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.r:'>: Uczestnicy Kongresu Naukowego

Wielojezycznosc we wspolczesnej Europie. Znaczenie

jezyka ojczystego w rozwoju kompetencji jezykowej.

Szanowni Panstwo,

fundamentem relacji polsko-niemieckich sa kontakty miedzyludzkie, ktorych intensywnosc

i roznorodnosc stanowia bogactwo i dynamike naszego sasiedztwa, Warunkiem sine qua non

kontaktöw miedzyludzkich jest wzajemna komunikacja, zrozumienie jezyka partnera. Dlatego

podczas listopadowych konsultacji miedzyrzadowych w Berlinie rzady Polski i Niemiec

wyrazily wol€( podejmowania dalszych wysilkow na rzecz poszerzenia oferty nauki jezyka

kraju partnerskiego, wspierania nauczania tego jezyka w krajowych systemach edukacji oraz

w systemie pozaszkolnym.

Oba rzady zobowiazaly sie do wspierania nauczania jezyka sasiada juz przeszlo 20 lat

temu, a swoja wole wyrazily w Traktacie 0 dobrym sqsiedztwie i przyjaznej wspolpracy

z 1991 r. Polonia niemiecka od lat jednak wskazywala na niedostatki w symetrii realizacji

zobowiazan traktatowych, powolujac sie na zaangazowanie finansowe polskiego rzadu we

wsparcie nauczania jezyka niemieckiego dIa mniejszosci niemieckiej w Polsce. Dlatego oba

rzady wraz ze strona spoleczna reprezentujaca Polonie niemiecka i mniejszosc niemiecka

w Polsee zainicjowaly prace tzw. polsko-niemieckiego Okraglego Stolu. Podczas spotkan

Okraglego Stolu pragniemy osiagnac poprawe sytuacji Polonii w RFN, w tym rowniez



w zakresie nauczania jezyka polskiego. Nadzieje na poprawe tej sytuacji wiazemy

z przyjeciem w czerwcu 2011 r. Wsp61nego Oswiadczenia i realizacja jego zapis6w.

Oczekujemy takze rozszerzenia nauczania jezyka polskiego jako ojczystego do klasy

maturalnej.

Z okazji jubileuszu 15-1ecia Zwiazku Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagog6w

w Niemczech skladam serdeczne gratulacje i podziekowanie za zaangazowanie i trud

wlozony w pielegnowanie jezyka polskiego na obczyznie. Szczeg61ne slowa uznania kieruje

do przewodniczacej Zwiazku Pani Liliany Barejko-Knops. Dzieki Panstwa pracy mlode

pokolenie Polak6w w Niemczech poznaje jezyk polski, polska historie i tradycje, ale przede

wszystkim zaszczepiane w nich jest umilowanie Ojczyzny. Panstwa zaangazowanie jest

waznym elementem ksztaltowania wizerunku 0 naszym kraju i nas samych.

Wszystkim uczestnikom Kongresu Zyczy owocnych obrad, a nauczycielkom

inauczycielom wielu dalszych sukces6w w pracy pedagogiczno-wychowawczej. Wyrazy

szacunku skladam przedstawicielom rzadu kraju zwiazkowego Nadrenii P6lnocnej -

Westfalii, w kt6rym odbywa sie Kongres i w kt6rym wlasnie istnieje najwieksza liczba klas

z nauczaniem jezyka polskiego jako ojczystego w niemieckirn systemie oswiaty,
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