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Pan
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Ministerstwo Edukacj i Narodowej

mając w pamięci Pana wypowiedźpodczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
w dniu 7 marca 20l8 r. odnoszącą się do możliwości kontynuacji na dotychczas obowipujących
zasadachnalczanią ale i egzaminowania z językanowoĄrtnego niemieckiego w pr4lpadku,
kiedy ten język jest naulczany równocześnie z językiem mniejszości narodowej w szkołach
podstawowych i gimnazjach, z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy pismo zdnia 15 marca br,

podpisane przezpaniąĘrektor Katarzynę Koszewską zDepartamentu Kształcenia Ogólnego MEN
doĘczące właśnie Ę kwestii. Nasze zdziwienie budzi przede wszystkim fakt, iżta interpretacja nie

tylko odbiega zupełnie od dotychczas stosowanej interpretacji, ale na dodatek stoi w zupełnej

sprzeczności z wypowiedziąParlaMinistra z7 marca. Ponieważ jednak ta interpretacja trafiła już
do Śląskiego Kuratora Oświaty, a w ślad zaĘmtrafia do kolejnych placówek oświatowych, w których

nalczany jest język niemiecki jakoięzykmniejszości, pragniemy podnieśó kwestie ipokazaó skutki,
jakie w naszej opinii ta interpretacja za sobą niesie:

l. Wprowadzenie obecnej interpretacji w życie ozrracz;a zupełne zaniechanie zdnianadzień
doĘchczasowych dobrych praktyĘ jakie udało się w tym zakresie wypracowaó. Do tych
prakĘk na|eĘ przede wszystkim fakt, że do obu przedmiotów obowiązują odrębne podstawy

programowe ikńdy nauczyciel języka niemieckiego wie i musi wiedzieó, czym różni się
edukacj a j ęzyka mniej szości narodowej, gdzie poj awiają się elementy tozsamościowe,
od nauczani a języka obce go.

Skutkiem wprowadzenia takiej interpretacji będzie utrata pracy przez cńe rzesze dobrze

wykwalifikowanych germanistów,Icrórzy już obecnie, po likwidacji gimnazjów borykają się
z problemami na rynku pracy.

Wprowadzenie takiej interpretacji będzie też stanowiło ogromny krok wstecą jeżeli chodzi
o edukację mniejszości niemieckiej w Polsce. Jesteśmy bowiem przekonani, iż w momencie,
kiedy rodzice i dyrektorzy szkół staną przed wyborem wprowadzaniakolejnego języka

do edukacji na poziomie szkoły podstawowej i pozostawieniem języka mniejszości
arezygnacjąz językamniejszości i pozostawieniem jęryka niemieckiego jako drugiego
jęzłkanowozy.tnego, wybiorą ze względów pragmaĘcznych jak izewzglęftl na dużą ilośó
godzin nalczaniaw klasach VII i Vru właśnie tę drugą opcję.Kolejną przyczynątakiego

właśnie wyboru będzie z pewnością fakt,iZna rynku nie ma obecnie wystarczającej ilości
nauczycieli mogących nalczaó innego jęryka obcego nowozytnego. Ten wybór zaśbędzie
oznaczałdalsządegradację języka niemieckiego jako jęryka mniejszości w szkołach
podstawowych- języka,

o którego zrviększenie efektywnościnalczaliaod lat postulujemy. ,

W partlrerstwie zprzedstawicielami Mniejszości Niemieckiej w)pracowanazostńa Rządowa
Strategia Edukacji Mniejszości Niemieckiej, która pomimo naszych zas§zeżeńzostńaprzez
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Rząd RP uznanazaobowiąrującą. W zesĘmroku zgłaszaliśmy wąĘliwości co do jej

aktualności w rvliązku z reformą systemu oświaty, jednak MSWiA nie podzieliło naszej

opinii i uznało ja zanaóal aktualną. Oczywiście nie wspomina ona o jakichkolwiek
zastrzeżeniach co do przedmiotowej sprawy. Uważamy, żę tak zasadnicza zmiana
interpretaryjna powinna byĆ ocenionaprizez to samo gremium, które Strategię opracowało
czyli z udziałern przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej. W innym przypadku

opracowywarrie strategii rądowych mija się z celem.
Jeżeli aktualna interpretacja mówi, że językmniejszości nie może być równocześnie w danej

placówce językiem obcym, to oznacza, że przez cĄ okres trwania gimnazjów i obecnie

w klasie 7 szkoĘ podstawowej szkoły i samorządy był w błędzie i niewłaściwie
interpretowĄ przepisy oświatowe. Jeżeli taĘ to czy nie powinny tej nieprawidłowości już
dawno }vykryć kontrole kuratoriów i Najwyższej Izby Kontroli? Skoro tego nigdy nie wykryły
i na taką nieprawidłowość nigdy nie wskazywĘ, aprzepisy w tym zakresie się nie zmieniĘ,
to pojawia się pytanie o prawidłowośó obecnej interpretacji,

Jeżeli poprzednia interpretacja była błędna,to czy wszystkie samorządy, które zezwoliĘ
na równoległe nauczarrie języka mniejszości i języka obcego, będą musiĄ zwracaó
subwencję, jaką w tym zakresie otrzymaĘ na nauczanie mniejszości?

W nviązku zpov,ryższympostulujemy o możliwość pilnego spotkania się z Panem Ministrem w tej

kwestii celem omówienia zaistnińej sytuacji. Sytuacja znaszego punktu widzenia jest o Ęle
dramaĘczna i wymagająca natychmiastowych działań,iżdoĘczy tysięcy dzieci, setek nauczycieli
i placówek, które już za chwilę muszą twotzyó plany i zńożenia odnośnie nowego roku szko|nego

2018/ż019. Te plany i zńożęnia w naszej opinii nie mogą się opierać o sprzeczrę ze sobą

interpretacje. Same zaś interpretacje nie mogą nie uwzględniaó historycznego faktu, jakim jest to,

że środowisko mniejszości niemieckiej przez cĄ okres komunizmu od roku 1945 do 1989 było

całkowicie pozbawione doĘpu do edukacji w języku mniejszości przy zupełnym zakazie nalczania
i posfugiwania się tym językiem. Ta specyficzrra sytuacją która dotyczy tylko naszej mniejszości,
powoduje, iżmamy prawo oczekiwaó od państwa polskiego rozwiąz,ań uwzględniających nasze

stanowisko w tej sprawie. Tymczasem, ku naszemu zaskoczeniu, obecne decyzje są podejmowane

ptry nlpłnympominięciu naszego środowiska. Pragniemy nadmienió, ze kolejne rapor§ doĘczące
realizacjiratyfikowanej Europejskiej Kańy Jęryków Regionalnych lub Mniejszościowych uznają
zobowiąz,ania Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie szkolnictwa dla mniejszości niemieckiej
za niewykonane, a obecna zmiana interpretacji może jedynie pogłębió tę negatywną ocenę.

Nie chcielibyśmy tej kwestii poruszaó napłaszczyźnie polsko-niemieckiego okrągłego stołu, którego

prace, zgodnie z deklaracjami pana Premiera Morawieckiego i pani Kanclerz Merkel, mają byó

wkrótce wznowione, i dlatego też,licząc na Pństwa zrozumienie, pozostajemy
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