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List otwarty 

Szanowny Panie Burmistrzu! 
 
Wyrażając najwyższą  troskę   o najmłodszą  część  naszego  społeczeństwa,  zwracamy  się do  Pana       
z  apelem  o  wprowadzenie  nauczania  języka  niemieckiego  jako  przedmiotu  dodatkowego  we 
wszystkich szkołach podstawowych na terenie Słubic. 
Jesteśmy  przeciwni  marginalizacji  języka  niemieckiego  w  słubickich  szkołach  podstawowych                  
i ograniczeniu kontaktu dzieci  z  tym  językiem  jedynie do  zajęć prowadzonych przez wolontariuszy, 
bądź w formie kółek zainteresowań. 
Zdajemy  sobie  sprawę,  że  nauka  języka  angielskiego  jest  dla  naszych  dzieci  najważniejsza,  nie 
protestujemy przeciwko  językowi angielskiemu  jako  językowi głównemu w szkołach podstawowych, 
ale zwracamy Pańską uwagę na konieczność wprowadzenia tego języka jako języka dodatkowego.  
Argumentów  za  takim  rozwiązaniem  jest  bardzo  wiele.  Najważniejszym  jest  oczywiście  nasze 
położenie tuż przy największym niemieckim mieście na granicy z Polską. 
Polska  jest w Unii  Europejskiej,  granic  praktycznie  już  nie ma,  a  od maja  Polacy mają możliwość 
podjęcia  legalnej  pracy  u  naszego  zachodniego  sąsiada.  Dobra  znajomość  języka  niemieckiego            
w  rejonie przygranicznym znacznie zwiększa możliwości na  rynku pracy  i sprawia,  że  życie staje się 
łatwiejsze i bardziej interesujące. Wszystko to powoduje, że szczególnie w Słubicach język niemiecki 
musi być obecny praktycznie na każdym etapie kształcenia, nie wyłączając szkół podstawowych.   
Chcielibyśmy  także przypomnieć,  że gmina Słubice podjęła  zobowiązanie nauczania  języka  swojego 
najbliższego partnera w placówkach oświatowych nawet najniższego szczebla.  
W podsumowaniu wyników pracy nad Słubicko‐Frankfurckim Planem działania 2010‐2020 z dnia 25 
września  2009  roku  przedstawiono  postulat  powstania  dwumiasta,  dwu‐,  a  nawet  trzyjęzycznego, 
zakładając  naukę  języka  sąsiada  już  od  czwartego  roku  życia.  Postulowano  również  stworzenie             
i wdrożenie specjalnych programów dla dzieci i młodzieży, które gwarantowałyby, że język polski we 
Frankfurcie  nad Odrą  i  język  niemiecki w  Słubicach  będą  drugimi  językami  obcymi we wszystkich 
szkołach. Brak języka niemieckiego jako języka dodatkowego w słubickich szkołach podstawowych 
skutkować będzie faktyczną rezygnacją z promowanej idei dwumiasta.    
29 kwietnia 2010 roku Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę nr XLIX/476/10 w sprawie przyjęcia 
Słubicko‐Frankfurckiego  Planu  Działania  2010‐2020.  Załącznik  do  tej  uchwały  będący  Słubicko‐
Frankfurckim  Planem  Działania  na  lata  2010‐2020  zakłada  w  pkt.  5.2  Dwumiasto  Wielojęzyczne 
„Specjalna  Strefa  Kształcenia  Viadrina”  oraz  „Jesteśmy  u  siebie  po  obu  stronach  Odry!”,  że 
posługiwanie  się  językiem  sąsiada  będzie  naturalną  umiejętnością  już  od  wczesnego  wieku,  a 
umiejętność  posługiwania  się  językiem  sąsiada  zza  Odry  dzieci  osiągną  po  szóstej  klasie  szkoły 
podstawowej.  Postulat  ten  nie może  być  osiągnięty w  przypadku  faktycznego  braku  nauczania 
języka niemieckiego w słubickich szkołach podstawowych.  
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Na tej samej sesji Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę nr XLIX/477/10 w sprawie oświadczenia 
o  przystąpieniu  do  realizacji  projektu  „Wzmocnienie  międzygminnej  współpracy  w  Europejskim 
Dwumieście Słubice‐Frankfurt nad Odrą oraz stworzenie polsko‐niemieckiego Centrum Kompetencji    
i  Kooperacji  jako  wzoru  nowej  generacji  współpracy  transgranicznej”  w  ramach  Europejskiej 
Współpracy  Terytorialnej  – Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska  (województwo 
lubuskie) – Brandenburgia 2007‐2013. To między innymi w powyższej strategii zapisano konieczność 
budowy polsko‐ niemieckiego przedszkola. Do inwestycji tej gmina Słubice właśnie się przygotowuje. 
Uczenie dzieci w przedszkolu języka niemieckiego okaże się jednak bezcelowe, gdy nie zapewnimy 
im możliwości kontynuacji jego nauki w szkole podstawowej.  
 
Biorąc  pod  uwagę  powyższe  argumenty  prosimy  Pana  o  przychylenie  się  do  naszego  apelu                  
i  wprowadzenie  od  najbliższego  roku  szkolnego  języka  niemieckiego  jako  języka  dodatkowego        
w słubickich szkołach podstawowych.  
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