganizowanie nauki 
języka oraz ich własnej historii i kultury. Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu 
organizowania wspomnianych zajęć, ich statusu i wymiaru godzin określają przepisy 
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicz-
nej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).

1. Organizacja zajęć

Rodzice składają wniosek w formie pisemnej dyrektorowi przedszkola lub 
szkoły. Wniosek dotyczy całego okresu nauki w przedszkolu lub szkole, zatem 
nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym.

W zależności od liczby złożonych wniosków nauka języka mniejszości lub 
języka regionalnego oraz nauka własnej historii i kultury jest organizowana w kla-
sach, oddziałach, grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych. Oddziały 
z nauką języka lub w języku mniejszości (lub regionalnym) można utworzyć, jeśli 
na naukę języka zostanie zgłoszonych co najmniej 7 dzieci w przedszkolu, co naj-
mniej 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz co najmniej 14 uczniów 
w szkole ponadgimnazjalnej. 

W przypadku małych społeczności lokalnych żyjących w rozproszeniu moż-
liwe jest zorganizowanie zajęć z języka mniejszości oraz własnej historii i kultury 
dla uczniów z różnych szkół w zespołach międzyszkolnych. Podobna możliwość 
dotyczy nauki języka mniejszości dla dzieci w wieku przedszkolnym. Liczba dzieci 
w zespole międzyprzedszkolnym i liczba uczniów w zespole międzyszkolnym nie 
może być mniejsza od 3 i większa od 20.

2. Sposób nauczania języka 

Nauka języka mniejszości i języka regionalnego może być prowadzona w szko-
łach w różny sposób: 
1. język ten może być językiem nauczania szkolnego (wykładowym): wówczas 

zajęcia edukacyjne w klasie są prowadzone w tym języku – z wyjątkiem języka 
polskiego oraz treści dotyczących Polski w nauczaniu historii i geografii, 

2. język mniejszości lub regionalny może być drugim, obok polskiego, języ-
kiem nauczania: wówczas na II, III i IV etapie edukacyjnym zajęcia w dwóch 
językach są prowadzone z co najmniej czterech obowiązkowych na danym 
etapie zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część 
historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, 

3. język mniejszości i język regionalny może być dodatkowym przedmiotem dla 
ucznia, który pobiera naukę w szkole w języku polskim. 

Podobne możliwości dotyczą przedszkoli. Możliwe jest:
1. prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub regionalnym: 

wówczas dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przed-
szkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych należy część zajęć w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 
prowadzić w języku polskim,
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2. prowadzenie zajęć w sposób dwujęzyczny – w języku polskim i języku mniej-
szości lub języku regionalnym (w równych proporcjach czasowych),

3. prowadzenie zajęć w języku polskim, przy czym część tych zajęć w wymiarze 
4 godzin (zegarowych) tygodniowo prowadzona jest w języku mniejszości lub 
regionalnym.

3. Wymiar godzin 
Wymiar godzin zajęć z języka mniejszości i języka regionalnego zależy od spo-

sobu jego nauczania: w przypadku, gdy język ten jest dodatkowym przedmiotem, 
zajęcia są prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w pozostałych przypad-
kach wymiar godzin jest większy (4-5). W szkołach ponadgimnazjalnych (IV etap 
edukacyjny) nauka języka mniejszości i języka regionalnego może być prowadzona 
w zakresie rozszerzonym. W takim przypadku, poza wymiarem godzin na naukę 
języka w zakresie podstawowym, należy w liceum ogólnokształcącym i technikum 
przeznaczyć dodatkowo co najmniej 180 godzin w cyklu nauczania właściwym 
dla danego typu szkoły. Minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury 
wynosi po 30 godzin dla II, III i IV etapu nauczania.

4. Treści nauczania, programy i podręczniki

Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury 
oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość 
narodowa odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku 
w szkole przez dyrektora szkoły1 oraz na podstawie podręczników dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej2. 

Program nauczania opracowuje nauczyciel danego przedmiotu (lub zespół 
nauczycieli) i przedstawia dyrektorowi szkoły, który – po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej – dopuszcza program do użytku w danej szkole i wpisuje do szkol-
nego zestawu programów nauczania. 

Postępowanie w sprawie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego 
wszczynane jest na wniosek podmiotu (wydawcy) posiadającego autorskie prawa 
majątkowe do podręcznika. Minister Edukacji Narodowej dopuszcza podręcznik 
do użytku szkolnego po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców3. Podręczniki 
dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do wykazów, które są podawane 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną. Podręczniki w for-
mie elektronicznej są umieszczane, za zgodą wydawców, na portalu edukacyjnym 
Scholaris. 

1 Art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm). 

2 Art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.). 

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników (Dz. U. Z 2014 r., poz. 909).
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Cele nauczania języka mniejszości i języka regionalnego, treści nauczania oraz 
oczekiwane wymagania, które musi uwzględnić nauczyciel opracowujący program 
oraz autor podręcznika wyznaczają przepisy w sprawie podstawy programowej4. 

Dla przedmiotów historia i kultura własna oraz geografia państwa, z którego 
obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa nie określono podstawy 
programowej, jednak autorzy podręczników do tych przedmiotów są zobowiązani 
uwzględnić zalecenia dwustronnych komisji podręcznikowych oraz innych komisji 
i zespołów do spraw podręczników, działających na podstawie międzynarodowych 
umów dotyczących współpracy w zakresie edukacji lub porozumień komitetów 
narodowych UNESCO5.

 5. Finansowanie podręczników

Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia uczniów w zakresie 
niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i języko-
wej mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania6. Finansowaniem objęte 
są podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra 
Edukacji Narodowej i zostały wpisane do wykazu podręczników przeznaczonych 
do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społecz-
ności posługującej się językiem regionalnym, jak również książki pomocnicze (np. 
ćwiczenia, podręczniki metodyczne, słowniki), które nie podlegają dopuszczaniu 
do użytku szkolnego. Finansowanie odbywa się w trybie zamówień z wolnej ręki 
(zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych), gdyż wydawcy posiadają 
wyłączne autorskie prawa majątkowe do opracowanych podręczników i książek 
pomocniczych i są ich jedynymi wydawcami na rynku. Przedmiotem umów zawie-
ranych z wydawcami jest opracowanie i wydanie podręczników oraz książek pomoc-
niczych i dostarczenie do właściwych kuratoriów oświaty. Zakupione podręczniki 
i książki pomocnicze są przekazywane do bibliotek szkolnych lub międzyszkolnych 
zespołów nauczania na podstawie zamówień składanych przez dyrektorów szkół.

6. Egzaminy z języka i w języku mniejszości 
Język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i język regionalny zostały 

również uwzględnione w przepisach dotyczących organizowania sprawdzianów 
i egzaminów7.

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.). 

5 §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014 r., poz. 909).

6 Art. 13 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.).

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
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Dla absolwentów, dla których język mniejszości narodowej był zaliczony do 
zajęć obowiązkowych dla ucznia, język ten jest obowiązkowym przedmiotem ma-
turalnym w części pisemnej (na poziomie podstawowym) i ustnej (bez określenia 
poziomu). 

Ponadto, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej i język 
regionalny są zaliczane do maturalnych przedmiotów dodatkowych. Egzamin ma-
turalny z tych języków jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części 
pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej tego samego języka na poziomie 
rozszerzonym. 

Absolwenci szkół lub oddziałów, w których zajęcia edukacyjne były prowadzone 
w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym 
oraz absolwenci szkół lub oddziałów, w których język mniejszości narodowej, język 
mniejszości etnicznej lub język regionalny był drugim językiem nauczania, mogą 
zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem 
języka polskiego oraz treści dotyczących historii i geografii Polski – w języku danej 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

7. Wymagane kwalifikacje nauczycieli i doradztwo metodyczne

Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć w grupach, oddziałach lub 
szkołach umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub danym typie szkół, a ponadto zna język 
danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej 
się językiem regionalnym. Znajomość języka potwierdza się: 
– dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia w specjalności 

danego języka,
– dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjal-

ności odpowiadającej danemu językowi lub świadectwem znajomości danego 
języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) albo 

– zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej 
etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym8. 
Możliwość poświadczenia znajomości języka przez organizację reprezentującą 

daną mniejszość dotyczy głównie nauczycieli tych języków, których nauczanie nie 
jest prowadzone przez wydziały filologiczne szkół wyższych, a którzy znajomość 
języka jako ojczystego wynieśli z własnego środowiska rodzinnego.

8 § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207, z późn. zm.).
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8. Finansowanie zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej,  
etnicznej i językowej

Zgodnie z przepisami wydawanego corocznie przez Ministra Edukacji Naro-
dowej rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządowe prowadzące szkoły, 
które podejmują zadania umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, otrzymują 
na realizację tych zadań dodatkowe środki w ramach części oświatowej subwencji 
ogólnej. Dodatkowe kwoty wynikają z zastosowania wag P9, P10, P11 i P12, których 
wartość jest uzależniona od liczby uczniów9.

Podsumowanie

Rzeczpospolita Polska uznając, że języki mniejszości narodowych, mniej-
szości etnicznych oraz język regionalny – kaszubski są bogactwem kulturowym 
wymagającym wsparcia i ochrony, wprowadziła w polskim systemie oświatowym 
rozwiązania prawne, które pomagają podejmować te zadania w praktyce szkolnej. 

Ochronie języka służą przedstawione wyżej przepisy dotyczące w szczególności: 
organizowania zajęć w celu podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej oraz 
ich finansowania, nadania odpowiedniej rangi przedmiotom służącym podtrzymywa-
niu tożsamości, umożliwienia przystępowania do sprawdzianów i egzaminów w ję-
zyku mniejszości, gdy jest on dla ucznia językiem nauczania, zaopatrzenia uczniów 
w podręczniki i książki pomocnicze, organizowania doradztwa metodycznego.

Należy podkreślić, że mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność po-
sługująca się językiem regionalnym mają wpływ na kształtowanie tych przepisów. 
W wielu przypadkach obecne brzmienie przepisów jest wynikiem ustaleń przyjętych 
w ramach monitorowania realizacji zapisów strategii oświatowych10 i zostały one 
wprowadzone do przepisów prawa w wyniku uwzględnienia postulatów zgłoszonych 
przez przedstawicieli określonej mniejszości.

Wpływ na ustawodawstwo w zakresie dotyczącym praw mniejszości ma rów-
nież – jako podmiot opiniujący – Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych. Dzięki temu, przy kolejnych nowelizacjach prawa oświatowego 
uwzględniane są potrzeby i zabezpieczane prawa tych grup uczniów, których język 
i kultura wymagają szczególnej ochrony.

9 W bieżącym roku środki finansowe są naliczane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1687).

10 Strategia rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce przyjęta w 2001 r., Strategia rozwoju 
oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce przyjęta w 2007 r., Strategia rozwoju oświaty mniejszości 
ukraińskiej w Polsce przyjęta w 2011 r. i Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce 
przyjęta w 2014 r.
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Pomiędzy prawem a rzeczywistością   
– Niemcy w Rzeczypospolitej Polskiej 

a prawo człowieka do języka ojczystego 

Część I – Wprowadzenie i uwarunkowania prawne 

1. Wprowadzenie

Dlaczego mówi się o prawie człowieka do języka ojczystego? Jakie są podstawy 
tego prawa człowieka, o ile faktycznie takie istnieje? Przestrzeganie formalnego 
prawa człowieka do języka ojczystego da się prześledzić w praktyce, bo niczym 
w soczewce skupia się na rzeczywistości prawnej systemu oświaty. W  przypadku 
niemieckiej grupy etnicznej (Volksgruppe) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
poniższe wywody będą się koncentrować na obszarze wychowania przedszkol-
nego i szkolnego, a więc na dzieciach w grupie wiekowej od trzech do dwunastu 
lat. Badania naukowe dowodzą, że w procesie nabywania języka decydujące są 
pierwsze lata życia1. Również opracowanie opublikowane w 2011 r. przez DWPN 
podejmuje kwestię znaczenia nabywania języka jako języka ojczystego (!) we 
wczesnym wieku2.

Chcąc ustalić ewentualną rozbieżność pomiędzy sytuacją prawną a stanem 
faktycznym w kwestii prawa człowieka do języka ojczystego, należy postawić 

1 Zob. A. Kromer, Der Einfluss von Zweisprachigkeit (deutsch/englisch) auf die sprachliche Entwicklung 
3 ½ bis 4 ½ Jahre alter Kindergartenkinder. Praca dyplomowa napisana na Uniwersytecie Wiedeńskim, 
2009, str. 5 i nast. oraz str. 31 i nast., http://othes.univie.ac.at/8448/1/2009-12-17_0400264.pdf, 
dostęp w dniu 23.08.2014. 

2 Zob. D. Berlińska, Niemcy w województwie opolskim w 2010 r. Pytania i odpowiedzi. Badania 
Socjologiczne Członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Opole 
2010, str. 7. Por. w tym temacie seminarium o nabywaniu języka: Spracherwerb – Seminar für 
Kommunikations- und Medienpsychologie, Uniwersytet w Kassel, slajd 9, http://www.uni-kassel.de/
fb4/psychologie/personal/lange_SAV/material/Spracherwerb.pdf, stan na dzień 21.08.2014 r.
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sobie pytanie o skuteczność obowiązywania traktatów międzynarodowych, takich 
jak  Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej, Konwencja 
Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejska Karta Języków Regio-
nalnych i Mniejszościowych,  czy efektywną realizację polsko-niemieckiego traktatu 
o dobrym sąsiedztwie i polskiej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
z 2005 r., ale też stosownych regulacji polskiej konstytucji. W żywotnym interesie 
każdej mniejszości narodowej leży nieograniczony dostęp do nauki języka ojczyste-
go w ramach systemu oświaty szkolnej oraz do szkolnictwa w języku ojczystym.

2. Podstawy prawne

Różne obowiązujące akty prawne prawa polskiego, europejskiego i między-
narodowego oraz traktaty pozwalają na wyciągnięcie uzasadnionego wniosku, że 
mówiąc o uprawnieniu, mówi się nie tylko o samym prawie, ale raczej należy 
mówić o prawie człowieka do języka ojczystego.

2.1. Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listo-
pada 2001 r.3

Przytoczony dokument agendy ONZ jest w przedmiotowej kwestii bardzo 
konkretny i daje nam ważne wskazówki w kwestii  prawa człowieka do języka 
ojczystego. 

Art. 5 – Prawa kulturalne jako ramy właściwe dla różnorodności kulturo-
wej: „Prawa kulturalne stanowią integralną część praw człowieka, powszechnych, 
niepodzielnych i współzależnych. […] Każdy człowiek powinien w związku z tym 
móc wypowiadać się, tworzyć i upowszechniać swoje dzieła w dowolnym języku, 
a w szczególności w języku ojczystym […]”.

2.2. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z dnia  
5 listopada 1992 r.4 oraz Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodo-
wych z dnia 1 lutego 1998 r.5

Utrzymana w ogólnym tonie Deklaracja UNESCO o Różnorodności Języ-
kowej znajduje swoje doprecyzowanie w treści Konwencji Ramowej o Ochronie 
Mniejszości Narodowych oraz w  Europejskiej Karcie Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych, przy czym oba akty prawa międzynarodowego ogłoszone 
przez Radę Europy nawiązują w szczegółach do nabywania języka w ramach 
zajęć szkolnych.

Podobnie jak w przypadku przytoczonych traktatów Rzeczpospolita Polska 
(Polska Rzeczpospolita Ludowa) ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych6 (w skrócie: MPPOiP) z 19.12.1966 r. oraz Deklarację 

3 Pod.: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html, stan na dzień  23.08.2014 r.

4 Zob.: http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/148.htm, stan na dzień 23.08.2014 r.
5 Zob.: http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/157.htm, stan na dzień 24.08.2014 r.
6 Zob.: BGBl. 1973 II 1553: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360794/publica-

tionFile/3613/IntZivilpakt.pdf, stan na dzień 22.08.2014 r.
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Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych 
i Językowych7 z 18.12.1992 r. (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ), których 
omawianie wyszłoby poza ramy pracy8.

3. Wykonywanie prawa polskiego 
Nasuwa się pytanie, na ile odpowiednie regulacje prawa międzynarodowego 

znalazły swoje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym Polski. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi w artykule 35, ustępie 
2: „Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo tworzenia własnych instytucji 
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz 
do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej”9.

Kierując się tym duchem postępu, Rzeczpospolita Polska mogła jeszcze przed 
przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku spełnić tak zwane Kryteria Kopen-
haskie10, których przyjęcie jest warunkiem przystąpienia nowych państw członkow-
skich do Unii Europejskiej. Ustawy krajowe (jak polska ustawa o mniejszościach 
z 2005 r.11), jak również traktaty dwustronne, takie jak polsko-niemiecki traktat 
o dobrym sąsiedztwie12 oraz opierające się na nich akty wykonawcze wydawane 
przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, umożliwiają prowadzenie zajęć 
w różnych formach w języku niemieckim. 

4. Wynik oceny uwarunkowań formalnych

W odpowiedzi na pytanie, czy w prawie polskim znalazły się regulacje z zakresu 
praw człowieka oraz stosowne normy międzypaństwowe stanowiące o możliwości 
nabywania języka ojczystego, należy jednoznacznie podać odpowiedź twierdzącą. 
Rzeczpospolita Polska może pochwalić się jedną z najbardziej postępowych ustaw 
o ochronie mniejszości w Unii Europejskiej. 

7 Zob.: https://www.unric.org/html/german/resolutions/A_RES_47_135.pdf, stan na dzień 23.08.2014 r. 
8 Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 
 zob.: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=&CL=ENG; dla 

Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych 
 zob.: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_MapMinorities_bil.pdf; dla 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
 zob.: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lan-

g=en#EndDec, wszystkie stan na 23.08.2014 r.
9 Zob.: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/niemiecki/kon1.htm, stan z dnia 22.08.2014 r. 
10 Zob. Strona niemieckiego MSZ: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Europa/Erweiterung/Grundsaet-

ze_Erweiterungspolitik.html, stan na dzień 22.08.2014 r. 
11 Zob. Niemieckie tłumaczenie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o językach 

regionalnych, z dnia 6.01.2005 r., www.bilingual.cp2.win.pl/Polnisches%20Minderheitengesetz.pdf, 
stan na dzień 22.08.2014 r. 

12 Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie z dnia 17.06.1991 r.,  
http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/574756/publicationFile/152277/Deutsch- 

  Polnischer_Nachbarschaftsvertrag.pdf, stan na dzień 23.08.2014 r.
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Część II – Skuteczność regulacji prawnych

 Z formalnoprawnego punktu widzenia w Rzeczypospolitej Polskiej panują 
idealne warunki dla  przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej oraz ich 
dzieci w zakresie korzystania z prawa człowieka do języka ojczystego i można by 
było przyjąć, że po z górą już 20 latach powinniśmy mieć świetnie władającą ję-
zykiem grupę Niemców. Jednak tak nie jest13.

Niewątpliwie przede wszystkim dlatego, że żyjący dziś w Polsce Niemcy mieli po 
1945 r. zakaz posługiwania się swoim językiem i pielęgnowania kultury niemieckiej, 
który obowiązywał przez całe dziesięciolecia. Efektem tego było zniknięcie języka 
niemieckiego z domów i życia codziennego. Nasuwa się pytanie, czy wspomniane 
regulacje prawa europejskiego pozwalają na wyeliminowanie skutków dyskryminacji 
na tle etnicznym, albo przynajmniej na ich ograniczenie na drodze dyskryminacji 
pozytywnej. Eliminowanie skutków, o których była mowa, stanowi kluczowy punkt 
odniesienia dla oceny kwestii rozmijania się sytuacji prawnej z rzeczywistością.

1. Niezgodność między stanem prawnym a faktycznym 

W raporcie z realizacji postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 roku Komitet 
Ekspertów Rady Europy odnosząc się do ustępu  3 wspomnianej Karty, zwraca 
uwagę w punkcie 42 i nast.: „że zakres ochrony lub wsparcia języka regionalnego 
lub mniejszościowego odzwierciedla w wielu aspektach podejście i postrzeganie 
tych języków przez osoby należące do większości. W związku z tym podnoszenie 
wiedzy na temat ww. języków wśród osób należących do większości odgrywa 
niezwykle istotną rolę. [...] Komitet Ekspertów zachęca władze polskie do podjęcia 
działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat 
języków regionalnych lub mniejszościowych”14.

Wzajemnie ze sobą korespondujące stan świadomości większości i autoper-
cepcja mniejszości stanowią ważny punkt odniesienia w kwestii rozbieżności po-
między stanem prawnym a faktycznym. Wciąż można spotkać się z zastrzeżeniami 
i niechęcią przejawiającą się właśnie w działaniach polityków i administracji, które 
wpływają na całe społeczeństwo polskie. Pełnomocnik wojewody opolskiego ds. 
mniejszości narodowych i etnicznych Marek Mazurkiewicz wykazał się właśnie 
w tej kwestii znamiennym sposobem rozumowania w rozmowie na antenie Radia 
Opole na początku 2012 r. o konieczności wdrożenia prawa europejskiego oraz 
dobrowolnego nakładania dodatkowych zobowiązań prawnych w prawie polskim. 

13 Zob. D. Berlińska, Niemcy w województwie opolskim w 2010 r. Pytania i odpowiedzi. Badania 
Socjologiczne Członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Opole 
2010, str. 12.

14  Tekst Raportu Komitetu Ekspertów ds.  Karty z dnia 7.12.2012 r., w języku angielskim: http://www.
coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/PolandECRML1_en.pdf, częściowo w tłu-
maczeniu na język niemiecki sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, na zlecenie AGMO e.V. 
Bonn, z dnia 17.02.2012 r.  (Tekst polski pod adresem http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
report/EvaluationReports/PolandECRML1_pl.pdf – przyp. tłum.).
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Jak donosi Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 
(TSKN) na stronie internetowej pod datą 9 stycznia 2012 r., Marek Mazurkiewicz 
wyraził swoje wątpliwości co do neutralności i prawidłowości wyników badań 
zawartych w raporcie Rady Europy. Nadto stwierdził, że Niemcy są sami sobie 
winni zaistniałej sytuacji w oświacie15.

W podobnym duchu były prowadzone od lutego 2010 r. polsko-niemieckie 
rozmowy przy okrągłym stole,  mające na celu ocenę dotychczasowej realizacji 
postanowień polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W pierwszej turze 
rozmów, która odbyła się  11.02.2010 r., przedstawiciele niemieckiej mniejszo-
ści narodowej przedłożyli katalog, w którym podniesiono między innymi żądanie 
niemieckojęzycznych, bądź też dwujęzycznych przedszkoli i szkół w jednym ciągu 
dydaktyczno-wychowawczym.  Przyjęty później przez przedstawicieli niemieckiego 
i polskiego rządu protokół z posiedzenia zespołu roboczego z 8.02.2011 r. zawiera 
lakoniczne zapisy: „Instytucjonalne, prawne i materialne wsparcie dla działań po-
dejmowanych przed organizacje mniejszości niemieckiej stawiające sobie za cel 
zakładanie szkół wszystkich typów, w tym w szczególności szkół dwujęzycznych 
i przedszkoli z językiem niemieckim jako językiem ojczystym”. Z żądań Niemców 
w Rzeczypospolitej Polskiej tylko niewiele spełniono16.

Część III – Wnioski

Nowoczesne państwa europejskie nie mogą już akceptować mijania się rze-
czywistości z prawem.  Grupy etniczne (Volksgruppen) i mniejszości powinny być 
skutecznie chronione i wspierane. Czas na wdrożenie szeroko zakrojonej, a ostatnio 
przeredagowanej Strategii oświatowej mniejszości niemieckiej – przy współpracy 
z instytucjami niemieckiej grupy etnicznej (Volksgruppe) w Rzeczypospolitej. Aby 
zaradzić wciąż odczuwalnemu zerwaniu więzi z językiem i utracie tożsamości przez 
niemiecką grupę etniczną,  zarówno rząd polski, jak i niemiecki powinny w trakcie 
dalszych rozmów przy okrągłym stole pochylić się nad wyraźnie wyartykułowa-
nymi postulatami  Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzić je w życie 
(odsyłam do Deklaracji Berlińskiej ZNSSK z dnia 11.03.2013 r.).

15  Por. Audycja w Radiu Opole z dnia 9.01.2012 r. na: https://www.youtube.com/watch?v=n-OiNSupOLE. 
Wpisanie się w podobne tendencje obrazuje wypowiedź przedstawiciela kancelarii polskiego premiera 
na XV Polsko-Niemieckim Forum w dniu 14.04.2011 r. w Berlinie. Odwołując się do rzekomego 
dyskryminowania polskojęzycznej części ludności w Niemczech, dr Miszczak powiedział: „Najpierw 
symetria, a później życzenia mniejszości niemieckiej”. 

16 Pismo przewodniczącego ZNSSK Bernarda Gaidy do przewodniczącego niemieckiego Bundestagu 
prof. dra Norberta Lammerta z dnia 12.03.2011 r. Pismo w posiadaniu AGMO e.V. 
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Biblioteki publiczne w Polsce  
a gromadzenie i upowszechnianie  
materiałów bibliotecznych w językach 
mniejszości narodowych  
– analiza prawna

1. Uwagi wstępne

Polskie publikacje prawnicze odnoszące się do praw językowych i oświatowych 
mniejszości narodowych (w Polsce i innych państwach) skupiają się przede wszyst-
kim na prawie do edukacji w języku mniejszości, używaniu języka mniejszości przed 
organami samorządowymi lub/i na poziomie centralnym (w tym w procesie wybor-
czym), pisowni imienia i nazwiska w języku mniejszości oraz prawie do umieszczania 
dwujęzycznych nazw miejscowości i ulic1. Pomijana jest analiza regulacji dotyczą-
cych funkcjonowania bibliotek, a w konsekwencji zakresu obowiązków i roli bibliotek 
w podtrzymywaniu tożsamości mniejszościowej oraz znaczenia dla edukacji mniej-
szościowej. W świetle ostatnich wyników badań nad stanem czytelnictwa w Polsce, 
wskazujących na spadający (od lat i tak niski) jego poziom2, ta praktyka nie może 
zaskakiwać. Z drugiej strony dla osób czytających książki i korzystających z innych 

1 Zob. m.in. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011, s. 628–674; 
K. Drzewicki, Międzynarodowa ochrona praw językowych mniejszości polskiej na Litwie w odniesie-
niu do pisowni imion i nazwisk, w: J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na 
rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 3, Warszawa 2013, s. 366-388; E. Kuzborska, Prawa 
językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście 
międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), Przegląd Prawa Konstytu-
cyjnego, 2014, nr 3 (19), s. 41–70.

2 W świetle ustawy o bibliotekach (Dz.U. 2012, poz. 642 ze zm.) to właśnie biblioteki publiczne (a 
więc zasadniczo prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Biblioteka Narodowa) 
mają być powszechnie dostępne i świadczyć usługi bezpłatnie.
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materiałów gromadzonych przez biblioteki (prasa, materiały audiowizualne itd.) te 
ostatnie były, są i nadal mogą być istotnym miejscem umożliwiającym stały kontakt 
z językiem i wytworami kultury. Wydaje się, że przynajmniej potencjalnie biblioteki 
mogą odgrywać ważną rolę również w procesie edukacji w językach mniejszości oraz 
w podtrzymywaniu i utrwalaniu kontaktów z językiem mniejszości.

W związku z powyższym niniejsze opracowanie ma na celu wypełnienie luki 
istniejącej w polskich badaniach nad prawami mniejszości narodowych. W referacie 
zostanie podjęta próba odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań, tj.:
1. czy istnieją szczególne regulacje prawne, z których może wynikać obowiązek 

gromadzenia specjalnych zbiorów przeznaczonych dla mniejszości narodowych 
przez biblioteki publiczne3 w Polsce;

2. czy i ewentualnie które biblioteki mają obowiązek gromadzenia i udostępnia-
nia wyspecjalizowanych zbiorów, adresowanych do mniejszości narodowych 
(i etnicznych)4;

3. czy wydawcy materiałów informacyjnych w językach mniejszości lub/i przeznaczo-
nych dla członków mniejszości są zobligowani do przesyłania ich egzemplarzy 
obowiązkowych do wskazanych przez ustawodawcę bibliotek uprawnionych. 

2.   Specjalne regulacje prawne dotyczące działalności bibliotek  
na rzecz mniejszości narodowych

Na poziomie prawa międzynarodowego podstawowy instrument prawny, który 
kompleksowo reguluje obowiązki państw w zakresie ochrony praw mniejszości na-
rodowych, a którym związana jest Polska, to Konwencja ramowa o ochronie mniej-
szości narodowych z 1995 roku5. W jej tekście nie ma bezpośrednich odwołań do 
specjalnych zadań państw-stron w zakresie organizowania i prowadzenia bibliotek, 
jednak taki obowiązek można wyprowadzić z kilku bardziej ogólnych postanowień 
(tworzenie warunków do utrzymania i rozwijania kultury i tożsamości – art. 5, pra-
wa oświatowe – art. 12, prawo do nauki języka mniejszości – art. 14). Konwen-
cja przewiduje mechanizm kontrolny w postaci obowiązku przekazywania przez jej 
państwa-strony informacji z jej wykonywania. W kilku miejscach ostatniej opinii 
Komitetu Doradczego konwencji o Polsce wezwano nasz kraj do aktywnej pomocy 
w zakładaniu i prowadzeniu bibliotek przeznaczonych dla mniejszości narodowych6. 

3 Zob. m.in. opracowanie Biblioteki Narodowej z 2012 r.: http://bn.org.pl/download/document/1362741578.
pdf [dostęp: 10.09.2014].

4 Polskie regulacje prawne (Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
z dnia 6 stycznia 2005 roku – Dz.U. 2005, Nr 17, poz. 141 ze zm.) podobnie definiują mniejszości 
narodowe oraz etniczne, z jedną różnicą, tj. w pierwszym przypadku grupa osób „utożsamia się 
z narodem zorganizowanym we własnym państwie”, a w drugim takiego państwa nie ma (art. 2). 
Wyniki niniejszego opracowania mogą mieć zastosowanie do obydwu grup.

5 Dz.U. 2002, Nr 22, poz. 209. 
6 Zob. Opinia Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych – Polska, 

Strasburg, 27 listopada 2003 roku, ACFC/OP/I(2003)006, par. 42, 43, 103, 129.
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Z kolei szczegółowe regulacje dotyczące praw językowych przedstawicieli 
mniejszości narodowych można znaleźć w innej umowie międzynarodowej przyjętej 
w ramach Rady Europy, której Polska również jest stroną, tj. Europejskiej karcie 
języków regionalnych lub mniejszościowych z 1992 roku7. W tej umowie są już 
bezpośrednie postanowienia dotyczące działalności bibliotek (art. 12 w obszerny 
sposób wskazujący różne sposoby ich wspierania)8. 

Na gruncie prawa polskiego podstawowym aktem prawnym dotyczącym 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków mniejszości jest oczywiście 
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
z 2005 roku. W świetle tej ustawy organy państwa są zobowiązane do podej-
mowania odpowiednich środków „w celu wspierania działalności zmierzającej do 
ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości” (art. 18 ust. 
1). Do takich środków zaliczono m.in. przekazywanie dotacji na prowadzenie bi-
bliotek. Specjalne zadania w tym zakresie ma jedna z bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych9: Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Białymstoku, która została zobowiązana do przekazywania otrzymanych 
publikacji o tematyce regionalnej (w tym dotyczących zamieszkujących w danym 
regionie mniejszości narodowych i etnicznych) właściwym bibliotekom opracowu-
jącym bibliografię konkretnego regionu. W piśmiennictwie słusznie podnosi się, 
że z Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
wynika ogólny obowiązek gromadzenia i udostępniania przez biblioteki publikacji 
dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych10. 

3.  Biblioteki mające obowiązek gromadzenia i udostępniania wyspe-
cjalizowanych zbiorów adresowanych do mniejszości narodowych

W tej części zostanie przeprowadzona analiza ustawy o bibliotekach, mająca 
dać odpowiedź na pytanie, które biblioteki są do tego zobowiązane. Analiza ta 
pozwoli również sprawdzić, jak powyższe obowiązki mogą i powinny być realizo-
wane w praktyce. 

To właśnie ta ustawa określa główne zadania bibliotek, a także stwarza pod-
stawowe ramy prawne ich funkcjonowania. Punktem wyjścia powinna być analiza 
art. 4, z którego jednoznacznie wynika, że dwa główne zadania każdej biblioteki to:
1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów biblio-

tecznych,

7 Dz.U. 2009, Nr 137, poz. 1121.
8 Co istotne, Polska jest związana również tym postanowieniem (Karta daje państwom-stronom 

możliwość rezygnacji z części postanowień).
9 O bibliotekach uprawnionych – zob. niżej.
10 L. Biliński, Ustawa o mniejszościach narodowych a biblioteki, Bibliotekarz nr 7–8, 2005, s. 44–46. 

Ten sam autor w innym miejscu podaje pozytywny przykład właśnie Wojewódzkiej Biblioteki w Bia-
łymstoku, która od lat skutecznie gromadzi i udostępnia taką literaturę; zob. L. Biliński, Egzemplarz 
jakby obowiązkowy, Bibliotekarz nr 10, 2004, s. 20.
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2. stosowna obsługa użytkowników, przede wszystkim w zakresie udostępniania  
zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej.

Ad. 1. W tym kontekście trzeba odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie 
dotyczące tematyki zbiorów, tzn. czy każda biblioteka powinna gromadzić również 
materiały przeznaczone dla mniejszości. Odpowiedź jest negatywna. Nie każda bi-
blioteka jest zobowiązana do gromadzenia wszystkich materiałów bibliotecznych. 
Tylko biblioteki publiczne mają obowiązek zaspokajania „potrzeb oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa” (art. 18 ust. 1), a dodatkowo 
powinny być „organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp 
do materiałów bibliotecznych i informacji” (art. 19 ust. 1). Tak więc tematyka 
gromadzonych zbiorów powinna odpowiadać konkretnym potrzebom mieszkańców 
terenu, na którym działa dana biblioteka. W związku z powyższym wydaje się, że 
obowiązek gromadzenia materiałów przeznaczonych dla mniejszości spoczywa na 
tych bibliotekach samorządowych, które znajdują się na terenie zamieszkiwanym 
przez grupę mieszkańców o takich właśnie potrzebach bibliotecznych. 

Badanie potrzeb bibliotecznych mieszkańców oraz analiza stopnia ich za-
spokajania należy do zadań wojewódzkich bibliotek publicznych (art. 10 ust. 1). 
Biblioteki te w ramach swoich zadań powinny zachęcać biblioteki gminne do takiej 
aktywności i je w niej wspierać. W ustawie o bibliotekach przewidziana jest możli-
wość zawierania przez biblioteki samorządowe porozumień z innymi bibliotekami 
w celu wspólnego prowadzenia obsługi określonych „obszarów i środowisk” (art. 
19 ust. 5). Przepis ten powinien być podstawą dla wybranych bibliotek samo-
rządowych do zwiększenia aktywności w zakresie potrzeb grupy docelowej przy 
pomocy innych bibliotek. 

Ad. 2. Zadaniem bibliotek jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie zbiorów, 
ale również ich udostępnianie i prowadzenie działalności informacyjnej. Mając na 
uwadze specyfikę materiałów przeznaczonych dla grupy docelowej (często forma 
ulotki, broszury etc., a także opracowania w języku obcym), to właśnie sposób 
udostępniania takich materiałów i informowania o nich może okazać się kluczowy. 
W doktrynie wskazuje się, że zawarty w ustawie obowiązek informacyjny bibliotek 
jest szeroki. Sama ustawa wskazuje jedynie na przykładowo (zwłaszcza) „infor-
mowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji 
naukowej”. Wydaje się, że aby skutecznie udostępniać materiały przeznaczone 
dla grupy docelowej, biblioteki do tego zobowiązane powinny prowadzić również 
działalność informacyjną i doradczą (w tym, o ile to możliwe, także w językach 
innych niż język polski) w zakresie tematyki objętej przedmiotowymi materiałami. 
Zobligowane biblioteki powinny wdrażać kompleksowe rozwiązania, obejmujące 
nie tylko samo gromadzenie zbiorów, ale również ich odpowiednie oznaczenie 
i wyodrębnienie oraz przystępne informowanie o ich zakresie i zawartości. 



82

4.  Egzemplarze obowiązkowe a materiały przeznaczone dla mniejszości 
narodowych

Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych11, mimo pewnych 
obiektywnych ograniczeń i problemów z jej stosowaniem i przestrzeganiem, po-
winna odegrać istotną rolę w polepszeniu dostępności w bibliotekach materiałów 
i informacji przeznaczonych dla mniejszości narodowych oraz pomóc bibliotekom 
w realizowaniu stosownych zadań.

Ustawa nakłada obowiązki zarówno na wydawców (bezpłatne przekazy-
wanie publikacji przez nich wydawanych do wybranych bibliotek w Polsce), 
jak i niektóre biblioteki w Polsce (gromadzenie dorobku wydawniczego). Obo-
wiązek po stronie wydawców jest dodatkowo objęty sankcją w postaci kary 
grzywny. Niewątpliwie korzystne są bardzo szerokie definicje zobowiązanego 
wydawcy oraz publikacji podlegającej przekazaniu. Na przykład wbrew obie-
gowym opiniom publikacje podlegające przekazaniu nie są ograniczone do 
wydawnictw mających ISBN lub też określoną objętość. Tak szeroka definicja 
wynika z potrzeby gromadzenia i dokumentowania wszystkich dokumentów 
będących przejawem życia społecznego. 

Przepisem ustawy ułatwiającym wypełnianie tego obowiązku jest wyłączenie 
przesyłek zawierających egzemplarze obowiązkowe z opłat pocztowych. Pomimo 
tego udogodnienia i grożącej sankcji (w praktyce niestosowanej) obowiązek wska-
zany w ustawie bardzo często był i nadal jest naruszany12.

Innym, tym razem obiektywnym ograniczeniem w stosowaniu Ustawy o obo-
wiązkowych egzemplarzach bibliotecznych jest lista uprawnionych bibliotek. Zgodnie 
z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie znajduje się na niej 
15 bibliotek uprawnionych do otrzymywania wszystkich publikacji wydawanych 
w Polsce, z czego aż 10 to biblioteki wyspecjalizowane, o częściowo ograniczonym 
dostępie, tj. biblioteki uniwersyteckie (w Krakowie, dwie w Lublinie, w Łodzi, Toru-
niu, Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i Opolu). Pozostałe biblioteki 
na liście, niewyspecjalizowane, to: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Śląska w Ka-
towicach, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Książnica Pomorska w Szczecinie 
oraz Wojewódzka Biblioteka w Białymstoku. 

Odpowiedzią na ograniczenia związane z listą bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych może być odpowiednie 
stosowanie przepisu dającego podstawę do bezpłatnego przekazywania bibliote-
kom wchodzącym w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (a więc bibliotekom 
publicznym) części otrzymanych egzemplarzy, które nie odpowiadają profilowi 
zbiorów uprawnionych bibliotek. Postanowienie to powinno sprzyjać specjalizo-
waniu się wybranych bibliotek publicznych w tematyce związanej z grupą doce-
lową i gromadzeniu, stosunkowo niewielkim kosztem, zbiorów przy współpracy 

11 Dz.U. 1996, Nr 152, poz. 722 ze zm.
12 Zob. L. Biliński (zob. przypis nr 10), s. 19.
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z jedną lub kilkoma bibliotekami uprawnionymi do otrzymywania obowiązkowych 
egzemplarzy bibliotecznych. 

5. Uwagi końcowe

Obowiązki po stronie państwa w zakresie organizowania, finansowania i wspie-
rania działalności bibliotecznej ukierunkowanej na mniejszości narodowe można 
wyprowadzić zarówno z wiążących Polskę umów międzynarodowych, tj. Konwen-
cji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych, jak i z Ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące istnienia obowiązku gromadzenia i udo-
stępniania przez biblioteki wyspecjalizowanych zbiorów grupie docelowej, należy 
zauważyć, że z ustawy o bibliotekach wynika, że taki obowiązek ciąży przynajmniej 
na części bibliotek. Zobligowane do tego są przede wszystkim wojewódzkie biblioteki 
publiczne oraz biblioteki gminne działające na terenie, na którym zamieszkują duże 
skupiska mniejszości narodowych. Biblioteki gminne powinny być wspomagane 
w tym zakresie przez właściwe wojewódzkie biblioteki publiczne. 

Realizację obowiązku gromadzenia i udostępniania zbiorów dla grupy doce-
lowej może ułatwić prawidłowe stosowanie przepisów Ustawy o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych.
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Andrzej Sochaj 

Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu,  
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

Rola mediów regionalnych posłu-
gujących się językiem mniejszości 
(w ramach sesji Modele rozwoju edukacji mniejszości  
– od nauczania języka do nauczania w języku)

 
Media regionalne posługujące się językiem romskim w woj. zachodniopo-

morskim powstają przy współpracy lub z wyłącznej inicjatywy Związku Romów 
Polskich z siedzibą w Szczecinku i działającego w jego ramach Instytutu Pamięci 
i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. A są nimi mianowicie:
l	 audycja Romano Dźipen – Romskie życie – Radio Koszalin     
l	 czasopismo Romano Atmo – Romska dusza.

Będę chciał pokrótce przybliżyć Państwu rolę tych dwóch przykładowych 
mediów regionalnych posługujących się językiem mniejszości w kultywowaniu 
m.in. języka romskiego, historii, kultury i dziedzictwa Romów wśród ich odbiorców 
wywodzących się ze społeczności romskiej i nieromskiej.

Romano Dźipen – Romskie życie, Radio Koszalin

Mówiąc o audycji Romano Dźipen nie można nie wspomnieć o roli Radia 
Koszalin, Pana Redaktora Ryszarda Bańki oraz Związku Romów Polskich z sie-
dzibą w Szczecinku w jej powstaniu. Dzięki tej audycji   możemy co tydzień po-
pularyzować nie tylko język romski, ale także romską historię, kulturę, tradycję, 
dziedzictwo Romów wśród radiosłuchaczy ze społeczności romskiej i nieromskiej.

Już 9 lat minęło od rozpoczęcia realizacji i nagrań romskich audycji Romano 
Dźipen – Romskie Życie w Polskim Radiu Koszalin. Zapewne niejeden z nas być 
może miał tę okazję, aby posłuchać niektórych lub choćby jedną z tych audycji, 
gdyż niektóre z nich, jak chociażby ta o holokauście Romów i o wierszach Papu-
szy, o ile mi wiadomo, były wyemitowane również  w Radiu Opole. Udało mi się 
ustalić, że obecnie Radio Opole realizuje własne audycje o tematyce romskiej, za 
co bardzo serdecznie dziękujemy.
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Przez ten czas przewinęło się wiele tematów dotyczących życia Romów, ich 
obyczajów, problemów. Audycje znalazły szeroki oddźwięk nie tylko wśród słu-
chaczy romskich, ale i polskich, którzy żywo interesują się tą tematyką. Często, 
jak tylko o godzinę ulegnie zmianie emisja audycji lub – co rzadko występuje – 
z racji obiektywnych audycja wypadnie tego dnia z ramówki, to niemalże od razu 
i to w większości właśnie polscy słuchacze dzwonią wtenczas do Radia Koszalin 
z zapytaniem: co się stało oraz kiedy będą mogli wysłuchać audycji o Romach. 
Obecnie odbiór Radia Koszalin w regionie ogólnie szacowany jest na ok. 20% 
rynku, co jest wynikiem bardzo dobrym.

Romano Dźipen powstaje przy współpracy Związku Romów Polskich i Radia 
Koszalin. W nagraniach biorą udział wolontariusze ze Związku, jak i sami Romo-
wie. Tym, który czuwa nad realizacją nagrań, jest dziennikarz Radia Koszalin Pan 
Redaktor Ryszard Bańka. Słusznie w regionalnym środowisku prasowym uważany 
za znawcę kultury i obyczajów Romów.

Pierwszy program radiowy pod tą nazwą wyemitowano w lipcu 2005 roku. 
Początkowo były to krótkie, 3–4-minutowe audycje nadawane raz w tygodniu, naj-
częściej po godzinie 17. Pomysłodawcami i twórcami audycji byli: Andrzej Rudnik 
i Ryszard Bańka z Polskiego Radia Koszalin oraz Roman Chojnacki, prezes Związku 
Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Od 1 stycznia 2006 roku audycja nadawana była w czwartki o godz. 17.30, 
a czas trwania wydłużył się do 8 minut. Jej początek i koniec zostały opatrzone 
specjalnym charakterystycznym sygnałem. Od 1 stycznia 2007 roku Romano 
Dźipen nadawane jest w niedzielnym bloku Kończymy weekend o godzinie 19.05, 
a czas jej trwania wynosi ponad 10 minut. W audycji przedstawiane są najistot-
niejsze zagadnienia dotyczące środowiska romskiego. Do tej pory wyemitowano 
już blisko 500 audycji.

Tak oto raz w tygodniu w rozgłośni regionalnej Radia Koszalin Związek Ro-
mów Polskich z siedzibą w Szczecinku ma swój czas antenowy i może się m.in. 
podzielić z radiosłuchaczami owocami swojej rozlicznej działalności. Od samego 
początku audycja jest prowadzona w języku romskim i polskim. Tematami audycji 
są: sprawy dotyczące Romów, aktualne wydarzenia i nowe wiadomości. 

Jako ciekawostkę pragnę podać, że ponadto od 3 lat w niedzielę w bloku 
audycji Niedzielny Poranek w Radiu Koszalin emitowane są również Wiadomości 
romskie, które są nagrywane wyłącznie po romsku. Wiadomości romskie trwają 
od 3 do 5 minut.

Bardzo ważnym realizowanym celem audycji jest przybliżanie historii, kultury, 
dziedzictwa, tradycji romskiej Romom oraz osobom spoza romskiego środowiska; 
łamanie negatywnych stereotypów, uprzedzeń; walka z dyskryminacją; ukazywanie 
prawdziwego wizerunku Roma.

Jak już wspomniałem, od wielu lat audycje Romano Dźipen są miło odbierane 
przez ludzi wywodzących się zarówno ze społeczności romskiej, jak  i nieromskiej. 
Są one niezwykle pomocne w kultywowaniu wśród nich romskiego języka oraz 
tradycji, zwyczajów, obyczajów, romanipen oraz dziedzictwa Romów zamieszkują-



86

cych na ziemiach polskich; popularyzują akcje, różne projekty prowadzone przez 
Związek Romów Polskich na rzecz Romów, popularyzują również wiedzę o Romach 
i o ich historii; ukazują ich sytuację społeczno-polityczną; pomagają przeżywać 
święta, ważne uroczystości oraz życie codzienne, przypominając Romom o ich 
tożsamości, prawdziwym imieniu.

Pan Ryszard Banka zwierzył mi się ostatnio, że często korzystają z zaproszenia 
i goszczą na falach Radia Koszalin w niniejszej audycji znani polscy Romowie, jak 
np. Roman Chojnacki, Don Vasyl, Karol Parno Gierliński, Stanisław Stankiewicz 
czy Andrzej Mirga oraz osoby ze świata polityki, kultury i sztuki.

Jest nadzieja, że w przyszłości oprócz dalszego funkcjonowania i nagrywa-
nia kolejnych, przynajmniej 500 audycji będzie możliwa reaktywacja programu 
telewizyjnego w TV Vectra – Romano Sveto, która w 2010 i 2011 roku nagrała 
zaledwie 8 programów.

Romano Atmo

Romano Atmo to czasopismo – dwumiesięcznik przygotowany przez Związek 
Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Jest ono wydawane nieprzerwanie od 
2006 roku. Od samego początku czasopismo wydawane jest w języku polsko-rom-
skim. Ponadto najistotniejsze artykuły o charakterze międzynarodowym są także 
tłumaczone na język angielski. Nakład to 500 egzemplarzy. Czasopismo wydawane 
jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Tematem przewodnim jest mniejszość romska oraz wszystko to, co jej do-
tyczy. Na łamach Romano Atmo czytelnicy mogą poznać z czego wynikają i jak 
powinno się walczyć ze złymi, nie zawsze sprawiedliwymi stereotypami, uprzedze-
niami, z dyskryminacją, mową nienawiści czy rasizmu lub ksenofobią w stosunku 
do Romów, kiedy to wrzuca się odosobniony przypadek do jednego worka, jak 
to czasami ma miejsce tu i ówdzie.

Co jest ważne dla nas, to fakt, że Romano Atmo jest czasopismem otwartym 
na każdego czytelnika. Redakcja utrzymuje stały kontakt z czytelnikami. Interesu-
jące, wiarygodne informacje na temat społeczności romskiej znajdą tu dla siebie 
Romowie, Polacy, jak również inne osoby zainteresowane życiem, historią, kulturą  
i tradycją Romów.

W Romano Altmo zamieszczane są m.in:
– aktualności, zarówno z kraju, jak i ze świata
– reportaże
– opowiadania
– wywiady ze znamienitymi osobowościami romskimi i nie tylko
– historie, wspomnienia i losy Romów, te dawne, jak i teraźniejsze
– legendy i bajki
– listy od czytelników
– artykuły dotyczące projektów realizowanych przez ZRP oraz inne stowarzy-

szenia romskie i podmioty angażujące się w działalność na rzecz Romów
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– rozprawy naukowe na temat Romów
– prace artystów, dzieci i młodzieży romskiej
– nowości wydawnicze
– poezja
– biografie znanych i wybitnych Romów
– działy poświęcone edukacji
– przepisy kuchni romskiej i nie tylko
– artykuły czytelników, którzy aktywnie uczestniczą w życiu naszego czasopisma
– artykuły studentów romskich
– horoskop
– to, co udało nam się pozyskać; co zasiliło zasoby Biblioteki oraz Archiwum 

Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa 
w ramach Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Romano Atmo to pismo nie tylko o Romach, ale przede wszystkim kiero-
wane i adresowane do członków tej społeczności,  mniejszości etnicznej, jaką 
są Romowie. Jest kopalnią informacji dla wielu uczonych, studentów i uczniów 
piszących o tematyce romskiej1.

Obecność na kartach czasopisma Romano Atmo języka romskiego ma rolę 
nie tylko informacyjną, ale także tożsamościową, wspólnototwórczą. Gdyby w na-
szym piśmie nie było jakiejkolwiek informacji w języku romskim, to zapewne wielu 
Romów by go nie czytało lub nawet nie wzięłoby do ręki. A jeśli znajdują tam 
pewne informacje w swoim bliskim im języku o bliskich im sprawach, to mogą 
powiedzieć z dumą, że to jest ich czasopismo. A taka postawa wynika, moim 
zdaniem, zwłaszcza z obecności w tym piśmie romskiego języka oraz ukazania 
w nim romskich spraw również w tym ojczystym dla Romów języku. Romano 
Atmo jest czasopismem, które opisuje ich codzienne życie, można w nim odszu-
kać ważne wydarzenia, jakie mają lub będą miały miejsce na świecie, w Europie 
czy też w Polsce, a są związane w takim lub innym wymiarze z Romami. W tym 
miejscu, aby nie być gołosłownym, to już dziś pragnę zaprosić Państwa, o ile ko-
muś czas na to pozwoli, na dwa wydarzenia kulturalne, które będą miały miejsce  
12 października br. o godz. 15:00 w moim rodzinnym mieście w Szczecinku w woj. 
zachodniopomorskim w budynku kina Wolność. A są nimi przygotowane przez nas 
– Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz SAPiK, tj. Samorządo-
wą Agencję Promocji i Kultury w Szczecinku: koncert muzyki romskiej, w którym 
wystąpi romski zespół Siostry Matkowskie oraz wystawa poświęcona 50-leciu 
rozpoczęcia przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce, która przypomina 
ich historię, dziedzictwo kulturowe, różne cechy ich romskiej tożsamości, o co 
dba m.in. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, którego 
jestem Sekretarzem. Wskazuje on drogę rozwiązywania różnych problemów, choćby 

1  Wszystkie wydania można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.romowie.com; 
 http://www.romowie.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8.
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w ramach prowadzonego przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku 
programu Moda na Tolerancję przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego.

Obok artykułu w języku polskim można w naszym czasopiśmie znaleźć jego 
tłumaczenie w języku romskim albo jego skrót lub komentarz o poruszanej w nim 
tematyce. Dla Romów oraz znawców języka romskiego (grupy Polska Roma) teksty 
te pomagają przyswojeniu sobie zawartych w nim treści w swoim ojczystym rom-
skim języku. Dzięki obecności języka romskiego w tym czasopiśmie jest możliwość 
realizacji celów, jakie założyli jego twórcy i redaktorzy. Wśród nich jednymi z wielu 
i jednymi z najważniejszych są kultywowanie i popularyzacja języka romskiego, 
romskiej historii, kultury i całego znanego dziedzictwa romskiego oraz edukacja 
społeczności romskiej2.

2 Źródła: Zasoby Archiwum i Biblioteki Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu; 
www.romowie.com. Niektóre audycje można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.
romowie.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=97. [dostęp: 13.08.2014]. 
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dr Danuta Roszko, prof. nadzw. dr hab. Roman Roszko  

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Ewolucja języka ojczystego  
litewskiej mniejszości narodowej  

w Polsce po 1980 roku

Opisujemy ewolucję litewskiej gwary puńskiej — języka ojczystego blisko 
88% Litwinów w Polsce — na przestrzeni ostatnich 30 burzliwych lat przemian 
politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie.

1. Litewska mniejszość narodowa w Polsce
— to przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodnich obszarów Polski 

– Suwalszczyzny, a dokładnie znajdującego się przy granicy z Litwą powiatu sej-
neńskiego w województwie podlaskim (stanowią 88% populacji Litwinów w Pol-
sce). Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
z roku 2002 litewską narodowość zadeklarowało 5846 respondentów1. W roku 
2011 litewską identyfikację narodowo-etniczną (wyrażoną w pierwszej lub drugiej 
deklaracji-odpowiedzi) zadeklarowało 7863 respondentów2.

2. Tożsamość litewskiej mniejszości narodowej w Polsce
— wyznaczają cechy3: 

1 Zob. S. Łodziński, Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne), Kancelaria Sejmu Biura 
Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport Nr 219, 12/2003.

2  Tablice ludności: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-
-i-mieszkan-2011/wybrane-tablice-dotyczace-przynaleznosci-narodowo-etnicznej-jezyka-i-wyznania-
nsp-2011,27,1.html [dostęp: 04.12.2014].

3 Por. J. Gajda, Kultura jako czynnik integrujący etniczną grupę litewską w gminie Puńsk, s. 86-97, w: 
Z. Przychodzeń (red.), Kultura wsi puńskiej, Materiały konferencyjne, Warsza wa 1987; D. Roszko, Rola 
i znaczenie języka ojczystego dla poczucia przynależności i świadomości narodowej mniejszości litewskiej 
w Polsce, s. 39-51, w: A. Engelking, E. Golachowska, A. Zielińska (red.), Tożsamość – Język – Rodzina, 
Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Warszawa 2008; D. Roszko, Национальное сознание 
литовского национального меньшинства в Польше, Acta Baltico-Slavica 36, 2012, s. 81-92.
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a) szacunek do mowy ojczystej (w tym biegła znajomość gwary i normowanego 
języka litewskiego, posługiwanie się gwarą na co dzień), 

b) język litewski jako język liturgii, 
c) pamięć o przodkach oraz dawnych mieszkańcach ziem (Jaćwingach), 
d) dobra znajomość historii Litwy, 
e) folklor, 
f) tradycyjne imiona i nazwiska, 
g) bogate życie kulturalne.

3. Gwary litewskie w Polsce
— stanowią wraz z gwarami z terenu Litwy jedność terytorialną. Wyróżnia 

się jedną zachodnioauksztocką gwarę Kapsów i dwie południowoauksztockie — 
puńską i sejneńską. Dominująca gwara puńska może poszczycić się około 5 ty-
siącami użytkowników.

Jeszcze na początku lat 80. XX wieku gwara puńska dobrze zachowuje swój 
koloryt. Obecnie stabilność gwary zostaje naruszona. Języki normowane polski 
i litewski istotnie na nią wpływają. Jednak początki przyspieszającej ewolucji gwary 
można zaobserwować nieco wcześniej. Przyczyny tych zmian — to powszechny 
obowiązek nauki, który w okresie PRL przyczynia się do rozwoju dwujęzyczności 
(gwara – język polski), a obecnie — trójjęzyczności (gwara – język polski – język 
litewski) oraz sam język liturgii, którym jest normowany język litewski. 

4. Eksperymentalny korpus gwary puńskiej w Polsce (EKorpGP) 
— jest podstawą do analizy zachodzących w gwarze zmian. Zasoby EKorpGP 

bazują na nagraniach rejestrowanych przez Danutę Roszko w latach 1986–20144. 

5. Ewolucja gwary puńskiej — języka litewskiej mniejszości 
— jest stymulowana zmianami politycznymi, ekonomicznymi i cywilizacyj-

nymi. Zamieszkująca na Suwalszczyźnie litewska mniejszość narodowa jeszcze 
w latach 80. minionego wieku żyje w dużej izolacji. Urocze okolice Puńska 
są zbyt oddalone od centrum kraju, by mogły konkurować z mazurskimi je-
ziorami czy augustowskimi lasami. Natomiast rolniczy charakter terenów nie 
przyciąga klasy robotniczej. Dla Litwinów oraz samej gwary puńskiej oznacza 
to pełną izolację i jednocześnie sprzyjające warunki do kultywowania tradycji 
narodowościowych, kulturowych i językowych. Jednak uwarunkowania politycz-
ne przełomu lat 80. i 90. XX wieku zapoczątkowują lawinę przemian: upadek 
ZSRR, odzyskanie niepodległości przez Litwę, otwarcie granic na Wschód 
i Zachód, wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej do NATO, 
Unii Europejskiej, Strefy Schengen. Panujące zwyczaje w Puńsku siłą rzeczy 

4 Szerzej na temat korpusu, por. D. Roszko, Experimental corpus of the Lithuanian local dialect of 
Puńsk in Poland, Examples of the lexical and semantic annotation, Cognitive Studies | Études cogni-
tives 13, 2013, s. 79-95.
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podlegają przeobrażeniu. Przemiany ekonomiczne, migracja zarobkowa (głównie 
młodszego i wykształconego pokolenia), spadek przyrostu naturalnego, rozwój 
nowych technologii czy ostatni kryzys gospodarczy tylko ten proces przyspie-
szają. Niegdyś głównie jednojęzyczna litewska mniejszość (do lat 60. XX w.) 
staje się dwu- i trójjęzyczna.

 
5.1. Wpływ języka polskiego

— uwidacznia się w leksyce. Litwini puńscy, mieszkańcy wsi, na co dzień 
mają kontakt z polskimi instytucjami. Dlatego z konieczności zapożyczają polską 
terminologię, np. gwar. vipysas / ,wypis ze szpitala’, skierowania / ,skierowanie’, 
umova / ,umowa’, padotkai / ,podatki’, mandatas / ,mandat’, zusas / ,płatności 
do ZUS-u’, a niektórym gwarowym słowom nadają nowe znaczenia, np. pol. pas / 
,pas jezdni’ powoduje użycie gwar. diržas / ,pas’ w nowym znaczeniu ,pas jezdni’, 
por. litewskie w tym znaczeniu juosta. Nierzadko obserwuje się jednoczesne za-
pożyczenia leksemów z obu języków, por. gwar. komurkavas, komurkė i mobilus 
/ ,telefon komórkowy’, umova i sutartis / ,umowa’ itd.

Dwujęzyczność mniejszości litewskiej sprzyja również kalkowaniu użyć pre-
fiksów i sufiksów, wskazujących na dokonaność lub niedokonaność, por. pol. 
dokończyć i gwar. dabeigc/dabaigt / ,dokończyć’, ale litew. baigti ‘jw.’ (bez prefik-
su) oraz pol. przechodzić i gwar. pereidzinėc/pereidinėt / ,przechodzić’, ale litew. 
pereiti ‘jw.’ (bez sufiksu). Kalki pojawiają się również w wyrażeniach złożonych, 
por. pol. zanosi się na... i gwar. užsineša ant..., ale litew. bus (ko)…, pol. wie-
rzę, że… i gwar. vierinu, kad…, ale litew. manau, kad oraz w utartych zwrotach, 
por. pol. dziękuję za przyjęcie i gwar. dėkoju už priėmimą wobec litew. dėkoju 
už vaišinimą itd.

Pod wpływem języka polskiego niektóre przejęte z języka litewskiego leksemy 
nie zyskują na popularności w mowie potocznej, np. litew. nacionalinis / ,narodo-
wy’ przez przeciętnego użytkownika gwary ma negatywne konotacje powodowane 
polskim leksemem ,nacjonalistyczny’.

5.2. Wpływ języka litewskiego 
– jest duży. Po pierwsze, mniejszość litewska stara się unikać gwarowej 

wymowy charakterystycznych spółgłosek dz i c, zastępując je wariantami normo-
wanymi, np. gwar. dzirbc → dirbt / ,pracować’. Większą trudność przedstawicie-
lom mniejszości litewskiej sprawia miękka wymowa większości spółgłosek oraz 
intonacja akutowa na samogłoskach długich. Pod wpływem wymowy gwarowej 
normatywnie miękkie spółgłoski są nadal wymawiane twardo, choć od czasu 
do czasu można usłyszeć próbę ich połowicznego zmiękczenia, np. gwar. tur(‘)u  
w miejscu litew. turiu / ,mam’.

Zasób leksyki przejmowanej z języka litewskiego jest duży. Jest to zjawisko, 
które negatywnie wpłynęło na utrzymanie charakterystycznej rodzimej leksyki. 
Dawne slawizmy i germanizmy, szczegółowo opisane w pracach W. Smoczyń-
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skiego5 zanikają, ustępując miejsca leksyce normatywnej, np. gwarowe slawizmy: 
apcieka → vaistinė / ,apteka’, četvergas → ketvirtadienis / ,czwartek’, griekas → 
nuodemė / ,grzech’, liekavocis → gydytis / ,leczyć się’, zarkolus → veidrodis 
/ ,lustro’; gwarowe germanizmy: andarokas → sijonas / ,spódnica’, biskis → 
truputį / ,trochę’, bankukenas/bankukas → šakotis / ,sękacz’, dratas → laidas / 
,drut’, kraizas → pjūklas / ,piła (tarczowa)’, mučė → kepurė / ,byle jaka czapka’, 
šnapsas → degtinė / ,wódka’, stuba → namas / ,dom mieszkalny’ itd. Wśród 
zapożyczeń z języka litewskiego (potocznego) znalazły się nawet rusycyzmy, np. 
*pas mane knyga (dosłownie: u mnie książka) zamiast gwar. aš tur(i)u knygą / 
,ja mam książkę’.

W zakresie końcówek deklinacyjnych i koniugacyjnych obserwuje się próbę 
wymiany fleksji gwarowej na normowaną, np. gwar. pas kunigų → pas kunigą / 
,do księdza’. Najwięcej trudności sprawia przedstawicielom mniejszości litewskiej 
przyswojenie fleksji trybu przypuszczającego, por. gwar. dirbtau wobec litew. dirb-
čiau ‘pracowałbym’ itd. W EkorpGP nie zanotowano ani jednego użycia spotykanej 
w języku normatywnym wariantywnej formy 1. i 2. osoby liczby mnogiej, por. litew. 
dirbtumėme / ,pracowalibyśmy’ i dirbtumėte / ,pracowalibyście’.

Język litewski zdecydowanie wpływa na rugowanie typowych dla gwary kon-
strukcji modalnych wykorzystujących formy perfectum oraz paramorfologicznych 
konstrukcji zawierających gwarowy leksem turėc / ,mieć’ o zbliżonej do języka 
polskiego budowie, por. pol. ,mieć’ w wyrażeniu ,miał powiedzieć’, ,ponoć po-
wiedział’ (dla wyrażania znaczeń modalności imperceptywnej).

Wpływ litewszczyzny również skutecznie ogranicza użycie jednego z warian-
tów gwarowego perfectum z czasownikiem posiłkowym utworzonym od formy 
turėc / ,mieć’6, por. turi uždzirbis → yra uždirbęs / ,zarobił’. Ponadto umacnia 
i formalnie rozbudowuje gwarowy wariant perfectum z czasownikiem posiłkowym 
utworzonym od leksemu būc / ,być’ oraz sama odmiana czasownika būc / ,być’ 
o nieznane gwarze formy czasu teraźniejszego, jak esu, esi, esam(e), esat(e) / 
,jestem, jesteś, jesteśmy, jesteście’ itd.

System morfologiczny gwary nie przejmuje z języka normowanego, np. a) 
form złożonej odmiany przymiotników, np. litew. gerasis / ,ten dobry, każdy do-
bry’, b) niektórych imiesłowów, np. litew. dirbsimas (forma imiesłowu biernego 
czasu przyszłego), c) imiesłowów rodzaju nijakiego, np. litew. sakytina / ,należy 
powiedzieć’, d) form modus relativus, np. litew. dirbęs / ,ponoć pracował’, czy e) 
form czasu inchoatywnego, np. litew. buvo bedirbąs / ,już miał zacząć pracować’ 
i f) modalnego użycia form perfectum czasu przyszłego, np. būsiu pamiršęs / 
,najwidoczniej’/,chyba zapomniałem’ itd.

5  Zob. W. Smoczyński, Zapożyczenia słowiańskie w litewskiej gwarze puńskiej, s. 179-222, w: Studia 
nad gwarami Białostocczyzny, Morfologia i słownictwo, Warszawa 1984; W. Smoczyński, Zapożycze-
nia niemieckie w gwarze litewskiej okolic Puńska na Suwalszczyźnie, s. 35-45, w: Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze 82, Warszawa–Kraków 1986. 

6 Wspomniana tu forma złożona perfectum mogła powstać pod wpływem języka niemieckiego, por. 
niem. Ich habe ein Auto gekauft – gwar. Turiu nuspirkusi mašinų, a lit. Esu nusipirkusi mašiną.
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Litewska mniejszość narodowa w Polsce również nie przejmuje konstrukcji 
składniowych typu imiesłów z biernikiem czy imiesłów z mianownikiem, np. litew. 
pasakė dirbęs / ,powiedział, że pracował’, matė tėvą dirbant / ,widział, że ojciec 
pracował’ itd.

Warto zaakcentować zanik archaicznych form gwarowych odmiany atema-
tycznej czasownika, np. gwar. asci → yra / ,jest’, miekci → miegi / ,śpisz’ itd.

6. Podsumowanie
Większość litewskiej mniejszości narodowej w Polsce posługuje się litewską 

gwarą puńską. Wydarzenia zapoczątkowane w roku 1980 istotnie wpłynęły na 
przyspieszoną ewolucję gwary. Przed 1980 rokiem większość czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych przemawiała za stabilnością gwary oraz zachowaniem stanu 
posiadania: geopolityczna izolacja obszaru, wielopokoleniowe rodziny, tradycyjne 
media, późna dwujęzyczność pokolenia młodszego, powrót młodzieży po studiach 
w rodzinne strony, bogate życie kulturalne. Po roku 1980 stopniowo następują 
procesy, które nie sprzyjają zachowaniu stanu posiadania. Nasilają się kontakty 
z ludnością polską i z Litwinami zza granicy. Wczesna dwu- i trójjęzyczność staje 
się codziennością. Gwara puńska ulega uproszczeniu. Jest pozbawiana cech szcze-
gólnych: starej leksyki (germanizmów i slawizmów), charakterystycznej wymowy, 
archaizmów czy ukształtowanych przez lata innowacji gramatycznych. Pod wpły-
wem normowanego języka litewskiego następuje lituanizacja starej leksyki, zanikają 
gwarowe konstrukcje morfologiczne. Gwara jednak nie przejmuje typowych dla 
języka normowanego konstrukcji składniowych oraz formacji morfologicznych. 
Wpływ języka polskiego jest skromniejszy. Zaznacza się przede wszystkim w lek-
syce, w kalkach językowych oraz próbach wyrażenia niektórych znaczeń grama-
tycznych (szczególnie aspektualnych) za pomocą sufiksów i prefiksów na wzór 
znany językowi polskiemu7.

7 Dalsza literatura na temat eseju: M. Hasiuk, Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej, Poznań 1978; 
M. Sobecki, Młodzież białoruska i litewska w polskich liceach, Społeczeństwo Otwarte nr 1, 1996,  
s. 30-33; V. Stravinskienė, Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais, Vilnius–Punskas 2004.
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Pedagog, Zespół Szkół Gminy Izbicko

Dobre praktyki w zakresie nauczania 
języka mniejszości narodowej  
– sprawozdanie z doświadczenia  
osobistego 

Moje doświadczenia w nauczaniu zdobyłam w ciągu osiemnastu lat pracy 
w charakterze nauczyciela języka niemieckiego i języka mniejszości narodowej, 
którym jest również język niemiecki. Od trzynastu lat zatrudniona jestem w Pu-
blicznym Gimnazjum w Izbicku, działającym przy Zespole Szkół Gminy Izbicko. 
W swojej działalności edukacyjnej realizowanej w szkole, jak i poza nią, podejmuję 
inicjatywy służące wspieraniu poczucia tożsamości narodowej i pielęgnacji języka 
niemieckiego, będącego tym samym nośnikiem kultury obszaru, który zamieszku-
je dana mniejszość narodowa lub też regionu, z którego się wywodzi. W szkole, 
w której pracuję, naucza się języka niemieckiego jako obcego w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo oraz jako języka mniejszości narodowej w wymiarze trzech go-
dzin tygodniowo. Dodatkowo w klasach drugich gimnazjum naucza się przedmiotu 
własna historia i kultura po jednej godzinie tygodniowo. Nauką języka mniejszości 
narodowej i własnej historii i kultury objęci są uczniowie, których rodzice złożyli 
odpowiedni wniosek u dyrektora szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły lub w toku 
nauki w szkole, w terminie do 30 kwietnia, na danym etapie edukacyjnym.

Poziom znajomości języka niemieckiego wśród moich wychowanków jest 
bardzo zróżnicowany. W tej grupie znajdują się uczniowie będący laureatami róż-
norakich konkursów językowych na poziomie krajowym i wojewódzkim, uczniowie 
rozpoczynający naukę języka niemieckiego w gimnazjum oraz uczniowie, którzy 
obowiązek edukacyjny realizowali poza granicami kraju. Najliczniejszą grupę sta-
nowią jednak uczniowie, którzy w szkole podstawowej objęci byli nauczaniem ję-
zyka mniejszości narodowej, a ich umiejętności językowe doskonalone są poprzez 
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liczne kontakty rodzinne i wyjazdy do Niemiec. Współczesne media i dwujęzyczne 
wychowanie w rodzinach, w których dorastają, przyczyniają się również do pogłę-
biania znajomości języka niemieckiego i podtrzymywania poczucia tożsamości.

Tak zróżnicowane grupy wymuszają dostosowanie metod pracy do ich umie-
jętności językowych, zainteresowań, oczekiwań i wartości. Wychodząc naprzeciw 
wymaganiom moich wychowanków, środowiska, w którym mieści się szkoła, jak 
i tendencjom panującym w dydaktyce nauczania języków, podejmuję działania, których 
celem jest podtrzymanie ich tożsamości poprzez rozwój kompetencji lingwistycznych 
na wielu płaszczyznach. Podejmowane działania wiążą się ze ścisłą współpracą z in-
stytucjami czy osobami działającymi na rzecz kultury i języka niemieckiego.

Wśród instytucji należy wymienić tutaj Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
który poprzez liczne projekty wspiera nauczycieli i daje możliwość realizacji pasji 
młodych ludzi. To projekty, za którymi stoją działania wspierające poczucie przy-
należności narodowej oraz pielęgnację języka. 

Gimnazjaliści z Izbicka brali udział w konkursach fotograficznych, plastycz-
nych, a od września 2014 roku przy szkole działa Klub Odkrywców Niemieckiego, 
w ramach którego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat kultury i życia społecz-
no-gospodarczego Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych, wiedzę na temat 
kultury, życia społecznego i wielokulturowej historii Górnego Śląska, jak i innych 
regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce (np. Warmia i Ma-
zury) oraz informacje na temat podstawowych zagadnień dotyczących mniejszości 
narodowych i etnicznych, w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce, a także 
mniejszości niemieckiej w Europie (np. na Węgrzech, w Rumunii, w Danii). Zabiegi 
te wiążą się nierozerwalnie z nauką języka niemieckiego. Dom Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej oferuje również do wypożyczenia wystawy dotykające aktualnych 
tematów, historycznych, regionalnych, nie pomijając międzynarodowych. Łączą 
one w sobie kulturę, politykę i sport, indywidualne historie życia i losy naro-
dów w kontekście europejskim. Tematyka wystawiennicza zainspirowała mnie do 
stworzenia przewodników wykorzystywanych podczas oglądania ekspozycji przez 
uczniów mojego gimnazjum. Służą one wydobyciu dziedzictwa kulturowego – ze 
szczególnym uwzględnieniem niemieckiej spuścizny regionu, który zamieszkuje 
izbicka młodzież – oraz doskonaleniu warsztatu językowego.

Kolejnym partnerem, z którym mam przyjemność współpracować, jest Instytut 
Goethego z siedzibą w Krakowie. Korzystam z jego szerokiej oferty szkoleniowej. 
W bieżącym roku otrzymałam stypendium Instytutu Goethego i uczestniczyłam w dwu-
tygodniowym międzynarodowym seminarium dla nauczycieli w Lipsku i Monachium. 
Wymiana doświadczeń z pedagogami z całego świata, najnowsze trendy w nauczaniu 
języków oraz nowinki na rynku wydawniczym z pewnością zaowocują i znajdą swoje 
odbicie w pracy dydaktycznej. Z oferty stypendialnej Instytutu skorzystała również 
w minionym roku szkolnym dwójka uczniów, która brała udział międzynarodowych 
warsztatach poświęconych Unii Europejskiej. Młodzież izbickiego gimnazjum angażuje 
się również w projekty oferowane przez Instytut. W ubiegłym roku szkolnym grupa 
uczniów uczestniczyła aktywnie w wystawie Matematikum w Chorzowie, będącej 
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częścią ekspozycji, która stale gości w Gießen w Niemczech. W minionych latach 
z chwilą ogłoszenia Konkursu Pięknego Czytania izbicka młodzież brała w nim udział, 
zdobywając w latach 2011–2013 zaszczytne pierwsze i drugie miejsca, popisując 
się przed komisją swobodą w posługiwaniu się językiem niemieckim, wrażliwością 
i właściwą interpretacją tekstu literackiego. Również te czynniki spowodowały, że 
wybrana grupa nastolatków wzięła udział w projekcie badawczym Generacja 3.  
Pytania dotyczyły poczucia tożsamości, posługiwania się językiem niemieckim na co 
dzień oraz tego, gdzie uczniowie posiedli umiejętność biegłego posługiwania się tym 
językiem. Izbickie gimnazjum gościło również w swoich progach lektora Deutsch-
-Wagen-Tour. W trakcie spotkania prezentowano szereg nowatorskich rozwiązań 
związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazano informacje 
o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. 

Odwołując się do sentencji Goethego: „Wer den Dichter will verstehen, muss 
in Dichters Lande gehen“ (tłum.: Kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego 
kraju), szkolna wymiana młodzieży wpisana jest na stałe w roczny kalendarz pracy 
izbickiego gimnazjum, które posiada szkołę partnerską w Kassel. Nasza współpraca 
trwa nieprzerwanie od 2000 roku, wobec czego w 2015 roku obchodzić będzie 
jubileusz 15-lecia. Z tej okazji planujemy zorganizować spotkanie w Międzynaro-
dowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, który gościł młodzież obu szkół 
już dwukrotnie. Partnerem merytorycznym i finansowym powyższej wymiany jest 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dzięki tej organizacji program realizowany 
podczas spotkań służy porozumieniu pomiędzy narodami, rozbudza ciekawość, 
zachęca do działań i motywuje do nauki języków. Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży oferuje liczne szkolenia dla multiplikatorów spotkań międzynarodowych, 
dzięki którym poznajemy nowe formy i tematykę pracy z młodzieżą podczas spo-
tkań. W sierpniu br. byłam uczestnikiem szkolenia Wszystko zaczęło się w Gdań-
sku, poświęconego miejscom pamięci. Planuję w przyszłości w ramach spotkań 
uczniów z Polski i Niemiec zorganizować wizytę w miejscach pamięci, takich jak 
np. Oświęcim, Łambinowice. Uważam, że wspólna historia obu narodów powinna 
pojawić się jako temat w tego rodzaju projektach. To seminarium wyposażyło mnie 
w metody pracy z polsko-niemieckim grupami uczniów podczas wizyt w miejscach 
pamięci oraz pokazało jak poruszać trudną tematykę historyczną. Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży opracowuje i publikuje materiały dotyczące metodyki wymia-
ny, historii, krajoznawstwa i języka niemieckiego. Od roku szkolnego 2010/2011 
PNWM wspiera finansowo uczniów zainteresowanych indywidualnymi wyjazdami 
do Niemiec. Podczas kilkumiesięcznego pobytu uczniowie uczestniczą w codzien-
nym życiu sąsiedniego kraju, poznają z bliska życie swoich kolegów z Niemiec, 
poznają system szkolnictwa w kraju gospodarzy, pogłębiają znajomość kraju i ję-
zyka, bardziej otwierają się na kulturową różnorodność Europy, stają się bardziej 
samodzielni i samoświadomi,  poszerzają swoje kompetencje międzykulturowe. 
Wykorzystując partnerstwo izbickiego gimnazjum ze szkołą w Kassel, będę chciała 
doprowadzić do takiego spotkania. 
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Od początku istnienia projektu Ożywienie i wsparcie działalności Domów Spo-
tkań TSKN jestem opiekunem projektów dla gmin Izbicko, Strzelce Opolskie i Ujazd. 
Mając na uwadze główne cele projektu, jakimi są pielęgnacja niemieckiej kultury, 
języka oraz tożsamości, jak i większa aktywność grup mniejszości niemieckiej, 
włączam izbickich gimnazjalistów do udziału w przedsięwzięciach realizowanych 
w ramach tej inicjatywy. Zachęcam i wspieram swoim doświadczeniem słabsze 
grupy w podejmowanej przez nie działalności kulturalnej. Formy projektów, którymi 
osiąga się te cele, bywają różnorodne. Są to m.in. wykłady, wystawy, projekty 
sportowe o charakterze integracyjnym czy warsztaty, które dzięki aktywacyjnym 
elementom mogą być wyjątkowo atrakcyjne dla młodych uczestników, przy pa-
miętaniu jednak, aby tematyka była związana nierozerwalnie z niemiecką historią, 
kulturą, literaturą czy też minionymi, po części zapomnianymi zwyczajami, które 
dzięki temu projektowi mają szansę odrodzić się na nowo. 

W roku szkolnym 2009/2010 zrodziła się idea Kursów Sobotnich, które podczas 
pierwszej edycji nosiły nazwę Szkółek Sobotnich. Celem tego przedsięwzięcia, który 
realizowałam w sobotnie przedpołudnia, było poznanie historii, kultury i tradycji 
kraju, z którego pochodzą uczestnicy spotkań, i posługiwanie się podczas zajęć 
językiem niemieckim. Domy Spotkań stanowiły dla nich miejsce, gdzie dochodziło 
do konfrontacji starszego i młodszego pokolenia, gdyż na zajęcia zapraszani byli ich 
rodzice, dziadkowie, którzy czynnie włączali się w przebieg zajęć. Podczas spotkań 
odkrywaliśmy na nowo swoją małą ojczyznę, zapomniane miejsca, zapraszaliśmy 
świadków czasu, zagłębialiśmy się w niemieckojęzyczną literaturę dziecięcą, da-
waliśmy upust fantazji i zdolnościom artystycznym. 

Wymienione przeze mnie aktywności, jakie podejmowałam ze swoimi młod-
szymi czy też starszymi odbiorcami nie dawały im klucza, lecz dały możliwość 
wyboru drzwi, za którymi mogli znaleźć to, co ich interesuje, inspiruje, zgodnie 
z ich umiejętnościami, możliwościami i poczuciem tożsamości. Nauka języka to nie 
tylko suche przekazywanie treści leksykalno-gramatycznych, ale przede wszystkim 
przekazywanie ducha danego kraju, wejście w jego zakamarki kulturowe, zapachy, 
smaki, dźwięki. Spotkania z obywatelami danego państwa, podróże, literatura, film, 
muzyka stanowią integralną część współczesnej dydaktyki, rozbudzając zaintere-
sowania młodych ludzi, czyniąc ich ciekawymi świata.

Moja działalność w znacznej mierze opiera się na współpracy z instytucjami 
i osobami działającymi na rzecz kultury i języka niemieckiego. Bez ich zaangażowania, 
bogatej oferty programowej, doświadczonych prelegentów moja praca nie byłaby 
tak efektywna i nie dawała mi tak wiele satysfakcji. Korzystając z okazji, chciałam 
podziękować obecnym na konferencji przedstawicielom tychże instytucji. Słowa 
podziękowania należą się również rodzicom moich uczniów, za ich zaangażowanie 
w podejmowane przeze mnie inicjatywy, wyrozumiałość, zaufanie. Wdzięczność chcę 
wyrazić moim byłym i obecnym wychowankom za ich radość i twórcze myślenie. 
Za ich młodość, otwarte serca i umysły, za ich spontaniczność i wspólną pracę.
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Specjalista ds. szkolnictwa, Związek Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole

Oczekiwania dotyczące edukacji 
wielokulturowej ze strony  
mniejszości niemieckiej

Pozytywnym dorobkiem, który sprawdził się historycznie i od stuleci wpisuje 
się w krajobraz naszego regionu jest wielojęzyczność. Jest ona filarem tak wie-
lokulturowości, jak i wyczucia i uznania dla europejskich wartości wspierających 
tolerancję. To wspólne dziedzictwo kulturowe naszego regionu jest uznawane w Unii 
Europejskiej za dobro społeczne. Na to dziedzictwo pracowały głównie pokolenia 
Niemców, Polaków, Czechów, Żydów, Romów i Kresowian. Edukacja interkulturowa 
jest reakcją na dostrzeżenie wielokulturowości i potrzeby dialogu oraz współistnienia 
kultur, bez elementów dominacji jednej z grup. Spotkanie różnych języków, kultur 
i tradycji oraz skomplikowanej historii na naszej ziemi wyjątkowo temu sprzyja. 
Tylko kontakt z innymi kulturami pozwala określić własną tożsamość i jej wzorce, 
nasze tradycje, wspomnienia, emocje, zwroty językowe i dziedzictwo materialne.

Stała Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji w swojej Deklaracji 
z 2003 r. uznała, że edukacja międzykulturowa powinna się stać istotnym kom-
ponentem polityk edukacyjnych krajów europejskich. Oznacza to zobowiąza-
nie podjęcia odpowiednich działań celem wkomponowania tej tematyki m.in. 
w programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli i zarządzanie w szkole. 
W 2008 r. Polska podpisała Europejską Kartę Języków Mniejszości – przyjmując 
kolejne zobowiązania.

Polskie powojenne doświadczenia w edukacji wielokulturowej pojawiły się 
dopiero po 1989 r. Wcześniej kwestia różnic narodowościowych była najczęściej 
przemilczana lub też, jak w przypadku mniejszości niemieckiej, dążono na różne 
sposoby do ich likwidacji. Dwa kolejne pokolenia po wojnie były odcięte od ję-
zyka i kultury ojczystej. Okres wolnej Polski pokazał nowe oblicze wielokulturowe 
kraju i regionu.
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W Strategii Rozwoju Mniejszości Niemieckiej opracowanej w 2010 r. wielokul-
turowe społeczeństwo uznano za cel główny, a rolą edukacji wielokulturowej ma 
być uświadamianie różnic, ich poznawanie i akceptowanie. Zrozumienie, pluralizm 
i kooperacja winne być fundamentem opartym na języku danej grupy. 

Dlatego też ze strony mniejszości niemieckiej podejmowane są liczne działania 
służące edukacji wielokulturowej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regional-
nym i lokalnym. Niełatwe rozmowy przy Polsko-Niemieckim Okrągłym Stole, jak 
i w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Oświaty Mniejszości Niemieckiej, czy 
prace sejmowej komisji do spraw mniejszości oraz Komisji Wspólnej, wskazują 
kolejne potrzebne działania. Tej edukacji na pewno będą służyły ostatnie zmiany 
w prawie oświatowym, których domagała się mniejszość niemiecka. Wspierają one 
nauczanie w dwóch językach, w języku polskim i języku mniejszości. Ograniczono 
liczbę przedmiotów, które muszą być nauczane w dwóch językach do 4 (wcześniej 
były to wszystkie przedmioty) i wprowadzono dodatkową subwencję na nauczanie 
w dwóch językach (w języku polskim i mniejszości) w 2013 r. – 20%, a od 2014 r. 
– 40%! Już odczuwamy pozytywne efekty tych zmian.

Dwujęzyczność jest najlepszym wprowadzeniem do wielojęzyczności i wie-
lokulturowości. Szkoły i oddziały dwujęzyczne wzbogacają ofertę edukacyjną na-
szego regionu i dwujęzyczność jest tu często naturalną kontynuacją aktywnej lub 
pasywnej dwujęzyczności wyniesionej z rodzinnego domu. Cieszy fakt, że takie 
atrakcyjne oddziały i szkoły zaczynają się tworzyć i rozwijać. Dwujęzyczność wdra-
żana w szkołach naszego regionu ma szczególne pomostowe znaczenie. Jest ona 
dzieckiem polsko-niemieckiego Traktatu. Otwiera równoległy dostęp do dwóch 
języków i kultur oraz ułatwia i przyspiesza biegłe opanowanie języka niemieckiego. 
Fakt ukończenia szkoły czy oddziału dwujęzycznego jest także poważnym atutem 
na lokalnym i europejskim rynku pracy. 

Niestety fakt istnienia szkół i szkół z oddziałami z nauczaniem w dwóch ję-
zykach nie może do dziś jeszcze znaleźć ustawowego odbicia w nazwie placówki, 
a jest to przecież istotny, zewnętrzny jej wyróżnik. Podobnie jak dwujęzyczne 
tablice z nazwami miejscowości.

Duże znaczenie dla edukacji wielokulturowej ma także wprowadzony w ubie-
głym roku przedmiot Własna historia i kultura. Wierzymy, że w szkołach zostaną 
należycie wykorzystane szanse, jakie ten przedmiot daje, szczególnie w zakresie 
uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i wykorzystania bogatej pozaszkolnej prze-
strzeni dydaktycznej w zakresie nauczania języka mniejszości. Zapisy w strategii 
rozwoju województwa stwarzają szanse na przygotowanie materiałów pomocniczych 
w tym zakresie oraz na zaangażowanie w tej sprawie wojewódzkich instytucji kultury.

Pechowy wydaje się dla mniejszości niemieckiej art. 13 Ustawy o systemie 
oświaty z 1991 r. Realizacja istotnych dla edukacji wielokulturowej zapisów, do-
tyczących zapewnienia kształcenia nauczycieli języka mniejszości, podręczników 
i popularyzacji wiedzy o mniejszościach pozostawia do dziś wiele do życzenia. 
Podobnie jak brak rozporządzenia dotyczącego podtrzymywania tożsamości re-
ligijnej w szkołach.
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Równie istotne znaczenie mają działania podejmowane na szczeblu regional-
nym. Szczególne znaczenie dla mniejszości niemieckiej ma województwo opolskie, 
gdzie skupia się ponad 70% jej edukacji. Warto dodać, że w skali kraju jedynie 
w Sejmiku Wojewódzkim w Opolu Mniejszość ma swoją sześcioosobową repre-
zentację i jest w koalicji rządzącej. W Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 
do 2020 r., przy dużych staraniach klubu Mniejszości Niemieckiej, znalazł się 
zapis, że: „Województwo opolskie 2020 r. to region, w którym wielokulturowość 
i wynikająca z niej otwartość na nowe wartości i kierunki rozwoju stanowią o sile 
kapitału społecznego”.

Te zapisy znajdują swoje rozwinięcie w celu operacyjnym 2.2. Wzbogacanie 
wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej, które obejmuje:
– propagowanie i zachowanie wielokulturowego dziedzictwa materialnego i nie-

materialnego oraz tradycji różnych narodowości zamieszkujących województwo 
opolskie, w tym imigrantów,

– wspieranie rozwoju edukacji mniejszości narodowych i etnicznych,
– wspieranie rozwoju regionalnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
– rozwijanie i promocja wielokulturowości regionu.

Lista podmiotów zaangażowanych w realizację zadania obejmuje: jednostki 
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i ich jednostki organizacyjne, ad-
ministrację rządową, wojewódzkie instytucje kultury, uczelnie wyższe, organizacje 
pozarządowe, placówki edukacyjne i oświatowe (w tym niepubliczne), uniwersytety 
trzeciego wieku i media. Wdrożenie tych bloków zadań na szczeblu wojewódzkim 
będzie dla naszej mniejszości poważnym wyzwaniem. Widzimy na tym szczeblu 
wiele możliwości szerszego wsparcia dla edukacji wielokulturowej, m.in.:
– w regionie, gdzie funkcjonuje ponad 400 placówek z nauczaniem języka mniej-

szości i w tym języku, brakuje nadal modelowego Centrum Edukacji Niemiec-
kojęzycznej,

– brakuje studiów i kursów dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania róż-
norodnością,

– bardzo ograniczona jest oferta studiów specjalistycznych w zakresie nauczania 
języka mniejszości niemieckiej,

– oferta dotycząca doskonalenia w zakresie edukacji wielokulturowej jest bardzo 
uboga i realizowana jest głównie w ramach Programu Niwki,

– niewiele jest także wzorcowych materiałów pomocniczych dla nauczycieli,
– brakuje doradców do dwujęzyczności i edukacji wielokulturowej (poza DWPN),
– słabe jest wsparcie naukowe i medialne w tym zakresie.

Działania w zakresie kształtowania multiprofesjonalizmu nauczycieli, ale i dy-
rekcji szkół, szczególnie placówek z nauczaniem w dwóch językach i dwujęzycznych, 
muszą ulec zintensyfikowaniu.

Szczególna rola w edukacji wielokulturowej przypada gminom i powiatom, 
gdzie skupiają się zadania edukacyjne i kulturowe związane z podtrzymywaniem 
tożsamości i spływa największa część subwencji na te cele.
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Wysoka subwencja, która ma służyć także działalności artystycznej dzieci 
i młodzieży, innym dodatkowym zajęciom, doskonaleniu nauczycieli, doposażeniu 
pracowni językowych i bibliotek nie jest często właściwie wykorzystana. Tematy-
ka ta jest też najczęściej słabo wyeksponowana w programach rozwoju gmin. To 
jest powodem, że w wielu szkołach i gminach oświata i kultura mniejszościowa 
są niedoinwestowane i mają słabą ofertę. 

Za mało podkreślany jest także wpływ wielokulturowości szkół na ich kon-
kurencyjność na rynku edukacyjnym. Badanie struktury efektywności oferty szkół 
średnich wykazało, że dodatkowe korzyści wynikające z wielojęzyczności, podtrzy-
mywania tożsamości, tradycji, przy stosunkowo niewielkich kosztach, mają bardzo 
duży wpływ na decyzje o wyborze szkoły.

Panorama działań edukacyjnych w zakresie edukacji wielokulturowej jest nadal 
często ograniczona. Przewodniczący Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych 
widzi problem w tym, że w polskiej szkole są monokulturowi nauczyciele, a wielo-
kulturowi uczniowie. Ostatnie przykłady (m.in. Opole PSP 11, Racibórz Studzienna, 
Cieszyn) pokazują, jak wiele w zakresie wzajemnego zrozumienia, tolerancji, ale 
i przestrzegania obowiązującego prawa, trzeba jeszcze zrobić. Dla części środo-
wiska oświatowego i polityków wielojęzyczność i wielokulturowość to nadal coś 
w rodzaju stanu wyjątkowego. Brakuje nam również dalej systemowych działań 
w zakresie podtrzymywania i rozwijania tożsamości religijnej uczniów. Rola Góry 
Świętej Anny wymaga wyeksponowania nie tylko w tym przypadku! Ważnym za-
daniem jest także wykorzystanie szans, jakie daje obowiązek współdziałania dyrek-
torów placówek oświatowych i organów prowadzących z organizacjami mniejszości 
w zakresie podtrzymywania i rozwijania tożsamości.

Należy jednak mimo to podkreślić, że współdziałanie mniejszości niemieckiej 
z większością polską przynosi stopniowo efekty. Czujemy to w zakresie integracji 
z większością, akceptacji języka niemieckiego i dwujęzyczności i samej mniejszo-
ści. Na szczeblu wojewódzkim takim pozytywnym przykładem jest istotna dla nas 
zmiana podejścia większości do tematu Tragedii Górnośląskiej.
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Polsko-niemieckie podręczniki  
do nauczania historii w szkole

Nauczanie szkolne odgrywa istotną rolę w procesie kreowania wizerunku 
sąsiada w powszechnej świadomości społeczeństwa polskiego i niemieckiego. 
Prowadzone w obu państwach dyskusje i debaty historyczne dowodzą niezbicie, 
że wiedza na temat sąsiada, a zwłaszcza jego historii i specyfiki doświadczeń 
historycznych nie stanowi trwałej podstawy, a stopień empatii obu społeczeństw 
wobec wrażliwości wynikających z pewnych doświadczeń historycznych wykazuje 
wiele deficytów. Dyskusje o krytycznych momentach wzajemnych, często pogma-
twanych i skomplikowanych relacji zbyt rzadko prowadzone są w dialogu z sąsia-
dem, znacznie częściej jest to monolog jednej ze stron. Dlatego baczną uwagę 
należy zwrócić zwłaszcza na nauczanie historii w obu krajach.

Ciekawą próbą nadania nowej jakości polsko-niemieckiemu dialogowi edu-
kacyjnemu są inicjatywy tworzenia bilateralnych projektów podręcznikowych. 
Inicjatywy te są odpowiedzią na wyzwania współczesnej dydaktyki historii, do 
których zalicza się m.in. zadanie przezwyciężenia uprzedzeń i stereotypów poprzez 
krytyczne opracowanie wiedzy o przeszłości, mające prowadzić do propagowania 
idei pokojowego współistnienia pomiędzy społeczeństwami i narodami1. 

Prawdziwym przełomem we współczesnych badaniach podręcznikowych było 
wydanie w 2006 roku pierwszego tomu podręcznika francusko-niemieckiego obej-
mującego okres po II wojnie światowej2. Nie był on jedynie dziełem ograniczającym 
się do relacji niemiecko-francuskich, lecz obejmował swoim zakresem wszystkie 
tematy wymagane przez niemieckie i francuskie podstawy programowe, stając 

1  K. Ruchniewicz, Eine neue Qualität des Dialogs. Der lange Weg zu einem gemeinsamen deutsch-
-polnischen Schulbuch für Geschichte, w: R. Pyritz, M. Schütt (red.), Die Viadrina. Eine Universität 
als Brücke zwischen Deutschland und Polen, Berlin–Brandenburg 2009, s. 173 nn.

2  Histoire/Geschichte. Europa und die Welt seit 1945/L’Europe et le monde depuis 1945, Leipzig/Paris 
2006; na temat genezy projektu i etapów jego realizacji zob. S. Krawielicki, Niemiecko-francuski 
podręcznik historii, w: D. Wojtaszyn, T. Strobel (red.), Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie 
inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012, s. 65 nn.



103

się regularnym podręcznikiem do historii, który może być używany w szkołach. 
Kolejne tomy ukazały się w 20083 i 2011 roku4. 

Projekt francusko-niemiecki spotkał się z dużym zainteresowaniem przede wszyst-
kim w Polsce. W tym kontekście należy wymienić przede wszystkim ciekawą inicjatywę, 
jaką były wydane przez Kingę Hartmann-Wóycicką z Saksońskiej Agencji Oświatowej 
dwujęzyczne materiały pomocnicze do nauczania historii okresu 1933–1949 – Zrozu-
mieć historię – kształtować przyszłość, autorstwa Małgorzaty Ruchniewicz, Krzysztofa 
Ruchniewicza, Tobiasa Wegera i Kazimierza Wóycickiego5. Ta regionalna saksońsko-
-dolnośląska inicjatywa wywołała duże zainteresowanie w obu krajach, wzbudzając 
w Polsce wiele kontrowersji. W 2009 roku ukazało się kolejne, uzupełnione wydanie 
materiałów zawierające płytę DVD z relacjami świadków wydarzeń6, które poprzedzało 
wydanie książki dla nauczycieli z propozycjami wykorzystania treści książki w praktyce 
szkolnej7. Głównym założeniem, jakim kierowali się autorzy, było opracowanie tematów 
oraz adekwatnych do nich materiałów dydaktycznych, dzięki którym uczniowie po obu 
stronach granicy – w Saksonii i na Dolnym Śląsku – będą mieli okazję zapoznać się 
z informacjami i treściami, które są pomijane lub marginalizowane w niemieckich bądź 
polskich podręcznikach8. Zaktualizowane wydanie dzieli się na trzy chronologiczne 
części: okres poprzedzający wybuch II wojny światowej (1933–1939), okres wojny 
(1939–1945) oraz okres bezpośrednio powojenny – do momentu utworzenia dwóch 
państw niemieckich (1945–1949). Tom kończą rozważania dotyczące pamięci histo-
rycznej oraz rozrachunku z przeszłością. W książce zawarto wiele ważnych tematów, 
których uczniowie polscy bądź niemieccy nie znajdą w regularnych podręcznikach. Dla 
polskich uczniów interesujące mogą być np. tematy związane z opozycją antyhitlerow-
ską w nazistowskich Niemczech, a także losy niemieckich uchodźców i przesiedleńców 
po II wojnie światowej. Niemieckich uczniów zaskoczyć mogą natomiast problemy 
nawiązujące do polityki narodowościowej Związku Radzieckiego, deportacji Polaków 
do ZSRR w latach 40. i losów zesłańców, akcji przesiedlenia ludności polskiej z ziem 

3 Histoire/Geschichte, Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945/L’Europe et le monde du 
congres de Vienne a 1945, Leipzig/Paris 2008.

4 Histoire/Geschichte, Europa und die Welt von der Antike bis 1815/L’Europe et le monde de l’antiquité 
à 1815, Leipzig/Paris 2011.

5 M. Ruchniewicz, K. Ruchniewicz, T. Weger, K. Wóycicki, Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. 
Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii/Geschichte 
verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933–1949. Ergän-
zende Unterrichtsmaterialien für das Fach Geschichte, K. Hartmann (red.), Wrocław–Dresden 2007.

6 M. Ruchniewicz, K. Ruchniewicz, T. Weger, K. Wóycicki, Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. 
Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do 
nauczania historii/Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Ausgewählte Aspekte der deutsch-pol-
nischen Beziehungen in den Jahren 1933–1949. Ergänzende Unterrichtsmaterialien für das Fach 
Geschichte, K. Hartmann (red.), Dresden–Wrocław 2009.

7 K. Hartmann, D. Dolański (red.), Zrozumieć historię – kształtować przysłość. Stosunki polsko-nie-
mieckie w latach 1933–1949. Realizacyjne koncepcje nauczycieli/Geschichte verstehen – Zukunft 
gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933–1949. Umsetzungskonzepte der 
Lehrkräfte, Wrocław 2008.

8 Zob. A. Krzemiński, Nie ma Krzyżaków w Krzyżowej, Polityka, nr 51/52, 20-27.12.2008, s. 60-61.
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włączonych do ZSRR, a także funkcjonowania polskiego rządu na uchodźstwie i Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Poza krótką prezentacją omawianych zagadnień w tomie 
znalazł się przede wszystkim bogaty materiał źródłowy, spisane wypowiedzi świadków, 
kalendarium oraz wykaz literatury uzupełniającej. 

W 2007 roku w ramach serii realizowanej przez DPI w Darmstadt ukazały się w wy-
dawnictwie Cornelsen materiały uzupełniające do nauczania historii Polnische Geschichte 
und deutsch-polnische Beziehungen autorstwa Manfreda Macka i Matthiasa Kneipa9. 
Książka przeznaczona jest dla I i II stopnia drugiego etapu edukacyjnego niemieckich szkół. 
Publikacja skonstruowana jest w ten sposób, że każdemu rozdziałowi – obok krótkiego 
wprowadzenia odautorskiego – towarzyszy przede wszystkim cała gama materiałów do-
datkowych, w postaci źródeł, ikonografii, karykatur, tabel, propozycji zadań dodatkowych 
dla uczniów i wykazu literatury uzupełniającej. Treść publikacji obejmuje duże fragmenty 
dziejów Polski i stosunków polsko-niemieckich, od średniowiecza po współczesność 
m.in.: średniowieczną kolonizację niemiecką na Wschodzie, dzieje zakonu krzyżackiego, 
okres Rzeczpospolitej szlacheckiej w Polsce (1569–1795), okres porozbiorowy w XIX 
w., stosunki polsko-niemieckie i sytuację Polski w czasie I i II wojny światowej oraz ich 
następstwa, dzieje oporu społecznego w okresie PRL, inicjatywy służące zbliżeniu mię-
dzy Polakami i Niemcami po 1945 r., sytuację Polaków w Niemczech oraz zagadnienia 
imagologiczne stosunków polsko-niemieckich. Podręcznik wywołał spore zainteresowanie 
w Niemczech – stał się także inspiracją i podstawą wystawy na ten temat, która była 
pokazywana w wielu niemieckich i polskich miastach10.

Oba wspomniane projekty, poza materiałami wydawanymi przez lata przez ist-
niejącą od 1972 roku Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową, torowały 
drogę dalszym dyskusjom na temat powstania wspólnego polsko-niemieckiego pod-
ręcznika do historii, wzorowanego na inicjatywie niemiecko-francuskiej. Ostatecznie 
w styczniu 2008 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Radosław 
Sikorski i Frank-Walter Steinmeier, podjęli w tej sprawie wspólną inicjatywę, upo-
ważniając Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową do stworzenia odpowiedniej 
koncepcji podręcznika11. W ramach struktur realizacji projektu powołano dwa gremia: 
Radę Zarządzającą – składającą się z przedstawicieli odpowiednich polskich i niemiec-
kich ministerstw i przewodniczących Komisji Podręcznikowej oraz Radę Ekspertów, 
w skład której weszło po kilkunastu naukowców i nauczycieli-praktyków z Polski 
i Niemiec. Projekt finansowany jest na zasadzie parytetu przez rządy obu krajów. 

9 M. Kneip, M. Mack, Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen. Darstellungen und 
Materialien für den Geschichtsunterricht, Berlin 2007; zob. M. Kneip, Polska w niemieckim nauczaniu 
szkolnym. Inicjatywy Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt, w: D. Wojtaszyn, T. Strobel (red.), 
Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012, s. 108 nn. 

10  T. Strobel, D. Wojtaszyn, Polsko-niemiecki podręcznik do nauki historii – nowy element dialogu 
historycznego między Polakami i Niemcami, w: E. Opiłowska, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.), Znak 
pokoju w Krzyżowej i Uścisk dłoni w Verdun. Drogi do polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego 
pojednania i ich symbole w pamięci zbiorowej społeczeństw, Wrocław 2009, s. 168.

11 Szerzej na temat projektu podręcznika polsko-niemieckiego zob. ibidem, s. 163-173; T. Strobel,  
D. Wojtaszyn, Na drodze do wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego, w: D. Wojtaszyn, T. Strobel 
(red.), Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012, s. 77-89.
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W grudniu 2010 roku w Warszawie została przedstawiona koncepcja ramowa 
projektu i zalecenia dla twórców przyszłego podręcznika, wypracowane przez Radę 
Ekspertów. Następnie w drodze konkursu wybrano po jednym polskim i niemieckim 
wydawnictwie edukacyjnym, których zadaniem jest stworzenie serii podręczników, 
dostosowanej do możliwości percepcyjnych uczniów oraz praktyki dydaktycznej, 
w oparciu o sformułowane zalecenia. W Polsce jest to Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, w Niemczech – wydawnictwo Universum. 

Przygotowywana seria podręcznikowa przeznaczona jest do użytku w szkołach 
ponadpodstawowych – w Polsce I-III klasa gimnazjum i klasa I liceum, w Niem-
czech – Sekundarstufe I. Ma to być identyczny, regularny podręcznik do historii 
(nie materiały uzupełniające!), obejmujący nie tylko tematykę związaną ze sto-
sunkami polsko-niemieckimi, lecz odpowiadający polskiej podstawie programowej 
i niemieckim programom nauczania. 

Zdaniem twórców projektu, głównym celem przedsięwzięcia jest: „opracowa-
nie wspólnego podręcznika do historii, który ma doskonalić u uczniów, zarówno 
w Polsce, jak i w niemieckich krajach związkowych, takie umiejętności, jak: kształ-
towanie zgodnego z duchem czasu, a po części także nowatorskiego podejścia 
do historii, problemowe myślenie historyczne i rozumienie znaczenia historii dla 
procesu kształtowania tożsamości. Zagadnienia istotne dla narodowej historii 
obu krajów powinny zostać opracowane zgodnie z podstawą programową oraz 
programami nauczania, ukazane we wzajemnej interakcji, zestawione, a niekiedy 
i skonfrontowane ze sobą. Zamysłem Rady Ekspertów jest zaprezentowanie historii 
Europy, a także – w miarę możliwości – historii powszechnej, a na tym tle zagad-
nień narodowych i historii stosunków polsko-niemieckich”12. W celu realizacji tych 
zadań konieczny jest dobór odpowiednich środków i metod dydaktycznych, których 
propozycja została zawarta w opracowanych przez Radę Ekspertów zaleceniach13. 
Umożliwią one – w sposób dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych 
uczniów – kształtowanie ich krytycznej świadomości historycznej. 

Pierwszych efektów trudnych prac wydawniczych oczekiwać można w 2015 
roku. Przed twórcami i wydawcami stoi oczywiście wiele wyzwań. Jednym z nich 
jest np. podtrzymanie spadającego zainteresowania projektem – zwłaszcza w ob-
liczu nowych państwowych inicjatyw podręcznikowych w Polsce i stopniowego 
rozpowszechniania się edukacyjnych publikacji elektronicznych. Zainteresowanie 
ze strony opinii publicznej sprawić może, że podręcznik będzie rozpoznawalny 
w świadomości społecznej i dzięki temu chętniej będą po niego sięgać w swojej 
pracy nauczyciele po obu stronach Odry. Należy mieć nadzieję, że ewentualny 
sukces podręcznika może przyczynić się do lepszego poznania się dwu sąsiednich 
społeczeństw i zwiększyć świadomość wzajemnych powiązań i różnic, a dzięki temu 
wpłynąć na lepsze zrozumienie i otwartość na drugą stronę. 

12 Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa (red.), Podręcznik do historii. Zalecenia, Warszawa 
2013, s. 15.

13 Ibidem, s. 18 nn.
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Znaczenie literatury śląskiej  
w szkole i edukacji dorosłych 

„Dziś nie rozumie się już, jakie znaczenie mogą mieć powieści.  
Mogą one otwierać światy, które pozostają zamknięte  

dla książek historycznych, czy nawet filozofii”1. 
(Uwe Tellkamp)

1. Co to jest literatura śląska?

Przede wszystkim literatura śląska to taka literatura, która powstała na Ślą-
sku, jak również taka, której twórcy mają swoje korzenie na Śląsku, tam żyją lub 
żyli. Do twórców literatury śląskiej można zaliczyć również tych, którzy o Śląsku 
piszą (na przykład opisy podróży), którzy czerpią materiał tematyczny ze Śląska. 

Międzynarodowi literaturoznawcy są zgodni obecnie co do tego, że trzy kate-
gorie: literatura światowa, literatura narodowa i literatura regionalna nie stanowią 
sposobu klasyfikowania stopniowego dzieł literackich im przynależnych. Co więcej, 
wzajemnie zachodzą na siebie. To znaczy, że określony utwór literacki może być 
zaliczany do każdej z kategorii równocześnie. Jako przykład można przytoczyć 
w tym miejscu wystawiany na scenach świata dramat naturalistyczny Gerharta 
Hauptmanna Tkacze. Sztuka ukazała się w 1892 r. w Berlinie – w tym samym 
czasie ukazuje się wydanie napisane w dialekcie śląskim pod tytułem: De Waber.

Należy również zauważyć, iż mowa tu wyłącznie o literaturze pięknej, re-
gionalnej, a nie o literaturze faktu z gatunku non fiction, czyli opracowaniach 
naukowych, wydawnictwach encyklopedycznych lub memuarystyce, czy chociażby 

1 Por. A. Platthaus, Zeitverschiebung: Uwe Tellkamps Dresden, w: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
z dnia 6.10.2008 r.
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publicystyce. Beletrystyka oferuje poza przestrzenią faktograficzną płaszczyznę 
emocjonalną świata przedstawionego, która skłania czytelnika do osobistego kry-
tycznego ustosunkowania się do treści przeczytanej. 

Czy literatura śląska sprzed i po 1945 r., który stanowił dla Śląska epokową 
cezurę, w ogóle tworzy jeszcze jakąś ciągłość? Łatwo zauważyć, że również po 
1945 r. pozostało na miejscu wiele elementów dawnego Śląska – nawet jeżeli 
chodzi tu przede wszystkim o materialne dziedzictwo kulturowe. Polscy nowi Ślą-
zacy byli do 1990 r. systematycznie odcinani od znacznej części niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, do którego należy zaliczyć również niemiecką literaturę 
regionalną. Począwszy od przełomu lat 1989/1990 polscy nowi Ślązacy odkry-
wają intensywnie z własnej potrzeby dotychczas pozostające dla nich zamknięte 
– jednak nieutracone! – elementy niematerialne. Oznacza to w konsekwencji, że 
nie do końca utracony obszar kulturowy Śląska oddziałuje na swoich nowych 
mieszkańców. Ciąży wszak problem: nieznajomości języka! 

Wykorzystywanie wzajemnie się uzupełniającej polskiej i niemieckiej literatury regio-
nalnej ze Śląska może się okazać atrakcyjną propozycją szczególnie dla dzieci i młodzieży. 
Niewątpliwie wymaga to jednak wyjątkowego wyczucia pedagogicznego. Na pierwszy plan 
powinna wysuwać się przede wszystkim treść dzieł literackich – a nie ich język. Można 
wykorzystywać przykładowo wybrane fragmenty tekstów w języku oryginalnym oraz 
ich tłumaczenia na różnych przedmiotach, jak również na specjalnych zajęciach przewi-
dzianych dla mniejszości niemieckiej, podobnie jak i w ramach ogólnych treści nauczania. 

Literatura regionalna pobudza szczególnie następujące zdolności i umiejęt-
ności uczących się2: 

n	 Zrozumienie i zdolność do abstrakcyjnego myślenia: Treści nauczania nie 
wydają się oderwane od życia, ale dotyczą naszego i znanego nam otoczenia, 
miejsc i wydarzeń w regionie. Literaturę można wiązać z wycieczkami.

n	 Chęć odkrywania świata i duch poznania rzeczywistości: Wydarzenia i odczucia 
przedstawione w lekturze mogą stać się przedmiotem refleksji we własnej ro-
dzinie, jak również w kręgu znajomych i zachęcają do dyskusji i dokonywania 
odkryć poza ramami zajęć szkolnych.

n	 Zdolność do wydawania osądów osobistych: Odkrywając nieznaną rzeczy-
wistość stron rodzinnych (niem. Heimat), budujemy własne zdolności anali-
tyczne, umiejętność obiektywizacji i autorefleksji. Rzeczy znane pojawiają się 
w nowym świetle.

n	 Patriotyzm lokalny i regionalny: Znajomość uznanej na świecie literatury śląskiej 
pozwala budować bliskie relacje osobiste z własnym regionem i przywiązanie 
do niego.

n	 Zaangażowanie osobiste i własne stanowisko: Regionalna literatura piękna 

2 Por. E. Nowikiewicz, Eine Stadt erlesen. Über die Integration regionaler Inhalte in die bestehenden 
Lehrprogramm, w: A. Kramer u. J. Röhnert (red.), Literatur – Universalie und Kulturenspezifikum, 
Materialien Deutsch als Fremdsprache, T. 82, Göttingen 2010, s. 101-112, tu: s. 108 i nast.
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przemawia nie tylko do zdolności kognitywnych, ale również oddziałuje na 
sferę emocjonalną, ponieważ autorzy budują swoją twórczość w oparciu 
o tematykę regionalną na kanwie przeżyć osobistych. Uczącym się łatwiej 
wplatać w nią własne doświadczenia i wrażenia.

n	 Uwrażliwienie i  zbliżenie Polaków i Niemców: Właśnie na Śląsku, wykorzystu-
jąc literaturę regionalną, można skrócić dystans dzielący Niemców i Polaków. 
Bazując na zdobytej wiedzy, stajemy się świadomi, że historia bywa często 
oceniania z własnego, ograniczonego punktu widzenia.

2. Propozycje z literatury śląskiej do wykorzystania  
w pracy dydaktycznej i oświatowej

Joseph Karl Freiherr von Eichendorff. Pierwsze tłumaczenie na język polski 
zaliczanej do kanonu literatury światowej noweli Aus dem Leben eines Taugenichts 
(1826) ukazało się w Poznaniu w 1924 r. – niemalże 100 lat po pierwszym niemiec-
kim wydaniu – pod tytułem Z życia nicponia. Eichendorff zajmuje się w Nicponiu 
godzeniem dążenia do rozwoju osobistego z podporządkowaniem ograniczeniom 
wynikającym z warunków życia. Eichendorff mówił również po polsku, czy też po 
śląsku3. Znakomicie nadaje się na osobę utożsamianą ze Śląskiem. 

Gerhart Hauptmann. Jego recepcja w Polsce ma miejsce już w kilka lat po 
pierwszym wydaniu jego dzieł w Niemczech i zaistniała w polskiej kulturze jeszcze 
przed 1945 r., tak więc na terenie dzisiejszego polskiego Śląska recepcja jego dzieł 
była już rozpowszechniona jako przykład literatury regionalnej. W sposób szcze-
gólny w kulturze śląskiej zakorzeniony jest dramat Tkacze (Die Weber). Tkactwo 
i przędzalnictwo stanowiły podstawowe źródło utrzymania przez stulecia.

Horst Bienek. Jego dzieło Die erste Polka (1975) ukazuje się już w 1983 r. 
w renomowanej warszawskiej oficynie „Czytelnik” pod tytułem Pierwsza polka. Trzy 
kolejne tomy Tetralogii Gliwickiej ukazują się w Niemczech w latach 1977–1982, 
natomiast polskiego wydania podejmuje się gliwickie wydawnictwo „Wokół nas” 
dopiero w latach 1994–1999. Bienek pokazuje w niepowtarzalny sposób codzien-
ność zagłębia przemysłowego na przykładzie miasta Gliwice przed 1945 r. 

Janosch. W utrwaleniu wizerunku Górnego Śląska niepoślednie znaczenie 
miała jego powieść Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm (Recklinghausen 
1970). Już w 1974 r. ukazuje się w Polsce pod tytułem Cholonek czyli dobry 
Pan Bóg z gliny w katowickim wydawnictwie „Śląsk”. Jest to jednak wydanie 
ocenzurowane (wznowienie nieocenzurowane: Kraków, wydawnictwo „Znak”). 
Władze komunistyczne zakładały w 1974 r., że Cholonek Janoscha będzie stano-
wił negatywną przeciwwagę dla wizerunku mentalności górnośląskiej kreowanego 
przez Kazimierza Kutza4. W rzeczy samej autor bywa krytyczny, a nawet mroczny. 

3  Por. G. Schiwy, Eichendorff. Der Dichter in seiner Zeit, Eine Biographie, München 2007, s. 106.
4 Por. Z. Kadłubek i Ł. Staniczkowa (red.), 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, Katowice 2011, 

s. 142.
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Zamierzenia komunistów, aby wykorzystać instrumentalnie tę książkę do zdyskre-
dytowania Górnoślązaków, spełzły na niczym. Skutek okazał się wręcz odwrotny 
od zamierzonego – tożsamość górnośląska otrzymała ważny impuls w postaci 
autoanalizy górnośląskiej duszy z dala od zwykłego moralizatorstwa. Do popular-
ności Cholonka przyczyniło się przeniesienie powieści przez Mirosława Neinerta 
na deski katowickiego Teatru Korez. Sztuka – wystawiana od 2004 r. w języku 
polskim i dialekcie śląskim – cieszy się do dziś niemalejącym uznaniem, o czym 
świadczy ponad 250 przedstawień.

August Scholtis. Mimo iż jego dzieła już kilkadziesiąt lat temu zostały zauwa-
żone w Polsce, to jednak do dziś brak jest ich przekładów na język polski – dotyczy 
to również jego najbardziej znanej powieści Ostwind (1932). Z tego powodu oraz ze 
względu na trudny – bardzo poetycki – styl językowy, dzieła Scholtisa mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na zajęciach z języka niemieckiego dla zaawansowanych.

Karl Eduard von Holtei, Der Ewige Jude, Breslau/Wrocław 1822 – polskie 
tłumaczenie (wraz z tekstem oryginalnym): Żyd Wieczny Tułacz, w: Perły Litera-
tury Śląskiej, tom 5, wydany przez Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. 
Eichendorffa w Łubowicach/Lubowitz 2009.

Anton Oskar Eugen Klaußmann, Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich 
es wiederfand, nach persönlichen Erinnerungen, Berlin/Wrocław/Katowice/Lipsk 
1912 – polskie tłumaczenie: Górny Śląsk przed laty, Katowice (Muzeum Histo-
rii) 1997. Klaußmann opisuje lata własnego dzieciństwa i młodości przypadające 
na burzliwe czasy tworzenia się industrializacji (1856–1879). Pozycja dostępna 
również w wersji niemieckojęzycznej na witrynie: Śląska biblioteka cyfrowa, jako 
plik w formacie PDF. 

Hans Niekrawietz, Der Wind weht von der Oder, Freiburg (wyd. Herder) 1961 
– polskie tłumaczenie: Wiatr od Odry. Pozycja wydana przez Konwersatorium im. 
Josepha von Eichendorffa, Opole (Drukarnia Wydawnictwa Świętego Krzyża) 2001. 
Powieść nawiazuje do dzieciństwo autora na Zaodrzu, przedmieściach Opola, z po-
czątku XX w. W języku niemieckim książka jest dostępna jedynie w antykwariatach. 

Hans Lipinsky-Gottersdorf, Die Prosna-Preußen. Das Dominium, Monachium 
(F. A. Herbig) 1968. Powieść przedstawia w sposób obrazowy bezpośredni wpływ 
wydarzeń światowych na codzienność prowincji Górnego Śląska. Niemieckie wznowie-
nie: tenże, Die Prosna-Preußen, t. 1, Das Dominium, Würzburg (wydawnictwo Berg-
stadtverlag) 1984 [t. 2. Erzählungen, tamże 1993]. Brak tłumaczenia na język polski.

Mary Theresa Olivia Hochberg von Pless, pseudonim Daisy, Daisy, Prin-
cess of Pless – By herself, London (John Murray) 1928; w języku niemieckim: 
Tanz auf dem Vulkan. Erinnerungen an Deutschlands und Englands Schicksals-
wende, 2 tomy, Drezno (wyd. Carl Reissner) 1929; tłumaczenie polskie: Taniec 
na wulkanie, Kraków (Arcana) 2002. Wspomnienia księżnej Daisy pozwalają nam 
zajrzeć za kulisy życia możnych w  czasach przed i podczas pierwszej wojny świa-
towej. Niemiecki dodruk, w: Louis Krompotic (redaktor wydania), Die EU und ihre  
Ahnen im Spiegel historischer Quellen, seria 10, tomy 6 i 7, części I i II, Hanower 
(wydawnictwo HZ Verlag) 2009.
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Kazimierz Kutz, Piąta strona świata, Kraków (Znak) 2010. „Śląsk, piąta strona 
świata, to miejsce, gdzie zacierają się granice, a historia bawi się ludźmi i naro-
dami” (tekst na okładce). Brak tłumaczenia na język niemiecki.

Małgorzata Szejnert, Czarny ogród, Kraków (Znak) 2007. Autorka opisuje 
historię osiedli robotniczych Nikiszowiec i Giszowiec na podstawie własnych przeżyć. 

Willy Cohn, „Kein Recht, nirgends“. Tagebuch vom Untergang des Breslauer 
Judentums 1933–1941, w: Norbert Conrads (redaktor wydania), Neue Forschungen 
zur schlesischen Geschichte, tom 13, w 2 woluminach, Kolonia i inne (Böhlau) 
2006. Tłumaczenie na język polski: „Żadnego prawa – nigdzie”. Dziennik z Bres-
lau 1933–1941, Wrocław (Via Nova) 2010. Wstrząsająca relacja w cieniu zagłady 
Żydów w śląskiej metropolii Breslau.

Monika Taubitz, Durch Lücken im Zaun. Eine Kindheit zwischen 1944 und 
1946, Würzburg (wydawnictwo Bergstadtverlag) 1977. Tłumaczenie na język polski: 
Przez dziurę w płocie. Opowieść z dzieciństwa 1944–1946, Wrocław (Atut) 2006. Monika 
Taubitz przeżyła „dramatyczne lata swojego dzieciństwa w Hrabstwie Kłodzkim. Ko-
niec wojny, prześladowania i wypędzenie w latach 1944–46…” (tekst na okładce).

Jacek Inglot, Wypędzony, Warszawa (Instytut Wydawniczy Erica) 2012.
Początek czerwca 1945 r. w zniszczonym Wrocławiu. „Porucznik AK… usiłuje 
przeżyć w pogrążonym w chaosie i bezprawiu mieście…” (tekst wydawcy). Brak 
tłumaczenia na język niemiecki.

Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Kraków (Wydawnictwo Literackie) 
1998. Tłumaczenie niemieckie: Taghaus, Nachthaus, Stuttgart/Monachium (wydaw-
nictwo Deutsche Verlags-Anstalt, DVA) 2001. Powieść traktuje o trudnościach wielu 
Polaków po 1945 r. w odnalezieniu się w nowej ojczyźnie na Śląsku i w niemiec-
kiej spuściźnie, która przemawiała do nich w obcym języku. Pierwsze niemieckie 
wydanie, również wznowienia (wydawnictwo dtv, wyd. 2004) są wyczerpane. 

Julian Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, Kraków 
(Znak) 1995. Niemieckie tłumaczenie: Zuhause, Traum und Kinderspiele, Poczdam 
(wydawnictwo Deutsches Kulturforum Östliches Europa) 2003. Wydanie niemieckie 
dostępne jedynie w antykwariatach.

Joanna Bator, Piaskowa Góra, Warszawa (W.A.B.) 2009. Tłumaczenie nie0-
mieckie: Sandberg, Berlin (wydawnictwo Suhrkamp) 2011. W Wałbrzychu dorasta 
Dominika: „Joanna Bator… opowiada o marzeniach, obawach i nadziejach gene-
racji z traumą wojny i ucieczki oraz o buncie i tęsknocie za wolnością dzieci tej 
generacji” (tekst na okładce).

Łukasz Orbitowski, Szczęśliwa ziemia, Kraków (Sine Qua Non) 2013. Brak 
tłumaczenia na język niemiecki.

Filip Springer, Miedzianka. Historia znikania, Sękowa (Czarne) 2011. Brak 
niemieckiego tłumaczenia.



111

dr Agnieszka Filipkowska 

Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice

Interferencja językowa  
na terenach pogranicza

Mowę Śląska wielu językoznawców uznaje za jedną z najbardziej archaicz-
nych gwar polskich. Z drugiej strony, nie można nie widzieć wyraźnych i silnych 
związków etnolektu śląskiego z językiem niemieckim. Nie będę tutaj analizować 
językoznawczo wszystkich cech etnolektu górnośląskiego ani udowadniać, czy nosi 
on w sobie więcej cech zbliżonych do języka polskiego (na pewno w systemie 
gramatycznym), czy niemieckiego (o to można się spierać w przypadku leksyki). 
Skupię się jedynie na wymienieniu tych właściwości etnolektu śląskiego, które 
wykazują podobieństwa z językiem niemieckim. Występują one przede wszystkim 
na poziomie: 

1. fleksji:
a) strona bierna tworzona od nieprzechodnich w polszczyźnie czasowników na 

wzór niemiecki, np. jest patszone / wird gesehen; 
b) odmienne rodzaje gramatyczne przy zachowaniu niemieckiej materii leksy-

kalnej, np. ta klopsztanga / die Klopfstange; 
c) mianownikowa postać liczebnika w złożeniach z pierwszym członem odliczebni-

kowym, np. to som już takie domy stare, sześdziesiontletnie / sechzigjährige; 
d) w rodzaju nijakim biernik jest równy rodzajowi męskiemu go (w znaczeniu 

‘je, dziecko’), np. widza go skokać / ich habe ihn springen sehen; 
e) zaimek oni / łóni w liczbie mnogiej występuje w funkcji mówienia z szacun-

kiem do osób starszych (zwrot adresatywny), np. óni sam przidom (zwrot 
do 85-latki) / Sie; 

f) czasowniki zwrotne występują częściej niż w polszczyźnie, np. siednij sie / 
setz dich;
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2. składni:
a) wyrażenia modalne z bezokolicznikiem: musiołach sie śmioć / ich musste 

lachen; 
b) przyimek od do oznaczenia przynależności, np. a brele tfoje albo od nij / von ihr; 
c) konstrukcja widzieć / słyszeć + biernik + bezokolicznik, np. słysza jóm teroz 

iść / ich sehe sie gehen; 
d) wyraz ale nie jako spójnik, lecz jako partykuła w postpozycji, np. jo żech ci 

to ale już doł / aber;

3. leksyki 
– to właśnie ona uważana jest za główny wyznacznik etnolektu śląskiego – np. 
zapomniane przez młodsze pokolenie autochtonów wyrazy typu: waszkorb / Wa-
schkorb, waszbret / Waschbrett, waszkuchnia / Waschküche, waszmaszyna / Wa-
schmaschine1, a ze współczesnych germanizmów warto dodać takie, jak: autobana, 
hendi, mobilka, cajtōng.

Temat geograficznych granic Śląska i jego administracyjny podział nie jest w owym 
referacie priorytetowy, istotne jest wszak omówienie go w kategoriach pogranicza. 

Najistotniejsze dla mnie jest zbadanie wpływów w relacji Górny Śląsk – Niem-
cy. Na terenie przygranicznym kluczowe są dla mnie stosunki o podłożu języko-
wym. Wprawdzie nic nie stanowi przeszkody ku temu, by porównywać ze sobą 
nie tylko dwa języki, ale również etnolekty o nierównorzędnych statusach, jednak 
analiza komparatystyczna mowy górnośląskiej i języka niemieckiego stanowi na-
ukową niszę badawczą. Skupiam się na badaniu zjawiska interferencji i błędu 
wynikającego z przyzwyczajeń językowych, które posiada Górnoślązak uczący się 
języka niemieckiego. 

Pojęcie błędu niesie z sobą zwykle negatywne asocjacje. W środowisku na-
uczycieli języka obcego błąd jest zwykle zwalczany. Zazwyczaj nie biorą oni pod 
uwagę eksplikacji, tym samym pomijając główną przyczynę zaistnienia owego błędu. 
Jest to sprzeczne z głównymi nurtami współczesnej glottodydaktyki. Dotarcie do 
przyczyny zaistnienia błędu jest równie ważne, co jego rozpatrywanie. 

W sytuacji, gdy język niemiecki staje się L2 dla użytkownika mowy górnoślą-
skiej, opisane powyżej zjawisko jest istotne. By szerzej je zbadać, poprosiłam grupę 
stu respondentów będących rdzennymi mieszkańcami Górnego Śląska o rozwią-
zanie zadań gwarowo-językowych, a uprzednio o wypełnienie ankiety tożsamości 
językowej. Określenie mowy górnośląskiej/etnolektu śląskiego celowo zamieniłam 
w niej na sformułowania gwara śląska/język śląski. 

Jednym z najistotniejszych dla mnie pytań było to, które dotyczyło narodo-
wości respondentów. Dziwić może fakt, że odsetek osób podających narodowość 
polsko-niemiecką wynosi aż 19%, przy czym śląsko-polską zaledwie 4%. Przy-

1 Zob. J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice 2006,  
s. 68-230.
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puszczam, że spowodowane jest to posiadaniem przez niektórych respondentów 
badanego obszaru podwójnego obywatelstwa. Warto nadmienić, iż narodowość 
śląską zadeklarowało 22% ankietowanych. Mimo silnego przywiązania do regio-
nu, grupa pytanych uznała narodowość polską za nadrzędną wobec pozostałych.

Na pytanie, czy dzieci śląskie powinny się uczyć gwary w szkole, aż 47% 
pytanych odpowiedziało przecząco. Może to dziwić, gdyż ponad 1/4 badanych 
utożsamia się mniej lub bardziej z narodowością śląską. Może to mieć swoje 
podłoże w traktowaniu mowy górnośląskiej jako L1, a tym samym nieodczuwaniu 
potrzeby nadawania jej ram dydaktycznych lub w uznawaniu jej za etnolekt gorszy, 
przeszkadzający w osiągnięciu awansu zawodowego.

Istotną kwestię mojej ankiety stanowiło pytanie o znajomość mowy górno-
śląskiej. Aż 56% ankietowanych podało, że mówi tak i rozumie śląski etnolekt. 
Drugą pod względem liczebności grupą są osoby go rozumiejące. Brak znajomości 
wskazało 14% badanych.

Ta sama grupa respondentów została poproszona o rozwiązanie trzech za-
dań. Przed wręczeniem respondentom zestawu ćwiczeń z zadaniami językowymi 
zostali oni przeze mnie poproszeni o wypełnienie  ich bez użycia żadnych pomocy 
naukowych. Podkreślałam przy tym, że nie zależy mi na uzyskaniu wyłącznie pra-
widłowych odpowiedzi, lecz na zbadaniu stanu automatyzacji języka.

Śląski w szkole? Znajomość gwary
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Mój zestaw ćwiczeń zawiera trzy pytania – dwa natury zamkniętej i jedno 
otwarte. Wyrazy w nich zawarte zostały celowo poddane selekcji w taki sposób, by 
uwidocznić tylko te miejsca, w których przeciętny użytkownik mowy górnośląskiej, 
będący na początkowym etapie przyswajania języka niemieckiego, narażony jest 
na popełnienie błędu językowego. 

W pierwszym ćwiczeniu poprosiłam respondentów o wstawienie rodzajnika 
do niemieckich rzeczowników (der, die, das i die). Zostały one jednak poprzedzone 
swoimi śląskimi odpowiednikami; podanych było 30 wyrazów. W połowie z nich 
pomiędzy językiem niemieckim a mową górnośląską nie występuje rozbieżność 
rodzajowa, np. ancug / der Anzug. W drugiej połowie przedstawione były rze-
czowniki, przy których istnieje rozbieżność rodzajowa, np. flugcojg / das Flugzeug. 

Poniższy diagram obrazuje procentowo ilość poprawnych odpowiedzi przy 
braku rozbieżności rodzajowej i przy jej istnieniu oraz analogiczną sytuację wobec 
niepoprawnych odpowiedzi. Potwierdza on przypuszczenie, że przy rzeczownikach 
z języka niemieckiego i ze śląskiego etnolektu mających wspólny rodzaj grama-
tyczny zdecydowana większość badanych nie popełnia błędu gramatycznego. 
Lustrzanym odbiciem tej sytuacji jest grupa rzeczowników mających inny rodzaj 
gramatyczny w śląszczyźnie i języku niemieckim. W tej grupie większość odpowie-
dzi jest nieprawidłowa – rodzaj dla języka niemieckiego wybierany jest poprzez 
analogię do śląskiego. 

Najczęściej transfer ujemny ujawnia się wśród rzeczowników, które:
1. w języku niemieckim mają rodzaj żeński (die), a w mowie górnośląskiej mają 

rodzaj męski. Dzieje się tak, ponieważ niemiecki rzeczownik rodzaju żeńskiego 
ma końcówkę zerową i jest ona automatycznie przenoszona na śląszczyznę; 
w zestawie ćwiczeń, z tej grupy rzeczowników, zawarłam np.: (ten) cajtong / 
die Zeitung, (ten) wuszt / die Wurst, (ten) luft / die Luft;

2. w mowie górnośląskiej są rodzaju męskiego, a w języku niemieckim, zacho-
wując końcówkę zerową, są rodzaju nijakiego; przykładowe rzeczowniki po-
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chodzące z ankiet to: (ten) buch / das Buch, (ten) flugcojg / das Flugzeug, 
(ten) geszeft / das Geschäft, (ten) heft / das Heft, (ten) hemd / das Hemd, 
(ten) klajd / das Kleid, (ten) rad / das Fahrrad;

3. w języku niemieckim stanowią mniejszość, kończąc się na -e, a mimo to są 
rzeczownikami rodzaju męskiego, a w śląszczyźnie są rodzaju żeńskiego po-
przez dodanie końcówki -a, np.: (ta) fisza / der Fisch, (ta) kyjza / der Käse;

4. z punktu widzenia śląszczyzny należą do wyjątków, mając nijaką końcówkę 
-o, podczas gdy ich niemiecki pierwowzór jest rodzaju męskiego, np.: (to) 
larmo / der Lärm.

Drugą dużą grupę błędów językowych stanowią fałszywi przyjaciele tłumacza. 
Marek Laskowski pisze, że na określenie tego zjawiska „polska literatura fachowa 
również oferuje (...) wiele propozycji: homonimia międzyjęzykowa, aproksymaty, 
pułapki leksykalne, pozorne odpowiedniki lub tautonimy”2. 

W drugim pytaniu moich zadań podałam dziesięć niemieckich wyrazów, które 
są przykładami fałszywych przyjaciół, prosząc badanych o ich przetłumaczenie na 
język polski. 

Proszę napisać polskie tłumaczenie do podanych wyrazów: der Schalter / ..., 
der Binder /... , die Krause / ... , durch / ... , die Leber / … , der Schuss / … , 
die Speise / … , kniff / … , die Farbe / … , das Fest / … 

Takie leksemy jak szalter, knif, loifer, kam, szpajza w świadomości bada-
cza-lingwisty nie są fałszywymi przyjaciółmi w podstawowym rozumieniu tego 
terminu. Górnoślązak w początkowym stadium uczenia się języka niemieckiego 
traktuje je – źródło niemieckie i śląski germanizm – jako wyrazy o różnym zna-
czeniu. Dzieje się tak dlatego, jak sądzę, ponieważ znane mi podręczniki do na-
uki języka niemieckiego (poziom A1, A2) przedstawiają przytoczone wyrazy tylko 
w jednym znaczeniu, różnym od tego, które jest zazwyczaj jedynym znaczeniem 
śląskim. Na dalszym etapie nauki wiedza ta powinna być pogłębiana. Większość 
Górnoślązaków uczących się języka niemieckiego, używając tychże wyrazów, wpa-
dała w pułapkę interferencji językowej; 83% ankietowanych podała niewłaściwe 
tłumaczenie niemieckiego wyrazu na język polski. W sytuacji, gdy Górnoślązak 
zaczyna uczyć się języka niemieckiego jako L2, a mowa górnośląska jest jego 
L1, zjawisko to występuje nader często i może stanowić barierę w prawidłowym 
nabywaniu słownictwa. Nauczyciel języka niemieckiego powinien posiadać taką 
wiedzę i czujnie obserwować tok nauki i kompetencje językowe swoich uczniów 
posiadających śląskie korzenie. Musi on przewidzieć, że przy takich słowach, jak 
np. tasza / die Tasche, uczeń pochodzenia śląskiego może popełnić błąd w pisow-
ni. Uważam, że wykładowca raczej nie powinien uprzedzać faktów i z góry mówić 
uczniom o możliwości ewentualnego popełnienia błędu, lecz w momencie, gdy ów 
błąd już się pojawi, wówczas musi wytłumaczyć jego prawdopodobną przyczynę. 

2 M. Laskowski, Deutsche Grammatik im europäischen Dialog, Kraków 2006, s. 3.
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W języku niemieckim często pojawiają się rzeczowniki wielokrotnie złożo-
ne. Na tym polu może wystąpić interferencja morfologiczna i morfosyntaktyczna 
w dziedzinie słowotwórstwa3. Zestawiając ze sobą mowę górnośląską z językiem 
niemieckim i badając wpływy między nimi, stwierdzam, że w tej dziedzinie słowo-
twórczej występuje zazwyczaj tylko pozytywny transfer językowy. Zadaniem numer 
trzy dla respondentów było ćwiczenie o charakterze zamkniętym. Badani zostali 
poproszenie o zbudowanie rzeczowników złożonych, w których każde z dwóch słów 
podstawowych było śląskim germanizmem. 

Podane wyrazy proszę połączyć w pary:  
 oł-, brif-, kris-, brot-, hołzen-, szlag-, aszyn- 
z: -besier, -trejgry, -zupa, -baum, -tasza, -bajny, -zan.

Praktycznie wszyscy respondenci (96%) rozwiązali to ćwiczenie poprawnie. 
Można zatem wysnuć przypuszczenie, że rzeczownikowe złożenia w języku niemiec-
kim nie będą stanowiły dla nich semantycznego i leksykalnego problemu w czasie 
procesu przyswajania języka niemieckiego jako L2. 

Wśród Górnoślązaków uczących się języka niemieckiego pojawiają się jeszcze 
błędy w formie graficznej przy zapisie przyswajanych słów w języku niemieckim. 
To ryzyko istnieje praktycznie przy każdym wyrazie. Nie bez znaczenia są również 
błędne przenoszenia śląskich cech fonetycznych na język niemiecki. Warto uczniom 
zwrócić uwagę na wymowę w języku niemieckim samogłosek przegłaszanych, tzw. 
umlautów. Na wzmiankę zasługują również uproszczenia grup spółgłoskowych, 
w takich wyrazach jak np. krisbaum / der Christbaum. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia błędów jest integralną częścią procesu 
przyswajania języka obcego. Wprawdzie nie można całkowicie ich wyeliminować, 
jednak poprzez analizę przyczyn ich powstania oraz ich rodzajów można je znacznie 
zredukować. Nauczyciel języka obcego musi ku temu wykorzystać wszelkie środki 
dostępne w glottodydaktyce. 

Metodą zapobiegania takim [językowym – A.F.] błędom jest systematyczne 
ćwiczenie oraz – co bardzo ważne – kontrastywne pokazanie różnic i podobieństw 
gramatyki i leksyki4.

By móc ukazać te różnice, wykładowca musi być w pełni świadom możliwości 
wystąpienia interferencji pomiędzy językiem ojczystym (L1) a językiem przyswajanym 
przez uczniów (L2). Ten ujemny transfer przejawia się we wszelkich kategoriach 
języka. Widoczny jest w leksyce, składni, fonetyce, morfologii i w semantyce.

3 J. Czochralski, O interferencji językowej, w: F. Gruczy (red.), Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1974, 
Warszawa 1979, s. 521-545; S. Gniadek, Grammaire contrastive franco-polonaise, Warszawa 1979, 
s. 3.

4  A. Dąbrowska, M. Pasieka, Badania błędów cudzoziemców prowadzone w Szkole Języka Polskiego 
i Kultury dla Cudzoziemców UWr, w: A. Dąbrowska, U. Dobesz (red.), 40 lat wrocławskiej glottody-
daktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Wrocław 2014, s. 14.
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dr Józef Szymeczek 

Prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Uniwersytet Ostrawski

Prawa mniejszości narodowych  
i ochrona języka polskiego  

w Republice Czeskiej
Teoria i praktyka na przykładzie  

szkolnictwa mniejszościowego

Język to podstawowy filar tożsamości narodowej. W przeszłości był niezbędnym 
pierwiastkiem konstytucyjnym procesu tworzenia tożsamości narodowej, zwłaszcza 
w przestrzeni Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególne znaczenie ma dla mniej-
szości narodowych żyjących poza macierzystym państwem. Komunikacja w języku 
macierzystym jest dla przedstawicieli mniejszości narodowych wyrazem własnej 
tożsamości, która wiąże się z określonym etnikum i terenem. To obowiązuje rów-
nież w wypadku polskiej grupy mniejszościowej na Zaolziu w Republice Czeskiej. 

Po zwycięstwie aksamitnej rewolucji zmieniły się warunki kształtujące życie społecz-
no-polityczne w Czechosłowacji (Republice Czeskiej). Dla społeczności mniejszościowych 
pojawiły się zupełnie nowe możliwości działania. Sytuację prawną mniejszości polskiej 
regulowała przede wszystkim Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 
roku wraz z uchwaloną tego dnia Kartą Podstawowych Praw i Wolności oraz dwu-
stronna umowa polsko-czechosłowacka Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską 
i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej 
współpracy sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.

Konstytucja Republiki Czeskiej nie zawiera bezpośrednich regulacji praw-
nych dotyczących sytuacji mniejszości narodowych. Tylko w artykule 6. stanowi, 
że wszystkie decyzje polityczne wychodzą z woli większości, wyrażonej przez 
swobodne głosowanie i że to decydowanie ma na względzie ochronę mniejszo-
ści. Konstytucja Republiki Czeskiej odsyła wszakże do będącej częścią porządku 
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konstytucyjnego Karty Podstawowych Praw i Wolności, która w swym 24. i 25. 
artykule dokładniej precyzuje prawa mniejszości narodowych. Dokument ten jest 
w dużej mierze inspirowany Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 roku, 
Paktami Prawa Człowieka z roku 1966 oraz Europejską Umową o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z roku 19501. Karta Podstawowych Praw 
i Wolności wskazuje w art. 24, że przynależność do jakiejkolwiek mniejszości 
narodowościowej lub etnicznej nie może nikomu zaszkodzić. Natomiast w art. 
25, ust. 1 stwierdzono, że „Obywatelom tworzącym mniejszości narodowościowe 
lub etniczne poręcza się wszechstronny rozwój, zwłaszcza prawo do wspólnego 
z innymi członkami mniejszości rozwijania własnej kultury, do rozpowszechniania 
i otrzymywania informacji w języku macierzystym i zrzeszania się w zrzeszeniach 
narodowościowych”2. 

Karta gwarantuje również mniejszościom prawo do pobierania nauki w swoim 
języku, do używania własnego języka w stosunkach urzędowych oraz prawo do 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących mniejszości narodowościowych 
i etnicznych (art. 25, ust. 2). Natomiast w artykule 3. Karty zaznaczono, iż „Podsta-
wowe prawa i wolności gwarantuje się wszystkim bez różnicy płci, rasy, koloru skóry, 
języka wiary i religii, poglądów politycznych, pochodzenia narodowego i społecznego, 
przynależności do mniejszości narodowościowej lub etnicznej, majątku, urodzenia 
lub pozycji” (art. 3, p. 1) oraz że „Każdy ma prawo swobodnie decydować o swo-
jej narodowości. Zabrania się jakiegokolwiek wpływania na tę decyzję, jak również 
wszelkich form nacisku zmierzającego do wynarodowienia” (art. 3, p. 1)3.

 W 1993 r. Republika Czeska jako samodzielne nowe państwo została człon-
kiem Rady Europy. W związku z członkostwem w tej międzynarodowej organiza-
cji, która zajmuje się między innymi ochroną praw człowieka, Republika Czeska 
została sygnatariuszem kilku znaczących dokumentów prawa międzynarodowego. 
Te według rozdziału 10. Ustawy Republiki Czeskiej są nadrzędnymi dokumentami 
nad wewnątrzpaństwowymi normami prawnymi. Z tego też powodu przyjęcie tych 
dokumentów wymusiło legislacyjne zmiany istniejących ustaw i wytworzenie nowej 
ustawy o prawach członków mniejszości narodowych. Chodzi przede wszystkim 
o Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych czy Europejską Kartę 
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. 

Ratyfikacja Konwencji Ramowej była przełomowym momentem w procesie 
kształtowania ochrony praw mniejszości narodowych w RC po 1989 r. Konwencja 
Ramowa obowiązuje w RC od 01.04.19984. Izba Poselska Parlamentu RC wraz 

1 E. Pałka, J. Szymeczek, Polityka narodowościowa Republiki Czeskiej, w: B. J. Albin, W. Bulak (red.), 
Republika Czeska. Europa Środkowa – dekada transformacji, Wrocław 2005, s. 181-203

2 Karta Podstawowych Praw i Wolności z dnia 16 grudnia 1992 r., w: Konstytucja Republiki Czeskiej 
z 16 grudnia 1992 r., tłumaczenie i wstęp M. Kruk, Warszawa 2000.

3 Karta Podstawowych... (zob. przypis nr 2).
4 J. Szymeczek, Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności 

i podwójnego nazewnictwa, w: S. Senft, A. Trzecielińska (red.), Colloquium Opole 2007. Mniejszości 
narodowe i etniczne – edukacja i kultura, Opole 2008, s. 113-121.
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z wyrażeniem zgody na ratyfikację Konwencji Ramowej przyjęła towarzyszące 
ratyfikacji rozporządzenie (Usnesení Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR nr 
561/1997 z 6.11.1997), którym zobowiązała rząd RC do przeprowadzenia analizy 
norm legislacyjnych w stosunku do mniejszości narodowych i zaproponowania 
potrzebnych zmian, które ustawodawstwo czeskie miały doprowadzić do zgodności 
z tezami zawartymi w Konwencji Ramowej. To stało się impulsem do rozpoczęcia 
prac nad brzmieniem nowej Ustawy o prawach członków mniejszości narodowych, 
które uwieńczone były przyjęciem tejże ustawy przez Izbę Poselską Parlamentu 
RC w dniu 10.07.2001 i nowelizacją niektórych ustaw. 

W myśl Ustawy o prawach członków mniejszości narodowych i o zmianie 
niektórych ustaw nr 273/20015 członkom mniejszości narodowych przysługuje 
prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach o charakterze narodowościowym, 
w partiach politycznych i ruchach politycznych (§ 5), a przynależność do mniejszości 
narodowej nie może przynosić nikomu jakiejkolwiek ujmy (§ 4, p. 1). Członkowie 
mniejszości narodowej mają również prawo do używania swego imienia i nazwiska 
w języku mniejszości narodowej (§ 7) i prawo do tego, by nazwy miejscowości, 
w których żyją, nazwy ulic, budynków użyteczności publicznej, budynków admini-
stracji publicznej i lokali wyborczych występowały także w języku mniejszości (§ 8, 
p. 1). Ustawa przyznaje również prawo do posługiwania się językiem mniejszości 
narodowej w kontaktach urzędowych i przed sądem (§ 9) oraz do stosowania jęo-
zyka mniejszości w sprawach wyborczych (§ 10). Ustawa potwierdza także prawo 
członków mniejszości narodowych do kształcenia we własnym języku w szkołach 
i przedszkolach (§ 11), jak również prawo do zachowania i rozwoju własnego 
języka, kultury i tradycji, przy czym państwo ma stwarzać ku temu warunki oraz 
wspierać programy i inicjatywy dotyczące teatru, muzeów, galerii, bibliotek, dzia-
łalności dokumentacyjnej i innej aktywności członków mniejszości narodowych 
(§ 12). Obowiązkiem państwa jest także udzielanie wsparcia dla mniejszościowej 
prasy i audycji telewizyjnych (§ 13). Istotne znaczenie ma zapis ustawy mówiący 
o prawie członków mniejszości narodowych do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, społecznym i gospodarczym oraz sprawach publicznych, szczególnie 
dotyczących mniejszości narodowej, do której należy dana osoba na poziomie 
gminy kraju i całego państwa (§ 6, p. 1). Realizacji przepisu ma służyć między 
innymi działalność Rady ds. Mniejszości Narodowych, którą władza traktuje jako 
organ doradczy i inicjujący w kwestiach dotyczących mniejszości narodowych  
(§ 6, p. 2, p. 3), i w której przynajmniej połowę członków stanowią przedstawiciele 
mniejszości narodowych (§ 6, p. 4).

Ustawa o prawach członków mniejszości narodowych nie ma charakteru 
kodeksu praw mniejszości. Zawiera tylko podstawowe prawa mniejszości, a tam, 

5 Zákon ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 
zákonů, Sbírka zákonů č. 273/2001. Ustawa dostępna na stronie www.mzv.cz. Omówienie ustawy 
szerzej w: J. Szymeczek, Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin, Ostrava 
2011, s. 18-23.
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gdzie jest regulacja określona specjalną ustawą, odsyła do istniejącego przepi-
su. Ustawa pełni funkcję ustawy ogólnej (lex generalis) w dziedzinie regulacji 
praw mniejszości narodowych, z tym że dokładne brzmienie regulacji praw 
mniejszości zawierają specjalne ustawy, do których ustawa ogólna odsyła (lex 
specialis). W stosunku do mniejszości narodowych chodziło w chwili powstania 
Ustawy mniejszościowej o 15 ustaw, które gwarantowały mniejszościom różne 
konkretne prawa6.

Później przyjęcie Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościo-
wych wymusiło kolejne nowelizacje istniejących ustaw. W Republice Czeskiej Karta 
weszła w życie z dniem 1 marca 2007 roku7. W dzienniku umów międzynarodo-
wych jest opublikowana pod numerem 15/2007. Na podstawie Karty język polski 
chroniony jest w następujących dziedzinach: wykształcenie (edukacja, szkolnictwo), 
sądownictwo, administracja publiczna, służby publiczne, środki masowego prze-
kazu, działalność kulturalna i ośrodki kultury, życie gospodarcze i publiczne oraz 
wymiana transgraniczna8. 

6 Ustawa Szkolna nr 29/1984 Sb., § 3 określała prawo do nauki w języku mniejszości narodowej (później 
zastąpiona Ustawą Szkolną 561/2004 Sb.); Ustawa nr 483/1991 Sb. o Czeskiej Telewizji, § 2 określa, 
że jednym z zadań telewizji jest rozwijanie i utrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych i etnicz-
nych; Ustawa nr 484/1991 Sb. o Czeskim Radiu, § 2 określa, że jednym z zadań radia jest rozwijanie 
i utrzymywanie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych; Ustawa nr 83/1990 Sb. o zrzeszaniu 
obywateli umożliwia założenie organizacji społecznych mniejszości narodowych; Ustawa nr 99/1963 Sb. 
o obywatelskich sprawach sądowych, § 18 stanowi prawo do stosowania przed sądem ds. obywatel-
skich języka macierzystego mniejszości narodowej; Ustawa nr 335/1991 Sb. o sądach i sądownictwie, 
§ 7 stanowi prawo do stosowania przed sądem ogólnie języka macierzystego mniejszości narodowej; 
Ustawa nr 141/1961 Sb. o sprawach karnych przed sądem, § 2 stanowi prawo do stosowania przed 
sądem w sprawach karnych języka macierzystego mniejszości narodowej; Ustawa nr 182/1993 Sb. 
o Sądzie Ustawodawczym, § 33 stanowi prawo do stosowania przed tym sądem języka macierzystego 
mniejszości narodowej; Ustawa nr 563/1991 Sb. o księgowości, § 12 dopuszcza możliwość stosowania 
języka mniejszości przy prowadzeniu księgowości; Ustawa 202/1990 Sb. według brzmienia Ustawy nr 
63/1999 Sb. o loteriach i innych grach podobnych, § 46 stanowi możliwość, aby członek mniejszości 
narodowej występował w swym języku przed kontrolnym organem państwowym regulującym tę dzie-
dzinę z udziałem tłumacza, którego sobie sam zapewni; Ustawa 337/1992 Sb. o administracji podatków 
i opłat, § 3 umożliwia obywatelom RC innej niż czeska narodowości występować przed administratorem 
podatków we własnym języku macierzystym; Ustawa nr 128/2000 Sb. o gminach, § 29 umożliwia 
stosowanie nazw gminy, jej części, ulic i przestrzeni publicznej oraz nazw budynków organów państwo-
wych i samorządowych również w języku mniejszości narodowej oraz reguluje warunki, na podstawie 
których może zostać powołany w gminach komitet ds. mniejszości narodowych; Ustawa nr 131/2000 
Sb. o głównym mieście Pradze, § 78 ustala warunki założenia komitetu dla mniejszości narodowych 
w głównym mieście Praga; Ustawa nr 129/2000 Sb. o województwach, § 78 ustala warunki założenia 
komitetu dla mniejszości narodowych w województwach; Ustawa nr 301/2000 Sb. o metrykach, imieniu 
i nazwisku, § 62 umożliwia zapisywanie imienia, a § 69 nazwiska w formie języka mniejszościowego, 
która nie odpowiada zasadom pisowni czeskiej.

7 J. Szymeczek (zob. przypis nr 4), s. 120. 
8 Dokładne omówienie zastosowania Karty w Republice Czeskiej w: J. Szymeczek, Stosowanie Europej-

skiej karty języków mniejszościowych lub regionalnych w Republice Czeskiej, w: M. Lis, Ł. Jarczak, 
L. Drożdż (red.), Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, 
Opole 2013, s. 61-68.
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W swym wystąpieniu swoją uwagę wybiórczo skoncentruję tylko na stoso-
waniu języka polskiego w systemie edukacji. Tradycje szkolnictwa polskiego na 
Zaolziu swymi korzeniami sięgają aż do czasów oświecenia pod koniec XVIII 
w. Współczesne ramy legislacyjne szkolnictwa z polskim językiem nauczania 
w RC wytyczają § 11 Ustawy nr 273/2001 o prawach członków mniejszości 
narodowych i § 13, ustęp 2 Ustawy Szkolnej nr 561/2004. § 14 tejże ustawy 
podaje warunki dla kształcenia członków mniejszości narodowych. Nakłada na 
gminy, województwa lub ministerstwo szkolnictwa obowiązek zabezpieczenia 
członkom mniejszości narodowych wykształcenia w języku macierzystym na 
poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Szkoły z innym niż czeski 
językiem nauczania zakładają gminy, w których żyje według ostatniego spisu 
ludności przynajmniej 10% obywateli narodowości innej niż czeska. Szkoły, 
które już istnieją, funkcjonują nawet w gminach, gdzie mniejszość nie osiąga 
10% progu liczebności. Polacy na Zaolziu są jedyną mniejszością w Republice 
Czeskiej, która ma kondycję, doświadczenie i sprawność utrzymania nauczania 
w macierzystym języku. W Republice Czeskiej działa aktualnie sieć polskich pla-
cówek szkolnych składająca się z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum 
i polskich klas w jednej szkole średniej. Całe szkolnictwo polskie skupia się na 
terytorium powiatów Karwina i Frydek-Mistek. W obecnej chwili (2014) działają 
na Zaolziu 33 przedszkola z polskim językiem nauczania (większość z nich jest 
podporządkowana dyrekcji szkoły polskiej lub czeskiej), do których uczęszcza 
852 dzieci, 15 małoklasowych szkół9 i 10 pełnych z polskim językiem nauczania 
(1781 uczniów), gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie 
i klasy z polskim językiem nauczania w Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie 
(razem 383 uczniów). Szkoły polskie mają niższe limity potrzebne do utworzenia 
klasy. Kiedy i te nie spełniają wymogów, istnieje możliwość stosowania wyjąt-
ków. W polskich szkołach minimalna przeciętna liczba uczniów w klasach szkoły 
podstawowej wynosi 12, w szkołach czeskich liczba ta wynosi 17. W związku 
z malejącą liczbą uczniów w naszych szkołach coraz częściej pojawiają się klasy 
łączone – tzn., że w jednej klasie uczy się więcej roczników. W gminie Stonawa 
nauka w języku polskim została zachowana nawet przy liczbie ośmiorga dzieci. 
Sytuacja taka powoduje, że szkolnictwo polskie jest kosztowniejsze, ale kiedy 
gmina godzi się z takim stanem, to szkoła (klasa) może istnieć. Uczciwie trze-
ba powiedzieć, że polskie szkolnictwo narodowościowe jest w czeskim syste-
mie uprzywilejowane i traktowane łagodniej niż nakazują europejskie standardy 
ochronne, do których się Republika Czeska zobowiązała. 

9 Tzw. małoklasówki to szkoły, które posiadają tylko pierwszy stopień nauczania, czyli pięć roczników 
dla uczniów w wieku 6-10 lat.
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System organizacyjny szkolnictwa polskiego w Czechach obecnie wygląda 
następująco:
– Przedszkola, 3 roczniki, 3-6 lat;
– I stopień szkoły podstawowej, 5 roczników, 6-10 lat;
– II stopień szkoły podstawowej, 4 roczniki, 11-15 lat;
– Szkoły ponadpodstawowe: gimnazjum10, szkoły średnie, 4 roczniki. 

Szkoły są częścią systemu edukacyjnego Republiki Czeskiej w pełnym wy-
miarze programów nauczania. Nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w ję-
zyku polskim, oprócz języka czeskiego (od drugiej klasy), który jest oczywiście 
obowiązkowy. Uczniowie w 3. roczniku szkoły podstawowej rozpoczynają naukę 
języka obcego (język angielski). Na drugim stopniu szkoły podstawowej placówki 
szkolne mają obowiązek zaproponować uczniom kolejny język obcy (najczęściej 
niemiecki, hiszpański lub włoski). 

Szczególnie ważnym zagadnieniem w sprawnym funkcjonowaniu szkolnictwa 
narodowościowego jest wykształcona kadra nauczycieli. Nauczyciele są absolwen-
tami wyższych uczelni pedagogicznych w RC i w Polsce. Dyrektorowie poszcze-
gólnych placówek szkolnych dbają, by ich nauczyciele posiadali odpowiednie 
wykształcenie i z potrzebną specjalizacją, co nie zawsze się udaje. Nauczyciele 
regularnie dokształcają się na kursach organizowanych również przez instytucje 
w Polsce. Na ośmiu uniwersytetach w RC można język polski studiować jako sa-
modzielny kierunek (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, 
Plzeň, Ústí na Labem).

Dla potrzeb polskiego szkolnictwa z dniem 1 stycznia 1995 roku zostało 
powołane przez czeskie Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fi-
zycznego – Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie. Jest to jedyna tego typu 
placówka w Republice Czeskiej, która jest instytucją doskonalenia zawodowego, 
kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, otwartą na in-
nowacje, dążącą do podkreślenia tożsamości i specyfiki Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 Do podstawowych działań placówki należy:
– doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych
– pomoc metodyczna i dydaktyczna dla placówek oświatowych z polskim  

językiem nauczania
– wydawanie pomocy metodycznych – Jutrzenka i Ogniwo
– organizacja konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży
– kształcenie ustawiczne
– czesko-polska współpraca transgraniczna
– współpraca europejska
– biblioteka pedagogiczna.

10 Odpowiednik w Polsce to liceum.
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Państwo czeskie wywiązuje się ze swych zobowiązań, jednak w wielu wy-
padkach lokalne władze samorządowe nieprzychylnie ustosunkowują się do roz-
wiązywania niektórych kwestii związanych ze szkolnictwem mniejszościowym. 
Najbardziej jaskrawe wypadki złej woli miały miejsce w Piosku (1997)11, gdzie 
niepotrzebnie zlikwidowano polskie przedszkole i w Trzyńcu (2006–2007)12, gdzie 
próbowano zlikwidować jedną z dwu istniejących w tym mieście szkół z polskim 
językiem nauczania (bez powodzenia).

11 J. Ryłko, Tożsamość Polaków na Zaolziu, w: M. Szwed (red.), Wielokulturowość bogactwem Europy, 
Opole 2012, s. 113-121.

12 L. Drożdż, Szkolnictwo polskie na Zaolziu w XXI wieku, w: S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, Colloquium 
Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne – edukacja i kultura, Opole 2008, s. 122-130.
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doc. dr Mirosław Dawlewicz 

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

Szkolnictwo polskie na Litwie  
– historia i stan obecny 

Przez cały okres powojenny polskie szkolnictwo było i pozostaje nadal podsta-
wowym czynnikiem zapewniającym Polakom na Litwie utrzymanie mowy ojczystej 
oraz tożsamości narodowej.

Przeszło ono znamienną ewolucję po II wojnie światowej. Lata powojenne 
w dziejach szkoły polskiej na Litwie można podzielić na trzy okresy: lata 1944–1953, 
1953–1988 oraz  ostatnie dwudziestolecie1.

Pierwszy okres – to pierwsze dziesięciolecie po wojnie, które charakteryzowa-
ło się ciągłością i kontynuowaniem tradycji polskiej szkoły lat międzywojennych2. 
Był to też szczytowy okres rozwoju polskiego szkolnictwa na Litwie. Funkcjono-
wały wówczas 263 szkoły z polskim językiem wykładowym i 82 szkoły mieszane, 
z równoległymi klasami polskimi. Naukę pobierało w nich ok. 27.000 osób, co 
stanowiło 7% wszystkich uczniów Litwy. Należy jednak pamiętać, że w szkołach 
tych uczono po polsku, ale nauczanie pozbawione było treści narodowych na rzecz 
wprowadzenia kultury rosyjskiej.

1  Podział ten, jak też dane liczbowe, podaję za Józefem Kwiatkowskim, wieloletnim prezesem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej na Litwie. Zob. m.in. Szkolnictwo polskie na Litwie w latach powojennych 
w świetle statystyki, Kurier Wileński nr 157 z 14 VIII 1997, s. 6-8. W styczniu 1998 roku ukazało 
się opracowanie Departamentu ds. Problemów Regionalnych i Mniejszości Narodowych przy Rządzie 
Republiki Litewskiej pt. Informacja o stanie realizacji artykułów 13, 14, 15 i 16 Traktatu między Re-
publiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
reglamentujących ochronę praw mniejszości narodowych, zawierające dane o stanie szkolnictwa 
polskiego w Republice Litewskiej. Zob. Kurier Wileński nr 16 z 24 I 1998, s. 3-4.

2 Sytuację szkolnictwa polskiego w Wilnie i na Wileńszczyźnie w pierwszych latach powojennych opisano 
m.in. we wspomnieniach Barbary Znajdziłowskiej, Na Ostrobramskiej..., Magazyn Wileński nr 6, 1990, 
s. 12; B. Noniewicza, Moja Nowa Wilejka, Magazyn Wileński nr 23, s. 13; B. Sidorowicz, Stara baśń 
Nowej Wilejki, czyli jak kształtowała się osobowość dziecka w latach 40., Magazyn Wileński nr 2, 
1998, s. 10-11; K. Adamowicz, Zawsze wierni Piątce, Wilno 2014 i in.
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Po roku 1953 obserwuje się stały i systematyczny spadek liczby szkół i klas 
polskich. Wielki spadek liczby szkół w tym okresie spowodowany był tzw. drugą 
falą repatriacji Polaków z lat 1955–1957, w wyniku której do Polski wyjechało 
około 48 tys. osób3. Po drugie, wiele małych szkół początkowych połączono, 
tworząc większe szkoły. Kolejną przyczynę zmniejszania się liczby szkół w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stanowił brak uczniów, w wyniku czego 
rocznie zamykano kilka szkół polskich. U źródeł tego zjawiska leżało przekonanie 
wielu rodziców Polaków, że szkoła polska nie otwierała ich dzieciom drogi do 
szkół wyższych ani nie ułatwiała późniejszego awansu społecznego, dla osiągnięcia 
którego decydująca była biegła znajomość przede wszystkim języka rosyjskiego, 
w mniejszym stopniu litewskiego4. Był to okres nasilającej się polityki rusyfika-
cyjnej prowadzonej przez ówczesne władze.

Wraz z odrodzeniem i uzyskaniem przez Litwę niepodległości, od roku 1989 
rozpoczyna się nowy etap – odrodzenia i rozwoju szkolnictwa polskiego na Litwie. 
Tendencję tę ilustruje w pewnym stopniu tabela5.

W ciągu ostatnich kilku lat widoczny był wzrost ogólnej liczby uczniów uczą-
cych się w języku polskim. Szczególnie wzrosła liczba kompletów w klasach po-
czątkowych.

3 W wyniku dwóch fal tzw. repatriacji w latach 1945–1947 i 1955–1957 do Polski wyjechało ponad 200 
tys. osób, w tej liczbie ok. 100 tys. Polaków z Wilna. Repatriacja objęła przede wszystkim inteligencję 
polską, pozbawiając mniejszość polską na Litwie warstwy wykształconej. Zob. J. Czerniakiewicz, Re-
patriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, Warszawa 1987; J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR 
w latach 1939–1986. Z przedmową Jego Ekscelencji Pana Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, 
Londyn 1988, s. 275; P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997 i in.

4  Zob. G. Błaszczyk, Litwa współczesna, Warszawa–Poznań 1992, s. 328; I. Masojć, Czynniki kształ-
tujące świadomość językową Polaków na Litwie po drugiej wojnie światowej, w: J. A. Rieger (red.), 
Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII, Warszawa 1996, s. 29.

5 Niektóre liczby są sporne. Najbardziej wiarygodne są dane prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie 
Józefa Kwiatkowskiego. Por. J. Kwiatkowski, Szkolnictwo polskie na Litwie..., op. cit. (zob. nr 1),  
s. 6-8, S. Vaitiekus, Polacy Litwy. (Informacja statystyczno-analityczna o położeniu i sytuacji życiowej 
polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej), Vilnius 1995, s. 17 oraz A. Koprukowiak, 
Zmiany programowe w polskojęzycznych szkołach na Litwie, w: H. Kubiak, T. Paleczny, J. Rokicki, M. 
Wawrykiewicz (red.), Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 167.

Szkoły i klasy polskie na Litwie w latach 1988–1997

Rok szkolny Liczba 
szkół

Liczba uczniów

1988/89 92 9.995
1989/90 110 10.613

1990/91 123 11.407
1993/94 127 15.312
1996/97 124 19.212
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Praktyka wskazywała na widoczne zmiany w postawach rodziców Polaków co do 
nauczania ich dzieci w szkołach polskich. Wyrazem tego było zwiększanie się liczby 
uczniów w szkołach polskich do 19.212, mimo że liczba szkół z językiem polskim 
nieznacznie się zmniejszała – do 124 w roku 1996/1997. Taki stan był wynikiem 
faktu, iż Polacy przestali posyłać dzieci do szkół rosyjskich, tak jak to było w okresie 
poprzednim. Zwiększyła się zatem liczba uczniów w szkołach polskich. Wiele dzieci 
polskiego pochodzenia nie uczęszczało jednak do szkół polskich, gdyż nastąpiło z kolei 
zjawisko oddawania dzieci do szkół litewskich. Część rodziców preferowała (bardzo 
często preferuje również obecnie) szkoły i przedszkola z językiem litewskim, gdyż dobra 
znajomość litewskiego ułatwia start na studia i umożliwia szybszy awans społeczny.

Obok szkół wyłącznie polskich funkcjonowały również szkoły dwujęzyczne, 
polsko-litewskie lub polsko-rosyjskie oraz szkoły trójjęzyczne, polsko-litewsko-
-rosyjskie. W roku 1997 ze 124 szkół, w których były klasy z polskim językiem 
nauczania, 58 było z wyłącznie polskimi klasami, a 66 stanowiły   szkoły mieszane 
– dwu- i trójjęzyczne. W okresie tym w republice prowadzono wzmożoną pracę 
nad rozdzieleniem dwu- i trójjęzycznych szkół na samodzielne szkoły narodowe.

Szkoły polskojęzyczne na Litwie istnieją przede wszystkim w tych rejonach, 
w których ludność polska stanowi znaczny odsetek, tzn. w rejonach: wileńskim, 
solecznickim, trockim, szyrwinckim, święciańskim6.

Rozmieszczenie Polaków na Litwie7

Nowym zjawiskiem w systemie oświatowym Litwy stały się polskojęzyczne 
przedszkola. Pierwsze grupy polskie w przedszkolach powstały we wrześniu 1988 
roku. Najwięcej takich grup powstało w nowych dzielnicach Wilna – w Justynisz-
kach (lit. Justiniškės), Karolinkach (lit. Karoliniškės), Leszczynkach (lit. Lazdynai).  
Na początku 1997 roku do polskich grup w przedszkolach uczęszczało 2.344 dzieci, 
zarejestrowano 119 grup z językiem polskim8. 

Wraz ze wzrostem liczby polskich przedszkoli wzrosło też zapotrzebowanie na 
fachową kadrę wychowawczyń. W tym celu w roku 1989 w Wileńskiej Pomaturalnej 
Szkole Pedagogicznej w Nowej Wilejce (lit. Naujoji Vilnia) utworzono polską grupę 
na kierunkach wychowanie przedszkolne i początkowe.

6  Głównym skupiskiem Polaków na Litwie jest okręg wileński, gdzie Polacy stanowią 26,11%. W samym 
Wilnie mieszka 101.526 osób (ok. 20%) narodowości polskiej. Najwięcej procentowo Polaków mieszka 
w rejonie solecznickim (80% ludności), w tym najwięcej w gminach Ejszyszki i Miedniki (odpowiednio 
93,5% i 93,2% ludności), rejonie wileńskim (63,5% ludności), w rejonie trockim (33,2% ludności) i rejonie 
święciańskim (28%). Zamieszkują też w rozproszeniu resztę kraju, w przeszłości na Kowieńszczyźnie 
stanowili większość ludności. Zob. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997.

7 Źródło: Spis powszechny z 2001 r., zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_na_Litwie.
8 Zob. H. Ostrowska, Szkoła się zaczyna w przedszkolu, Nasza Gazeta nr 26 z 28 VI–4 VII 1994, s. 1.; 

M. Kalczyńska, Szkolnictwo polskojęzyczne na Litwie w latach 1980–1990, w: H. Kubiak, T. Paleczny, 
J. Rokicki, M. Wawrykiewicz (red.), Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1992, s. 185-186.
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Obok szkół ogólnokształcących działają w Wilnie szkoły zawodowe i technika 
z klasami polskimi. Należy do nich m.in. Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu 
i Rolnictwa (wcześniej – Wileńska Pomaturalna Szkoła Rolnicza) w Białej Wace 
(lit. Baltoji Vokė), mająca charakter szkoły półwyższej (studia trwają 2,5 roku). 
W 2013 roku Szkoła ta obchodziła jubileusz 60-lecia swego istnienia. 

W szkole zawodowo-technicznej w Bukiszkach (lit. Bukiškės) koło Wilna kształci 
się kadrę podstawowego i średniego szczebla dla rolnictwa. Niektóre przedmioty 
są tu wykładane w języku polskim. Grupy z polskim językiem nauczania są również 
w szkole rolniczej w Dziewieniszkach (lit. Dieveniškės).

Niestety, w 1992 i 1993 roku z braku chętnych nie powiodły się próby utwo-
rzenia grup z polskim językiem wykładowym w Wileńskiej Wyższej Szkole Kultury9.

Poziom wykształcenia Polaków na Litwie jest wciąż niższy niż poziom wy-
kształcenia innych narodowości zamieszkujących Litwę. Jednakże w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia obserwuje się dążność młodych Polaków do zdobycia wykształcenia 
wyższego. Wskaźnik procentowy wstępujących na wyższe studia absolwentów szkół 
polskich na Litwie jest wyższy albo równy średniej republikańskiej. Od 1970 do 
1989 roku liczba Polaków legitymujących się wyższym wykształceniem wzrosła 4,5 
razy. Absolwenci szkół z polskim językiem nauczania pomyślnie zdają na studia 
i kontynuują naukę w uczelniach na Litwie.

Nowym zjawiskiem w dziejach szkolnictwa polskiego na Litwie stała się możli-
wość wyjazdu od 1989 roku na studia do Polski. Obecnie na uczelniach wyższych 

9  Zob. S. Vaitiekus, Polacy Litwy..., op. cit. (zob. nr 5), s. 27.

Udział procentowy ludności polskiej wśród mieszkańców poszczególnych rejonów.
Liczebność Polaków w poszczególnych rejonach.
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w Polsce ok. tysiąca młodych Polaków z Litwy studiuje na różnych kierunkach 
(np. polonistyka, historia, nauczanie początkowe, matematyka, medycyna itd.)10.

Ze szkołami związana jest ściśle sprawa kadry nauczycielskiej. Kształceniem 
nauczycieli dla szkół polskich na Litwie zajmowało się początkowo, przez pierwsze 
lata powojenne, Seminarium Nauczycielskie w Trokach, mające jeszcze tradycje 
przedwojenne11. W latach 1951–1961 obowiązki te przejął Instytut Nauczycielski 
w Nowej Wilejce (lit. Naujoji Vilnia). Przygotowywano tam nauczycieli języka polskie-
go, historii, biologii, chemii, matematyki, fizyki. W roku 1961 Instytut Nauczycielski 
został połączony z Wileńskim Państwowym Instytutem Pedagogicznym (od 1992 
roku – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, obecnie – Litewski Uniwersytet Edukolo-
giczny). Utworzono tam wówczas Wydział Języka Polskiego i Literatury. Polonistyka 
w Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (ostatnio funkcjonuje w strukturze Wy-
działu Filologicznego jako Centrum Dydaktyki, Kultury i Języka Polskiego) od kilku 
dziesięcioleci jest podstawową placówką kształcącą nauczycieli dla szkół polskich. 
Nie byli to wyłącznie poloniści. By uzupełnić brak nauczycieli innych przedmiotów, 
studia polonistyczne łączono z historią, geografią, rusycystyką, nauczaniem począt-
kowym i innymi kierunkami. Wybór drugiej specjalności był wcześniej ustalany12.

Od dwudziestu lat w języku polskim można studiować również na Uniwersytecie 
Wileńskim, gdzie w roku 1993 powstała Katedra Filologii Polskiej (od 2007 roku – 
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego). W odróżnieniu od Litewskiego 
Uniwersytetu Edukologicznego studiować tu mogą też absolwenci szkół litewskich 
i rosyjskich13. W latach 1997–2012 obronione zostały 293 prace bakalaureackie 
(licencjackie) oraz 16 magisterskich. Pięcioro absolwentów polonistyki Uniwersy-
tetu Wileńskiego odbyło studia doktoranckie w Polsce i uzyskało stopnie naukowe. 
Pracownicy Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego współpracują 
ściśle ze szkołami polskimi na Wileńszczyźnie, wspólnie z kolegami z Centrum 
Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego 

10  Według najnowszych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w minionym roku akade-
mickim 2013/14 w Polsce studiowało 834 studentów i doktorantów z Litwy (warunkiem ubiegania się 
o stypendium jest posiadanie Karty Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie). Źródło: <http://
zw.lt/wilno-wilenszczyzna/polacy-z-litwy-coraz-czesciej-studiuja-w-polsce/> [dostęp: 2014-10-08]. Zob. 
też M. T. Mazur, W. Miodunka, Sprawność kształcenia Polaków ze Wschodu i z Czech przyjętych na 
studia w Polsce w latach 1988–1990, Przegląd Polonijny 1996, z. 3 (81), s. 116-126.

11 M. Łysakowska, Dzieje Seminarium Nauczycielskiego w Trokach, Nasza Gazeta nr 39 z 27 IX–3 X 
1994, s. 5.

12 Więcej o dziejach polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w: B. Dwilewicz, H. Tur-
kiewicz (red.), Między dawnymi i młodszymi laty… 50-lecie polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego, Wilno 2011.

13 O historii i stanie współczesnym polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim w artykule: 
 M. Dawlewicz, Dzieje i współczesność polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Współpraca z zagranicą, 

w: M. Dawlewicz (red.), Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i języ-
kowe, Wilno 2009, s. 325-335; tegoż: A. Burzyńska-Kamieniecka, M. Misiak, J. Kamieniecki (red.), 
Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Stan współczesny, w: Przeszłość i teraźniejszość edukacji 
na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury, Wrocław 2013, s. 75-84. 
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są od lat członkami komisji sprawdzającej podczas eliminacji krajowych Olimpiad 
Języka i Literatury Polskiej na Litwie. Owocem współpracy z polonistami ze szkół 
wileńskich są podręczniki autorstwa Teresy Daleckiej (wspólnie z Teresą Król) 
Radość czytania dla klasy IX (Kaunas 2007) i Zamyślenie nad słowem dla klasy 
X (Kaunas 2008) oraz Kingi Geben (wspólnie z Elwirą Bielawską) Oswajanie słów. 
Podręcznik do nauczania języka polskiego dla klasy VII (Kaunas 2007). W 2005 
roku ukazała się też pomoc dydaktyczna dla szkół polskich – Antologia literatury 
polskiej. Cz. II Romantyzm – pozytywizm, dla klasy XI, opracowana przez Irenę 
Fedorowicz (Cz. I Od starożytności do oświecenia, opracowała Danuta Szejnicka). 
Kolejny przykład współpracy z nauczycielami szkół polskich – to organizowanie 
tematycznych seminariów, mających na celu podnoszenie kwalifikacji polonistów. 
Prelegentami podczas tych seminariów są zarówno pracownicy Centrum Poloni-
stycznego, jak i  zapraszani przez nich naukowcy z różnych ośrodków w Polsce. 

W 1990 roku naukowcy ze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy wysu-
nęli koncepcję utworzenia Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Uczelnia ta długo nie 
miała akceptacji prawnej14. Istniały w niej 3 wydziały: humanistyczny, przyrodniczy 
oraz ekonomii i prawa. Studenci tejże uczelni kończyli studia i uzyskiwali dyplomy 
w uczelniach w Polsce na podstawie umów z Uniwersytetem Polskim w Wilnie.

W 2007 roku w Wilnie został utworzony Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
Filii Uniwersytetu w Białymstoku (jest to jedyna zagraniczna filia uniwersytecka 
działająca na Litwie). W ciągu siedmiu lat funkcjonowania w Wilnie Filii UwB dy-
plomy tej uczelni uzyskało 361 absolwentów15. 

Nauczanie w szkołach polskich na Litwie odbywa się na podstawie ujedno-
liconych programów i podręczników opracowanych i wydawanych w Republice 
Litewskiej. Są one tłumaczone na język polski z języka litewskiego (do niedawna 
– również z języka rosyjskiego). Podręczniki do nauki języka i literatury polskiej są 
pisane przez nauczycieli ze szkół z polskim językiem wykładowym, ostatnio przy 
współpracy z polonistami Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego Uniwersytetu 
Edukologicznego oraz  autorami z Polski16.

Szkoła polska na Litwie po II wojnie światowej przeszła zasadnicze zmiany 
organizacyjne, programowe i funkcjonalne. Od kilku lat prowadzi się w republice 
pracę nad reformą szkolnictwa. Polega ona na zmianie struktur szkoły ogólno-
kształcącej, treści i form nauczania, na opracowywaniu nowych podręczników 
i programów.

14 18 maja 1998 roku Urząd Rejestru w samorządzie m. Wilna dokonał rejestracji Uniwersytetu Polskie-
go w Wilnie jako instytucji użyteczności publicznej – Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Zob.  
A. Makowska, Uniwersytet Polski w Wilnie 1990–1998, Nasza Gazeta nr 31, z 30 VII–5 VIII 1998, 
s. 5; A. Romanowski, Uniwersytet Polski w Wilnie, Tygodnik Powszechny nr 23, 7 VII 1998, s. 3.

15 Zob. I. Klimaszewska, Ogniwo łączące narody, Tygodnik Wileńszczyzny, dodatek Rota nr 31, z 31 
VII–6 VIII 2014, s. 1, 6.

16 Redakcja Podręczników w Języku Polskim została utworzona w styczniu 1951 roku przy ówczesnym 
Wydawnictwie Pedagogicznym (obecnie Šviesa) w Kownie. Zob. Nasze wywiady, Magazyn Wileński 
nr 11, 1991, s. 10-11.
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Niepokój budzi jednak liczba uczniów w polskich szkołach na Litwie, która 
zmniejsza się w zatrważającej progresji. Po roku 2000 obserwuje się stały i syste-
matyczny spadek liczby szkół i klas polskich. Jeszcze w roku szkolnym 2000/2001 
w polskich szkołach naukę pobierało 22.303 uczniów, zaś w roku 2014/2015 – już 
tylko ok. 12 tys. uczniów, co stanowi 3,3% ogółu uczniów na Litwie. Tych liczb 
nie da się wytłumaczyć tylko przyczynami naturalnymi. Według badaczy, praw-
dziwych problemów polskiej oświaty na Litwie należy szukać przede wszystkim 
w niżu demograficznym, na skutek którego coraz mniej dzieci przychodzi do szkół, 
nieatrakcyjności polskich szkół (podobnie jak w latach 1989–1999  współcześnie 
do szkół polskich uczęszcza zaledwie połowa polskich dzieci, część rodziców 
preferuje szkoły i przedszkola z językiem litewskim, gdyż dobra znajomość litew-
skiego ułatwia start na studia i umożliwia szybszy awans społeczny) i powolnym, 
ale nieuchronnym zmniejszaniu się ogólnej liczby Polaków na Litwie17.

17 W Republice Litewskiej mieszka (według ostatniego spisu ludności z 2011 r.) 212.800 osób naro-
dowości polskiej. Według oficjalnego spisu ludności Polacy stanowią na Litwie ok. 6,6% wszystkich 
mieszkańców, są oni największą mniejszością narodową Republiki. Dla porównania: w 1989 r. i 2001r. 
Polacy na Litwie stanowili odpowiednio – 258.000 (7,0%) oraz 235.000 (6,7%) ogółu mieszkańców 
RL. Źródło: Vilniaus apskrities gyventojai pagal lytį, amžių, tautybę ir tikybą, Lietuvos statiskos  
departamentas, Vilnius 2002. Zob. m.in. A. Radczenko, Reforma polskiego szkolnictwa na Litwie,  
w: Biuletyn Wschodni nr 4/2011, Bielsko-Biała 2011 oraz J. Lisiewicz, Liczby i procenty – obiektywny 
wskaźnik, Magazyn Wileński nr 9, 2014, s. 1-2.
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dr Kinga Geben 

Uniwersytet Wileński

Zmiany tożsamościowe i językowe 
polskiej mniejszości narodowej  

na Litwie

Wstęp 

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Czy nastę-
pują zmiany tożsamościowe i językowe polskiej mniejszości narodowej na Litwie? 
W jakim języku mówią Polacy na Litwie i w jaki sposób starają się wykształcić po-
zytywny wizerunek własny dzieci? Dane liczbowe przedstawione w niniejszym artykule 
zostały zebrane podczas zespołowych badań socjolingwistycznych prowadzonych 
w miastach litewskich w latach 2007–20121. Analiza obejmuje odpowiedzi 296 Pola-
ków litewskich, które dotyczą ich wyborów tożsamościowych, sposobu używania języków 
w miejscach publicznych i prywatnie, poziomu znajomości języków oraz sądów o nich.

 

1. Rys historyczny

Historia wielojęzyczności na byłym terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego ma 
długie tradycje. Proces polonizacji bojarów litewskich był poprzedzony procesem 
slawizacji wyższych warstw społecznych, a językiem kancelarii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego do XVI wieku był język starobiałoruski2. Przyjęcie chrześcijaństwa 
w obrządku rzymskokatolickim, włączenie się w krąg rozwoju kultury zachodniej 
nadało większą rangę polszczyźnie – językowi hierarchii kościelnej. Od połowy XVII 
wieku język polski w Wielkim Księstwie Litewskim staje się językiem kancelaryjnym, 

1 Zob. M. Ramonienė (red.) 2013, Miestai ir kalbos 2. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis, Vilnius 2013.
2 Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX wieku, Warszawa–

Kraków 1993, s. 33.



132

zyskuje prestiż i rangę języka urzędowego. Szerzenie się polskich wzorów kultu-
rowych i językowych odbywało się w kierunku: od dworu książęcego do niższych 
warstw szlacheckich. Język polski używany przez dwór i szlachtę litewską był 
zróżnicowany geograficznie i społecznie, w pracach językoznawczych zwany jest 
kulturalnym dialektem północnokresowym. W szerzeniu się polszczyzny szczególny 
udział przypada miastom: „Terytoria etniczne litewskie słowiańszczyły się na po-
łudniu i wschodzie (…) natomiast szlachta Wielkiego Księstwa spolonizowała się. 
Również miasta, jak Kowno, mówiły przeważnie po polsku, nie wspominając już 
o Wilnie” – pisał Cz. Miłosz3. Przejęcie języka polskiego przez chłopstwo rozpoczęło 
się na szerszą skalę w połowie XIX wieku. Większość historyków i językoznawców 
przyjmuje pogląd H. Turskiej4 o samorzutnej polonizacji chłopów litewsko- i bia-
łoruskojęzycznych na terenie kowieńskim, wileńskim i jeziorosko-smołwieńskim5. 
Gwara chłopska została nasycona wszystkimi typowymi interferencjami kulturalnego 
dialektu północnokresowego z wpływami białoruskimi i litewskimi6.

Powstanie w 1918 roku niezależnych państw, Litwy i Polski, na ziemiach byłego 
zaboru rosyjskiego spowodowało zmiany struktury narodowościowo-społecznej. 
Część Litwy historycznej znalazła się w granicach Rzeczypospolitej, gdzie nastąpiło 
przejęcie przez język polski wszystkich funkcji publicznych i nadanie obywatelstwa 
polskiego mieszkańcom. Inaczej stało się na Żmudzi, gdzie w powstałym w 1918 
roku państwie litewskim następowała szybka relituanizacja ludności pochodzenia 
szlacheckiego7. O świadomości ludzi mieszkających na Wileńszczyźnie na począt-
ku XX wieku Miłosz mówił: „Lud wileński nie bardzo myślał o tych sprawach. 
Po prostu – oni byli tutejsi, siedzieli tam i określali się swoją przynależnością 
religijną… Odpowiadali albo katolik, albo prawosławny. To było dla nich określe-
nie narodowości”8. Sam Miłosz przez całe życie miał niejednorodną świadomość 
tożsamości narodowej: utożsamiał się z typem „Polaka, ale Litwina”, o swoich 
odczuciach narodowych mówił, że „pewne komplikacje historyczne nie nadają się 
do nowoczesnych uproszczeń”9. Przebywając w środowisku polskim w Wilnie, miał 
poczucie inności, to poczucie odmienności nie opuszczało go przez całe życie. 
Język ojczysty litewski w Wilnie, zwanym Jerozolimą Północy, deklarowało 0,8% 
ludności, polski – 65,9%, żydowski – 28%, białoruski – 0,9%, rosyjski – 3,8%, 
niemiecki – 0,3%, inny – 0,3%; mozaika wyznaniowa przedstawiała się podobnie10. 

Mimo kardynalnych powojennych zmian w strukturze ludności, Wilno, stolicę 
Litwy, zamieszkują w ścisłym sąsiedztwie i oddziałują na siebie różne narodowo-

3 Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, s. 38.
4 H. Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Vilnius 1995, s. 24.
5 I. Masojć, Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wi-

leńszczyźnie, Warszawa 2001, s. 18.
6 Z. Kurzowa (zob. przypis nr 2), s. 33.
7 H. Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa–Puńsk 2002, s. 69-74.
8 Cz. Miłosz, A. Fiut, Rozmowy. Autoportret przekorny, Kraków 2003, s. 257.
9 Cz. Miłosz (zob. przypis nr 8), s. 328.
10 Zob. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997, s. 118.
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ści (w 2002 r. mieszkało 57,5% Litwinów, 18,8%  Polaków, 14,05% Rosjan, 4% 
Białorusinów, 1,3% Ukraińców, 0,5% Żydów, 0,2% Tatarów), kultury i języki. 
Wielokulturowość stała się znakiem firmowym Wilna, z czym się chętnie utożsa-
miają intelektualiści tworzący na Litwie. Więcej niż połowa wilnian deklaruje język 
ojczysty litewski (56%), ćwierć miasta – rosyjski (24%) i co piąty współczesny 
mieszkaniec miasta ma język ojczysty polski (19%).

2. Współczesne badania socjolingwistyczne 

Zebrane dane ilościowe świadczą o tym, że Polacy zamieszkują Ejszysz-
ki (Eišiškės) – 95%, Soleczniki (Šalčininkai) – 71%, Niemenczyn (Nemenčinė)  
– 40%, Grzegorzewo (Grigiškės) – 37,5%, Święciany (Švenčionys) – 26,3%, 
Landwarów (Lentvaris) – 25%, Podbrodzie (Pabradė) – 25%, Wilno (Vilnius) 
– 18%, Troki (Trakai) – 15%, Małe Święciany (Švenčionėliai) – 14,3%, Orany 
(Varėna) – 12,5%, Wisaginie (Visaginas) – 10%. Takie rozmieszczenie ludności 
polskiej odpowiada granicom rozpowszechnienia języka polskiego jako ojczystego, 
jednak prawie we wszystkich miastach (wyjątek stanowią Ejszyszki i Landwarów) 
procent użytkowników języka polskiego w porównaniu z deklaracją narodowości 
polskiej jest niższy. Uogólniając badania ankietowe Polaków litewskich mieszka-
jących w miastach, możemy podać dane: jako język ojczysty 77% deklaruje język 
polski, 23% – rosyjski i 11% – litewski, 13% respondentów uznaje kilka języków 
za ojczyste. W miastach utrzymuje się tendencja zmniejszania się użytkowników 
języka polskiego jako ojczystego. 

Dane ankietowe dotyczące 296 Polaków mówią o dominacji użycia jed-
nego z języków w poszczególnych sferach rzeczywistości społecznej. Chociaż 
Polacy na Litwie języka polskiego najczęściej używają tylko w rodzinie, jednak 
nawet ta podstawowa sfera rzeczywistości nie jest jednoznacznie przypisana 
językowi polskiemu. W rodzinach polskich język polski nie jest jedynym używa-
nym językiem, a zakładanie rodzin mieszanych staje się coraz częstsze. Język 
polski zdecydowanie dominuje w kontaktach z najstarszymi członkami rodziny. 
Z matką stosuje go 77%, z ojcem 75%, z rodzeństwem 73% ankietowanych 
Polaków. Języka polskiego do rozmów z małżonkiem (partnerem) używa 55% 
osób, ale respondenci deklarują częste przełączenia kodów w trakcie rozmów 
ze współmałżonkiem. Do dzieci po polsku mówi 67% ankietowanych, a do 
wnuków stosuje go 53%. Z odpowiedzi wynika, że do rozmów z małżonkiem 
częściej używają rosyjskiego, do rozmów z dziećmi i wnukami – częściej języka 
litewskiego. W rodzinach ankietowanych Polaków zauważalny jest spadek użycia 
języka polskiego i wzrost użycia języka litewskiego, język rosyjski zaś zajmuje 
dość stabilną pozycję w kontaktach rodzinnych. 

Za najbardziej prestiżowy z języków respondenci uznają język angielski, który 
nie ma szczególnie szerokiego zastosowania w codzienności Polaków, mieszkań-
ców Litwy, jednak jego wysoki prestiż jawny pozwala na wchodzenie po drabinie 
społecznej. W kwestii przywiązania do języków informatorzy byli raczej wspólnego 
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zdania: za najbliższy informatorzy uznawali najczęściej język polski, niektórzy jako 
drugi język wymieniali język rosyjski. Język rosyjski obsługuje kontakty towarzy-
skie, często jest też językiem literatury i mediów. Za najpotrzebniejszy uznano 
język państwowy – litewski. Prestiż językowy wyrażający się w poglądach własnej 
grupy oraz w poglądach większości etnicznej wpływa na wybór języka komunikacji 
w rodzinie. J. Holmes11 stwierdza, że język mniejszości etnicznych naturą rzeczy 
powoli jest wypierany przez język większości, szybkość tego procesu zależy od 
czynników społecznych, które w rodzinie ujawniają się w wyborach językowych 
dotyczących kształcenia najmłodszego pokolenia. Wybór języka przedszkola, szkoły, 
mediów dokonywany jest przez rodziców. Jeżeli rodzina ma wykształcić pozytywny 
wizerunek własny młodej osoby wkraczającej do społeczeństwa, to poprzez wybory 
dokonywane w stosunku do młodszego pokolenia następuje przemiana językowa 
również w pokoleniu starszym. Rodzice zaczynają mówić w języku dziecka, czyli 
w języku tego społeczeństwa, do którego aspirują ich dzieci. Mimo deklaracji po-
zytywnego nastawienia do wielojęzyczności jako opcji wychowania dającej więcej 
możliwości, wielu członków polskiej mniejszości etnicznej oddaje swoje dzieci do 
szkół z litewskim językiem wykładowym. Równowaga w nauczaniu języka ojczystego 
wynoszonego z domu zostaje zachwiana poprzez zmianę języka nauki formalnej 
na język bardziej prestiżowy w społeczeństwie. Taka zmiana kodu występuje jako 
regularna wówczas, gdy dziecko pochodzi z rodziny mieszanej narodowościowo. 
Przekazywanie języka polskiego z pokolenia na pokolenie w rodzinach mieszanych 
ustaje, więc zmniejsza się ogólnie żywotność danej grupy etnicznej12.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że mają niejednoznaczny stosunek do 
języka ogólnego (wzoru) oraz do gwary lub języka w odmianie mieszanej. Ogranicze-
nie społeczne gwary prostej do języka wsi wpływa na postrzeganie jej jako języka 
ludzi niewykształconych. Niższy prestiż mowy chłopów jest zjawiskiem uniwersal-
nym, o potocznym przekonaniu o konieczności porzucenia gwary w obliczu awansu 
społecznego – pisze A. Engelking13. Stosowanie gwary respondenci ograniczają do 
wąskiego kręgu osób zbliżonych wiekowo (np. tak mówi informatorka do męża, 
ale do dziecka już tak nie mówi) oraz używają jej na wsiach. Użycie gwary poza 
tym kręgiem, np. w sferze usług do osoby z zapisanym na wizytówce polskim 
imieniem i nazwiskiem czy do pielęgniarki, uważają za niegrzeczne. W stosunku do 
gwary można wyróżnić następujące postawy: a) ocena negatywna, np.: nie nadaje 
się do sytuacji oficjalnych, źle wpływa na poprawność języka, powstaje w wyniku 
braku wykształcenia, b) ocena neutralna: język ludzi starszych, język najbliższego 
otoczenia, język wiejski, tutejszy, c) ocena pozytywna: gwara śmieszna, ciekawa, 
żywa, ułatwia komunikację, język przodków.

11 J. Holmes, An introduction to sociolinguistics, 2nd edition, London–New York 2001, s. 52.  
12 M. Ehala, A. Zabrodskaja, Hot and cold ethnicities in the Baltic states, Journal of Multilingual and 

Multicultural Development 35 (1) 2014, s. 78, 92.
13 A. Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI 

wieku, Wrocław 2012, s. 262.
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3. Zakończenie 

Respondenci chcą polepszenia swojej sytuacji społecznej za pomocą wysiłków 
zmierzających w kierunku zmiany językowej na korzyść grupy większościowej. Jeżeli 
zanikną kontakty osobiste z Polakami mieszkającymi w Polsce, potrzeba śledzenia 
na bieżąco mediów polskich i ekonomiczna celowość uczenia się języka polskiego 
standardowego, osoby wielojęzyczne dokonają wyboru na korzyść bardziej pre-
stiżowego języka większości, gwarę zaś zwaną tutejszą pozostawią w odmianie 
ustnej ograniczonej do kontaktów ze starszym pokoleniem. Im większa będzie 
rozbieżność między językiem regionalnym a  językiem standardowym, tym niższą 
pozycję będzie zajmowała polszczyzna w rankingu kodów prestiżowych. Ogranicze-
nie zaś języka polskiego do kontaktów nieformalnych redukuje potrzebę nauczania 
języka, pociąga za sobą odcięcie od współczesnej kultury i literatury polskiej oraz  
powoduje marginalizację mniejszości polskiej na Litwie. 
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Renata Trischler 

Kierownik Niemieckiej Wspólnoty – Ziomkostwa Szwabów Naddunajskich  
w Chorwacji Osijek (Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben 
in Kroatien, Osijek/Essegg)

Polityka oświatowa na rzecz  
mniejszości w Chorwacji  
– sytuacja, perspektywy i możliwości 

Republika Chorwacka po ogłoszeniu niepodległości i wystąpieniu z byłej Ju-
gosławii w 1991 r. przejęła w całości model ochrony mniejszości. Model ten do-
tyczył jedynie praw kilku mniejszości (Węgrów, Włochów, Czechów, Słowaków, 
Rusinów i Ukraińców), którzy cieszyli się ochroną konstytucyjną w byłej Jugosławii 
od 1974 r. Również konstytucja Socjalistycznej Republiki Chorwackiej z roku 1981 
obejmowała ochroną prawa wymienione wyżej mniejszości. 

1.  Mniejszości narodowe w Chorwacji 
Aktualnie Chorwację zamieszkują 22 uznane mniejszości narodowe. 7,67% 

mieszkańców deklaruje swoją przynależność do jednej z tych mniejszości. Zgodnie 
z wynikami spisu powszechnego z 2011 r.  Chorwacja liczy łącznie 4.284.889 miesz-
kańców. W tej liczbie 328.738 osób deklaruje swoją przynależność do mniejszości1.

2.  Sytuacja prawna i przynależność do mniejszości narodowej w Chorwacji – 
ramy prawne
Będąc członkiem Rady Europy, Chorwacja ratyfikowała Europejską Konwencję 

Praw Człowieka wraz z protokołami dodatkowymi. Ostatnimi, które weszły w życie 
w Chorwacji, były Protokół nr 12 – 1 kwietnia 2005 r. oraz Protokół nr 13 – 1 
czerwca 2003 r. Innym ratyfikowanym dokumentem jest Konwencja Ramowa 
o Ochronie Mniejszości Narodowych (w mocy od 1998 r.) oraz Europejska Karta 

1 Porównaj: Raport o realizacji ustawy konstytucyjnej o prawach mniejszości narodowych w Republice 
Chorwacji w 2013 r., str. 75.
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Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (1997). Każda z 22 mniejszości wy-
mieniana jest z nazwy od 2000 r. w preambule konstytucji Republiki Chorwackiej. 
Ich członkom jako obywatelom chorwackim gwarantuje się równość z obywatela-
mi narodowości chorwackiej. Prawa członków mniejszości gwarantowane są od 
2002 r. ustawą konstytucyjną o ochronie mniejszości. Ustawa ta uchodzi za jedną 
z najlepszych w Europie. Prawa mniejszości w Chorwacji są tym samym bardzo 
dobrze chronione. W Chorwacji gwarantuje się członkom mniejszości szczególne 
prawa i wolności.  Mogą z nich korzystać  przedstawiciele wszystkich mniejszości.

W przypadku praw chodzi przede wszystkim o to, że:
l	 	 każdy może swobodnie deklarować swoją przynależność do mniejszości;
l	 	 można stosować imiona i nazwiska w języku i alfabecie mniejszości;
l	 	 dokument tożsamości może być wystawiony w języku i alfabecie mniejszości;
l	 	 każdy może prywatnie i publicznie posługiwać się swoim językiem w mowie 

i piśmie;
l	 	 gwarantuje się:   
–  oświatę w języku i alfabecie mniejszości;
–  korzystanie z symboli i znaków mniejszości;
–  autonomię kulturalną poprzez zachowanie, rozwój i prezentację własnej kultury 

oraz pielęgnację dóbr tej  kultury i tradycji;
–  wolność religijną oraz prawo do zakładania z innymi wiernymi związków 

religijnych;
–  dostęp do mediów publicznych oraz prowadzenie niezależnej działalności 

medialnej i prowadzenie  misji  publicznej (pozyskiwanie i rozpowszechnianie 
informacji) w języku i alfabecie mniejszości;

–  własną reprezentację interesów poprzez zakładanie organizacji i stowarzyszeń; 
–  reprezentację w jednostkach samorządu krajowego, regionalnego i lokalnego 

oraz w jednostkach administracji i wymiaru sprawiedliwości;
–  reprezentację polityczną przez gremia i przedstawicieli mniejszości jako część 

samorządu terytorialnego  oraz współkształtowanie życia publicznego;
–  ochronę przed każdą działalnością, która może zagrażać życiu mniejszości, 

jej prawom i wolnościom.
Aby poprawić realizację ustawy konstytucyjnej rząd Republiki Chorwacji wdro-

żył w 2008 r. plan działania na rzecz wykonania ustawy konstytucyjnej o prawach 
mniejszości narodowych.

3. Szkolnictwo i oświata 
Postanowienia zawarte w art. 11 ustawy konstytucyjnej o ochronie mniejszości 

znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawie o wychowaniu i oświacie w języku i al-
fabecie mniejszości narodowej2 oraz w ustawach oświatowych. Art. 11 ust. 3 
ustawy konstytucyjnej o ochronie mniejszości przewiduje, że można zakładać 

2 Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacioanlnih manjina, N. N. br. 51/00, 56/00 (poz. 
1129, 1258).
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szkoły z nauczaniem w języku i alfabecie mniejszości narodowej. Dodakowo w ta-
kich przypadkach nie obowiązują przewidziane w prawie limity minimalnej liczby 
uczniów i klas. Członkom mniejszości narodowej (art. 11 ust. 8) przyznaje się 
wyraźnie prawo do zakładania własnych placówek na wszystkich etapach syste-
mu oświatowego. Plan nauczania oraz program wychowania, jak również treści 
nauczania w języku i alfabecie mniejszości narodowej powinny zawierać obo-
wiązkowo elementy traktujące o specyfice mniejszości narodowej, jej języku oj-
czystym, literaturze, historii, geografii i zdobyczach kulturalnych (art. 11 ust. 4). 
Z drugiej strony istnieje również obowiązek nauki języka chorwackiego i alfabetu 
łacińskiego zgodnie z ustalonym programem nauczania i podstawą programową 
(art. 11 ust. 5). Stowarzyszeniom mniejszości przyznano prawo do zajmowania 
stanowiska w sprawie tej części programu nauczania i podstawy programowej, 
która traktuje o specyfice danej mniejszości narodowej, przy czym uprawnienie do 
ustalania ostatecznego brzmienia programów nauczania i podstawy programowej 
przysługuje chorwackiemu Ministerstwu Oświaty i Sportu (art. 6, ust. 2 ustawy 
o ochronie mniejszości). Jeżeli zgłosi się za dużo uczniów, członkowie mniejszości 
mają prawo pierwszeństwa przy przyjmowaniu do szkoły (art. 7 ust. 2 ustawy 
o ochronie mniejszości).

Art. 11 ust. 1 ustawy o szkolnictwie mniejszościowym stanowi, że dokumen-
tacja pedagogiczna placówek szkolnych, oddziałów lub stowarzyszeń oświatowych 
z nauczaniem w języku i alfabecie mniejszości narodowej musi być prowadzona 
dwujęzycznie oraz ewentualnie w dwóch alfabetach. Obowiązek ten obejmuje 
również dokumenty przeznaczone do wiadomości publicznej ogłaszane przez tego 
typu szkoły (art. 11, ust. 2 ustawy o szkolnictwie mniejszościowym). Przynaj-
mniej połowa organów administracyjnych szkoły z nauczaniem w języku i alfabe-
cie mniejszości narodowej powinna się składać z przedstawicieli tej mniejszości 
(art. 12 ust. 1 ustawy o szkolnictwie mniejszościowym). Nauczyciele w tego typu 
szkołach muszą w każdym przypadku biegle opanować język mniejszości. Powinno 
się zagwarantować również władających biegle językiem mniejszości doradców 
organów nadzoru pedagogicznego i personel organów nadzoru pedagogicznego 
w odpowiedniej liczbie (art. 13 ustawy o szkolnictwie mniejszościowym). Obowiązuje 
wyraźne  uprawnienie – za zgodą Ministerstwa Oświaty i Sportu – do korzystania 
z  podręczników szkolnych pochodzących z kraju macierzystego danej mniejszości 
w jej języku (art. 15 ust. 2 ustawy o szkolnictwie mniejszościowym).

Członkowie mniejszości narodowych w Chorwacji mogą korzystać z przysłu-
gującego im konstytucyjnego prawa do oświaty i wychowania w języku mniejszo-
ści w ramach trzech modeli podstawowych oraz za pośrednictwem specjalnych 
modeli kształcenia:
l	 model A – zajęcia edukacyjne odbywają się w języku i alfabecie mniejszości 

narodowej;
l	 model B – zajęcia dwujęzyczne (cztery przedmioty prowadzone są w języku 

i alfabecie mniejszości, pozostałe przedmioty są nauczane w języku chorwac-
kim);
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l	 model C – pielęgnowanie języka i kultury mniejszości  (na dodatkowych za-
jęciach lekcyjnych); 

l	 formy zajęć lekcyjnych, na których naucza się  języka mniejszości na danym 
obszarze geograficznym (na przykład języka włoskiego na Istrii);

l	 specjalne formy zajęć: szkoły letnie i zimowe, zajęcia konsultacyjne;
l	 programy specjalne dla członków mniejszości romskiej, mające na celu in-

tegrację ich dzieci w systemie oświaty.

Wszystkie modele stanowią część integralną powszechnego systemu oświaty 
i wychowania Republiki Chorwacji.

3.1. Wychowanie przedszkolne  (przedszkola)
W roku szkolnym 2013/2014 wychowanie przedszkolne w języku i alfabecie 

mniejszości (język ojczysty) było realizowane w 32 przedszkolach w Chorwacji. 
Łącznie programem wychowania przedszkolnego objęto 1882 dzieci. Z mniejszości 
czeskiej: 173 dzieci, z mniejszości węgierskiej: 153 dzieci, z mniejszości serbskiej: 
431 dzieci i z mniejszości włoskiej: 1125 dzieci.

3.2. Szkoły podstawowe  (klasy od 1 do  8)
Mniejszości narodowe, wszystkie modele (A, B, C):
Rok szkolny 2012/2013: 6984 uczniów  – 147 szkół podstawowych – 723 

klasy – 795 nauczycieli.
Rok szkolny 2013/2014: 7010 uczniów – 158 szkół podstawowych – 714 

klas – 802 nauczycieli.
 

Model B Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014

Mniejszość 
narodowa

Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele

Czesi 2 1 1 1 2 1 1 1

Węgrzy 10 1 4 1 25 2 3 3

Serbowie 16 1 5 6 17 1 3 6

Łącznie 
model B

28 3 10 8 44 4 7 10

Model A Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2013/2014

Mniejszość 
narodowa

Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele

Czesi 304 3 18 49 284 3 18 49

Węgrzy 193 4 30 59 176 4 30 58

Serbowie 1922 17 168 283 1897 17 153 283

Włosi 1502 11 99 279 1539 11 99 279

Łącznie  
model A

3921 35 315 670 3896 35 300 669
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Model C 2012/2013 2013/2014

Mniejszość 
narodowa

Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele Liczba 
uczniów

szkoły klasy nauczyciele

Albańczycy 176 10 19 9 157 11 24 12

Czesi 427 16 57 15 443 17 60 15

Węgrzy 884 21 114 15 794 25 99 15

Macedończycy 82 6 14 4 75 6 12 5

Niemcy/Austriacy 63 1 6 6 75 1 6 6

Polacy - - - - 36 1 2 1

Rosjanie 88 4 8 4 82 4 9 4

Rusini 82 3 12 4 77 3 12 4

Słowacy 514 12 54 9 519 12 56 9

Słoweńcy 41 1 2 1 42 2 4 2

Serbowie 603 31 96 39 671 32 108 39

Ukraińcy 52 4 8 4 46 4 7 4

Żydzi 49 1 8 7 53 1 8 7

Łącznie  
model  C

3061 109 398 117 3070 119 407 123

 

3.3. Szkoły średnie – technika i licea (klasy od 9 do 12)
Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół średnich wszystkich modeli 

(A, B i C) w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 1725. Uczniowie uczęszczali do 
24 szkół i 164 klas. Uczniów prowadziło łącznie 396 pedagogów.

Model A:  4 żupanaty – 12 szkół – 1400 uczniów  – 137 klas – 383 na-
uczycieli.

Liczba uczniów poszczególnych mniejszości: węgierska: 46, włoska: 560, 
serbska: 794.

Model B:  1 żupanat – 1 szkoła – 44 uczniów – 4 klasy – 2 nauczycieli.
Liczba uczniów poszczególnych mniejszości: czeska: 44.
Model C:  5 żupanatów – 8 szkół – 287 uczniów  – 20 klas – 6 nauczycieli.
Liczba uczniów poszczególnych mniejszości: czeska: 58, słoweńska: 97, 

słowacka: 42, rosyjska: 27, serbska: 15, włoska: 42.

4. Mniejszość niemiecka w Chorwacji
Pierwsza wielka fala osadnicza (tak zwany pochód Szwabów) została zainicjo-

wana przez habsburskiego cesarza Karola VI w 1722 r. Druga fala osadnictwa miała 
miejsce za czasów rządów jego córki, cesarzowej Marii Teresy w okresie od 1748 
do 1771 r., a ostatnia w czasach rządów cesarza Jósefa II w latach 1784–1787. 
Rodziny Szwabów osiedlały się na terenie dzisiejszej Chorwacji, Slawonii, Baranji 
i Sremu. W 1910 r. grupa ta liczyła 134.000 osób, a liczba ta wzrosła około 1944 r. 
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(przed wielkim eksodusem) nawet do 150.000. Przed drugą wojną światową na 
terenie byłego Królestwa Jugosławii żyło 500.000 Niemców jugosłowiańskich. Dziś 
na terenie Chorwacji po ucieczkach i wypędzeniach, ale również internowaniu, 
pozostało już tylko 3.000 osób.

II wojna światowa przyniosła ogromne  straty ludzkie i materialne. Do listopada 
1944 r. bardzo wielu  Szwabów naddunajskich zostało ewakuowanych w sposób 
zorganizowany z terenów dzisiejszej Chorwacji do Niemiec i Austrii. Partyzanci 
zakładali od końca 1944 r., a szczególnie po 9 maja  1945 r. tak zwane obozy 
pracy, do których wysłano około 20.000 niemieckich cywilów pozostałych na te-
renach dzisiejszej Chorwacji. Ponad jedna trzecia z nich zmarła w tych obozach. 
Prezydium Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AVNOJ) 
na mocy uchwały z dnia 21 listopada 1944 r. uznało Szwabów naddunajskich za-
mieszkujących tereny całej dawnej Jugosławii za zbiorowo winnych okrucieństwa 
nazizmu. Wszyscy Niemcy zostali wyjęci spod prawa – pozbawiono ich wszelkich 
praw obywatelskich i wywłaszczono, pozbawiając majątku ruchomego i nierucho-
mego. Do czasu ich wypędzenia zostali umieszczeni w obozach pracy. 

Po hekatombie spowodowanej wojną i prześladowaniami społeczność ta 
dochodziła bardzo powoli do normalizacji. Wielu naszych członków przez lata 
bało się mówić po niemiecku lub przyznawać do swojego pochodzenia. Dopiero 
od 1990 r. pojawiła się dla mniejszości niemieckiej możliwość organizowania 
się, z czego też niezwłocznie skorzystano. W tym bardzo długim przedziale czasu 
między 1945 a 1990 r. mniejszość niemiecka straciła dwa pokolenia. Niemiecki 
nigdy nie był niestety językiem ojczystym dziadków, ponieważ bali się, a nawet 
dziś boją się, mówić po niemiecku. 

Mniejszość niemiecka i austriacka została już oficjalnie uznana i wraz z innymi 
mniejszościami ma swoje miejsce w parlamencie chorwackim.

5. Perspektywy i możliwości 
W oświacie, realizując postanowienia ustawy konstytucyjnej o prawach 

mniejszości narodowych, dba się konsekwentnie o język i zachowanie alfabetu 
mniejszości narodowych. W 2013 r. realizowano z skucesem proces edukacji 
uczniów w klasach, w których naucza się w języku i alfabecie mniejszości naro-
dowej (model A). Zauważalny jest również wzrost liczby uczniów korzystających 
z programu nauki języka i kultury mniejszości narodowych (model C).
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dr Gábor Frank, Josef Weigert 

Instytut Pedagogiczny Niemców Węgierskich, Pécs

Rola podręczników w oświacie 
mniejszości niemieckiej  
na Węgrzech – stan aktualny

„Kto nie czci przeszłości, 
traci przyszłość,

kto podkopuje swoje korzenie, 
nie będzie wzrastać”1.

Friedensreich Hundertwasser

Przed oświatą mniejszościową Niemców na Węgrzech otwarły się nowe 
perspektywy, co należy przypisać samoorganizacji i zaangażowaniu tej grupy 
narodowej. Fakt ten został dostrzeżony przez ekspertów oświatowych i czyn-
nych zawodowo pedagogów dążących do podnoszenia jakości oświaty Niemców 
węgierskich. Na terenie Węgier funkcjonuje prawie 600 placówek oświatowych 
prowadzonych w całości w ramach systemu oświaty Niemców węgierskich lub 
w powiązaniu z nim. 65.000 dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów stano-
wi grupę docelową omawianych działań pedagogicznych. Instytut Pedagogiczny 
Niemców Węgierskich wchodzący w skład Centrum Oświaty im. Valerii Koch pro-
muje innowacyjny rozwój szkolnictwa, koordynuje pracę autorów podręczników 
szkolnych i prowadzi działania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli 
we wszystkich możliwych dziedzinach, takich jak na przykład monojęzyczne mo-
dele zajęć i zabaw w przedszkolach, kursy i literatura w języku niemieckim, nauka 
przedmiotów w języku niemieckim lub projekty, warsztaty i zajęcia pozalekcyjne 
we wszystkich rodzajach szkół (począwszy od szkoły podstawowej aż do liceum). 
Dodatkowo centrum odgrywa rolę promotora dla nauczycieli podejmujących się 
wyzwań oświatowych w  XXI wieku.

1 Na przykład: B. Lattschar i I. Wiemann, Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte. Grundlagen 
und Praxis der Biografiearbeit, Weinheim 2008, str. 143.
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Okrętem flagowym naszej oświaty jest Centrum Oświaty im. Valerii Koch 
w Pécs (niem. Fünfkirchen) wraz z dwoma przedszkolami, szkołą podstawową 
(klasy od 1 do 8), liceum (klasy od 9 do 12), internatem dla uczniów oraz In-
stytutem Pedagogicznym Niemców Węgierskich. Centrum Oświaty odgrywa rolę 
szkoły wzorcowej, która wdraża w życie w całej rozciągłości i w sposób przykłado-
wy program wychowawczy i program zajęć, skupiając się przy tym na nabywaniu 
kompetencji przez uczniów. Rzeczona jednostka objęła również rolę koordynatora 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Odnowy Społecznej (TÁMOP) realizo-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt opiera się na 
założeniach pedagogiki zreformowanej: metoda pracy wolnej (Freiarbeit), warsztaty 
i metoda projektów. Od ponad dwóch dziesięcioleci stosuje się na co dzień te me-
tody w Centrum Oświaty – odpowiednio dopasowane do realiów węgierskich. Inną 
funkcją Centrum Oświaty jest prowadzenie laboratorium językowego dla studentów 
kierunków pedagogicznych w ramach zajęć praktycznych, zarówno językowych, 
jak i poszczególnych przedmiotów nauczania na potrzeby mniejszości niemieckiej. 
Większość szkół węgierskich prowadzona jest przez organy państwowe. Centrum 
Oświaty im. Valerii Koch to jedna z placówek oświatowych, która prowadzona jest 
przez Krajowy Samorząd Niemców Węgierskich w duchu ustawowo gwarantowanej 
autonomii kulturalnej mniejszości narodowych. Inwestycje w infrastrukturę po-
czynione w ostatnich latach doprowadziły do podwyższenia poziomu fachowości 
działań instytucji, co szło w parze z propagowaniem i promowaniem innowacyjnych 
rozwiązań na terenie całego kraju.

Wielokrotnie nowelizowana Krajowa Podstawa Programowa  (2014) obejmuje 
obszary oświaty i wsparcia wraz z kompetencjami (to znaczy nie ma tam mowy 
o konkretnych przedmiotach), takimi jak między innymi: własny wizerunek, meto-
dyka uczenia się, wychowanie demokratyczne, tożsamość europejska, etnografia, 
folklorystyka i realioznawstwo. W celu rozwijania tych obszarów wyszczególniono 
tak zwane kompetencje kluczowe. Najważniejszymi kompetencjami w planowanych 
i realizowanych projektach są kompetencje językowe w języku ojczystym, obcym, 
kompetencje cyfrowe oraz społeczne. Również przygotowane i opracowane pomoce 
naukowe i materiały uwzględniają wyżej przyjęte zasady.

Obecny projekt stanowi kontynuację prac nad programem przedmiotów na-
uczania dla potrzeb mniejszości niemieckiej podjętych w 2010 r. Integralną częścią 
programu są takie kwestie jak optymalne wykorzystanie dostępnych środków oraz 
przygotowywanie podręczników, doskonalenie zawodowe nauczycieli (multiplika-
torów) oraz realizacja akredytowanych szkoleń skierowanych do pedagogów, po-
cząwszy od przedszkolanek aż do nauczycieli szkół średnich. W związku z poprawą 
bazy informatycznej w szkołach, jaką obserwujemy  w ostatnich latach, projekt 
odpowiada na zapotrzebowanie szkół na opracowanie interaktywnych i cyfrowych 
pomocy naukowych, które by uwzględniały każdą dziedzinę oświaty mniejszości 
niemieckiej. 

Wprowadzenie do użytku uniwersalnego atlasu (do geografii, historii, lite-
ratury i etnografii) wypełniło odczuwalną lukę w klasach 5–12, gdzie brak było 
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dotychczas  niemieckojęzycznego atlasu, który spełniałby wymogi węgierskich 
programów nauczania.

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do geografii (Lehrbuch-und-Arbeitsheft für Erd-
kunde) – zbiór zadań i słowniczek do matury – zawiera zagadnienia maturalne 
z geografii w języku niemieckim (na Węgrzech popularny przedmiot wybierany 
na maturze). Stanowi on znakomite uzupełnienie zagadnień przerabianych na 
zajęciach lekcyjnych. To bardzo dobry materiał do powtórzeń i utrwalania wiedzy 
i umiejętności uczniów, który  może być wykorzystywany w ramach lekcji w celu 
podsumowania i usystematyzowania pracy.

Dwie serie książek do nauki języka i literatury umożliwiają prowadzenie zajęć 
w grupach zróżnicowanych wewnętrznie (Binnendifferenzierung in den Lerngruppen) 
i zostały dostosowane do europejskiego systemu kształcenia językowego ustanowio-
nego przez Radę Europy (Referenzrahmen des EU-Sprachportfolios). Podręcznik lite-
ratury niemieckiej omawia najważniejsze dzieła literatury niemieckiej z uwzględnieniem 
zmian w kanonie literatury oraz opierając się na dotychczasowych podręcznikach. 
Literatura Niemców na Węgrzech prezentowana jest uczniom na podstawie zbioru 
tekstów i zadań oraz cyfrowego podręcznika, który zawiera treści z dziedziny naj-
ważniejszych epok historycznych kultury Niemców węgierskich, ale również wspiera 
proces nauki języka na wysokim poziomie poprzez analizę dzieł literackich.

Materiały dydaktyczne z przyrody i etnografii stawiają na komunikację, wspie-
rają tożsamość i przekazują wartości.

Długofalowym celem projektu jest zagwarantowanie równości szans uczniom 
uczęszczającym na zajęcia dla mniejszości niemieckiej poprzez przygotowanie no-
woczesnych, rozwijających kompetencje  programów nauczania, które uwzględniają 
fakt, że uczniowie żyją w środowisku węgierskojęzycznym i potrzebują również 
szkolnictwa prowadzonego na wysokim poziomie w ich języku ojczystym. Każdy 
program nauczania powinien uwzględniać przedstawioną rzeczywistość, a metody 
muszą być ukierunkowane na socjalizację w języku prymarnym otoczenia, w jakim 
funkcjonują placówki językowe. 

Należy przyjąć zróżnicowanie metody zdobywania kompetencji zarówno w ję-
zyku ojczystym, jak i w nauczaniu języka obcego. Równość szans oznacza, że wy-
mogi odnośnie do efektów uzyskiwanych przez uczniów na poszczególnych etapach 
kształcenia powinny uwzględniać nie tylko wysoką jakość zajęć prowadzonych 
w języku danej mniejszości, ale również ogólne założenia podstawy programo-
wej. Programom kształcenia powinien przyświecać cel zachowania kultury języka 
ojczystego i obejmować takie dziedziny kształcenia, jak człowiek i społeczeństwo 
oraz człowiek i środowisko. Wykorzystanie programów z folklorystyki, obyczajów 
i etnografii ma na celu ugruntowanie nowoczesnej tożsamości mniejszości, która 
obok zachowania tradycji w oparciu o przekazane wartości pozwala akceptować 
własną odmienność narodową, a zarazem podtrzymuje tożsamość narodową mniej-
szości w dobie XXI wieku, wzbogacając ją o nowe elementy i wartości.

Program nauki literatury bazujący na przyjętych kompetencjach służy pod-
trzymywaniu tożsamości, która wzmacnia więzy emocjonalne ze środowiskiem 
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mniejszościowym. Po raz pierwszy do szkół trafia literatura Niemców węgierskich 
w odpowiedniej oprawie dydaktycznej. Programy nauki historii i geografii pozwalają 
na uzyskanie wielowymiarowej optyki. Dzięki temu uzyskane kompetencje umoż-
liwiają zrozumienie miejscowego otoczenia. Młodzież łatwiej przyjmuje tradycyjne 
wartości, przyswajając je sobie i zachowując.

Modułowa struktura programów nauczania umożliwia ich praktyczną realizację 
i wzmocnienie odpowiednich elementów metodyki stosowanej przez nauczycieli, 
dzięki temu przyczyniając się do ustawicznej odnowy wartości i do trwałości przy-
jętych rozwiązań. Wysoko postawiona poprzeczka omawianych pakietów pozwala 
na przekazywanie treści w sposób zróżnicowany oraz otwierając możliwość ich 
praktycznego wykorzystania poprzez kompetencje kluczowe, które uwzględniają 
różny poziom i uzdolnienia uczniów. Jako grupy docelowe wskazuje się uczniów 
różnych etapów edukacji. Programy do nauki folklorystyki i środowiska skierowane 
są do dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych na pierwszym etapie 
edukacji (klasy 1–4). Literatura Niemców węgierskich może być z powodzeniem 
nauczana  w wyższych klasach szkół podstawowych (klasy 5–8) oraz w szkołach 
średnich. Z nowoczesnych programów nauczania języka korzystają uczniowie klas 
5–8. Program z geografii, cieszącej się popularnością jako przedmiot wybierany na 
egzaminie maturalnym,  dotyczy prawie 500 uczniów, a program historii wszyst-
kich uczniów szkół średnich.

Dla przedszkolanek zatrudnionych w przedszkolach dla dzieci mniejszości 
niemieckiej na Węgrzech nagrano przykładowe zajęcia prowadzone w języku nie-
mieckim i wydano na płycie kompaktowej. Obecnie trwają prace nad opracowaniem 
metodycznym. Przy realizacji tego szeroko zakrojonego projektu zaangażowali się: 
samorząd krajowy Niemców na Węgrzech, Wydział Filologiczny (Katedra germani-
styki) Uniwersytetu w Pécs i Wydział Illyés Gyula w Szekszárd, konsorcjum oraz 
Scena Niemiecka na Węgrzech (Deutsche Bühne Ungarn).

Potrzeby grupy docelowej determinowane są wymogami zawartymi w krajowej 
podstawie programowej (Curriculum) i ramowych programach nauczania; najczęściej 
jednak w warunkach szybkich zmian zachodzących w systemie oświaty dysponuje 
się skromną, często przestarzałą ofertą pomocy dydaktycznych i materiałów służą-
cych realizacji programów. Za cel postawiono sobie przygotowanie mniejszościom 
narodowym możliwości kształcenia się w języku ojczystym. Potrzeba do tego 
odpowiedniej oferty programów kształcenia, równoważnej pod względem jakości 
i atrakcyjności z programami kształcenia dostępnymi w języku państwowym, która 
uwzględniałaby znane uwarunkowania i stawiała takie same cele i wymogi. Oferta 
kładzie silniejszy nacisk na kompetencje kluczowe: zachowanie i pielęgnowanie 
językowej i kulturowej tożsamości, równość szans i zasady pedagogiki uwzględ-
niające różnice wewnętrzne i odmienne uzdolnienia osób w grupie. 

Grupa docelowa domaga się niemalże od dekady odnowy i walczy o trwanie. 
Członkowie grupy są świadomi znaczenia przekazywania ich języka, jednak obecne 
doświadczenia nie pozwalają na wizję  bezpiecznego obrazu przyszłości. Już się 
wyczerpała formuła dotychczasowych metod nauczania, mających dbać o zachowa-
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nie tożsamości mniejszości niemieckiej na Węgrzech. Dzisiejsza praktyka w szkole 
naznaczona jest brakiem nowoczesnych programów nauczania. Centrum Oświaty im. 
Valerii Koch, działając w charakterze instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, ocenia 
i sumuje poglądy grupy docelowej i wraz z partnerskimi specjalistami daje z siebie 
co najlepsze, aby stworzyć pozytywny obraz przyszłości. Wdrażanie programów 
nauczania wymaga również przygotowania programów doskonalenia nauczycieli.

Zostanie opracowanych łącznie osiem nowych podręczników języka i literatu-
ry niemieckiej (nie są to podręczniki napisane w metodyce nauki języka obcego). 
Bardzo ważne jest, aby podręczniki skutecznie rozwijały kompetencje językowe – 
zarówno w przypadku tradycyjnych zajęć językowych, jak i zajęć  dwujęzycznych 
prowadzonych dla mniejszości narodowych – uwzględniając przy tym standardy 
zachowania poziomu biegłości językowej Rady Europy (Gemeinsamer Europäischer 
Referenzrahmen). Stosowanie w dydaktyce nowoczesnych rozwiązań z dziedziny 
IT zostanie uzupełnione o opracowane cyfrowe, interaktywne materiały dodatkowe 
załączane do funkcjonujących w obrocie oraz innych przydatnych podręczników. 
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 Środa, 24 września 2014 r.

 EDUKACJA MNIEJSZOŚCIOWA A NORMY PRAWNE

9.30 – 10.15 Inauguracja XIX Seminarium Śląskiego,  
powitanie zaproszonych gości  i uczestników 

 Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
 Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 Józef Różański, Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości  

Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno-Kulturalnych w Polsce 
 Elisabeth Wolbers, Konsul Generalna, Konsulat Generalny Republiki Federalnej 

Niemiec we Wrocławiu
 ks. dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Diecezji Opolskiej

10.15 – 11.15 Dyskusja: Nauczanie mniejszościowe w Polsce – czy teoria sprawdza się 
w praktyce? 

 Moderacja: Waldemar Gielzok, Prezes, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Opole 

 Grażyna Płoszajska, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania,  
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 

 Dobiesław Rzemieniewski, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych,  
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 

 Rafał Bartek, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych / Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 dr Grzegorz Kuprianowicz, Towarzystwo Ukraińskie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 

 Łukasz Grzędzicki, Prezes, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 

11.45 – 12.15 Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków  
mniejszości

 Grażyna Płoszajska, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania,  
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 

12.15 – 13.15 Jak powinna wyglądać edukacja mniejszościowa w Polsce według  
ratyfikowanej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

 dr Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

13.15 – 13.45 Dyskusja

14.15 – 15.15 Brak języka ojczystego? Nie, dziękuję! – Koncepcja języka mniejszościowego
 Stephanie Hüllmann, Agencja Kształcenia Ustawicznego i Dokształcania, Hanower

15.15 – 15.45 Dyskusja

17.00 Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych  
i Etnicznych (obrady zamknięte)  

XIX SEMINARIUM ŚLASKIE
19. SCHLESIENSEMINAR
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 Czwartek, 25 września 2014 r. 
 Referaty wygłaszano równocześnie w grupie I i II, następnie po przerwie w grupie  

III i IV. Zakończeniem było wspólne podsumowanie pracy  we wszystkich grupach. 

l		GRUPA I

 CZYM JEST „DZIEDZICTWO JĘZYKOWE” DANEJ MNIEJSZOŚCI 
NARODOWEJ?

 Moderator: Dawid Smolorz, autor projektów z zakresu historii regionu 

9.00 – 9.20 Język karaimski jako element budujący karaimską tożsamość w Polsce  
po roku 1945

 Mariola Abkowicz, Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 
Poznań  / Związek Karaimów Polskich, Wrocław

9.20 – 9.40 Ewolucja języka ojczystego litewskiej mniejszości narodowej w Polsce   
po 1980 roku

 prof. dr hab. Roman Roszko, dr Danuta Roszko, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 

10.00 – 10.20 Język niemiecki jako „wartość rdzenna” mniejszości niemieckiej  
na Pomorzu Gdańskim

 dr Magdalena Lemańczyk, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Gdańsk

10.20 – 10.40 Lodzerdeutsch – zapomniane dziedzictwo językowe regionu łódzkiego
 dr Monika Kucner, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Uniwersytet 

Łódzki

10.40 – 11.00 Zmiany tożsamościowe i językowe polskiej mniejszości narodowej na Litwie
 dr Kinga Geben, Uniwersytet Wileński

11.00 – 11.20 Literacki model kształcenia języka łemkowskiego rekonstruowany  
z twórczości Petra Murianki

 Marta Watral, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

11.20 – 11.40 Dyskusja 

l		GRUPA II

 ROZWIĄZANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY  
JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI 

 Moderator: Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Niemców na Śląsku Opolskim

9.00 – 9.20 Ochrona języków mniejszościowych w Ustawie o mniejszościach  
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

 Dobiesław Rzemieniewski, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 

9.20 – 9.40 Finansowanie kształcenia uczniów ze środowiska mniejszości  
w polskim systemie oświaty

 Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego  

9.40 – 10.00  Znaczenie edukacji dla mniejszości narodowych i etnicznych.  
Perspektywy rozwojowe i problemy na przykładzie województwa opolskiego

 Andrzej Popiołek, Pełnomocnik Opolskiego Kuratora Oświaty ds. Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych
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10.00 – 10.20 Ewolucja rozwiązań prawnych w zakresie nauczania języków mniejszo-
ści w polskim systemie oświaty po roku 1989

 dr Ewa Pogorzała, Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowica w Zamościu / Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, 
Warszawa

10.20 – 10.40 Biblioteki publiczne w Polsce a gromadzenie i upowszechnianie mate-
riałów bibliotecznych w językach mniejszości – analiza prawna

 dr Wojciech Burek, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 10.40 – 11.00 Ochrona języka polskiego w Republice Czeskiej. Teoria i praktyka
 dr Józef Szymeczek, Prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Uniwersytet 

Ostrawski

11.00 – 11.40 Dyskusja

l		GRUPA III

 RÓŻNORODNE „DZIEDZICTWO JĘZYKOWE” ŚLĄSKA  
– JĘZYK NIEMIECKI I POLSKI W EDUKACJI I ŻYCIU RELIGIJNYM  

 Moderator: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych  
Diecezji Opolskiej 

12.00 – 12.20 Język niemiecki w życiu Kościoła na Górnym Śląsku w latach 1945-1989
 ks. Wolfgang Globisch, Duszpasterz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji 

Opolskiej w latach 1990-2010

12.20 – 12.40 Edukacja mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach  
1926-1939  w świetle publikacji „Polski Zachodniej”

  prof. dr hab. Jacek Piotrowski, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

12.40 – 13.00 Szkolnictwo dla ludności niemieckiej w polityce władz polskich  
w latach 1945-1989

 dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

13.00 – 13.20 Dziedzictwo językowe Niemców Dolnego Śląska w świetle historycznych 
i współczesnych uwarunkowań

 dr Irena Kurasz, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu  
/ Uniwersytet Wrocławski

13.20 – 13.40 Znaczenie literatury śląskiej w szkołach i w kształceniu dorosłych
 dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej, Zgorzelec

13.40 – 14.00 Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie 
 Andrzej Sochaj, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu  

/ Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku                                                                                    

14.00 – 14.20 Rola języka ojczystego w doświadczeniu wiary.  
Z praktyki duszpasterskiej Kościoła katolickiego na Śląsku

 ks. dr hab. prof. UO Marcin Worbs, Wydział Teologiczny,  
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Opolski 

14.20 – 14.40 Dyskusja 
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l		GRUPA IV

 DOBRE PRAKTYKI POZASZKOLNEJ EDUKACJI MNIEJSZOŚCIOWEJ
 Moderator: Agata Gąska, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

12.00 – 12.20 Kampania społeczna na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności:  
„Bilingua – łatwiej z niemieckim!” 

 Julianna Pawleta, Koordynator kampanii, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

12.20 – 12.40 Projekt  edukacyjny „Mini Miasto – Klein Raschau” 
 Barbara Loch, Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, Raszowa 

12.40 – 13.00 Praktyki pozaszkolnej edukacji mniejszości rosyjskiej na przykładzie 
wieloletnich doświadczeń Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego w Polsce

 Andrzej Romańczuk, Sekretarz Zarządu, Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno- 
Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku 

13.00 – 13.20 Polsko-Niemiecka Redakcja Radiowa Mittendrin  
– radio jako nieformalny kanał edukacji Niemców w woj. śląskim 

 Anna Ronin, Kierownik Redakcji Radiowej Mittendrin, Racibórz 

13.20 – 13.40 Kursy sobotnie jako przykład efektywnego, pozaszkolnego nauczania dzieci
 Ryszard Karolkiewicz, Koordynator Projektu „Samstagskurs”, Związek Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole

13.40 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.40 Przerwa

14.40 – 15.40 Dyskusja podsumowująca

  PROGRAM WIECZORNY – SPOTKANIE AUTORSKIE WOKÓŁ KSIĄŻKI:

 „Arcybiskup Nossol. Radość jednania”

 Powitanie: Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
 Moderacja: Rafał Bartek, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
 Uczestnicy dyskusji:
 ks. prof. dr hab. Alfons Nossol, Arcybiskup Diecezji Opolskiej w latach 1977-2009
 Winfried Lipscher, niemiecki teolog katolicki, tłumacz, działacz na rzecz polsko-nie-

mieckiego pojednania
 Krzysztof Zyzik oraz Krzysztof Ogiolda, współautorzy książki, dziennikarze „Nowej 

Trybuny Opolskiej” 

 Organizatorzy: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,  
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
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Piątek 26 września 2014 r.

 Referaty wygłaszano równocześnie w grupie I i II, następnie po przerwie w grupie  
III i IV. Zakończeniem było wspólne podsumowanie pracy  we wszystkich grupach.

l		GRUPA I 

 MODELE ROZWOJU EDUKACJI MNIEJSZOŚCIOWEJ  
– OD NAUCZANIA JĘZYKA DO NAUCZANIA W JĘZYKU

 Moderator: Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice 

9.00 – 9.20 System edukacji mniejszości niemieckiej w górnośląskiej części  
województwa śląskiego w latach 1922-1939 – analogia i różnice  
w stosunku do obecnego stanu oświaty w województwie opolskim

 Matthias Lempart, Uniwersytet Vechta

9.40 – 10.00 Modele kształcenia uczniów i uczennic narodowości niepolskiej  
w polskim systemie oświaty

 dr Ewa Pogorzała, Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Szymona Szymonowica w Zamościu / Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, 
Warszawa

10.00 – 10.20 Problemy uczniów romskich w polskim systemie oświaty
 dr hab. Anita Adamczyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

10.20 – 10.40 Program „Niwki” przykładem współpracy mniejszości i większości w regionie
 Lesław Tomczak, Dyrektor, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Opole 

10.40 – 11.00 Szkolnictwo polskie na Litwie – historia i stan obecny
 dr Mirosław Dawlewicz, Centrum Polonistyczne, Uniwersytet Wileński

11.00 – 11.20 Dobre praktyki – szkoły mniejszościowe na Górnym Śląsku 
 dr Małgorzata Wysdak, Przewodnicząca Zarządu, Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae  

/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Raszowa 

11.20 – 11.40 Dyskusja 

l		GRUPA II 

 PROBLEMATYKA ZWIĄZANA Z NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZO-
ŚCIOWEGO W POLSCE / POZASZKOLNY KONTAKT Z JĘZYKIEM 

 Moderator: Tomasz Kandziora, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców  
na Śląsku Opolskim 

9.00 – 9.20 Dobre praktyki w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej
 Danuta Cholewa, Pedagog, Zespół Szkół Gminy Izbicko

9.20 – 9.40 Zakres autonomii i odpowiedzialność nauczycieli języka kaszubskiego 
 dr Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański

9.40 – 10.00 Nierozwiązane kwestie w nauczaniu języków mniejszościowych w Polsce  
na przykładzie mniejszości ukraińskiej

 dr Grzegorz Kuprianowicz, Towarzystwo Ukraińskie  
/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

10.00 – 10.20 Polsko-niemieckie podręczniki do nauczania historii w szkole
 dr hab. Dariusz Wojtaszyn, Centrum im. Willy Brandta, Katedra Nauk Historycznych,  

Uniwersytet Wrocławski 

10.20 – 10.40 Rola mediów regionalnych posługujących się językiem mniejszości
 Andrzej Sochaj, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu  

/ Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku
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10.40 – 11.00 Zespół Producencki ProFutura jako środek przekazu dla Niemców w Polsce
 dr Rudolf Urban, Zespół Producencki Pro Futura, Opole

11.00 – 11.20 Działalność edukacyjna Stowarzyszenia AB-BA
 Alina Wawrzeniuk, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka  

Białoruskiego AB-BA, Białystok

11.20 – 11.40 Dyskusja 

l		GRUPA III

 EDUKACJA INTERKULTUROWA W SZKOLNICTWIE 
 Moderator: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich,  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

12.00 – 12.20 Edukacja interkulturowa w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
jako wyzwanie dla nauczyciela

 Dominika Przybyszewska, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Elementar-
nej i Terapii Pedagogicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

12.20 – 12.40 Edukacja interkulturowa a dziedzictwo kulturowe
 dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UW-M., Instytut Nauk Politycznych,  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 

13.00 – 13.20 Transformacja regionu zamkniętego w region otwarty wobec nowych  
zadań edukacji regionalnej związanej z dziedzictwem polsko-niemieckim  
na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski

 dr hab. Anna Wachowiak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 dr hab. Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

13.20 – 13.40 Konstruowanie śląskiego kanonu literackiego 
 dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, Kierownik Katedry Literatury Porównawczej,  

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice  

13.40 – 14.00 Oczekiwania dotyczące edukacji wielokulturowej ze strony mniejszości  
niemieckiej

 Hubert Kołodziej, Specjalista ds. szkolnictwa, Związek Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole 

14.00 – 14.20 Dyskusja 

l		GRUPA IV

 PROBLEMATYKA ZWIĄZANA Z NAUCZANIEM JĘZYKA  
MNIEJSZOŚCIOWEGO W POLSCE – ASPEKT SOCJOLOGICZNY

 Moderator: dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury 
Śląskiej, Zgorzelec

12.00 – 12.20 Zachowanie języka niemieckiego w różnych formach konspiracyjnych  
w czasach PRL

 Johannes Golawski, Pedagog, Referent ds. Kultury, Landsmannschaft Schlesien, 
Siegburg

12.20 – 12.40 Między prawem a rzeczywistością – Niemcy w Polsce i prawa człowieka  
do języka ojczystego

 dr Tobias Norbert Körfer, Towarzystwo Wspierania Niemców na Śląsku, Pomorzu,  
Wschodniej Brandenburgii oraz Prusach Wschodnich i Zachodnich (AGMO e.V.), Bonn
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12.40 – 13.00 Zamęt w regionie – o wymierającym wyczuciu niemieckiego  
nazewnictwa regionów  

 Till Scholtz-Knobloch, Redaktor Naczelny „Wochenblatt.pl“, Opole

13.00 – 13.20 Nauka języka mniejszości a wielopokoleniowa trauma rodziny
 Eliza Gładkowska, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Olsztyn

13.20 – 13.40 Interferencja językowa na terenach pogranicza
 dr Agnieszka Filipkowska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice

13.40 – 14.20 Dyskusja

14.30 – 15.30 Dyskusja podsumowująca

 SPOTKANIE WIECZORNE

 Spotkanie z reżyserami i prezentacja filmu:  
„Gloria i exodus – historia szlachty śląskiej”

 Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik Referatu ds. Stosunków Polsko-Niemieckich,  
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 Reżyserzy: Andrzej Klamt, Ronald Urbanczyk  

 Sobota, 27 września 2014 r.

  ROLA PODRĘCZNIKÓW W EDUKACJI  
JĘZYKOWEJ MNIEJSZOŚCI 

 Moderacja: Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich  
Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 

9.00 – 9.40 Zalecenia dotyczące podręczników do edukacji językowej mniejszości  
ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

 Grażyna Płoszajska, radca ministra, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa,  
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania

9.40 – 10.00 Dyskusja

10.00 – 10.30 Rola podręczników w edukacji mniejszości na Węgrzech 
 Josef Weigert, Węgiersko-Niemiecki Instytut Pedagogiczny, Pecz (Pécs) 

10.30 – 11.00 Polityka oświatowa w Chorwacji – sytuacja, perspektywy, możliwości
 Renata Trischler, Kierownik Niemieckiej Wspólnoty – Landsmannschaft  

der Donauschwaben, Osijek-Essegg, Chorwacja 

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 13.00 Nauczanie o regionie – dlaczego jest ważne dla mniejszości? 
 Renata Trischler, Kierownik, Związek Niemców, Landsmannschaft der Donauschwaben, 

Osijek-Essegg, Chorwacja 
 Anna Smołyńczak-Bagińska, Konsultant ds. nauczania języka ukraińskiego, Podkarpackie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu
  Josef Weigert,  Węgiersko-Niemiecki Instytut Pedagogiczny, Pecz (Pécs)
 Waldemar Gielzok, Prezes, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, Opole
 Jan Wydra, Przewodniczący, Wspólnota Litwinów w Polsce, Puńsk

13.00 Podsumowanie i zakończenie XIX Seminarium Śląskiego 
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich  

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce 
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Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem skupiającym polskie i niemieckie or-

ganizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie DWPN z udziałem 

Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr. Romana 

Herzoga oraz – w imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwa-

śniewskiego – prof. Danuty Hübner, ówczesnej szefowej 

Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 

celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-

janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu 

o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolita 

Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz wspieranie 

integracji Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów 

polskich i niemieckich w ramach Domu Współpracy Polsko-

-Niemieckiej bierze swój początek z pięcioletniej działalności 

w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta. 

DWPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne typu: 

konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy infor-

macyjne, publikacje, konkursy itp. w następujących dziedzi-

nach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie 

stosunków polsko-niemieckich w oparciu o wiedzę i pamięć 

o trudnych rozdziałach wspólnej przeszłości, współpraca 

z mniejszością niemiecką, propagowanie międzynarodowych 

standardów ochrony praw mniejszości narodowych, dialog 

interkulturowy między mniejszością a większością, dialog 

o znaczeniu i roli niemieckiego dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju regionalnego, decentralizacja i rozwój samorządności. 

Adresatami i partnerami tych działań są samorządy tery-

torialne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość 

niemiecka, dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. 

www.haus.pl 


