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I mamy brunatne  jak na dłoni. W roku 2005 w Niemczech zanotowano 15 361 ekscesów o (na ?!) podłożu 

nazistowskim. To daje nam statystycznie co 34 minuty butem w mordę i nożem, podpalenie czy publiczną 

promocję hitów. Innych incydentów (str. 2), codziennych na podłożu zaledwie nacjonalistycznym, których 

wspólnym mianownikiem jest negowanie i ignorowanie wszystkiego co nieniemieckie jest tak dużo, że można 

śmiało powiedzieć o statystycznej niewyznaczalności. Bo też nikt się tym nie przejmuje i nie bada. O, pardon: 

jest jeden urząd, który to bada�Wahlleiter, czyli komisja wyborcza. Według tych danych statystyczno-

wyborczych neohity przybrali na wadze w parlamentach, a Deutschland przesunął się na prawo. Na sam  koniec 

do tych ekscesów można doliczyć jeszcze jeden:  Permanentne olewanie traktatu polsko-niemieckiego AD 1991. 

Wczoraj niemiecki rundfunk podał, że urzędowa kwota butem w mordę za pierwszych 8 miesięcy roku 2006 

wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem...uwaga!.. o prawie 50 %, co w skali roku daje przyrost o 20 %. 

Teraz już co 17 minut. Jak im to wychodzi, to nie wiem, ale są to wskaźniki wielokrotnie przewyższające 

wskaźniki przyrostu produkcji, bezrobocia, importu i eksportu razem wzięte. A może chcą to eksportować?   
(mc³) 
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List  do polityków 
(jn) 

Polnischer Verband Eltern Gegen Diskriminierung der Kinder 
Vorsitzender Wojciech Leszek Pomorski, Ernst-Mittelbach-Ring 36, 22455 Hamburg 

E-Mail: w.pomorski@web.de, Tel.: 004940-53206306, Funk: 0049-1737169797 

_________________________________________________________________________________ 
Herrn  

MdEP Martin Schultz  
Fax: 02404 98 6116  

mail@martin-schulz.info  

Herrn 

MdEP Hans-Gert Pöttering  
Telefax: 05407- 85 75 916 
E-Mail: flatau@cdu-lkos.de  

 

Herrn  

MdEP Elmar Brok 
Fax: 0049.521.520 87 24 
Fax: 0032.2.284 9323 
 

Herrn  

MdEP Alexander Graf Lambsdorff 
Fax (Brüssel): +32 (0)2 2849118 

+49 (0)30 22756351 

europabuero@fdp.de 

 

Diskriminierung polnischer Kinder in Deutschland  
Bielefeld, den 07.10.2006 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Unserem Verein in Deutschland gehören Eltern aus den binationalen Ehen. 

Unseren Kindern wird auf Antrag der Jugendämter gerichtlich verboten, mit den polnischen 
Elternteilen polnisch zu sprechen, weiterhin polnische Sprache zu erlernen aus dem einzigen 
Grund, weil sie Polen sind. Es ist eine gängige und von Jugendämtern angewendete Praxis in der 
BRD, die wir sehr gut dokumentiert haben. 

Als Nächstes wird den Kindern verboten, polnische Eltern zu sehen und Kontakte mit der 
polnischen Familie, Land und Kultur zu halten und zu entwickeln.  

 

Vor 100 Jahren haben sich auf diese Art und Weise behandelte polnische Kinder in Września in 
der Nähe von Poznań gewährt und wurden durch die deutschen Behörden als Kriminelle 
behandelt.  

Diese Art der Behandlung der minderjährigen, polnischen Staatsangehörigen dient der 
Auslöschung der nationalen Identität und wird als nationale Säuberung bezeichnet, weil das die 
Reaktivierung der Methoden des Jugendamtes aus der Zeit seiner Entstehung ist, wo 
Jugendämter 160 000 polnische Kinder den polnischen Eltern geraubt und deren Identität 
vertuscht haben.  

Aus den Massenmedien ist unmissverständlich zu entnehmen dass sich die großen, regierenden, 
deutschen Parteien, vor allem politische Eliten mit dem Thema der Vertreibung befassen  

cd. strona 3 
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und den vergangenen Kriegen. Sie vernachlässigen jedoch in der wandelnden Zeit negative 
Entwicklungen, die real und aktenkundig sind, wie die Reaktivierung der Repressalien 
gegenüber den polnischen Kindern in Deutschland durch Jugendämter, welche hemmungslos 
nicht nur Polnischverbote verhängen aber auch polnische Kinder den polnischen Eltern rauben, 
was heute als �Fremdunterbringung� in rein deutschen Pflegefamilien verniedlicht wird. Das 
wird aber in allen Ländern der EU als nationale Säuberung betrachtet.  

Daher fordern wir Sie auf, nicht wegzuschauen, sonder aktiv gegen wiederauflebenden 
Nazismus vorzugehen. 

Aus diesem Grund wenden wir uns an Sie, Herren Abgeordnete, weil Sie sich als Verfechter der 
Menschenrechte und Toleranz bekennen.  

Wir sind auch der Überzeugung, dass - während Sie so aktiv in anderen Ländern sind � Sie 
auch in der BRD im vergleichbaren Ausmaß für so krasse Art der Diskriminierung und 
Verletzung der grundlegendsten Menschenrechte tätig werden. 

Wir erhoffen uns, Sie als Mitglied in unserem Verein gewinnen zu dürfen, sowie bitten wir Sie 
um eine verbindliche Zusage, ob Sie bereit wären unsere Wanderausstellung  

zu unterstützen, da diese sehr gut amtlich dokumentiert ist, u.a. wurde die nationale 
Säuberung heute in polnischen/internationalen Medien sowie im Dokumentarfilm des 
Regisseurs Andrzej Dziedzic (Tv pl 2), Titel: �Polnisch verboten!� dokumentiert.  

Unsere moralische Verpflichtung ist es, diese Dokumentation der Wissenschaft zur Verfügung 
zu stellen.  

Wir bitten Sie auch um eine sachliche, unverzügliche Unterstützung, unseren Kindern die 
polnische Sprachbildung und den Zugang zu dem polnischen Kulturgut zu ermöglichen.  

Es wäre sehr wünschenswert, wenn Sie die Schirmherrschaft über die Wanderausstellung unter 
dem Titel  

 

Zwangsgermanisierung / Zwangsintegration – nationale Säuberung in Deutschland 
damals und heute  

 

übernehmen und sich beteiligen würden. 

 

Beata Pokrzeptowicz-Meyer 
Vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin 
Lektorin für Polnisch/Universität Bielefeld 
Schneiderstr. 2 

33613 Bielefeld 

Tel.: 0049 162 3393843  
Nachrichtlich:  

MdEP Maciej Giertych   

Minister für Bildung der Republik Polen Roman Giertych 

MdEP Bogusław Rogalski  

MdEP Sylwester Chruszcz  

MdEP Marcin Libicki  

MdEP Konrad Szymański 

MdEP Adam Bielan 

Senator RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk 

Senator RP Jan Szafraniec  

Die Kanzlei des polnischen Parlaments (Sejm/ Senat)  

Polnische Medien 

Die Welt 



 

 

Stowarzyszenie Polskie 
Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci 

Prezes Wojciech Leszek Pomorski, Ernst-Mittelbach-Ring 36, 22455 Hamburg, Niemcy 

E-Mail: w.pomorski@web.de, Tel: 004940-53206306, Tel. kom: 0049-1737169797 
_________________________________________________________________________________ 

 

Sz. P.  

Poseł PE Martin Schultz  
Fax: 02404 98 6116  

mail@martin-schulz.info  

Sz. P.  

Poseł PE Hans-Gert Pöttering  
Telefax: 05407- 85 75 916 
E-Mail: flatau@cdu-lkos.de  
Sz. P.  

Poseł PE Elmar Brok 
Fax: 0049.521.520 87 24 
Fax: 0032.2.284 9323 
 

Sz. P.  

Poseł PE Alexander Graf Lambsdorff 
Fax (Brüssel): +32 (0)2 2849118 

+49 (0)30 22756351 

europabuero@fdp.de 

 

Dyskryminacja polskich dzieci w Niemczech  
Bielefeld, dn. 07.10.2006 

Szanowni Państwo, 

 

Do naszego Stowarzyszenia w Niemczech należą rodzice z małżeństw mieszanych (dwunarodowych). 

Na wniosek Jugendamtów naszym dzieciom zabrania się sądownie rozmawiania z ich polskimi 
rodzicami po polsku, ponadto nauki języka polskiego z jedynego powodu, ponieważ są Polakami. Jest 
to powszechnie stosowana w Niemczech przez Jugendamty praktyka, którą my bardzo dobrze 
udokumentowaliśmy.  

Następnie zabrania się dzieciom widywać polskich rodziców oraz utrzymywania i rozwijania kontaktów 
z polską rodziną, krajem i kulturą. 

 

Przed 100 laty potraktowane właśnie w taki sposób polskie dzieci z Wrześni koło Poznania broniły się, 
a przez niemieckie urzędy zostały uznane za kryminalistów. 

 

Ten sposób traktowania małoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej służy do wymazania ich narodowej 
tożsamości, co uważa się za wynaradawianie, ponieważ jest to reaktywacja metod Jugendamtów z czasów ich 
powstania, kiedy to Jugendamty zrabowały polskim rodzicom 160 tys. polskich dzieci i zatuszowały ich 
tożsamość.  

 

Z mediów jednoznacznie wynika, że duże, niemieckie partie rządzące, przede wszystkim elity 
polityczne zajmują tematem wypędzeń i przeszłymi wojnami. Jednakże w tych zmiennych czasach 
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zaniedbują oni negatywne trendy, które są realne i udokumentowane, tak jak reaktywacja 
represji wobec polskich dzieci w Niemczech przez Jugendamty, które bez skrupułów nie tylko 
wydają zakazy j. polskiego, ale także rabują polskim rodzicom ich polskie dzieci, co dziś 
bagatelizuje się nazywając to �umieszczaniem pod obcą opieką� w czysto niemieckich rodzinach 
zastępczych. Jednakże we wszystkich krajach Unii Europejskiej traktowane jest to jako 
wynaradawianie. 

Dlatego wzywamy Państwa, żeby Państwo nie odwracali oczu, tylko podjęli aktywne działania przeciw 
odradzającemu się nazizmowi.  

Z tego powodu zwracamy się do Państwa, Panowie Posłowie, ponieważ uznają się Panowie za 
obrońców Praw Człowieka oraz tolerancji. 

Jesteśmy także przekonani, że � kiedy są Państwo tak aktywni w innych krajach � podejmą 
Państwo w sposób porównywalny działania także i w RFN przeciw tak rażącemu rodzajowi 
dyskryminacji i ranieniu elementarnych Praw Człowieka.  

 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli pozyskać Państwa jako członków naszego Stowarzyszenia, tak więc 
prosimy Państwa o wiążące potwierdzenie, czy byliby Państwo gotowi wspomóc naszą wystawę 
wędrowną, ponieważ jest ona bardzo dobrze urzędowo udokumentowana, m.in. wynaradawianie dzisiaj 
udokumentowanie jest w polskich/ międzynarodowych mediach jak i w filmie dokumentalnym reżysera 
Andrzeja Dziedzica (Tvp 2), pod tytułem: �Polnisch verboten.� 

Naszym moralnym obowiązkiem jest oddanie tej dokumentacji do dyspozycji nauki.  

 

Prosimy Państwa też o rzeczowe, doraźne wsparcie, żeby umożliwić naszym dzieciom edukację w j. polskim oraz dostęp do dóbr 
kultury polskiej. 

 

Życzylibyśmy sobie, żeby Państwo oddali swój wkład i przejęli patronat nad naszą wędrowną 
wystawą pod tytułem: 

 

Przymusowa germanizacja / Przymusowa integracja – wynaradawianie w Niemczech 
dawniej i dzisiaj 
 

Beata Pokrzeptowicz-Meyer 
Tłumacz Przysięgły j. niemieckiego 
Lektorka j. polskiego/Uniwersytet Bielefeld 
Schneiderstr. 2 

33613 Bielefeld/ Niemcy  

Tel. : 0049 162 3393843  

Do wiadomości:  
Poseł PE Maciej Giertych  

Minister Edukacji RP Roman Giertych 

Poseł PE Bogusław Rogalski 

Poseł PE Sylwester Chruszcz 

Poseł PE Marcin Libicki 

Poseł PE Konrad Szymański 

Poseł PE Adam Bielan 

Senator RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk 

Senator RP Jan Szafraniec  

Kancelaria Sejmu i Senatu RP 

Polskie Media 

Gazeta �Die Welt� 
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Wrocławska Kawiarenka Polityczna we Wrocławiu w ramach tematów polsko-niemieckich zaprasza na spotkanie z Adamem 

Maksymowiczem ze Stowarzyszenia �Związek Dolnośląski� pt. �Widmo wypędzonych�. Prelekcja we wtorek 17 października o 
godz.18.00 w Klubie Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 9.Wstęp wolny. Zaprasza Tadeusz Szczyrbak tel. (71) 341 53 91, kom. 
0 604 145 481           

Z inicjatywy Fundacji Polskie Gniazdo, Stowarzyszenia Związek Dolnośląski, Katolickiego Stowarzyszenia �Civitas Christiana� 

oraz Rodziny Rodła odbędzie się okolicznościowy pokaz multimedialnego wykładu Jana Koziara (Uniwersytet Wrocławski) pt. 
�Prapolskość i polskość Śląska�. Projekcja będzie miała miejsce w środę 25 października 2006 o godz.12.00 w kinie Warszawa we 
Wrocławiu i poprzedzona będzie odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego (4 zwrotki). Zachęcam gorąco do obejrzenia  ciekawego 
wykładu połączonego z dyskusją. Potwierdzenia telefoniczne udziału (bilety w cenie 5 zł od osoby) telefon (71) 341 53 91 w 
godz. 9-17 (pon.-pt). Zaprasza Tadeusz Szczyrbak Prezes Zarządu Fundacji Polskie Gniazdo we Wrocławiu tel. 604 145 481 

 

Na najbliższym zebraniu KPA zajmie się m.in. sprawą lustracji środowiska polonijnego - powiedział "Nowemu Dziennikowi" 

prezes Frank Spula. Według sejmowego projektu nowelizacji ustawy lustracyjnej statutowe organy Polonii będą mogły składać do 
Instytutu Pamięci Narodowej wnioski o wydawanie zaświadczenia, czy w archiwach IPN na temat danej osoby - członka lub 
kandydata na członka zarządu organizacji - istnieją dokumenty organów bezpieczeństwa z czasów PRL. 
Senat utrzymał ostatnio w projekcie ten przepis. Jeśli ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie w październiku, wejdzie w życie od 
nowego roku. "Sprawa lustracji jest otwarta i myślę, że będzie miała swoje konsekwencje w niedalekiej przyszłości, również w 
strukturach Kongresu Polonii Amerykańskiej - powiedział "Nowemu Dziennikowi" Frank Spula, prezes KPA. - Z rozmów 
prowadzonych z dyrektorami KPA wiem, że wielu z nich jest za lustracją" - dodał. Kwestia lustracji będzie poruszana na najbliższym 
zebraniu Rady Dyrektorów KPA w październiku, gdzie zostaną wybrane również nowe władze organizacji. Frank Spula zastrzegł, że 
l u s t r a c j a  w y m a g a  p r z e g ł o s o w a n i a  i  z a t w i e r d z e n i a  p r z e z  R a d ę  D y r e k t o r ó w  K P A .  
Ludwik Wnękowicz, szef oddziału KPA w New Jersey, przypomina, że jeszcze w maju Rada Dyrektorów podjęła uchwałę, że liderzy 
Polonii - dyrektorzy i członkowie zarządów poszczególnych oddziałów - dobrowolnie wystąpią do IPN o zaświadczenia na swój 
temat. Wnękowicz ujawnił, że w czasie pobytu w Polsce w maju kontaktował się z IPN i osobiście złożył swój wniosek o 
udostępnienie dokumentów. "Przywiozłem z Polski materiał filmowy, w którym zamieszczona była wypowiedz m.in. prezesa IPN 
Janusza Kurtyki, doktora Cenckiewicza oraz instrukcja, jak należy składać wnioski. Materiał ten został zaprezentowany wszystkim 
dyrektorom KPA podczas zjazdu w Chicago" - tłumaczy. Przepisy lustracyjne mają dotyczyć tej części Polonii, która zachowała 
obywatelstwo polskie.   MARCIN POZNAN  

Wojciech Jama zaprasza od zwiedzenia muzeum w internecie. Jest krakowskim kolekcjonerem. Pewnym fragmentem jego 

zbiorów są wszelkie pamiątki związane z filmami dla dzieci z okresu PRL-u. Uruchomiłem w sieci wirtualne "Muzeum dobranocek 
PRL-u" w którym prezentuje swoje zbiory zabawek, wydawnictw i innych drobiazgów. 

Chciałbym zaprosić do jego zwiedzenia:  http://muzeumdobranocek.pl/index2.htm 

Papież zgadza się na powrót liturgii łacińskiej. Odpowiednia bulla ma zostać opublikowana w przeciągu najbliższych kilku 

tygodni" � podają źródła "Timesa"."The Times" powołuje się na księdza z Londynu, który miał rozmawiać z kardynałem Josephem 

Zenem. Ów twierdzi, iż odpowiednia bulla jest już podpisana, o czym miał poinformować go Benedykt XVI podczas prywatnego 

spotkania. Bulla papieska ma przywrócić do liturgii łacińską Mszę Trydencką używaną w Kościele 

katolickim przez ponad półtora tysiąclecia, a zniesioną przez Sobór Watykański II (1962-65). 

Dotychczas msze łacińskie mogły być celebrowane tylko za specjalnym pozwoleniem biskupa. 

Według "Timesa" bulla zmienia tę zasadę, pozostawiając dowolność w wyborze liturgii księżom, 

chyba że odpowiedni biskup zabroni tego na piśmie. Może to potwierdzać konserwatywne sympatie 

Benedykta XVI, a także pomóc powrotowi na łono Kościoła lefebrystów (zwolenników apb. Marcela 

Lefebvre'a ekskomunikowanego w 1988 r.) - czytamy w brytyjskiej gazecie. Foto AFP 
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Polnischer Verein Eltern Gegen Diskriminierung der Kinder 
_________________________________________________________________________________ 
Parlamentarische Debatte in Polen über deutsche Jugendämter und Diskriminierung polnischer Kinder 
in Deutschland 

Am 12.10.2006 in der Zeit zwischen 10-13 Uhr haben sich vor dem versammelten Sejm wegen 
rechtswidriger Praktiken der Jugendämter in Deutschland 24 Abgeordnete zu Wort gemeldet.  

Diese Praktiken wie: 

Verbote der polnischen Sprache zwischen den polnischen Kindern und ihren Eltern in Deutschland, 

Verbote der Schulbildung der polnischen Sprache,  

Verbote des Umgangs unter der Angabe der Schädlichkeit der polnischen Sprache für die polnischen 
Kinder, 

Verbote der Ferienreise zur Familie nach Polen, 

Wegnahme der polnischen Kinder und Unterbringung in rein deutschen Familien mit nachfolgendem 
Polnisch- und Umgangsverbot (auf Kosten der polnischen Eltern), 

Deckung der Kindesmisshandlung durch Jugendämter,  

was alles zusammen als nationale Säuberung bekannt ist, wurden durch den Berichterstatter, den 
Abgeordneten Marek Kawa vorgetragen. 

 

Die rechtswidrige Tätigkeit der Jugendämter wurde in einem Schreiben des Bundesministerium für Justiz 
als legal eingestuft. 

Das alles war der Anlass der parlamentarischen Debatte über die Jugendämter. 

Es wurde ihre Entstehungsgeschichte erörtert, wo die Jugendämter als Überbleibsel der Hitler-Ära, 
konstituiert durch die NSDAP, die Politik der vergangener Zeit reaktivieren, in dem 55 Jahre nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges Polnischverbote und nationale Säuberung der polnischen Kinder wiedereinführen. 

 

Polnische Parlamentarier haben u.a. die Erschwernisse der schulischen Bildung der polnischen Sprache 
den polnischen Kindern durch die deutschen Behörden unter der Regie der Jugendämter angesprochen. 
Gegenübergestellt wurde die vorbildliche Bildungspolitik der polnischen Regierung gegenüber den Kindern 
der deutschen Minderheit in Polen. 

Es wurden die Kündigung bzw. die Neuverhandlungen im Bezug auf den deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrag erörtert, wegen der Asymmetrie der deutsch-polnischen Beziehungen 
(Ungleichbehandlung polnischer Minderheit in Deutschland). 

Der stellvertretende Außenminister Kowal hat bestätigt, dass die Dokumentation der Repressalien 
gegenüber den polnischen Kindern seitens der Jugendämter der polnischen Regierung bereits vorliegt. 
Eine weitere parlamentarische Debatte wurde angekündigt. Die Debatte wurde durch das 1. Programm 
des staatlichen Fernsehers live ausgestrahlt. 

 

 

Polnischer Verein 
Eltern Gegen Diskriminierung der Kinder in Deutschland  
Pressesprecher  

Mirosław Kraszewski 

Tel.: 0049 203 410 4125 

Beata Pokrzeptowicz-Meyer 
Schneiderstr. 2, 33613 Bielefeld 

Tel.: 0049 162 3393843  

 

Tytuł: Parlamentarna debata w Polsce o niemieckim urzędzie ds. młodzieży i dyskryminacja 
polskich dzieci w Niemczech 
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[Begriff "Deutscher"; Wiedereinbürgerung von Verfolgten] 

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches 
nach dem Stande vom 31.Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. 

(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30.Januar 1933 und dem 08.Mai 1945 die 
Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach 
dem 08.Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten 
Willen zum Ausdruck gebracht haben. 

monologi  i  d ia logi  

Sławomir Wojciech Hałaczkiewicz 

Werschweilerweg 26 

66564 Ottweiler 

Telefon: 06824-91291 

Fax: 06824-91292 

E-Mail: polonia@polonia21.de 

Monolog to wypowiedź jednego podmiotu, będąca całością znaczeniową i formalną, w 
przeciwieństwie do dialogu, składającego się z wypowiedzi niesamodzielnych. Monolog 
wyraża myśli i uczucia mówiącego. Wyodrębnia się różne rodzaje monologów, 
występujących w dziełach literackich: a) wypowiedzi relacjonujące przeżycia podmiotu, 
będące swoistą autocharakterystyką, wygłaszane do samego siebie; b) wypowiedzi o 
charakterze narracyjnym; c) wypowiedzi kierowane do konkretnych realnych adresatów 
(wykład, przemówienie). 
Dialog jest to wypowiedź wielopodmiotowa - rozmowa dwóch lub większej liczby osób. 

periodyk dla polskiej 
mniejszości narodowej w 
Niemczech 

szkoły państwowej w języku pań-
stwowym dla celów m.in. państwowej 
armii. Do dziś Kubańczycy i Koreań-
czycy świrują, a i Japończycy pielęgują 
w szkole własny szowinizm jak rodzaj 
folkloru. 

Dzisiaj w EU-ropie jest na szczęście 
trochę inaczej  , ale nie tak całkiem.  
Trochę z tego pozostało. Przede 
wszystkim w Niemczech pozostała 
szkoła w rękach urzędników, którzy 
przy okazji nauki alfabetu nauczą 
wszelkich auslenderów miłości do 
hajmatu i wstrętu do religii.  Mając cały 
czas oczywiście pod uwagę dobro dzieci 
w   procesie integracji w społeczeń-
stwie , no oczywiście ... takim jaki się 
chciałoby mieć�durch und durch 
niemieckie.  

Obowiązkowa szkoła jako broń dykta-

Szkoła jako broń 
Jak to właściwie jest z tymi 
narodami? Czeczeni w Rosji 
mówią po rosyjsku, a mimo 
to są Czeczenami, Turcy w 
Niemczech mówią po 
niemiecku i pozostają 
Turkami, a Niemców w 
Polsce trzeba uczyć po 
niemiecku i to z urzędu ?? 

Kiedyś komuniści walczyli z 
anal fabetyzmem przy 
pomocy wierszyków o 
Stalinie i  Leninie oraz 
Krupskiej.    I zlikwidowali 
analfabetyzm łącznie z 
dobrym wychowaniem.  
Potem taki   jeden i drugi 
pionier mógł napisać donos 
na swoich starych, którzy 
ukrad l i  bo l szewi ck im 
złodziejom trochę strawy 
dla swojej rodziny.  W 
innych dyktaturach nie było 
inaczej: taki syn jak  
Bismarck wiedział co robi, 
wprowadzając obowiązek 

tury, to nie nowy temat. Co zrobić jed-
nak, gdy jest to dyktatura większości, 
czyli demokratyczna nietolerancja? 
Czyż można sobie we współczesnych 
Niemczech wyobrazić kolonię amiszów, 
odmawiających dobrodziejstw dyk-
tatury i robiących własną szkołę?  
Można, dlatego amiszów w Niemczech 
nie ma, a mieszkają sobie w Ameryce.  

Niemieckie państwo urzędnicze nie jest 
sobie w stanie dać rady w takiej 
sytuacji z innością obywateli. Innością 
jak najbardziej nieszkodliwą dla innych 
obywateli. Jednak śmiertelnie szkodliwą 
dla idei niemieckiego państwowego 
nacjonalizmu. Bo Niemcy nie mogą 
sobie wyobrazić, aby w Niemczech 
człowiek, jako jednostka umiejąca się 
stowarzyszać, mógł uczyć swoje dzieci 
lub mieć jakikolwiek wpływ na program 
nauczania.        (mc³) 
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