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PODSTAWOWE DEFINICJE 9

Rozpoczynamy od wyja�nienia kilku podstawowych pojêæ, które w naszej publi-
kacji bêd¹ siê czêsto powtarzaæ. Chodzi przede wszystkim o to, by pewne has³a nie
by³y mylone, jak to ma zwykle miejsce w dyskusjach i wszelkich relacjach na te-
mat mniejszo�ci narodowych.
Oto najwa¿niejsze z nich:

Mniejszo�æ narodowa � grupa obywateli polskich o odrêbnym pochodzeniu,
która tradycyjnie zamieszkuje na terytorium Polski, ale pozostaje w mniejszo�ci
w stosunku do ludno�ci o pochodzeniu polskim. Cz³onkowie mniejszo�ci narodo-
wych d¹¿¹ do zachowania swojego jêzyka, obyczajów, tradycji, kultury, religii
i �wiadomo�ci narodowej.
W Polsce ¿yje obecnie 9 mniejszo�ci narodowych: niemiecka, czeska, s³owacka,
ukraiñska, bia³oruska, litewska, ¿ydowska, ormiañska i rosyjska. Problem sprawia
jednoznaczne zaklasyfikowanie spo³eczno�ci greckiej zamieszkuj¹cej w Polsce.
W naszym kraju ¿yje ju¿ drugie pokolenie uciekinierów z Grecji, ale wielu bada-
czy jest zdania, ¿e o mniejszo�ci narodowej mo¿na mówiæ dopiero od trzeciego
pokolenia. Okazuje siê wiêc, ¿e jest tylko kwesti¹ czasu zaliczenie Greków do mniej-
szo�ci.

Mniejszo�æ etniczna � charakteryzuje siê wszystkimi wy¿ej wymienionymi
cechami mniejszo�ci narodowej, ale jako grupa etniczna nie posiada w³asnego pañ-
stwa i kraju rodzimego. Jest to tzw. mniejszo�æ bezpañstwowa. W Polsce mniejszo-
�ciami etnicznymi s¹ Romowie, Tatarzy, £emkowie i Karaimi.

Uchod�ca � osoba przebywaj¹ca poza granicami kraju, którego jest obywatelem
lub które jest miejscem jej sta³ego zamieszkania. Uchod�ca z powodu obaw przed
prze�ladowaniem ze wzglêdu na swoj¹ rasê, religiê, narodowo�æ, przynale¿no�æ
do danej grupy spo³ecznej lub z powodu przekonañ politycznych nie chce powró-
ciæ do swej ojczyzny. Uchod�ca znajduje siê wtedy pod opiek¹ UNHCR � Wysokie-
go Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchod�ców.

Imigrant � osoba, która opuszcza swój kraj i przybywa do innego w celu osiedle-
nia siê lub d³ugotrwa³ego pobytu. Najczêstsz¹ motywacj¹ jest poszukiwanie lep-
szego ¿ycia, osi¹gniêcie korzy�ci ekonomicznych, studiowanie.

Obywatel � osoba, która jest powi¹zana trwa³ym wêz³em prawnym z jakim� pañ-
stwem, którego jest obywatelem. Pañstwo sprawuje wtedy nad ni¹ opiekê dyplo-
matyczn¹ i konsularn¹. Podstawowym prawem obywateli jest mo¿liwo�æ przeby-
wania na terytorium w³asnego pañstwa.



Polonia � grupy Polaków zamieszkuj¹cych poza obszarem pañstwa polskiego,
którzy wyemigrowali z powodów politycznych i zarobkowych. Jest ich ok.
14-17 mln. Do grupy tej zalicza siê Polaków i osoby przyznaj¹cych siê do polskie-
go pochodzenia, a tak¿e wszystkich, którzy zachowali poczucie ³¹czno�ci z Polsk¹,
bez wzglêdu na miejsce urodzenia czy znajomo�ci jêzyka. Najwiêcej Polaków miesz-
ka w USA (6-10 mln), Niemczech (1,5 mln), Brazylii, Francji, Kanadzie.
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W 2002 roku w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno�ci i Mieszkañ zadano
2 pytania dotycz¹ce spraw etnicznych:

· o narodowo�æ � Do jakiej narodowo�ci siê Pan(i) zalicza?
· o jêzyk u¿ywany w domu � W jakim jêzyku (jêzykach) rozmawia Pan(i)

najczê�ciej w domu?
Pos³uguj¹c siê wynikami Spisu mo¿na stwierdziæ, ¿e ze statystycznego punktu
widzenia Polska jest krajem etnicznie jednorodnym. Wiele organizacji mniejszo-
�ciowych nie zgadza siê z tymi wynikami, twierdz¹c, ¿e dane dotycz¹ce mniejszo-
�ci narodowych s¹ zani¿one. Wynikaæ by to mia³o z niedok³adno�ci rachmistrzów
oraz z ci¹gle aktualnego poczucia zagro¿enia zwi¹zanego z przynale¿no�ci¹ do
mniejszo�ci. Ogó³em 1,23% osób zadeklarowa³o przynale¿no�æ do narodowo�ci
innej ni¿ polska, a w odniesieniu do 2,03% nie zdo³ano ustaliæ przynale¿no�ci
narodowo�ciowej.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego prezentowane s¹ w poni¿szej tabeli.

Wyszczególnienie
Liczebno�æ wg

Narodowego Spisu
Powszechnego (w tys.)

Ludno�æ Polski ogó³em 38 230,1

Mniejszo�ci ogó³em 268,85
Niemiecka 152,9
Bia³oruska 48,7

Ukraiñska 31

Romska 12,9
Rosyjska 6,1
£emkowska 5,9
Litewska 5,8

S³owacka 2
¯ydowska 1,1
Ormiañska 1,1
Czeska 0,8

Tatarska 0,5
Karaimska 0,05

Tab.1. Liczebno�æ mniejszo�ci narodowych i etnicznych w Polsce.

�ród³o: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci
i mieszkañ 2002, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2003.
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Dla potrzeb tej publikacji przygotowali�my dok³adniejszy opis siedmiu z trzyna-
stu mniejszo�ci narodowych i etnicznych wystêpuj¹cych w Polsce. S¹ to te mniej-
szo�ci, o których najczê�ciej wolontariusze Stowarzyszenia mówi¹ na lekcjach i do
których prezentacji zachêcaj¹ uczniów. Osoby zainteresowane informacjami o po-
zosta³ych mniejszo�ciach zachêcamy do siêgniêcia do broszury Mniejszo�ci naro-
dowe w Polsce wydanej przez Stowarzyszenie �Jeden �wiat�.

MNIEJSZO�Æ NIEMIECKA

Liczebno�æ

Dane dotycz¹ce liczebno�ci mniejszo�ci niemieckiej w Polsce s¹ szacunkowe i oscy-
luj¹ w granicach 300-500 tys.

Rozmieszczenie

Mniejszo�æ niemiecka zamieszkuje tereny województwa opolskiego, �l¹skiego,
dolno�l¹skiego, warmiñskiego i kujawsko-pomorskiego. Niewielkie skupiska mniej-
szo�ci niemieckiej znajduj¹ siê w województwach lubuskim i mazowieckim, szcze-
gólnie w okolicach Radomia. W niektórych gminach Niemcy stanowi¹ wiêkszo�æ
mieszkañców i dominuj¹ w tamtejszych w³adzach samorz¹dowych. Mniejszo�æ
niemiecka jako jedyna posiada swoich przedstawicieli w polskim parlamencie �
wprowadzi³a do sejmu dwóch pos³ów.

Historia

Przedstawiciele mniejszo�ci niemieckiej to potomkowie czê�ciowo spolonizowa-
nych kolonizatorów niemieckich, którzy w pó�niejszych pokoleniach zwrócili siê
ku niemiecko�ci, a tak¿e osób, które w czasie II wojny �wiatowej deklarowali po-
chodzenie niemieckie i ich potomków. Do mniejszo�ci niemieckiej mog¹ te¿ nale-
¿eæ osoby prze�wiadczone o swoim niemieckim pochodzeniu.

Kultura

Na zró¿nicowan¹ dzia³alno�æ mniejszo�ci niemieckiej sk³adaj¹ siê zarówno impre-
zy o znaczeniu regionalnym, jak i lokalnym. Aktywno�æ lokalna koncentruje siê
na pracy klubów, ró¿nego rodzaju spotkaniach,  kursach jêzyka niemieckiego
i doskonalenia zawodowego, dzia³alno�ci chórów i orkiestr, tworzeniu bibliotek.



Na szczególn¹ uwagê zas³uguje dzia³alno�æ Konwersatorium im. Josepha von
Eichendorffa w Opolu oraz Stowarzyszenia Autorów i Twórców Mniejszo�ci Nie-
mieckiej w Polsce z siedzib¹ w Bytomiu. Obie te organizacje maj¹ na celu promo-
wanie kultury i dziedzictwa ludno�ci pochodzenia niemieckiego.
Rozg³o�nie radiowe na Opolszczy�nie emituj¹ audycje dotycz¹ce mniejszo�ci nie-
mieckiej i dwujêzyczne dzienniki. Na poszczególnych obszarach ukazuj¹ siê
pisma zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ mniejszo�ciow¹. Cz³onkowie mniejszo�ci mog¹ swo-
bodnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem niemieckim oraz organizowaæ imprezy kultural-
ne w tym jêzyku. Dominuj¹ imprezy folklorystyczne, choæ odbywaj¹ siê tak¿e
konkursy recytatorskie.

Jêzyk

Mniejszo�æ niemiecka mo¿e u¿ywaæ imion i nazwisk zgodnie z pisowni¹ w jêzyku
ojczystym. W³adze polskie nie stwarzaj¹ problemów przy przywracaniu pisowni
niemieckiej nazwiskom i imionom o spolszczonej pisowni. Do po³owy lat 90-tych
przywrócenie niemieckiego nazwiska, które zosta³o spolszczone w trybie admini-
stracyjnym lub na wniosek zainteresowanej strony, wymaga³o op³aty w wysoko�ci
20 z³ za odpis zupe³ny metryki. Op³ata ta zosta³a zniesiona w 1994 roku. W latach
1990-2000 dostosowania pisowni imion i nazwisk do regu³ pisowni niemieckiej
dokona³o 3382 osób.
Organizacje mniejszo�ci niemieckiej zg³aszaj¹ postulat mo¿liwo�ci pos³ugiwania
siê jêzykiem niemieckim w urzêdach oraz stosowania dwujêzycznego nazewni-
ctwa miejscowo�ci i ulic (w jêzyku polskim i niemieckim).

O�wiata

Po drugiej wojnie �wiatowej sytuacja mniejszo�ci niemieckiej pod k¹tem jêzyko-
wym by³a najtrudniejsza ze wszystkich mniejszo�ci. Na �l¹sku Opolskim przez
prawie 45 lat obowi¹zywa³ nieformalny zakaz nauki jêzyka niemieckiego jako jê-
zyka ojczystego mniejszo�ci i jêzyka obcego. Obecnie nauka tego jêzyka jako jêzy-
ka ojczystego mo¿liwa jest na wniosek rodziców.
Szko³y z nauk¹ jêzyka niemieckiego stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê ze szkó³  mniej-
szo�ci. Dotyczy to zarówno liczby placówek, jak i liczby zatrudnionych w nich
nauczycieli. Dane GUS mówi¹ o 324 placówkach z jêzykiem niemieckim jako jê-
zykiem ojczystym w roku szkolnym 2000/2001. Uczêszcza³o do nich wówczas
30 958 uczniów.
Uczniowie ucz¹ siê w trzech typach szkó³: z jêzykiem niemieckim jako wyk³ado-
wym, w szko³ach dwujêzycznych i z dodatkow¹ nauka jêzyka niemieckiego.

MNIEJSZO�Æ NIEMIECKA 13



Du¿ym problemem dla cz³onków mniejszo�ci niemieckiej jest brak wykwalifiko-
wanej kadry nauczycieli jêzyka niemieckiego oraz nowych podrêczników do hi-
storii i literatury.

Religia

Przedstawiciele mniejszo�ci niemieckiej s¹ w wiêkszo�ci wyznania katolickiego
 � 70%, a zaledwie 30% to protestanci (Ko�ció³ Ewangelicko-Augsburski).
Na Opolszczy�nie zamieszkuje ludno�æ niemiecka wyznania rzymskokatolickie-
go. Ewangelicy augsburscy przewa¿aj¹ jedynie w województwie wamiñsko-ma-
zurskim. Praktyki religijne w jêzyku narodowym zosta³y znacznie utrudnione po
drugiej wojnie �wiatowej. Dotyczy³o to zarówno protestantów i katolików; np. na
Górnym �l¹sku zakaz odprawiania nabo¿eñstw w jêzyku niemieckim obowi¹zy-
wa³ a¿ do 1989 roku. Obecnie w wiêkszo�ci parafii katolickich na �l¹sku Opolskim
nabo¿eñstwa odprawiane s¹ równie¿ w jêzyku niemieckim. Nabo¿eñstwa takie
odbywaj¹ siê tak¿e w województwie �l¹skim, warmiñsko-mazurskim, a tak¿e
w Szczecinie i Gdañsku.

Najwa¿niejsze imprezy

- Przegl¹d Chórów i Zespo³ów �piewaczych � Walce;
- Do¿ynki Diecezjalno-Regionalne na Górze �w. Anny;
- Przegl¹d Kapel i Orkiestr Mniejszo�ci Niemieckiej;
- Przegl¹d �l¹skiej Twórczo�ci Artystycznej;
- Przegl¹d Zespo³ów Dzieciêcych i M³odzie¿owych Mniejszo�ci Niemiec-

kiej;
- Spotkania Letnie Stowarzyszenia Mazurskiego;
- Rozmowy Mazurskie;
- Lato Artystyczne Mniejszo�ci Narodowych w Olsztynie;
- Konkurs Literacki dla M³odzie¿y In der Sprache des Herzeus � w jêzyku

serca.

Organizacje

- Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno-Kulturalnych, skupiaj¹cy
wiêkszo�æ stowarzyszeñ mniejszo�ci niemieckiej. Do zwi¹zku nale¿¹ m.in.
liczne Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalne Niemców w ró¿nych regionach
Polski, np. w województwie �l¹skim, zachodniopomorskim, wielkopolskim,
³ódzkim, lubuskim, dolno�l¹skim;
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- Zwi¹zek M³odzie¿y Mniejszo�ci Niemieckiej w RP;
- �l¹ski Zwi¹zek Rolników;
- Niemieckie Towarzystwo O�wiatowe;
- Niemiecka Wspólnota �Pojednanie i Przysz³o�æ�.

Problemy

1. Konflikty o pomniki budowane w okresie miêdzywojennym dla upamiêt-
niania �mierci ka¿dego ¿o³nierza, niszczone po II wojnie �wiatowej. Od-
budowywanie ich wi¹¿e siê z ci¹gle ¿ywymi resentymentami antynie-
mieckimi i wspomnieniami II wojny �wiatowej.

2. Zwrot mienia w procesie reprywatyzacji.
3. Uzyskiwanie podwójnego obywatelstwa przez cz³onków tej mniejszo�ci.

Obie strony, polska i niemiecka, formalnie tego procederu nie uznaj¹,
a jedynie toleruj¹.

4. Problem wypêdzonych.
5. Postulat pe³nego równouprawnienia mniejszo�ci niemieckiej w dostêpie

do sprawowania urzêdów, zapewnienia bezpieczeñstwa, dostêpu do szkol-
nictwa, kultury i �rodków masowego przekazu w jêzyku niemieckim, ure-
gulowañ socjalnych i podatkowych.
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MNIEJSZO�Æ UKRAIÑSKA

Liczebno�æ

Szacuje siê, ¿e w Polsce mieszka od 200 do 300 tys. obywateli RP pochodzenia
ukraiñskiego.

Rozmieszczenie i historia

Ukraiñcy mieszkaj¹ w Polsce w województwach zachodniopomorskim, pomorskim,
warmiñsko-mazurskim, dolno�l¹skim, lubuskim, ma³opolskim, podlaskim i pod-
karpackim. Powodem takiego rozproszenia i oddalenia od pogranicza polsko-ukra-
iñskiego by³a Akcja �Wis³a� przeprowadzona w 1947 roku. Zgodnie z propagand¹
chodzi³o o pozbawienie Ukraiñskiej Powstañczej Armii, dzia³aj¹cej na obszarze
województwa rzeszowskiego, lubelskiego i krakowskiego, zaplecza gospodarcze-
go. Ludno�æ ukraiñsk¹, ³emkowsk¹ i bojkowsk¹, ogó³em ok. 140 tys. osób,  w okrutny
sposób przesiedlono na Ziemie Odzyskane. Osoby unikaj¹ce przesiedlenia lub
podejrzewane o wspó³pracê z UPA, trafia³y do Centralnego Obozu Pracy w Ja-
worznie. Osoby narodowo�ci ukraiñskiej zamieszkuj¹ce dzi� tereny województw
podkarpackiego i ma³opolskiego to w zdecydowanej wiêkszo�ci osoby, które po-
wróci³y na te tereny po 1956 roku. Wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e musia³y one wy-
kupywaæ swoje ziemie.
W okresie tzw. �odwil¿y� w latach 1956-58 powo³ano do ¿ycia Ukraiñskie Towa-
rzystwo Spo³eczno-Kulturalne � ogólnokrajow¹ organizacjê mniejszo�ci ukraiñ-
skiej, która mia³a pe³niæ rolê wentyla bezpieczeñstwa, a jednocze�nie s³u¿y³a kon-
troli wszelkiej inicjatywy i dzia³alno�ci Ukraiñców.
Dopiero po 1989 roku, kiedy polityka w³adz pañstwa wobec mniejszo�ci uleg³a
zmianie, mniejszo�æ ukraiñska mia³a warunki, aby siê odrodziæ. Bardzo szybko
zaczê³y powstawaæ nowe organizacje, towarzystwa m³odzie¿owe, regionalne, za-
wodowe, a tak¿e szko³y z jêzykiem ukraiñskim. Odradza³y siê zespo³y promuj¹ce
folklor, tworzono skanseny, organizowano festiwale.

Dzia³alno�æ kulturalna

Prowadzenie bardzo aktywnej dzia³alno�ci kulturalnej i wydawniczej jest szcze-
gólnie wa¿ne dla utrzymania to¿samo�ci narodowej rozproszonej mniejszo�ci ukra-
iñskiej. Za najwiêksze opiniotwórcze pismo ukraiñskojêzyczne uwa¿any jest tygo-
dnik �Nasze S³owo�, wydawany przez Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce. Ukazuje siê
on od 40 lat. Najwiêkszym przedsiêwziêciem artystycznym jest organizowany co
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dwa lata w Sopocie Festiwal Kultury Ukraiñskiej. M³odzie¿ zje¿d¿a do Gdañska na
coroczny �M³odzie¿owy Jarmark�. Archiwum Ukraiñskie, za³o¿one w 1989 roku
przez warszawskiego historyka Eugeniusza Misi³o, oraz dzia³aj¹ca przy nim Fun-
dacja Archiwum Ukraiñskiego, zajmuje siê dokumentacj¹ historii najnowszej Ukra-
iñców w Polsce i dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹. W Krakowie funkcjonuje O�rodek
Kultury Ukraiñskiej prowadzony przez Fundacjê im. �w. W³odzimierza Chrzcicie-
la Rusi Kijowskiej. Centrum organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi dzia-
³alno�æ wydawnicz¹, m.in. systematycznie publikuje Krakowskie Zeszyty Ukra-
inoznawcze. Przy Fundacji dzia³a klub studencki �Wernyhora�. Na terenie woje-
wództwa podkarpackiego funkcjonuje Towarzystwo �Ukraiñski Dom Ludowy�,
które prowadzi znany w ca³ej Polsce zespó³ teatralny.

Jêzyk

W latach 1990-2000 zaledwie 7 osób dokona³o dostosowania pisowni imion i na-
zwisk do regu³ pisowni ukraiñskiej. Traktat miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Ukra-
in¹ o dobrym s¹siedztwie, przyjaznych stosunkach i wspó³pracy, gwarantuje pra-
wo do u¿ywania imion i nazwisk w brzmieniu jêzyka ukraiñskiej mniejszo�ci na-
rodowej. Obie strony traktatu zobowi¹za³y siê do podjêcia niezbêdnych dzia³añ
w celu respektowania prawa do uczenia siê jêzyka ojczystego, zak³adania instytu-
cji i stowarzyszeñ o�wiatowych, kulturalnych i religijnych, wyznawania i prakty-
kowania religii, a tak¿e uznawania imion i nazwisk w brzmieniu przyjêtym dla
jêzyka ojczystego.
Cykliczne audycje w jêzyku ukraiñskim emitowane s¹ przez rozg³o�nie radiowe
w Rzeszowie, Olsztynie, Koszalinie i Szczecinie.

O�wiata

Do 1989 roku funkcjonowa³y 4 szko³y i 57 punktów nauczania jêzyka ukraiñskie-
go. Obecnie, mimo znacznego rozproszenia ludno�ci ukraiñskiej, we wszystkich
województwach, w których mieszkaj¹ przedstawiciele mniejszo�ci ukraiñskiej,
organizowane jest nauczanie jêzyka ojczystego. W roku szkolnym 2001-2002 jêzy-
ka ukraiñskiego i w jêzyku ukraiñskim uczy³o siê w 136 publicznych placówkach
szkolnych 2797 uczniów. Obok szkolnictwa publicznego, Zwi¹zek Ukraiñców
w Polsce organizuje punkty nauczania tego jêzyka.
Na polskich uniwersytetach wzrasta liczba katedr filologii ukraiñskiej. Najstarsz¹
jest katedra na Uniwersytecie Warszawskim.



Religia

Polscy Ukraiñcy nale¿¹ do dwóch ko�cio³ów: Ko�cio³a katolickiego obrz¹dku grec-
kokatolickiego (bizantyjsko-ukraiñskiego), który sta³ siê narodowym Ko�cio³em
Ukraiñców z Polski po³udniowo-wschodniej, i Polskiego Autokefalicznego Ko�cio-
³a Prawos³awnego. W Polsce dzia³aj¹ dwa zakony greckokatolickie, a jêzykiem
wewnêtrznym w tym Ko�ciele i jêzykiem nabo¿eñstw jest ukraiñski.
Znaczenie Ko�cio³a Bizantyjsko-Ukraiñskiego dla zachowania to¿samo�ci narodo-
wej polskich Ukraiñców, ¿yj¹cych w rozproszeniu i otoczonych obcym elemen-
tem etnicznym, jest nie do przecenienia. Cerkiew zawsze by³a dla Ukraiñców pod-
por¹ w walce z asymilacj¹ i wynaradawianiem. Praca wiêkszo�ci kap³anów daleko
wykracza poza obowi¹zki duszpasterskie. Z tych powodów w czasie drugiej wojny
�wiatowej i w okresie powojennym Ko�ció³ greckokatolicki dotkniêty zosta³ prze-
�ladowaniami i wyw³aszczeniami. Mimo zalegalizowania w 1946 roku, do 1956
roku ksiê¿a nie mieli mo¿liwo�ci i prawa wykonywania pos³ugi duszpasterskiej, a
po 1956 roku byli jedynie tolerowani.

Najwiêksze imprezy

- Festiwal Kultury Ukraiñskiej w Sopocie;
- �M³odzie¿owy Jarmark� w Gdañsku;
- Festiwal Zespo³ów Dzieciêcych w Koszalinie;
- Dzieciêcy Festiwal Kultury Ukraiñskiej w Elbl¹gu;
- Festiwal Kultury Ukraiñskiej na Podlasiu � �Podlaska Jesieñ�;
- Polsko-Ukraiñskie Spotkania Muzyczne.

Najwa¿niejsze organizacje

- Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, maj¹cy charakter federacyjny, w którego
ramach dzia³a kilka stowarzyszeñ, m.in. Zwi¹zek Ukrainek, Stowarzysze-
nie Ukraiñców � Wiê�niów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zwi¹zek
Przedsiêbiorców Ukraiñskich, Ukraiñskie Towarzystwo Nauczycielskie w
Polsce i in.;

- Zwi¹zek Ukraiñców Podlasia;
- Fundacja im. �w. W³odzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej;
- Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej.
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Problemy

1. Problem wynikaj¹cy z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej i wprowa-
dzenia wiz. Konieczne jest wypracowanie nowej formy stosunków pol-
sko-ukraiñskich.

2. Kwestia pomników ukraiñskich w Polsce zwi¹zanych z historia lat 1942-
47, szczególnie Ukraiñskiej Powstañczej Armii. W �wiadomo�ci polskich
Ukraiñców formacja ta uwa¿ana jest za niepodleg³o�ciow¹, dla polskiej
opinii publicznej wi¹¿e siê ze zbrodniami dokonanymi na Polakach pod-
czas II wojny �wiatowej i po jej zakoñczeniu.

3. Mit kresowy � nie bez znaczenia dla stanu stosunków polsko-ukraiñskich
by³  i jest nadal mit, przez który Ukraiñcy s¹ postrzegani przez pryzmat
wyidealizowanej historii Galicji.
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Liczebno�æ

Liczbê obywateli polskich narodowo�ci ¿ydowskiej mo¿na okre�liæ jedynie sza-
cunkowo. Wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszkañ prze-
prowadzonego w 2002 roku przynale¿no�æ do mniejszo�ci ¿ydowskiej w Polsce
zadeklarowa³o 1055 obywateli RP, w tym: w województwie mazowieckim - 397,
dolno�l¹skim - 204, �l¹skim - 92, ³ódzkim - 65, ma³opolskim - 50.
Przy pos³ugiwaniu siê kryterium religijnym, liczbê ¯ydów w Polsce nale¿y pod-
nie�æ do 4500 osób, tyle bowiem jest zarejestrowanych w Zwi¹zku Wyznaniowym.
Inne dane podaje CBOS, które szacuje liczbê ¯ydów od 10 000 do 30 000 osób.

Rozmieszczenie

¯ydzi s¹ bez w¹tpienia narodem. Przez dwa tysi¹ce lat nie mieli w³asnego pañ-
stwa, ¿yli w rozproszeniu (galucie). Istotnym wyznacznikiem �wiadomo�ci by³o
pañstwo mistyczne � Erec Israel (Kraj Izraela).
W dzisiejszej Polsce mieszkaj¹ w rozproszeniu, przede wszystkim w du¿ych mia-
stach: Warszawie, Wroc³awiu, £odzi, Krakowie, Bielsku-Bia³ej, Wa³brzychu, Kato-
wicach, Legnicy i Gdañsku.

Historia

Losy Polaków i ̄ ydów s¹ ze sob¹ �ci�le splecione od co najmniej 800 lat. Przybycie
¯ydów do Polski zwi¹zane by³o g³ównie z prze�ladowaniami w krajach Europy
Zachodniej. Polacy i ¯ydzi ¿yli zatem obok siebie we wzglêdnej harmonii, zacho-
wuj¹c zasady tolerancji i obopólnego szacunku.
Pierwsze wzmianki o ¯ydach na terenach polskich pochodz¹ z X wieku (byli to
kupcy � tzw. rodanici). W okresie od XI do XVII wieku do Polski nap³ywa³a lud-
no�æ ¿ydowska uchodz¹ca przed prze�ladowaniami z Zachodu, tworz¹c w miarê
up³ywu czasu najwiêksze skupisko ¯ydów w Europie; pod koniec XV wieku by³o
ich tu 30 tys., w po³owie XVII wieku ju¿ 350-500 tys., a u schy³ku Rzeczypospoli-
tej ok. 800 tys.
¯ydzi na ziemiach polskich trudnili siê handlem lokalnym i dalekosiê¿nym, zaj-
mowali siê mennictwem, dzier¿awili browary, karczmy i m³yny, byli rzemie�lni-
kami oraz uprawiali rolê.
Pod koniec XIX wieku w Królestwie Polskim ¿y³o 1,3 mln ¯ydów, w Galicji
800 tys., w Poznañskiem i na Pomorzu ok. 50 tys. Ich liczba wzros³a na pocz¹tku



XX wieku, g³ównie w wyniku nap³ywu ludno�ci ¿ydowskiej ze Wschodu (w na-
stêpstwie prze�ladowañ i administracyjnych posuniêæ w³adz rosyjskich) i 1921 roku
wynosi³a ju¿ 2,8 mln.
Rywalizacja gospodarcza czêsto powodowa³a konflikty spo³eczne, a w XIX wieku
narastaj¹ce antysemickie nastroje spowodowa³y wzrost emigracji ¿ydowskiej. Jej
najwiêksze nasilenie mia³o miejsce w latach dwudziestych XX wieku. ̄ ydzi stano-
wili przez ca³y czas obiekt ataków prasy i publicystyki o orientacji narodowej,
a w po³owie lat 30-tych tak¿e zarz¹dzeñ dyskryminuj¹cych (1936 roku �  ograni-
czenie uboju rytualnego, 1937 roku � dopuszczenie tzw. getta ³awkowego na wy-
¿szych uczelniach).
Podczas II wojny �wiatowej Polska by³a miejscem eksterminacji narodu ¿ydowskie-
go. Antysemityzm by³ najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ polityki Hitlera. Na okupowanych zie-
miach wydano szereg przepisów dyskryminuj¹cych ludno�æ ¿ydowsk¹: obowi¹zek
noszenia Gwiazdy Dawida, konfiskaty maj¹tków, przesiedlenia do wydzielonych
dzielnic � gett, zakaz poruszania siê po kraju i inne. Hitlerowcy na ziemi polskiej
utworzyli sieæ obozów koncentracyjnych i obozów natychmiastowej zag³ady, gdzie
systematycznie i planowo mordowano ludno�æ ¿ydowsk¹ ca³ej okupowanej Euro-
py. ¯ydzi nie pozostali bierni; 19 kwietnia 1943 roku wybuch³o powstanie w getcie
warszawskim. Warszawa nie by³a jedynym miejscem ¿ydowskiego oporu, powsta-
nia wybuch³y tak¿e w getcie w Bia³ymstoku, Bêdzinie i Czêstochowie.
Wed³ug szacunków, w trakcie wojny wymordowano blisko 90% polskich ¯ydów,
czyli oko³o 3 milionów. Wojnê na ziemiach polskich przetrwa³o oko³o 50 tys. ¯y-
dów, ze Zwi¹zku Radzieckiego wróci³o ponad 200 tys. Jednak ogólny klimat poli-
tyczno-spo³eczny nie sprzyja³ ich pobytowi (m.in. pogrom kielecki w 1946 roku).
W latach 1946-1950 z Polski do Palestyny wyemigrowa³o 120 tys. ¯ydów, kolejne
masowe wyjazdy nast¹pi³y po 1956 roku i po wydarzeniach marcowych
w 1968 roku.
Prze³omem by³ rok 1989. Upadek komunizmu spowodowa³ cich¹ rewolucjê w spo-
³eczno�ci ¿ydowskiej. Wolno�æ da³a ¯ydom mo¿liwo�æ swobodnego badania swo-
jego dziedzictwa kulturalnego i wolnego wyboru tego, jakimi chc¹ byæ ¯ydami:
religijnymi, �wieckimi, syjonistami, czy te¿ ¯ydami mieszkaj¹cymi w diasporze.

Religia

¯ydzi to wyznawcy religii moj¿eszowej. W Polsce istnieje dziewiêæ gmin wyzna-
niowych zrzeszonych w Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich RP.
Gminy Wyznaniowe i Filie:

· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Bielsku Bia³ej;
· Gmina Wyznaniowa ̄ ydowska w Katowicach (Filie w Bytomiu i w Gliwi-

cach);
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· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Krakowie;
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Legnicy;
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w £odzi;
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Poznaniu;
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Warszawie (Filia w Lublinie);
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska we Wroc³awiu;
· Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Szczecinie;
· Filia Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Gdañsku.

Obok kultu religijnego, ka¿da gmina stara siê prowadziæ dzia³alno�æ charytatyw-
n¹ i edukacyjn¹. W synagogach organizowane s¹ koncerty muzyki ¿ydowskiej
i wystawy plastyczne. Synagoga jest miejscem �wiêtym tylko wtedy, gdy jest wy-
korzystywana do celów, dla których powsta³a, czyli dla modlitwy i studiów
religijnych.
Uosobieniem judaizmu jest Tora.

Kultura

W czasie pobytu na ziemiach polskich ¯ydzi rozwijali swoj¹ kulturê oraz my�l
religijn¹ i spo³eczn¹. Ju¿ od po³owy XV wieku kszta³towa³y siê o�rodki studiów
talmudycznych w Poznaniu (gdzie od 1474 roku naucza³ rabbi Moj¿esz ben Izaak
Mintz) i Krakowie (gdzie m.in. dzia³ali od koñca XV wieku Jakub ben Josef Polak
� znakomity egzegeta, a w XVI wieku Moj¿esz ben Israel Isserles zwany Remu,
uznawany za najwybitniejszego w�ród talmudystów na ziemiach polskich). W XVII
wieku ¿ywy by³ ruch mesjanistyczny. W XVIII wieku dzia³ali franki�ci, toczy³y siê
polemiki miêdzy reprezentantami judaizmu rabinicznego a rozpowszechniaj¹cym
siê chasydyzmem zwalczanym przez przedstawicieli ¿ydowskiego o�wiecenia �
haskali. Pod koniec XIX wieku narodzi³ siê syjonizm.
Polska to tak¿e miejsce rozkwitu literatury � w jêzykach jidisz, hebrajskim i pol-
skim, a tak¿e ¿ydowskiego teatru i filmu. Tworzy³o tu wielu malarzy i rze�biarzy.
Dzia³a³y placówki badawcze, np. ¯ydowski Instytut Naukowy, istnia³y ¿ydowskie
szko³y.
Obecnie ¿ydowskie ¿ycie kulturalne skupione jest wokó³ kilku organizacji zrze-
szaj¹cych polskich ¯ydów. Wydawane s¹ gazety zajmuj¹ce siê ¿ydowskim ¿yciem
w Polsce, dzia³a Pañstwowy Teatr ¯ydowski im. E.R. Kamiñskiej w Warszawie;
dziêki Fundacji R.S. Laudera ¿ydowskie dzieci mog¹ uczêszczaæ do szkó³, w któ-
rych poznaj¹ tradycjê w³asnego narodu, a ̄ ydowski Instytut Historyczny zajmuje
siê badaniem przesz³o�ci narodu ¿ydowskiego.



O�wiata

W Warszawie od 1994 roku istnieje szko³a podstawowa Lauder-Morasha. Jest ona
sponsorowana przez Fundacjê R.S. Laudera. I ma prawa publicznej placówki edu-
kacyjnej. W 2000 roku w szkole wyodrêbniono gimnazjum. Poza obowi¹zuj¹cym
w szko³ach polskich programem, dzieci i m³odzie¿ poznaj¹ tradycjê ¿ydowsk¹ oraz
ucz¹ siê hebrajskiego. Jednym z celów statutowych szkó³ jest wychowanie uczniów
w duchu tolerancji i poszanowania wszystkich kultur i �wiatopogl¹dów. Szko³y s¹
otwarte dla wszystkich chêtnych. W roku szkolnym 2001/2002 uczêszcza³o do
nich ponad 170 dzieci.
Fundacja Ronalda S. Laudera jest równie¿ sponsorem istniej¹cego od 1990 roku
przedszkola, do którego uczêszcza blisko 60 dzieci.
Równie¿ we Wroc³awiu funkcjonuje prywatna szko³a Lauder - Etz Chaim i przed-
szkole finansowane przez Fundacjê R.S. Laudera, w których prowadzona jest na-
uka jêzyka hebrajskiego.

G³ówne organizacje

· Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP;
· Fundacja Ronalda S. Laudera;
· Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów w Polsce;
· Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego;
· Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce;
· Stowarzyszenie ¯ydowski Instytut Historyczny;
· Polska Unia Studentów ¯ydowskich;
· Towarzystwo Kultury ¯ydowskiej �Bejt Warszawa�;
· Stowarzyszenie ¯ydów Kombatantów i Ofiar Prze�ladowañ w czasie

II Wojny �wiatowej;
· Amerykañsko-Polsko-Izraelska Fundacja do spraw promocji kultury pol-

sko-¿ydowskiej �Shalom�;
· Federacja Stowarzyszeñ ¯ydowskich w Polsce.

Najwa¿niejsze tytu³y prasowe

· �Dos Jidisze Wort - S³owo ¯ydowskie� � dwutygodnik; Wydawnictwo do-
towane jest przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Spo-
³eczno-Kulturalne ¯ydów w Polsce, a wydawane w oficynie wydawniczej
TSK¯; pismo jest kontynuacj¹ wydawanej od roku 1946 ¿ydowskiej gaze-
ty �Volksstimme�;
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· �Midrasz� � miesiêcznik;
· �Sztrendlech - Gwiazdeczki� - pismo dla dzieci i m³odzie¿y;
· �Biuletyn Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w Warszawie�.

Najwiêksze imprezy

· Marsz ¯ywych w O�wiêcimiu;
· Dzieñ Pamiêci Ofiar Szoah;
· Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim;
· Miêdzynarodowy Festiwal Filmów ¯ydowskich;
· Festiwal Dialogu Czterech Kultur;
· Spotkania z Kultur¹ ¯ydowsk¹ SIMCHA we Wroc³awiu;
· Festiwal Kultury ¯ydowskiej w Krakowie;
· Tydzieñ Kultury ¯ydowskiej w Warszawie;
· £ódzkie Spotkania z Kultur¹ ¯ydowsk¹;
· Dni Ksi¹¿ki ¯ydowskiej.

Problemy

MNIEJSZO�Æ ¯YDOWSKA24

1. Sprawy restytucyjne, czyli zwrot ¿ydowskiego mienia.
2. Przejawy antysemityzmu � podkre�lany jest fakt, ¿e dzia³ania antysemic-

kie, jak i osoby bêd¹ce ich autorami pozostaj¹ bezkarne. Niestety nadal
w Polsce utrzymuje siê du¿y zakres niewiedzy i trwa³o�ci stereotypów
dotycz¹cych roli ¯ydów w historii Polski. Samymi zakazami nie uda siê
jednak zmieniæ mentalno�ci spo³ecznej, dlatego potrzebne s¹ do tego prze-
my�lane dzia³ania edukacyjne.

3. Dialog na temat wspólnej historii Polaków i ¯ydów � postulowanie rein-
terpretacji pewnych wydarzeñ historycznych oraz pokazanie wielokul-
turowo�ci i wieloetniczno�ci pañstwa polskiego w przesz³o�ci.
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Liczebno�æ i rozmieszczenie

Szacunkowo przyjmuje siê, ¿e obecnie w Polsce mieszka od 20 do 25 tys. obywate-
li narodowo�ci litewskiej (nie pochodzenia litewskiego, a narodowo�ci litewskiej).
Oko³o 10 do12 tys. Litwinów mieszka na terenie by³ego województwa suwalskie-
go, czyli na ziemiach etnicznie litewskich. Skupieni s¹ w oko³o 50 wsiach w gmi-
nach Puñsk (stanowi¹ 80% ogó³u mieszkañców) i Sejny (40%). Panuje tutaj specy-
ficzne poczucie bycia obywatelami �Ma³ej Litwy� ze stolic¹ w Puñsku.

Historia

Na ziemiach obecnie bêd¹cych w granicach Polski, czyli na Suwalszczy�nie, po-
cz¹tki osadnictwa Litwinów siêgaj¹ XV wieku, ju¿ po krzy¿ackim wytêpieniu
Jaæwingów. Jest to bardzo wa¿ne, bowiem to, ¿e Litwini mieszkaj¹ tutaj od dawna
i �na swoim� oznacza, i¿ przynajmniej moralnie maj¹ prawo domagaæ siê szer-
szych uprawnieñ ni¿ imigranci.
�lady jêzykowe dawnego szerokiego osadnictwa litewskiego na Suwalszczy�nie s¹
spotykane na ka¿dym kroku. Pozosta³y one w nazwiskach osób, które dzi� zalicza-
j¹ siebie do narodowo�ci polskiej oraz w nazwach miejscowo�ci, rzek, jezior, lasów,
bagien, wzgórz itp. Na przyk³ad w pobli¿u wsi Giby, w miejscowo�ci Pomorze znaj-
duje siê wzgórze, które miejscowa ludno�æ zwie �pilikalnie�, nie rozumiej¹c ju¿
etymologii tego s³owa. Inne przyk³ady to nazwy wsi U¿mauda, Budwiecie oraz
jeziora Mazguæ.
Poza Suwalszczyzn¹ wiêksze skupiska Litwinów zamieszkuj¹ Warszawê, Wroc³aw,
Bydgoszcz, Szczecin, S³upsk i Gdañsk. Litwini trafili do tych miast ró¿nymi droga-
mi. Wynika³o to z ruchów migracyjnych zarówno wewn¹trz kraju, jak i repatriacji
ludno�ci z by³ych obszarów Polski wschodniej oraz z Wileñszczyzny.

Dzia³alno�æ kulturalna

Jedyny Dom Kultury Litewskiej z siedzib¹ w Puñsku umo¿liwia wystêpy miejsco-
wego chóru �Dzukija�, kapeli ludowej z grup¹ wokaln¹ �Klumpë�, zespo³u chore-
ograficznego �Jotva� oraz teatru stodolnego.
¯ycie kulturalne Litwinów nie ogranicza siê tylko do dzia³alno�ci Domu Kultury.
Na terenie gminy Puñsk dzia³aj¹ zespo³y m³odzie¿owe, najpopularniejszy
�Szeszupë�, przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym dzia³a wokalny zespó³ �Ulbuonëlës�,
przy Stowarzyszeniu Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce dzia³aj¹ trzy zespo³y



MNIEJSZO�Æ LITEWSKA26

folklorystyczne: �Gimtinë�, �Alna�, i �Szalcinëlis�. W ka¿dej ze szkó³ litewskich
dzia³aj¹ teatrzyki ¿ywego planu, grupy wokalne i taneczne.
Co roku na zakoñczenie sezonu kulturalnego jest organizowany zlot litewskich
zespo³ów artystycznych nad jeziorem Ga³adu� we wsi Burbiszki, gmina Sejny.
W okresie powojennym, po wcze�niejszych czasach rozkwitu, z trudem odrodzi³o
siê ¿ycie literackie i wydawnicze. W 1960 roku ukaza³o siê pismo w jêzyku litew-
skim pod nazw¹ �Auszra� (�Jutrzenka�). Pocz¹tkowo ukazywa³o siê ono nieregu-
larnie, raz w roku albo raz na dwa lata. Stopniowo zaczê³o ukazywaæ siê jako kwar-
talnik, pó�niej zosta³o przekszta³cone w miesiêcznik, a nastêpnie w dwutygodnik.
W takiej formie �Auszra� ukazuje siê do dzi�. W 1993 roku zosta³o utworzone
wydawnictwo o takiej samej nazwie. Wydawnictwo to poza czasopismem wydaje
te¿ ksi¹¿ki z zakresu kultury i historii ziemi sejneñskiej.
Na terenie Suwalszczyzny rozwija siê tkactwo, pisankarstwo, malowanie, rysowa-
nie, wyszywanie, haftowanie, rze�biarstwo. Twórcy ludowi ze swoimi pracami bior¹
udzia³ w jarmarkach folklorystycznych, wystawach.
Najwiêksze znaczenie dla litewskiej mniejszo�ci narodowej, a przede wszystkim
dla zachowania w³asnej to¿samo�ci, stanowi¹ pomniki historyczne. Mamy tu po-
mniki mówi¹ce o wspólnej walce czy wspólnych losach Litwinów z Polakami, jak
np. pole bitwy pod Grunwaldem, by³e obozy koncentracyjne w Gorzowie Wlkp.
i Stutthofie, zamek krzy¿acki w Malborku, bazy partyzanckie, miejsca straceñ po-
wstañców z 1863 roku i inne. Istniej¹ równie¿ pomniki �wiadcz¹ce o walce prze-
ciw sobie; z jednej strony s¹ to mogi³y ochotników litewskich na Sejneñszczy�nie,
a z drugiej mogi³y ofiar Korpusu Ochrony Pogranicza. Szczególn¹ czci¹ otoczony
jest pomnik lotników Dariusa i Girenasa w pobli¿u Pszczelnika (woj. gorzowskie)
� dwóch pilotów litewskich, którzy przed II wojn¹ �wiatow¹ podjêli próbê pobicia
rekordu w d³ugo�ci lotu, a których samolot, prawdopodobnie omy³kowo zestrze-
lony, spad³ na ówczesne tereny niemieckie.

Szkolnictwo

Jêzyk jest dla Litwinów g³ównym kryterium samookre�lenia; prawie wszyscy s¹
dwujêzyczni. Pielêgnowanie i ochrona mowy ojczystej, oczyszczanie jej ze slawi-
zmów � zw³aszcza pochodzenia polskiego � jest zasadniczym zadaniem szkó³ li-
tewskich. Szkó³ podstawowych z litewskim jako jêzykiem wyk³adowym jest 7, po-
nadto w Puñsku dzia³a Litewskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a w Warszawie funk-
cjonuje sobotnia szko³a litewska. Ogólnie oko³o 800 uczniów uczy siê w klasach z
litewskim jêzykiem nauczania, za� oko³o 120 jêzyka litewskiego jako przedmiotu
nadobowi¹zkowego.Nauczyciele szkolnictwa litewskiego maj¹ mo¿liwo�æ kszta³-
cenia siê na Wydziale Jêzyka Litewskiego UAM w Poznaniu oraz w Katedrze Filo-
logii Ba³tyckiej na Uniwersytecie Warszawskim.
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Religia

Prawie wszyscy Litwini s¹ wyznania rzymskokatolickiego. Liturgia odprawiana
jest w jêzyku litewskim.

Organizacje litewskie

Obecnie w Polsce dzia³a 5 litewskich organizacji pozarz¹dowych, stawiaj¹c sobie
za cel rozwój o�wiaty w jêzyku litewskim i upowszechnianie czytelnictwa litew-
skiego oraz propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego,
Najstarsza z nich powsta³a w latach piêædziesi¹tych XX wieku, przyjmuj¹c nazwê
Litewskiego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego, a w 1989 roku zosta³a prze-
mianowana na Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z oddzia³ami w Warszawie, S³up-
sku, Szczecinie, Gdañsku i Wroc³awiu. �rodki finansowe przekazywane corocznie
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki s¹ przeznaczane na dzia³alno�æ wydawnicz¹
oraz zorganizowanie kilku najwa¿niejszych imprez kulturalnych takich jak do-
roczny zlot amatorskich zespo³ów artystycznych w Burbiszkach.
W grudniu 1992 roku ukonstytuowa³a siê Wspólnota Litwinów w Polsce. Zgodnie
ze statutem tej organizacji , jej cz³onkiem jest ka¿dy obywatel Polski, który uwa¿a
siê za Litwina. W odró¿nieniu od innych organizacji, Wspólnota stawia sobie za
cel g³ównie reprezentowanie interesów kulturalnych, spo³ecznych, gospodarczych
i politycznych mieszkaj¹cych w Polsce Litwinów przed organami w³adzy i admi-
nistracji pañstwowej. Wspólnota Litwinów w Polsce skonfederowana jest ze �wia-
tow¹ Wspólnot¹ Litwinów (Pasaulio lietuviu bendruomene).
W roku 1993 odrodzi³o siê Stowarzyszenie �w. Kazimierza, a rok pó�niej utworzy-
³o siê Stowarzyszenie M³odzie¿y Litewskiej w Polsce. Dopiero w listopadzie 1997
roku zosta³o utworzone Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce.

Problemy i ciekawostki

Na obszarze Suwalszczyzny spotykane s¹ te¿ �lady obecno�ci innych narodowo-
�ci, przede wszystkim ¿ydowskiej i niemieckiej.
Litwini zamieszkali w Polsce nie maj¹ ¿adnej sali ze scen¹. W Puñsku rozpoczêto
budowê DKL. Budowa trwa ju¿ blisko 10 lat, a budynek aktualnie jest stanie suro-
wym. Z powodu braku funduszy gmina nie jest w stanie zakoñczyæ budowy.
W Sejnach Republika Litewska rozpoczê³a budowê centrum kultury dla Litwi-
nów.
Obok istniej¹cych du¿ych i powa¿nych utrudnieñ, problemów (brak finansów,
strojów, bazy lokalowej), zespo³y i ich kierownicy nie za³amuj¹ siê; pracuj¹, wystê-
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puj¹. Staraj¹ siê przekazaæ kulturê, tradycjê i obyczaje nastêpnym pokoleniom.
Du¿a jest tu zas³uga ludno�ci litewskiej, która ¿ywo anga¿uje siê w ¿ycie kultural-
ne na swoim terenie.
W samych Sejnach brakuje przedszkola i szko³y podstawowej z litewskim jêzykim
nauczania.
Szko³y w Puñsku odczuwaj¹ dotkliwy brak pomieszczeñ do prowadzenia zajêæ
dydaktycznych. Liceum nie ma w³asnego budynku dydaktycznego, korzysta
z pomieszczeñ szko³y podstawowej. W chwili obecnej lekcje odbywaj¹ siê w poko-
ju nauczycielskim, w �wietlicy, w niedostosowanych pomieszczeniach internatu
oraz Domu Kultury Litewskiej w Puñsku; zajêcia z wychowania fizycznego prowa-
dzone s¹ nawet na korytarzu.
Na wsi puñskiej od dawna dzia³alno�æ spo³eczno-gospodarcza przejawia³a siê 
w formie tzw. czynów spo³ecznych, zwanych lokalnie �t³okami�, które s¹ szczegól-
n¹ form¹ realizacji pomys³ów i inicjatyw twórczych jednostek i zespo³ów ludz-
kich. Wiêkszo�æ prac spo³ecznie u¿ytecznych wykonywana jest dobrowolnie i nie-
odp³atnie.
Mieszkañców gminy Puñsk cechuje nie tylko tradycjonalizm i zaanga¿owanie spo-
³eczne. Mo¿na zauwa¿yæ równie¿ zmiany w ¿yciu codziennym, przy�pieszon¹ roz-
budowê infrastruktury gospodarczej.Gmina z uwagi na stosunkowo niski stopieñ
bezrobocia nie zosta³a zakwalifikowana do grupy szczególnie zagro¿onych bezro-
bociem, st¹d nie wp³ywaj¹ do niej �rodki finansowe z bud¿etu pañstwa na aktyw-
n¹ walkê z bezrobociem.
Pewn¹ nadziej¹ na rozwi¹zanie tego problemu oraz zdynamizowanie rozwoju go-
spodarczego jest dogodne po³o¿enie geograficzne gminy. Przez teren przebiega
miêdzynarodowa linia kolejowa Trakiszki-Sestokai ³¹cz¹ca Polsk¹ z Litw¹. S³u¿y
ona do przewozów towarowo-osobowych. W odleg³o�ci 9 km od siedziby gminy
uruchomione jest miêdzynarodowe przej�cie dla transportu samochodowego, tzw.
�Via Baltica�, ³¹cz¹ca kraje skandynawskie i ba³tyckie z Europ¹ Zachodni¹. Od
kilku lat w odleg³o�ci 30 km od Puñska dzia³a drugie przej�cie dla ruchu ko³owego
Ogrodniki-Lazdijai, które przyczyni³o siê do o¿ywienia wspó³pracy przygranicz-
nej z Litw¹.
W Puñsku, pod¹¿aj¹c za szybkimi przemianami gospodarczymi, podjêto inicjaty-
wê organizacji miêdzynarodowych targów zwanych �Puñskimi Spotkaniami Go-
spodarczymi�, które odby³y siê 4-krotnie. Na imprezach targowych zawarto wiele
kontraktów, zawi¹zano kilka spó³ek z udzia³em kontrahentów zagranicznych. O¿y-
wi³a siê wymiana handlowa, organizowano misje handlowe do Litwy.
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Liczebno�æ

Aktualnie liczbê £emków w Polsce szacuje siê na ok. 60 tys. Tylko ok. 20 tys.
zamieszkuje tereny tzw. £emkowszczyzny. Granicê £emkowszczyzny wyznaczaj¹
rzeki Poprad i Os³awa.

Rozmieszczenie

Najwiêksze skupiska mniejszo�ci ³emkowskiej znajduj¹ siê w Ma³opolsce, woje-
wództwie podkarpackim, Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym �l¹sku.

Historia

Nap³yw ludno�ci wo³oskiej i ruskiej na £emkowszczyznê szacuje siê na okres miê-
dzy XIV a XVI wiekiem. Sama nazwa � £emki, £emkowie � u¿ywana przez spo-
³eczno�æ mieszkaj¹c¹ na terenach s¹siaduj¹cych z Beskidem Niskim, mia³a zabar-
wienie ironiczne. Etymologia tego okre�lenia pochodzi od s³owa lem, ³em � lecz,
tylko.
Mieszkañcy tych terenów sami nazywali siebie Rusynami, Rusnakami. To, ¿e ak-
tualnie na terenach £emkowszczyzny ¿yje tylko zaledwie 1/3 spo³eczno�ci ³em-
kowskiej by³o spowodowane przymusowymi przesiedleniami na zachód Polski
podczas akcji �Wis³a� w 1947 roku. Powrót na ziemie etniczne móg³ nastêpowaæ
dopiero po 1956 roku, ale by³ on znacznie utrudniony g³ównie ze wzglêdów finan-
sowych � ludno�æ powracaj¹ca musia³a wykupywaæ swoje gospodarstwa.

Kultura

£emków dzieli siê na dwie grupy: ludno�æ uwa¿aj¹c¹ siê za odrêbn¹ mniejszo�æ
narodow¹ i ludno�æ identyfikuj¹c¹ siê z narodem ukraiñskim.
W Polsce co roku odbywaj¹ siê dwa zloty £emków: �£emkowska Watra� organizo-
wana w Zdyni przez Zjednoczenie £emków i �Watra na obczy�nie� organizowana
w Micha³owie (Dolny �l¹sk) przez Stowarzyszenie £emków. �Watra� to najwiêk-
sza i najwa¿niejsza impreza kulturalna.
Od 1996 roku w Legnicy z inicjatywy twórcy zespo³u �Kyczera� organizowany jest
festiwal mniejszo�ci narodowych �Europa bez granic�. �Kyczera� i Zespó³ Pie�ni
i Tañca �£emkowyna� to zespo³y ludowe propaguj¹ce folklor ³emkowski.
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Materialne dowody kultury ³emkowskiej, takie jak przydro¿ne krzy¿e i cerkwie,
ogl¹daæ mo¿na na terenach Beskidu Niskiego, w skansenie w Sanoku i w S¹dec-
kim Parku Etnograficznym w Nowym S¹czu. Szczególnym miejscem jest muzeum-
skansen kultury £emków w Zyndranowej. Opiekê nad skansenem sprawuje To-
warzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej, któ-
re wydaje równie¿ czasopismo �Zahoroda� oraz organizuje �wiêto kulturalne �Od
Rusal do Jana�,
W Olchowcu, Pêtnej, Ropnicy Górnej, Hañczowej, G³adyszowie i wielu innych
miejscowo�ciach Zjednoczenie £emków organizuje �wiêta �Kermesze £emkow-
skie� opieraj¹ce siê na miejscowej tradycji odpustowej. Zjednoczenie  jest tak¿e
organizatorem cyklicznej Miêdzynarodowej Wystawy Twórców £emkowskich �
�£emkowskie Jeruzalem� oraz �Spotkañ z £emkowszczyzn¹�. Wydaje te¿ kwartal-
nik �WATRA�. Dziêki wsparciu organizacji ukaza³y siê równie¿ Elementarz, �piew-
nik £emkowski Oresta Gy¿y i Poezje Jakowa Dudry. Zjednoczenie jest równie¿
zaanga¿owane w organizacjê muzeum poety Antonycza, finansuje tak¿e zespo³y
regionalne i organizuje punkty nauki jêzyka ojczystego. Organizacja zajmuje siê
równie¿ uregulowaniem statusu prawnego cmentarzy po³emkowskich i mienia
po³emkowskiego, które zosta³o przejête niezgodnie z prawem po 1947 roku.
Druga najwa¿niejsza organizacja, Stowarzyszenie £emków, wydaje dwumiesiêcz-
nik �Besida� i �£emkowski Rocznik� oraz organizuje �Dni Kultury £emkowskiej�
w Warszawie, �£emkowsk¹ Jesieñ Twórcz¹�, �Spotkanie z Kultur¹ £emkowsk¹�
w Gorzowie Wielkopolskim i �Miêdzynarodowe Biennale Kultury £emkowskiej/
Rusiñskiej� w Krynicy.

Jêzyk

Pisz¹c o kwestiach jêzykowych trzeba przypomnieæ zmiany nazw miejscowo�ci
po³o¿onych w Beskidzie Niskim, które dokonane zosta³y w latach 40-tych oraz
o przeprowadzonej w latach 80-tych akcji zmian nazw miejscowo�ci w Polsce po-
³udniowo-wschodniej. Zmieniono wtedy nazwy 120 miejscowo�ci. Decyzja o tym
by³a prób¹ zatarcia przesz³o�ci Bieszczad i Beskidu Niskiego. Protesty przeciwko
zmianom spowodowa³y odnowienie dzia³alno�ci Komisji Ustalania Nazw Miejsco-
wo�ci i Obiektów Fizjograficznych. W latach 80-tych Komisja opowiedzia³a siê za
przywróceniem tradycyjnych nazw miejscowo�ci, jednak do tej pory nie wszyst-
kie zmiany zosta³y cofniête.
Naukê jêzyka ³emkowskiego rozpoczêto w 1991 roku.
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O�wiata

Zajêcia z jêzyka ³emkowskiego prowadzone s¹ w ramach przedmiotu nadobowi¹z-
kowego. W roku szkolnym 2001-2002 korzysta³o z tej mo¿liwo�ci 138 uczniów.
W 2000 roku Stowarzyszenie £emków zorganizowa³o w Krynicy konferencjê dla
nauczycieli jêzyka ³emkowskiego. Po zakoñczeniu kursu uczestnicy otrzymali za-
�wiadczenia ministerialne uprawniaj¹ce do nauki tego jêzyka.
W roku akademickim 2001-2002 w Katedrze Filologii Rosyjskiej Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie utworzono kierunek rusiñsko-³emkowski, który ma przygo-
towywaæ nauczycieli jêzyka ³emkowskiego i rozwi¹zywaæ problem braku kadry.

Religia

£emkowie nale¿¹ do dwóch ko�cio³ów: Polskiego Autokefalicznego Ko�cio³a Pra-
wos³awnego i Ko�cio³a greckokatolickiego. Nie mo¿na jednak jednoznacznie po-
wiedzieæ, ¿e wszyscy £emkowie o orientacji ukraiñskiej s¹ grekokatolikami, a £em-
kowie o orientacji narodowej prawos³awnymi, poniewa¿ £emkowszczyzna by³a
terenem silnych wp³ywów i prawos³awia, i obrz¹dku greckokatolickiego.

Organizacje

· Ukraiñskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne powsta³e w 1956 roku;
powsta³a Sekcja £emkowska w ramach ukraiñskiego czasopisma �Nasze
S³owo�; zaczêto wydawaæ �£emkowskie S³owo� przemianowane pó�niej
na £emkiwsk¹ Storinkê�; w latach 70-tych organizacja zosta³a rozwi¹za-
na przez ówczesn¹ w³adzê;

· Stowarzyszenie £emków � istnieje od 1989 roku; powo³ane zosta³o przez
£emków uznaj¹cych siê za odrêbny naród lub identyfikuj¹cych siê jako
czê�æ narodu karpatoruskiego;

· Zjednoczenie £emków � istnieje od 1989 roku, za³o¿one w Gorlicach przez
£emków uwa¿aj¹cych siê za grupê etniczn¹ narodu ukraiñskiego;

· Stowarzyszenie �Ruska Bursa� � nawi¹zuje do organizacji o tej samej na-
wie dzia³aj¹cej w okresie miêdzywojennym;

· Towarzystwo na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyn-
dranowej; istnieje od 1995 roku;

· Partia polityczna Rusiñski Demokratyczny Kr¹g £emków �Hospodar�;
· Fundacja Wspierania Mniejszo�ci £emkowskiej �Rutenika� powo³ana do

¿ycia w 2001 roku; wspiera inicjatywy podtrzymuj¹ce poczucie to¿samo-
�ci i kultury £emków oraz dzia³alno�æ maj¹c¹ na celu rozwój £emkowsz-
czyzny.
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MNIEJSZO�Æ ROMSKA

Liczebno�æ

Liczbê Romów w Polsce szacuje siê na ok. 21 do 25 tys., choæ trudno te dane uznaæ
za bardzo dok³adne. Na �wiecie ¿yje prawdopodobnie ok.12 mln Romów.

Rozmieszczenie

Wiêkszo�æ polskich Romów zamieszkuje w du¿ych miastach: w Warszawie, Po-
znaniu, Wroc³awiu, £odzi i Gdañsku. Czê�æ mieszka tak¿e na terenach górskich
województwa ma³opolskiego miêdzy Nowym Targiem a Nowym S¹czem.

Historia

Romowie, mimo swojego wewnêtrznego zró¿nicowania, maj¹ wspólne pochodze-
nie � wywodz¹ siê z Pó³wyspu Indyjskiego, który najprawdopodobniej opu�cili
w pocz¹tkach X wieku n.e. Tak¹ teoriê na temat genezy tej grupy etnicznej po-
twierdzaj¹ z jednej strony badania lingwistyczne, z drugiej badania grupy krwi.
Cyganie dotarli do Europy oko³o XIV wieku, jednak szerzej ich obecno�æ odnoto-
wano w sto lat pó�niej. Pierwszy dokument, po�wiadczaj¹cy obecno�æ Romów
w Polsce, datowany jest na 1401 rok i pochodzi z Krakowa. Mimo ¿e ju¿ w okresie
�redniowiecza podjêto próby przymusowego osiedlenia Cyganów, dopiero w dru-
giej po³owie XX wieku wiêkszo�æ z nich zaprzesta³a wêdrówki. W Polsce przyczy-
ni³a siê do tego restrykcyjna polityka w³adz. Pierwsze kroki podjêto w 1952 roku,
wydaj¹c uchwa³ê o pomocy pañstwa przy przechodzeniu ludno�ci cygañskiej na
osiad³y tryb ¿ycia. Pocz¹tkowe dzia³ania mia³y raczej charakter perswazyjny; ad-
ministracyjne zatrzymywanie taborów nast¹pi³o w latach 60-tych i dotknê³o oko-
³o 75% ogólnej liczby Romów.
Cyganie, podobnie jak ¯ydzi, zostali poddani akcji masowej eksterminacji w cza-
sie drugiej wojny �wiatowej. Podstawê tej polityki stanowi³y Ustawy Norymber-
skie o ochronie krwi niemieckiej z 1935 roku. Romowie ginêli zarówno w obozach,
jak i w masowych egzekucjach dokonywanych na miejscu zatrzymania. Szacuje
siê, ¿e z oko³o 50 tys. Cyganów zamieszkuj¹cych Polskê przed wojn¹ zginê³o
35 tysiêcy. Dniem upamiêtniaj¹cym zag³adê jest 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to
pozostaj¹cy w obozie w Brzezince Romowie zostali zagazowani.
Cyganie zamieszkuj¹cy dzisiejsz¹ Polskê dziel¹ siê na dwie g³ówne grupy o zasad-
niczo odmiennych tradycjach: pierwsz¹ z nich stanowi¹ Cyganie Karpaccy (Ber-
gitka Roma, nazywani te¿ Cyganami Wy¿ynnymi), drug¹ tworz¹ Romowie o mniej



lub bardziej widocznych tradycjach wêdrownego ¿ycia � Polska Roma (Cyganie
Nizinni), Lowarzy (tzw. Koniarze) oraz Ke³derasze (Kotlarze).
Cyganie Karpaccy stanowi¹ grupê osiad³¹, przyby³¹ na tren Polski prawdopodob-
nie w okresie tzw. migracji w³oskich, które mia³y miejsce w Karpatach w XV-XVII
wieku. Zajmowali siê g³ównie kowalstwem i muzykowaniem. Od polowy XX wie-
ku zaczêli na sta³e osiedlaæ siê na terenach od Beskidu S¹deckiego poprzez Spisz,
Podhale po Orawê. A¿ do drugiej wojny mieszkali wraz z ludno�ci¹ ³emkowsk¹
Beskidu niskiego i Bieszczad, przy czym w wiêkszo�ci tereny te opu�cili uciekaj¹c
przed walkami. Bergitka Roma ¿yje w pewnej izolacji w stosunku do innych grup.
Zwi¹zane jest to z jednej strony ze zdecydowanie najgorszym statusem material-
nym Cyganów Karpackich, a tak¿e z nieznajomo�ci¹ wielu istotnych dla koczuj¹-
cych grup zwyczajów.
Polska Roma zamieszkuje na terenach polskich od oko³o XVI wieku. Przybyli
z ziem zachodnich, chroni¹c siê przed prze�ladowaniem, obieraj¹c sobie na ogó³
sta³e obszary koczowania. Warto zwróciæ uwagê, i¿ mimo ¿e grupa ta identyfikuje
siê z Polsk¹ przez nazwê, zamieszkuje dzi� w wielu czê�ciach �wiata; w tym  przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych,  Niemczech, Holandii, Szwecji  i na Litwie.
Stosunkowo najpó�niej przybyli na tereny obecnej Polski Ke³derasze i Lowarzy,
którzy w momencie uzyskania wolno�ci w po³owie XIX wieku masowo ruszyli na
wêdrówkê na pó³noc, zachód i do Rosji. Dla miejscowych Cyganów stali siê wzo-
rem wy¿szo�ci kulturowej i bogactwa. Obie te grupy nale¿¹ do elity romskiej za-
równo w Polsce, jak i na �wiecie. ¯yj¹ bardzo wystawnie i niechêtnie wchodz¹
w zwi¹zki rodzinne z innymi grupami. Zamieszkuj¹ przede wszystkim  w du¿ych
miastach.
Ostatnia fala Romów dotar³a do Polski w 1990 roku z Rumunii. S¹ to przedstawi-
ciele ró¿nych grup, g³ownie jednak Kelderari. Wielu z nich pochodzi z tych sa-
mych rodów, które dotar³y do Polski przed ponad wiekiem. �wiadcz¹ o tym ich
nazwiska zbie¿ne z tymi, które nosz¹ �polscy� Ke³derasze. Nowi przybysze zostali
potraktowani z du¿¹ rezerw¹, a nawet niechêci¹ przez Polskich Romów, gdy¿ po-
strzegaj¹ oni masy ¿ebrz¹cych na ulicach Cyganów rumuñskich jako zagro¿enie
dla w³asnej opinii. W pewnym stopniu s³usznie, gdy¿ czê�æ badaczy w³a�nie
z przybyciem do polski Cyganów rumuñskich wi¹¿e uwidoczniony w badaniach
wzrost wrogo�ci wobec tej grupy etnicznej.

Kultura

Mimo ¿e ludno�æ romsk¹ traktuje siê jako jedn¹ grupê mniejszo�ciow¹, jest ona
wewnêtrznie bardzo zró¿nicowana, tak¿e pod wzglêdem kulturowym. Romowie
zarabiali na ¿ycie jako pie�niarze, muzycy i tancerze, magicy, wró¿biarze, kowale,
a tak¿e handlarze koñmi. Nigdy nie byli zainteresowani upraw¹ ziemi ani ¿adny-
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mi innymi zajêciami, które zmusza³yby do osiedlenia siê na sta³e i konkurowania
z lokaln¹ ludno�ci¹. Nie byli dopuszczani do ¿adnych cechów, a Ko�ció³ bardzo
niechêtnie patrzy³ na ich praktyki wró¿biarskie. Uda³o im siê w du¿ym stopniu
utrzymaæ swoj¹ odrêbno�æ i to¿samo�æ przez dochowanie wierno�ci w³asnym oby-
czajom i prawom, rz¹dz¹cym niemal ka¿dym aspektem ich ¿ycia. Przestrzegaj¹
regu³ czysto�ci, unikaj¹ przemocy. Nigdy nie mieszaj¹ siê w wojny, chyba ¿e jako
ofiary. Ma³¿eñstwa mieszane i jakiekolwiek g³êbsze zwi¹zki z nie-Cyganami, s¹
tradycyjnie zakazane. A poza tym Cyganie dochowuj¹ wierno�ci tradycyjnej ro-
dzinie, bardzo dbaj¹ o dzieci, opiekuj¹ siê starszymi, s¹ solidarni i za wszelk¹ cenê
staraj¹ siê rozwi¹zywaæ swoje problemy bez pomocy pañstwa.

Jêzyk

Do tej pory, mimo up³ywu stuleci, mo¿na wykryæ w cygañskich dialektach podo-
bieñstwa do pewnych jêzyków z centralnej czê�ci subkontynentu indyjskiego.
Jêzyk cygañski (�Romanii�) jest mieszanin¹ s³ów z sanskrytu i zapo¿yczeñ z tych
krajów, w których przebywali. Nale¿y on do grupy indoaryjskiej. W Polsce wyró¿-
niamy m.in. dialekty kalderari, lowari, Cyganów górskich i nizinnych. Ciekawy
jest fakt przetrwania jêzyka pomimo braku pisma. Przewa¿aj¹ca czê�æ uczniów
pochodzenia romskiego uczêszcza do szkó³ publicznych, ucz¹c siê w systemie zin-
tegrowanym razem z polskimi uczniami. Funkcjonuj¹ te¿ tzw. klasy romskie
(w ca³ej Polsce jest ich oko³o 20). Szczególnym przypadkiem jest Parafialna Pod-
stawowa Szko³a Romska w Suwa³kach, jedyna szko³a niepubliczna, która organi-
zuje bezp³atne nauczanie dla dzieci pochodzenia romskiego. Ok. 30% populacji
dzieci romskich w ogóle nie wype³nia obowi¹zku szkolnego.

Religia

Cyganie mieli równie¿ w³asna religiê � �Romanie�, przekazywana ustn¹ tradycj¹
z pokolenia na pokolenie. Religia ta by³a monoteistyczna, jej bogiem by³ Del. Nie
istniej¹ ¿adne wizerunki Dela, nie istnieje warstwa kap³añska ani sta³e miejsca
kultu. Obecnie jednak Cyganie w Polsce to w przewa¿aj¹cej czê�ci wyznawcy Ko-
�cio³a Rzymskokatolickiego.

Najwa¿niejsze imprezy
- Miêdzynarodowe Spotkania Zespo³ów Cygañskich w Gorzowie Wielko-

polskim;
- Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku;
- Tabor Pamiêci;
- otwarcie i zamkniêcie Sezonu Cygañskiego w Toruniu.
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Wybrane organizacje

- Centrum Kultury Romów w Polsce � Stowarzyszenie Kulturalno-Spo³ecz-
ne z siedzib¹ w Tarnowie;

- Stowarzyszenie Mniejszo�ci Narodowej Cyganów RP �Solidarno�æ�
z siedzib¹ we W³oc³awku;

- Stowarzyszenie Mniejszo�ci Narodowej Romów �Roma Union�;
- Zwi¹zek Romów Polskich w Szczecinku.
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MNIEJSZO�Æ KARAIMSKA

Liczebno�æ

Wed³ug danych MSWiA w Polsce ¿yje ok. 200 przedstawicieli mniejszo�ci karaim-
skiej, jednak w czasie spisu powszechnego w 2002 roku narodowo�æ karaimsk¹
zadeklarowa³o tylko 50 osób (dane GUS); Karaimi s¹ wiêc okre�lani �najmniejsz¹
mniejszo�ci¹�.

Historia

Na ziemiach polskich Karaimi pojawili siê w 1397 roku, gdy wielki ksi¹¿ê litewski
Witold sprowadzi³ z wyprawy na Krym 383 rodziny karaimskie. Przybyszów
z Krymu osadzono g³ównie w Trokach, Poniewie¿u, Upicie. Witold nada³ gminom
karaimskim � d¿ymatom � przywileje, które przez nastêpnych w³adców by³y roz-
szerzane.
Podstawowym zajêciem Karaimów by³a w owym czasie s³u¿ba w wojsku i rolnic-
two. S¹ oni znani z wyhodowania smacznej odmiany ogórków.
Karaimi s¹ grup¹ etniczn¹ lojaln¹ wobec pañstwa polskiego. W II Rzeczypospoli-
tej w³adze pañstwowe sprzyja³y ich aktywno�ci kulturalnej w szczególny sposób,
przede wszystkim finansuj¹c wydawanie publikacji karaimskich. Za³o¿one zosta-
³o Towarzystwo Mi³o�ników Historii i Literatury Karaimskiej, w 1936 roku utwo-
rzono Karaimski Zwi¹zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Druga wojna �wiatowa zniweczy³a nadzieje Karaimów polskich na dalszy rozwój
kulturalny. W czasie okupacji hitlerowskiej nie byli oni obiektem eksterminacji,
chocia¿ ³atwo by³o zaliczyæ ich do ¯ydów.
Po wojnie ludno�æ karaimska skupi³a siê w piêciu miastach: Warszawie, Trójmie-
�cie, Wroc³awiu, Opolu i Krakowie. Mieli problemy z praktykowaniem swojej reli-
gii ze wzglêdu na rozproszenie wiernych.

Religia

Karaimi polscy s¹ dziedzicami doktryny religijnej, która wy³oni³a siê z judaizmu.
W VIII wieku w�ród babiloñskich wyznawców judaizmu powsta³a opozycja prze-
ciwko wzrostowi znaczenia Talmudu, �wiêtej � obok Biblii � ksiêgi ¯ydów. Na cze-
le ruchu stan¹³ Anan ben Dawid z Basry. Naucza³ on, ¿e nie wolno nic dodawaæ do
tego, co zawiera Biblia, ani nic z niej ujmowaæ. W obawie przed prze�ladowaniami
Anan musia³ emigrowaæ. G³ówne zasady karaimizmu zosta³y zebrane w XI wieku.
Karaimi wierz¹, ¿e �wiat zosta³ stworzony przez Byt jedyny i niematerialny,



a Prawo Bo¿e zosta³o objawione za po�rednictwem Moj¿esza i innych proroków
po nim. Wyznawcy karaimizmu maj¹ obowi¹zek studiowania Biblii w oryginale �
twierdz¹, ¿e wszelkie t³umaczenia s¹ ju¿ interpretacj¹. Oczekuje siê na Mesjasza �
odkupiciela � i wierzy w zmartwychwstanie umar³ych. Zasady te wynikaj¹ z Bi-
blii, a stosowanie siê do przepisów biblijnych uznano za jedyny i zarazem wystar-
czaj¹cy warunek zbawienia. Wierny jest odpowiedzialny przed Bogiem osobi�cie.
Liturgiê Karaimi sprawowali w kienesie. W niej naj�wiêtszym miejscem by³ znaj-
duj¹cy siê na po³udniowej stronie o³tarz zwany hechal. Na nim, za zas³on¹,
w drewnianych puszkach ze srebrnymi koronami, przechowywano pergaminowe
zwoje Pisma �wiêtego � Sefer � Tora. Na �rodku �wi¹tyni znajdowa³ siê stó³, na
którym zwoje rozwijano i odczytywano, oraz fotel hazana. Wnêtrze kienesy przy-
pomina³o wiêc synagogê. Tak¿e najwa¿niejsze �wiêto Karaimów jest �ci�le zwi¹za-
ne z tradycj¹ ¿ydowsk¹. �Chyd¿y Macca³arnyn� to ¿ydowskie �wiêto Paschy.

Kultura

Karaimi posiadaj¹ wiele zwyczajów sk³adaj¹cych siê na obrzêdowo�æ rodzinn¹.
£¹czy siê ona w pewnej mierze z kultem religijnym. Niestety wyra�na w�ród Ka-
raimów po drugiej wojnie dezintegracja wp³ynê³a negatywnie na tradycjê, znacz-
nie j¹ os³abiaj¹c.
Obrzêdy zwi¹zane z trzema prze³omowymi momentami ¿ycia: narodzinami, ma³-
¿eñstwem i �mierci¹, karaimska kultura wytworzy³a ze sk³adników o pochodze-
niu tureckim, litewskim, ukraiñskim, zachodnioeuropejskim i biblijnym.
Obrzêdy z okazji narodzenia ch³opca polega³y przede wszystkim na jego obrzeza-
niu, dokonywanym zgodnie z  nakazem biblijnym, gdy mia³ on osiem dni. Kobieta
po urodzeniu ch³opca przez 6 tygodni by³a uwa¿ana za nieczyst¹, po urodzeniu
dziewczynki przez 12 tygodni.
Karaimi bardzo �ci�le przestrzegali zasad ma³¿eñskiej endogamii, co znacznie przy-
czyni³o siê do przetrwania ich etniczno�ci. Zabronione by³y ma³¿eñstwa z  najbli¿-
szymi krewnymi, ale te¿ np. dwóch krewnych nie mog³o wchodziæ w zwi¹zki
z innymi blisko spokrewnionymi osobami. Zakaz ten zosta³ usuniêty przez Zjazd
Karaimów w Eupatorii w 1910 roku.
Od po³owy XIX wieku zawierano coraz czê�ciej ma³¿eñstwa mieszane. Na pocz¹t-
ku spotyka³y siê one z potêpieniem pobratymców, ale z konieczno�ci zosta³y zaak-
ceptowane. Ci, którzy z³amali zasadê endogamii nadal nale¿eli do spo³eczno�ci
karaimskiej, ale ich dzieci nie by³y uwa¿ane za Karaimów.
Co siê tyczy obrzêdów zwi¹zanych ze �mierci¹, wszelkie kontakty z nieboszczy-
kiem czyni³y Karaimów nieczystymi. Najbli¿sz¹ rodzinê zmar³ego obowi¹zywa³y
bardzo surowe przepisy dotycz¹ce ¿a³oby. Musieli czuwaæ przy zw³okach ubrani
na czarno, siedz¹c na niskich taboretach a¿ do dnia pogrzebu. W tym czasie nie
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mogli wykonywaæ ¿adnych innych czynno�ci. Jedzenie przynosili im krewni. Przez
ca³y tydzieñ po pogrzebie najbli¿sza rodzina nadal nie robi³a w³a�ciwie niczego
poza siedzeniem na owych sto³kach i wspominaniem zmar³ego.
Cmentarz karaimski pokrywa³a zwykle bujna ro�linno�æ, gdy¿ zwyczaj zabrania³
usuwania z niego czegokolwiek.
W karaimskiej kulturze wa¿ne miejsce zajmowa³a twórczo�æ literacka. T³umacze-
nia i na�ladownictwa w literaturze s¹ stosunkowo liczne, jednak zajmowa³a siê
ona g³ównie problematyk¹ karaimsk¹.
Folklor by³ jednym z czynników, który kszta³towa³ twórczo�æ Karaimów i ich od-
rêbno�æ etniczn¹. Zawiera³ opowie�ci, które �wiadczy³y o odmienno�ci tego ludu.
Na pocz¹tku XX wieku wykazywa³ ju¿ tendencje zanikowe z powodu asymilacji
Karaimów i rozwoju literatury piêknej. Karaimi nie stworzyli jednolitego jêzyka
literackiego. Wiêkszo�æ ich twórczo�ci pozosta³a w rêkopisach, poniewa¿ pisali dla
w¹skiej publiczno�ci. Popularyzacji literatury karaimskiej s³u¿y³y w okresie II RP
czasopisma �My�l Karaimska� w Wilnie i �Karaj Awazy� w £ucku.
Melodie karaimskich pie�ni brzmi¹ dla Polaków egzotycznie. S¹ one zazwyczaj
powolne i rzewne, wiele w nich wp³ywów s³owiañskich. Najczê�ciej u¿ywanymi
instrumentami by³y skrzypce i flet.
Je�li chodzi o sztuki plastyczne, Karaimi czerpali wzory g³ównie z dorobku obce-
go. Kienesy budowano przede wszystkim kopiuj¹c katolickie �wi¹tynie. Karaim-
skie zdobnictwo zachowa³o siê tylko na Krymie. Charakterystyczne dla niego by³o
unikanie wzorów istniej¹cych w naturze; wynika³o to z interpretacji nakazów
Dekalogu.
Z kultury materialnej zachowa³y siê przede wszystkim rzeczy zwi¹zane z kultem
religijnym, takie jak placki tymby³owe czy strój duchownego. Inne elementy, któ-
re nie mia³y ju¿ ¿adnych funkcji kultowych nie przetrwa³y. W zakresie budownic-
twa Karaimi nie stworzyli swego stylu. Chocia¿ ich domy skupia³y siê na osobnej
ulicy, niczym nie ró¿ni³y siê od innych  w mie�cie. Jedyn¹ ró¿nic¹, i to wystêpuj¹-
c¹ tylko w Trokach, by³y trzy okna. Ponoæ trzy okna by³y równie¿ w zamku Witol-
da i dla upamiêtnienia jego osoby ten element zosta³ zaznaczony w zabudowa-
niach karaimskich.
Swoistym przedmiotem, który znajdowa³ siê tylko w domostwach Karaimów by³
beszik � kolebka. Le¿¹ce w niej dziecko nigdy nie mog³o mieæ mokro, bo pod nim,
po�rodku materaca, by³ otwór z nocnikiem. Dziecko przywi¹zywano do kolebki, co
przyczynia³o siê do specyficznego sp³aszczenia potylicy u niejednego Karaima.
Karaimi nie jedz¹ wieprzowiny, nie hoduj¹ �wiñ. Baraninê spo¿ywali tylko z uboju
rytualnego. Za swoj¹ narodow¹ potrawê Karaimi polscy uwa¿ali kybyn, czyli
dro¿d¿owy pieróg o kszta³cie pó³ksiê¿yca, nadziewany drobno pokrajan¹ baranin¹.
Polacy, stykaj¹cy siê z  Karaimami dostrzegali ich odrêbno�æ etniczn¹, ale wskazy-
wali tak¿e na w³a�ciwe tej grupie cechy psychiczne. Mówi³o siê o nich, ¿e to spo-
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kojni, pro�ci ludzie, którzy nie stanowi¹ ¿adnego niebezpieczeñstwa. Nieraz da-
wali �wiadectwo swojej uczciwo�ci, pracowito�ci i religijno�ci. Badacze zauwa¿aj¹,
¿e Karaimi s¹ jedyn¹ mniejszo�ci¹ etniczn¹ na ziemiach polskich, o której Polacy
zawsze wypowiadali siê przychylnie.
Obecnie Karaimi w Polsce, choæ tak bardzo nieliczni, przejawiaj¹ znaczn¹ aktyw-
no�æ kulturaln¹. Karaimski Zwi¹zek Religijny organizuje co kilka lat zjazdy Kara-
imów z ca³ego kraju. Na ka¿dym z nich odbywaj¹ siê recytacje poezji, s¹ odczyty
o tematyce historycznej i kulturalnej. W 1979 by³y nieudane próby wydawania
karaimskiego pisma �Co�� � periodyku m³odzie¿y karaimskiej.
Poza wyj¹tkowymi okazjami Karaimi ¿yj¹ i zachowuj¹ siê jak otaczaj¹cy ich Pola-
cy. Nie przestrzegaj¹ ju¿ zasady endogamii, poniewa¿ w�ród swoich bardzo rzad-
ko mog¹ znale�æ partnera.
Karaimski Zwi¹zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej otrzyma³ w 1974 roku
nowy status. Na jego mocy w³adzê zwierzchni¹ w Zwi¹zku sprawuje zarz¹d z pre-
zesem na czele. W latach 90-tych jego aktywnymi dzia³aczami byli: prof. Szymon
Pilecki i dr Aleksander Dubiñski. W ramach Zwi¹zku istnia³y trzy d¿ymaty:
w Warszawie, Gdañsku i we Wroc³awiu. Karaimi mieli tylko jedn¹ �wi¹tyniê
� a w³a�ciwie pokój mod³ów � we wroc³awskim karaimskim mieszkaniu.

Organizacje

· Karaimski Zwi¹zek Religijny
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KRÓTKO O HISTORII40

Od wielu wieków tereny Europy, w tym i Polski, by³y obszarem przemieszczania
siê grup ludno�ci o ró¿nej przynale¿no�ci etnicznej i narodowej. Ruchy te by³y
spowodowane podbojami, wojnami, migracjami o pod³o¿u ekonomicznym czy
religijnym, o charakterze dobrowolnym lub pod przymusem.
Czêste zmiany granic Polski w przesz³o�ci i zawirowania historii powodowa³y, i¿
ró¿na by³a liczba mniejszo�ci zamieszkuj¹cych nasze ziemie. W wiekach �rednich
i czasach nowo¿ytnych Rzeczpospolita uchodzi³a jednocze�nie za �Przedmurze
chrze�cijañstwa� i przystañ prze�ladowanych mniejszo�ci i grup spo³ecznych, ty-
giel wielonarodowo�ci i wielokulturowo�ci.
Najwiêksze zmiany nast¹pi³y wraz z procesami rozwoju nowo¿ytnych narodów.
Tak, jak do XVIII wieku za Polaka mo¿na by³o uznaæ osobê lojaln¹ wobec w³adcy
i pañstwa polskiego, tak od tego czasu mniejszo�ciowe ludy dawnej Rzeczypospo-
litej � Niemcy, ¯ydzi, Litwini, Ukraiñcy czy Bia³orusini � zaczê³y stwarzaæ w³asn¹
to¿samo�æ narodow¹. Z wiêksz¹ si³¹ wyra¿ane by³y ¿¹dania równouprawnienia
i respektowania istniej¹cych praw.
Tymczasem okres zaborów poci¹gn¹³ za sob¹ nap³yw kolejnej fali przedstawicieli
innych narodowo�ci w postaci wojska, kadry urzêdniczej i osadników, a odp³yw
grup prze�ladowanych lub poszukuj¹cych lepszych �róde³ dochodu.
Rok 1918 przyniós³ ze sob¹ odzyskanie niepodleg³o�ci. Odrodzone pañstwo pol-
skie objê³o swoim zasiêgiem ziemie trzech by³ych zaborów z istniej¹c¹ tam mozai-
k¹ narodowo-kulturow¹. Prawa mniejszo�ci narodowych regulowa³y postanowie-
nia miêdzynarodowe i wewnêtrzne. Co istotne, w³adze II Rzeczypospolitej nie
chroni³y mniejszo�ci narodowych z w³asnej inicjatywy, lecz odpowiednie traktaty
zosta³y narzucone przez wielkie mocarstwa: traktat o ochronie mniejszo�ci naro-
dowych z 28 czerwca 1919 roku, traktat ryski z 18 marca 1921 roku, konwencja
genewska z 15 maja 1922 roku. Ingerencja z zewn¹trz i skomplikowana sytuacja
wewn¹trz kraju zawa¿y³y na kierunku polityki mniejszo�ciowej.
Uchwalona w II Rzeczypospolitej konstytucja gwarantowa³a mniejszo�ciom za-
chowanie w³asnej narodowo�ci, jêzyka i odrêbno�ci; dzia³a³y ugrupowania poli-
tyczne, funkcjonowa³o szkolnictwo i organizacje kulturalne. Jednocze�nie kolejne
rz¹dy d¹¿y³y do narzucenia mniejszo�ciom narodowym kolejnych ograniczeñ.
Uniemo¿liwiano dostêp przedstawicielom mniejszo�ci narodowych do w³adz sa-
morz¹dowych i urzêdów pañstwowych, hamowano zawi¹zywanie siê i rozwój or-
ganizacji oraz przedstawicielstw. Dzia³ania te mia³y na celu stworzenie silnego
pañstwa jednonarodowego z mocnym ¿ywio³em polskim na kresach wschodnich,
co przy takiej liczbie i ró¿norodno�ci mniejszo�ci by³o nierealne.
Lata II wojny �wiatowej wraz z okupacj¹ niemieck¹ i sowieck¹ przynios³y zasadni-
cze zmiany. Na wytêpienie skazano Romów, wymordowano prawie wszystkich
¯ydów. Na to miejsce osiedlano ludno�æ niemieck¹.



Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na ziemiach polskich d¹¿ono � pod protekto-
ratem ZSRR � do stworzenia pañstwa �jednego narodu�. Dosz³o do ogromnego
przewrotu demograficznego: przesiedleñ, repatriacji i migracji ludno�ci. Wiêkszo�æ
ocala³ych z  holocaustu ̄ ydów wyemigrowa³a do pañstwa Izrael. Za now¹ wschod-
ni¹ granicê Polski przeniesiono setki tysiêcy Ukraiñców, Bia³orusinów i Litwinów.
Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej, na zachód wysiedlono po-
nad 3 miliony Niemców. Pozosta³ych w kraju rozproszono, natomiast Ukraiñców,
£emków i Bojków przesiedlono w ramach Akcji �Wis³a� na Ziemie Odzyskane.
W 1956 roku, na fali odwil¿y polskiego �Pa�dziernika�, w³adze zezwoli³y na utwo-
rzenie organizacji mniejszo�ci narodowych i etnicznych � po jednej organizacji
dla ka¿dej mniejszo�ci. Ich prawa by³y jednak systematycznie ograniczane. W 1968
roku podczas wydarzeñ marcowych, zmuszono do wyjazdu z Polski do Izraela
kilkana�cie tysiêcy ¯ydów, organizuj¹c nagonkê antysemick¹.
Po mordach drugiej wojny �wiatowej i powojennych �czystkach�, z ponad 30%
liczby mniejszo�ci narodowych, w Polsce Ludowej pozosta³o oko³o 2,5%,czyli ich
liczba spad³a dwunastokrotnie!
Tak niewielkie skupiska �niebezpiecznej odmienno�ci� znacznie ³atwiej by³o kon-
trolowaæ w³adzy komunistycznej. ¯ycie kulturalne i o�wiatowe zosta³o poddane
�cis³emu nadzorowi organów pañstwa.
Po zmianach politycznych, które zasz³y w Polsce po 1989 roku, mniejszo�ci naro-
dowe wysz³y z cienia i mocniejszym g³osem zaczê³y domagaæ siê przynale¿nych
praw. W latach 90-tych wprowadzono wiele uregulowañ miêdzynarodowych
i wewnêtrznych dotycz¹cych norm prawnych mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych.
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Pañstwa na arenie miêdzynarodowej problemem ochrony praw osób nale¿¹cych
do mniejszo�ci narodowych zajmowa³y siê od dawna. Jednak kompromitacja sys-
temu ochrony praw mniejszo�ci, który funkcjonowa³ w ramach Ligi Narodów przy-
czyni³a siê do zast¹pienia go przez Narody Zjednoczone uniwersaln¹ koncepcj¹
praw jednostki. Przyjêcie takiego stanowiska sprawi³o, ¿e dzi� mówimy o ochro-
nie osób nale¿¹cych do mniejszo�ci narodowych a nie mniejszo�ci jako takich (zgod-
nie z za³o¿eniem, ¿e prawa cz³owieka s¹ prawami indywidualnymi).
Do podstawowych dokumentów traktuj¹cych o prawach mniejszo�ci nale¿y De-
klaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie osób nale¿¹cych do mniejszo�ci na-
rodowych lub etnicznych, religijnych lub jêzykowych, która w przysz³o�ci mo¿e
staæ siê kanw¹ do przyjêcia konwencji w tym temacie. Katalog praw, sformu³owa-
ny w 9 artyku³ach zawiera m.in.: prawo do w³asnej kultury, wyznania, religii, u¿y-
wania w³asnego jêzyka prywatnie i publicznie, prawo do skutecznego uczestnic-
twa w decyzjach dotycz¹cych miejscowo�ci lub regionów zamieszkiwanych przez
mniejszo�ci czy swobody kontaktów z innymi cz³onkami grupy.
Na poziomie europejskim nale¿y zwróciæ uwagê na deklaracjê Szczytu Helsiñ-
skiego KBWE (dzi� OBWE), gdzie wskazuje siê na konieczno�æ zapewnienia de-
mokratycznych procesów podejmowania decyzji dotycz¹cych mniejszo�ci przez
ich udzia³ w cia³ach ustawodawczych i konsultacyjnych oraz w partiach politycz-
nych. Nowym zobowi¹zaniem pañstw jest powstrzymywanie siê od przesiedleñ
lub prób ich dokonywania w celu zmiany sk³adu etnicznego danego obszaru.
Decyzj¹ szczytu powo³ano tak¿e Urz¹d Wysokiego Komisarza KBWE ds. Mniej-
szo�ci Narodowych, którego g³ównym zadaniem jest zapobieganie konfliktom
i �wczesne ostrzeganie�. Nie wyposa¿ono go jednak w uprawnienia do podejmo-
wania skarg osób indywidualnych.
Problem gwarancji praw osób nale¿¹cych do mniejszo�ci narodowych podjêto rów-
nie¿ w ramach Rady Europy. W 1992 roku przyjêto Kartê Jêzyków Regionalnych
lub Jêzyków Mniejszo�ci. Natomiast w 1994 roku Komitet rady Ministrów przyj¹³
Ramow¹ Konwencjê o Ochronie Mniejszo�ci Narodowych, która wesz³a w ¿ycie
w 1997 roku. Jej postanowienia zobowi¹zuj¹ do zapewnienia warunków do roz-
woju to¿samo�ci mniejszo�ci i jej dziedzictwa kulturowego, tak¿e poprzez dostêp
do mediów; sprzyjanie tolerancji i rozwój dialogu kultur, przeciwdzia³anie aktom
przemocy i wrogo�ci na tle odrêbno�ci narodowych.
Ochronê mniejszo�ci narodowych w Polsce zapewnia artyku³ 35 Konstytucji,
w my�l którego �Rzeczpospolita zapewnia obywatelom polskim nale¿¹cym do
mniejszo�ci narodowych i etnicznych wolno�æ zachowania i rozwoju w³asnego jê-
zyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju w³asnej kultury.� Potwierdza
siê te¿ prawo do w³asnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i do uczestnic-
twa w rozstrzyganiu spraw dotycz¹cych to¿samo�ci kulturowej mniejszo�ci.
Sytuacjê mniejszo�ci narodowych w Polsce reguluj¹ równie¿ umowy bilateralne
o przyja�ni i dobrym s¹siedztwie, zawierane z pañstwami s¹siednimi � Niemcami,



Estonia, £otw¹, Litw¹, Czechami, S³owacj¹, Rumuni¹, Rosj¹, Bia³orusi¹, Ukrain¹
i Wêgrami � w latach 90-tych.
Projekt ustawy o mniejszo�ciach narodowych i etnicznych zak³ada ponadto wpro-
wadzenie definicji mniejszo�ci, przez któr¹ rozumie siê grupê obywateli RP o od-
rêbnym pochodzeniu, tradycyjnie zamieszka³¹ na terenie Polski, pozostaj¹c¹
w mniejszo�ci do reszty obywateli, charakteryzuj¹c¹ siê d¹¿eniem do zachowania
swojego jêzyka, obyczajów, tradycji, kultury, religii lub �wiadomo�ci narodowej
czy etnicznej. Jako organy ds. mniejszo�ci projekt wymienia Prezesa Urzêdu ds.
Mniejszo�ci Narodowych i Etnicznych, powo³ywanego i odwo³ywanego przez pre-
miera. Do kompetencji Prezesa nale¿y w szczególno�ci: opracowywanie i wykony-
wanie programu dzia³añ na rzecz mniejszo�ci, podzia³ dotacji przyznawanych na
rozwijanie tradycji i kultury, czy podejmowanie i wspieranie dzia³añ na rzecz po-
pularyzacji w spo³eczeñstwie polskim tematyki odnosz¹cej siê do mniejszo�ci. Przy
Prezesie ma dzia³aæ Rada ds. Mniejszo�ci Narodowych.
Pozytywnym aspektem jest to, ¿e ustawa nie przewiduje wprowadzenie klauzuli
wzajemno�ci, co nie bêdzie powodowa³o uzale¿nienia sytuacji polskich obywateli
od poczynañ innych pañstw.
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W tej czê�ci publikacji chcieliby�my przedstawiæ obecn¹ sytuacjê mniejszo�ci na-
rodowych w Polsce � dzia³alno�æ kulturaln¹ i o�wiatow¹. Chcieliby�my zapoznaæ
Czytelników prawami z ustawowo zapewnionymi mniejszo�ciom oraz mo¿liwo-
�ciami korzystania z nich.

Dzia³alno�æ kulturalna

Organizacje mniejszo�ci narodowych prowadz¹ dzia³alno�æ polegaj¹c¹ g³ównie na
przygotowywaniu imprez artystycznych, tworzeniu zespo³ów amatorskich oraz
wydawaniu prasy i ksi¹¿ek w swoich w³asnych jêzykach.
Przedsiêwziêcia o charakterze kulturalnym to g³ównie imprezy lokalne o zabar-
wieniu folklorystycznym. Mo¿na tu wymieniæ festiwal �£emkowska Watra�, �Ta-
bor Pamiêci� (Romowie) �Marsz ¯ywych� w O�wiêcimiu (¯ydzi) czy Festiwal Bia-
³oruskiej Muzyki M³odzie¿owej �Basowiszcza�.
Ok. 80% kosztów pokrywane jest z dotacji pañstwa. Przekazuje je Ministerstwo
Kultury (Departament Kultury Mniejszo�ci Narodowych). Z bud¿etu pañstwa
finansowana jest tak¿e ochrona zabytków historycznych i sakralnych mniejszo�ci.
�rodki przekazane na ochronê s¹ niestety niewystarczaj¹ce.
Mniejszo�æ ukraiñska skar¿y siê na brak w³asnej centralnej instytucji kulturalnej,
ma poczucie �niejawnej� dyskryminacji.

Sprawy wyznaniowe

Obywatele wszystkich wyznañ oraz niewierz¹cy maj¹ równe prawa w ¿yciu pañ-
stwowym, politycznym, gospodarczym, spo³ecznym i kulturalnym. Stanowi o tym
artyku³ 35 Konstytucji oraz ustawa z 1989 roku o gwarancjach wolno�ci i sumie-
nia.
W Polsce funkcjonuj¹ obecnie 162 Ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe.
Cz³onkowie mniejszo�ci narodowych maj¹ mo¿liwo�æ obchodzenia �wi¹t religij-
nych w inne dni ni¿ wiêkszo�æ spo³eczeñstwa. Gwarantuje to polski system praw-
ny. Ka¿dy pracownik, uczeñ lub student mo¿e byæ zwolniony z pracy albo nauki
w dniach, które s¹ �wiêtami religijnymi jego wyznania o ile zg³osi tak¹ potrzebê co
najmniej 7 dni przed �wiêtem. Przedstawiciele mniejszo�ci skar¿¹ siê jednak na
nieprzestrzeganie tego prawa oraz na konieczno�æ odpracowania dni wolnych.
Cz³onkowie mniejszo�ci maj¹ prawo do uczestniczenia w obrzêdach religijnych,
katechezy czy lekcji religii w ich jêzyku. Obecnie naukê religii prowadzi 15 Ko-
�cio³ów. W wojsku obok katolickiego dzia³a ordynariat prawos³awny, greckokato-
licki i ewangelicki.



Szkolnictwo

Regulacje prawne, przewiduj¹ce zorganizowanie w polskim systemie o�wiatowym
nauki jêzyka ojczystego mniejszo�ci narodowych i prowadzenie zajêæ szkolnych
w tym jêzyku, zawarte s¹ w ustawie o systemie edukacji (1991 rok). Szko³a pu-
bliczna ma umo¿liwiaæ uczniom utrzymywanie poczucia to¿samo�ci narodowej,
etnicznej, jêzykowej i religijnej, a w szczególno�ci naukê jêzyka oraz w³asnej hi-
storii i kultury.
Nauczanie jêzyka ojczystego mniejszo�ci jest organizowane przez dyrektora jed-
nostki na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku m³odzie¿y starszej (powy¿ej
13 lat) na wniosek samego ucznia.
Minimalna liczba uczniów, niezbêdna do nauczania jêzyka mniejszo�ci, to:

· dla szkó³ podstawowych i gimnazjów - 7,
· dla szkó³ ponadgimnazjalnych 14 osób.

Organizuje siê nastêpuj¹ce typy szkó³:
· szko³y z niepolskim jêzykiem nauczania,
· szko³y dwujêzyczne,
· szko³y z dodatkow¹ nauk¹ jêzyka mniejszo�ci,
· zespo³y miêdzyszkolne.

Bud¿et pañstwa finansuje bie¿¹c¹ dzia³alno�æ tych placówek, edycjê programów
i podrêczników do nauki jêzyka ojczystego, historii i geografii kraju mniejszo�ci
oraz dokszta³canie nauczycieli w tych jêzykach, organizowanie imprez kultural-
nych i o�wiatowych.
W roku szkolnym 2002-2003 dzia³a³o w Polsce 618 szkó³ (na wszystkich pozio-
mach nauczania), do których uczêszcza³o ³¹cznie 49 079 uczniów. G³ównie s¹ to
placówki mniejszo�ci niemieckiej (365 placówek), ukraiñskiej (131 szkó³), bia³o-
ruskiej (40), litewskiej (23), s³owackiej (15). Istniej¹ obecnie 44 szko³y z jêzykiem
kaszubskim i 15 z ³emkowskim.
Problemem jest nauczanie dzieci Romów. Osi¹gaj¹ one s³absze wyniki, czêsto nie
spe³niaj¹ obowi¹zku szkolnego, zazwyczaj rozpoczynaj¹ naukê w pierwszej klasie
bez wcze�niejszego przygotowania. Dzieci te ucz¹ siê w klasach romskich, o obni-
¿onym poziomie nauczania (klasy 1-3), by przygotowaæ je do dalszej nauki. Eks-
peryment ten spotka³ siê z niechêtnym przyjêciem, krytykowano go przede wszyst-
kim za tworzenie �gett�.
Wieloletni �Rz¹dowy program na rzecz spo³eczno�ci romskiej w Polsce�, którego
realizacja rozpoczê³a siê w 2004 roku, obejmuje swym dzia³aniem ok. 1700 uczniów
w 350 szko³ach na terenie ca³ego kraju. Program ogólnopolski wprowadza m.in.
kursy dla asystentów romskich, szkolenia dla nauczycieli wspomagaj¹cych oraz
zak³ada opracowanie programu pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnio-
nych dzieci i m³odzie¿y romskiej.
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Dostêp do radia i telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji z 1993 roku stanowi, ¿e do zadañ publicznej radio-
fonii i telewizji nale¿y uwzglêdnianie potrzeb mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych. Poszczególne mniejszo�ci maj¹ zagwarantowany dostêp do publicznego ra-
dia i telewizji przede wszystkim w o�rodkach regionalnych dzia³aj¹cych na tere-
nach przez nie zamieszka³ych.
9 z 12 oddzia³ów regionalnych telewizji publicznej prowadzi cykliczne audycje
dla mniejszo�ci narodowych. W 2001 roku telewizyjne oddzia³y terenowe nada³y
³¹cznie 606,3 godzin audycji adresowanych do mniejszo�ci, co stanowi 0,8% pro-
gramów regionalnych. O�rodki regionalne publicznego radia (12 o�rodków) na-
daj¹ audycje w jêzykach mniejszo�ci: bia³oruskim, ukraiñskim, litewskim, niemiec-
kim oraz dialekcie �l¹skim. W 2001 roku rozg³o�nie te wyemitowa³y 964 godziny
audycji o problematyce mniejszo�ci.
Niemcy sygnalizuj¹ trudno�ci z dostêpem do telewizji publicznej w Opolu, £em-
kowie mówi¹ o braku programu ³emkowskiego w telewizji, Ukraiñcy o braku pro-
gramu ogólnopolskiego i trudno�ciach w dostêpie do rad programowych o�rod-
ków telewizyjnych i radiowych.

Prawa jêzykowe

Artyku³ 27 Konstytucji stanowi, ¿e jêzykiem urzêdowym w Polsce jest jêzyk pol-
ski, ale nie narusza to praw mniejszo�ci wynikaj¹cych z ratyfikowanych umów
miêdzynarodowych. Ustawa o jêzyku polskim z 1999 roku zawiera zapis, ¿e nie
narusza ona praw mniejszo�ci i grup etnicznych.
W Polsce brak jest dotychczas uregulowañ dotycz¹cych u¿ywania jêzyka mniej-
szo�ci w urzêdach, umieszczania napisów o charakterze prywatnym w jêzyku
mniejszo�ci oraz podwójnego nazewnictwa miast, ulic, urzêdów publicznych i nazw
topograficznych.
Przek³adu nazw i tekstów umieszczonych na tablicy urzêdu lub instytucji u¿y-
teczno�ci publicznej mo¿na dokonywaæ w miejscowo�ciach, w których wystêpuj¹
zwarte �rodowiska mniejszo�ci narodowych lub grup etnicznych.
Mo¿liwe jest u¿ywanie nazwisk i imion w jêzyku mniejszo�ci (zgodnie z zasadami
pisowni polskiej oraz fonetycznym brzmieniem w tym jêzyku).
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KILKA WSKAZÓWEK DLA PROWADZ¥CEGO LEKCJE

Przed lekcj¹ � kwestie organizacyjno techniczne

1. Organizacja pracy wolontariuszy na linii Stowarzyszenie �Jeden �wiat�
� szko³a i ewentualne problemy:

- �zgubi³em siê w szkole�� zapisz dok³adne namiary szko³y, nazwi-
sko nauczyciela, numer klasy, a w razie problemów kontaktuj
siê z dyrektorem;

- kwestia techniczna: przygotuj siê, ¿e ustawienie krzese³ w czasie
lekcji mo¿e byæ czasem trudne do zrealizowania; mo¿na zapro-
ponowaæ szkole, ¿e w przypadku wiêkszej liczby lekcji wszystkie
zajêcia bêd¹ prowadzone w jednej klasie

- �czy nauczyciel ma zostaæ podczas lekcji?� � czasem lepiej zrezy-
gnowaæ z obecno�ci nauczyciela � niektórzy mog¹ popsuæ porz¹-
dek zajêæ, wtr¹caæ siê, podawaæ b³êdne informacje; gdy nauczy-
ciela nie ma w klasie uczniowie s¹ bardziej swobodni, ale cza-
sem jest on niezbêdny, by utrzymaæ porz¹dek.

2. Problem wspó³pracy miêdzy prowadz¹cymi: zazwyczaj lepiej jest prowa-
dziæ lekcje z drug¹ osob¹ � uzupe³niacie siê i czujecie siê pewniej, ale
wa¿ne jest, by dopracowaæ szczegó³y i uwa¿aæ, by nie wchodziæ sobie
w s³owo.

3. Pamiêtajcie o przygotowaniu potrzebnych materia³ów: plakaty, propozy-
cje podzia³u klasy na grupy, kartki papieru, ulotki itd.

W trakcie lekcji � pojawiaj¹ce  siê problemy

1. Reagowanie w okre�lonych sytuacjach:
- k³opoty z zapanowaniem na klas¹, mo¿e pojawiæ siê ha³as, wul-

garne s³ownictwo
- mo¿esz spotkaæ siê z osobistymi pytaniami, np. �Jaki jest twój

numer telefonu?�, �Masz ch³opaka?�; w takiej sytuacji najlepiej
inteligentnie za¿artowaæ, rzuciæ zniechêcaj¹c¹  minê, nie prowo-
kowaæ dalej;

- mog¹ pojawiæ siê  g³upie komentarze, negacja wszystkiego, co
zaproponujesz, np. �po co to wszystko robimy?�; w takiej sytu-
acji trzeba czasem przybraæ stanowczy ton, czasem trzeba roz³a-
dowaæ sytuacjê. Mo¿esz wspomnieæ, ¿e jeste� wolontariuszem,
a grupa powinna doceniæ to, ¿e wk³adasz swój wysi³ek w dojazd
i prowadzenie tych zajêæ;



- problem: czy mówimy sobie po imieniu?; zasadniczo wolontariu-
sze przedstawiaj¹ siê po imieniu, lecz to, czy zgodzisz siê, by ucznio-
wie siê tak do ciebie zwracali, to twoja decyzja. Je�li nie masz na to
ochoty, taktownie zasygnalizuj, ¿e wolisz, by zwracano siê do cie-
bie per �pani�;

- jak �ucinaæ� dyskusje?; gdy dyskusja toczy siê na temat, najlepiej
nie ucinaæ, tylko czekaæ na jej rozwiniêcie; czasem warto zrezy-
gnowaæ z którego� z punktów scenariusza dla rozwiniêcia tematu,
który uczniowie uznaj¹ za wa¿ny. Je�li jednak dyskusja toczy siê
na inny temat, trzeba po prostu przypomnieæ temat w³a�ciwy. Mo¿na
powiedzieæ np. �wróæmy do tematu�, �porozmawiamy o tym pod-
czas przerwy”.

2. Jak odpowiedzieæ, gdy nie znasz odpowiedzi na pytanie? Pamiêtaj by do-
brze przygotowaæ siê do lekcji, rozszerzaj swoj¹ wiedzê, ogl¹daj telewizje,
czytaj gazety. Nie mów o tym, czego nie wiesz. Pamiêtaj, ze i tak jeste�
bardziej kompetentny. Niektórych sytuacji nie da siê przewidzieæ. Gdy nie
znasz odpowiedzi, najlepiej przyznaj siê do tego i zaproponuj, ¿e spraw-
dzisz, a odpowiedzi udzielisz przy nastêpnym spotkaniu.
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Stowarzyszenie �Jeden �wiat�
SCENARIUSZ LEKCJI O MNIEJSZO�CIACH1

1. CELE LEKCJI

Po lekcji uczniowie powinni:
· Znaæ podstawowe informacje na temat mniejszo�ci (definicja, liczebno�æ,

obszar wystêpowania);
· Wiedzieæ, ¿e mniejszo�ci posiadaj¹ swoje prawa i znaæ ich tre�æ;
· Mieæ �wiadomo�æ przenikania kultur i wp³ywu mniejszo�ci na kulturê

polsk¹.

2. CZAS TRWANIA

90 min.

3. GRUPA DOCELOWA

Uczniowie szkó³ �rednich i gimnazjów.

4. TRE�Æ

· Jedna definicja mniejszo�ci (opisowa);
· Jakie i gdzie s¹ mniejszo�ci?;
· Sk¹d siê wziêli � tradycje wielokulturowo�ci w Polsce;
· Jakie s¹ prawa mniejszo�ci?;
· Przejawy aktywno�ci + dorobek kulturalny (co wnosz¹?);
· �Odczucie� mniejszo�ci.

1 Scenariusz lekcji stworzyli wolontariusze, uczestnicy warsztatów �Czy mniejszo�ci s¹
obcymi?� prowadzonych przez Izabelê Idzik w lutym 2003 roku. Zmodyfikowali wolon-
tariusze, uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Izbelê Idzik i Joannê Nitkê
w marcu 2004 roku.



5. PLAN LEKCJI

1 godzina lekcyjna:
- przywitanie siê i przedstawienie 2 min.
- gra KALAMBURY 15 min.
- SZNUREK 15 min.
- wprowadzenie-mini wyk³ad 2-5 min.
- definicje 5 min.

2 godzina lekcyjna:
- nowy podzia³ na grupy 3 min.
- jakie s¹ mniejszo�ci 10 min.
- prezentacja mniejszo�ci 25-30 min.
- prawa mniejszo�ci 5 min.
- quiz 5 min.

6. PRZEBIEG LEKCJI

a) PRZERWA

Ju¿ w czasie przerwy prowadz¹cy mo¿e w³¹czyæ muzykê (np. romsk¹ lub ¿ydow-
sk¹) i poprosiæ kilku uczniów o przestawienie ³awek i ustawienie krzese³ w kó³ku.

b)  PRZYWITANIE SIÊ I PRZEDSTAWIANIE (2 min.)

Pierwszym elementem lekcji jest przywitanie z uczniami i przedstawienie siê.
Prowadz¹cy podaje swoje imiê oraz informuje, ¿e jest wolontariuszem Stowarzy-
szenia �Jeden �wiat�, które jest polskim oddzia³em miêdzynarodowej organizacji
Service Civil International. Dzia³a w ramach programu edukacyjnego �Ró¿ni-Rów-
ni�, który obejmuje miêdzy innymi prowadzenie zajêæ w szko³ach. Do tej pory
wolontariusze spotkali siê z ponad 6000 uczniów, a program realizowany jest od
1997 roku.

Nastêpnie prowadz¹cy informuje, ¿e podczas zajêæ uczniowie dowiedz¹ siê wielu
ciekawych rzeczy o tym, jakie s¹ mniejszo�ci w Polsce i jakie maj¹ prawa.
Warto siê zapytaæ uczniów, czy ju¿ siê kiedy� spotkali z t¹ tematyk¹ na lekcjach
WOS-u, historii czy geografii, mo¿na zapytaæ, czy wiele pamiêtaj¹ i poprosiæ by
posi³kowali siê swoj¹ wiedz¹ w trakcie tych zajêæ.
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Warto podkre�liæ, ¿e lekcje bêd¹ mia³y swobodny charakter (nie trzeba niczego
notowaæ), a sukces lekcji zale¿y od samych uczniów i ich aktywnego udzia³u
w zajêciach. W ka¿dej chwili, gdy pojawi¹ siê w¹tpliwo�ci i pytania, uczniowie
mog¹ je zadaæ. Wolontariusze Stowarzyszenia �Jeden �wiat� dodatkowo zawsze
przekazuj¹ uczniom, ¿e nie s¹ nauczycielami ani praktykantami, i ¿e nie bêd¹ ich
oceniaæ.

c) GRA KALAMBURY (ok. 15 min.)

Zabawa jako zachêcacz, wprowadzona na pocz¹tku zajêæ ma za zadanie �rozgrzaæ�
klasê i prze³amaæ pierwsze lody.

Na wstêpie dokonujemy podzia³u klasy na 4 grupy2 .
Sposób podzia³u zale¿y od inwencji prowadz¹cego. Mo¿e to byæ np. odliczanie do
4 � ka¿da taka sama liczba to jedna grupa; lub te¿ ka¿dy z uczniów losuje (wcze-
�niej przygotowane w ilo�ci odpowiadaj¹cej liczebno�ci klasy i grup) karteczkê
z nazw¹ ptaka (np. bocian, sowa, kogut, kuku³ka) i na dany sygna³, tylko za pomo-
c¹ d�wiêków wydawanych przez to stworzenie, odnajduj¹ siê cz³onkowie poszcze-
gólnych grup3 .

Po dokonaniu podzia³u klasy wyja�niamy uczniom, ¿e gra w kalambury polega na
tym, i¿ ka¿da z grup wyznacza spo�ród siebie jedn¹ osobê, która za pomoc¹ ge-
stów (bez u¿ycia s³ów) przedstawi dane has³o, a zadaniem grupy jest ustaliæ to
has³o. Dla u³atwienia mo¿na dodaæ, ¿e ka¿de z hase³ zwi¹zane jest z jak¹� mniej-
szo�ci¹ narodow¹ lub etniczn¹.

Proponowane has³a:
£atwiejszy poziom: Czeski film.    Ruskie pierogi.    Niemiecka solidno�æ.

Cyganiæ.    Greckie wesele.     Barszcz ukraiñski.

Trudniejsze:
Polak-Wêgier-dwa bratanki-i do bitki i do szklanki.
Z³apa³ Polak Tatarzyna, a Tatarzyn za ³eb trzyma.
M¹dry Polak po szkodzie.
Ruski targ.
Niemiecka wiara � psia wiara.
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2 W przypadku liczniejszych klas mo¿na  stworzyæ 5 grup; jednak bardziej wskazany jest
podzia³ na 4 grupy, gdy¿ przyda siê on w kolejnej zabawie pt. SZNUREK (pkt. d). Je�li
jednak sytuacja wymusi na nas podzia³ na 5 grup, przed SZNURKIEM uczniów jednej
z nich w³¹czamy do pozosta³ych 4 grup.
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Przebieg gry KALAMBURY: Wydrukowane na ma³ej kartce has³o prowadz¹cy
pokazuje wytypowanej przez grupê osobie, która ma chwilê na zastanowienie siê
jak to pokazaæ. Zadaniem grupy jest odgadniêcie has³a. W przypadku �zaspanej�
lub ma³o aktywnej klasy, prowadz¹cy mo¿e zachêcaæ, pomagaæ i wskazywaæ roz-
wi¹zania, lub do zgadywania w³¹czyæ pozosta³e grupy.

WA¯NE: W trakcie KALAMBURÓW prowadz¹cy powinien skupiæ siê na
tym, aby gra przebiega³a dynamicznie i nie zabra³a zbyt wiele czasu.

Podsumowuj¹c, dobrze jest wspomnieæ o tym, ¿e przedstawiaj¹c ka¿de z hase³
i chc¹c pokazaæ dan¹ mniejszo�æ na ogó³ pos³ugiwali�my siê stereotypami i my�le-
niem szablonowym (np. mog¹ pojawiæ siê gesty charakterystyczne dla: Niemców
� swastyka, Rosjan � gwiazda, Greków � taniec itp.).

d) SZNUREK � SK¥D SIÊ WZIÊ£Y MNIEJSZO�CI W POLSCE (15 min.)

Zabawa ma na celu wyja�nienie pochodzenia mniejszo�ci w Polsce oraz przybli¿e-
nie uczniom sytuacji mniejszo�ci.

WA¯NE: sznurek to granica!!! trzeba o tym powiedzieæ uczniom, ludzie
s¹ zwi¹zani z ziemi¹, to granice siê przesuwaj¹!!!

Materia³y: sznurek, wst¹¿eczki w czterech kolorach

Przebieg:
- Korzystamy z wcze�niejszego podzia³u na 4 grupy;
- Prowadz¹cy tworzy granicê otaczaj¹c grupy sznurkiem (patrz rysunek);
- Pozosta³e grupy stoj¹ na zewn¹trz, równie¿ oddzielone od siebie;
- Prowadz¹cy wyja�nia, ¿e ta sytuacja obrazuje cztery pañstwa z ich miesz-

kañcami (w ka¿dym kraju obowi¹zuje inny jêzyk, religia, zwyczaje, kultura);
- Prowadz¹cy proponuje uczniom, by stworzyli swój w³asny jêzyk, swój okrzyk,

albo hymn w ci¹gu kilku minut, nastêpnie ka¿dy naród mo¿e zaprezento-
waæ swoj¹ charakterystyczn¹ cechê;

- Prowadz¹cy zmienia po³o¿enie sznurków tak, ¿e w obrêbie ka¿dej grupy
znajduj¹ siê osoby z ró¿nymi wst¹¿eczkami;

- Sytuacja uleg³a zmianie, prowadz¹cy wyja�nia, ¿e teraz w obrêbie jednego
pañstwa znajduje siê kilka narodowo�ci. Osoby bêd¹ce w mniejszo�ci
w danym pañstwie wyznaj¹ inn¹ religiê, mówi¹ innym jêzykiem, kultywuj¹
inne zwyczaje;

- Prowadz¹cy prosi o próbê skomunikowania siê z nowymi przybyszami;
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- Prowadz¹cy zadaje mniejszo�ci pytania: Czy jest wam siê ³atwo porozu-
mieæ? Jakie s¹ teraz wasze odczucia? Jak siê czujecie jako mniejszo�æ? O to
samo pyta wiêkszo�æ: Jak siê czujecie jako wiêkszo�æ, gdy obok was s¹ mniej-
szo�ci?

WA¯NE: daæ czas na zastanowienie i odpowied�!!!

e) WPROWADZENIE � MINI WYK£AD (3-5 min.)

Wprowadzenie ma na celu na�wietlenie historii mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych na terenach Polski, w odniesieniu do sytuacji obecnej.

UWAGA: warto wyk³ad prowadziæ w formie pytañ do uczniów. Najlepiej
jeszcze, gdy stoj¹ na �rodku klasy w swoich nowych krajach z wieloma
ró¿nymi kulturami.

Czy wiecie jak sytuacja Polski i problemu mniejszo�ci wygl¹da dzi�? Czy w ogóle
istniej¹ w Polsce jakie� mniejszo�ci?
Polska jest aktualnie krajem prawie jednorodnym � mniejszo�ci stanowi¹ 2-3%.

Czy wiecie jak wygl¹da³a dawniej sytuacja mniejszo�ci w Polsce, szczególnie
w dwudziestoleciu miêdzywojennym?
Z drugiej strony Polska posiada wieloletnie tradycje wielokulturowo�ci � Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów � w której obok Polaków zamieszkiwa³y znaczne spo³ecz-
no�ci Litwinów, Ukraiñców, Bia³orusinów, ¯ydów i in.
Po odzyskaniu niepodleg³o�ci w 1918 r. mniejszo�ci stanowi³y 30% obywateli
II Rzeczpospolitej.

Co zmieni³o siê po II Wojnie �wiatowej?
Po II Wojnie �wiatowej sytuacja, ze wzglêdu na holocaust, przesiedlenia (np. Ak-
cja �Wis³a� 1947 r. � kto wie co to jest Akcja �Wis³a�?) czy przesuniêcia granic
uleg³a diametralnej zmianie. Nowe w³adze nie pozwala³y pozosta³ym w Polsce
mniejszo�ciom na kultywowanie w³asnej tradycji.
Dopiero rok 1989 przyniós³ zmianê polityki wobec osób nale¿¹cych do mniejszo-
�ci, które obecnie chronione s¹ prawem.

S³owniczek
Akcja �Wis³a� � akcja przesiedlania ludno�ci z pd.-wsch. obszarów Polski  na
tzw. �Ziemie Odzyskane� w 1947 roku. Pretekstem by³a ostateczna likwidacja od-
dzia³ów UPA (Ukraiñskiej Powstañczej Armii), a skutkiem wysiedlenie ponad 140
tys. £emków i Ukraiñców zamieszkuj¹cych tamte tereny.
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f) DEFINICJE (5 min.)

W tym æwiczeniu wspólnie z m³odzie¿¹ ustalimy definicyjnie, co to jest mniej-
szo�æ narodowa; odró¿niaj¹c j¹ od mniejszo�ci etnicznej.

Pytanie na pocz¹tek: Jak my�licie, co to jest mniejszo�æ narodowa i etniczna?
Je�li zapadnie cisza, lub z klasy padn¹ pierwsze próby sformu³owania pojêcia
mniejszo�ci, prowadz¹cy proponuje, ¿e razem spróbuj¹ ustaliæ definicjê mniej-
szo�ci narodowej.
Prowadz¹cy na forum zadaje z listy kolejne pytania w formie hase³-charaktery-
styk mniejszo�ci a klasa odpowiada, czy s¹ one zgodne z prawd¹ czy nie. Do ka¿-
dego punktu prowadz¹cy powinien dodawaæ swój komentarz. Prawid³owe charak-
terystyki mniejszo�ci s¹ przyklejane na tablicy, lub uk³adane przed uczniami
(w przypadku, gdy lekcja jest prowadzona w kolistym ustawieniu krzese³, drugi
z zaproponowanych sposobów � uk³adanie kartek przed uczniami � jest bardziej
czytelny i wygodniejszy).
Podsumowuj¹c nale¿y jeszcze raz przeczytaæ definicjê.

Lista hase³:
   - Czy mniejszo�ci wyró¿niaj¹ siê odrêbnym pochodzeniem narodowym lub et-
      nicznym?
     Tak. G³ównym wyznacznikiem przynale¿no�ci do mniejszo�ci jest odrêbne po-
     chodzenie narodowe lub etniczne.

    - Czy cz³onkowie mniejszo�ci to obywatele Polski?
     Tak. Zamieszkuj¹ w Polsce od d³u¿szego czasu i maj¹ polskie obywatelstwo.

   - Czy ka¿dy obywatel danego pañstwa ma okre�lone uprawnienia i obowi¹zki
      wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych norm prawnych?
     S¹ to np. prawa wyborcze. Ka¿dy obywatel polski ma te¿ polski paszport.

    - Czy mniejszo�ci d¹¿¹ do zachowania w³asnych tradycji? Na czym to polega?
     Mniejszo�ci dbaj¹ o w³asne tradycje, chc¹ obchodziæ swoje �wiêta religijne
      i narodowe.

   - Czy mniejszo�ci stanowi¹ co najmniej po³owê obywateli pañstwa na terenie
      którego mieszkaj¹?
     Mniejszo�ci stanowi¹ fizyczn¹ mniejszo�æ na terenie pañstwa, jednak¿e istnie-
     j¹ obszary, gdzie dana mniejszo�æ stanowi zdecydowan¹ wiêkszo�æ. Tak jest np.
    w Puñsku, gdzie 80% mieszkañców to Litwini, czy na �l¹sku, gdzie w niektó-
     rych wsiach jest wiêcej Niemców ni¿ Polaków.
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     - Czy mniejszo�ci prowadz¹ czêsto dzia³alno�æ o�wiatow¹? Co to oznacza?
       Oznacza to, ¿e mniejszo�ci nie tylko d¹¿¹ do tworzenia szkó³ ze swoimi jêzyka
       mi wyk³adowymi, ale te¿ wydaj¹ w³asne czasopisma, prowadz¹ �wietlice, orga-
      nizuj¹ festiwale swoich kultur.

    - Czy mniejszo�ci mog¹ byæ reprezentowane w parlamencie lub samorz¹dzie
      lokalnym?
      Oczywi�cie, ¿e tak, s¹ przecie¿ obywatelami Polski. W parlamencie mniejszo-
      �ci maj¹ prawo do obni¿onego progu wyborczego, je�li startuj¹ z list mniejszo-
     �ciowych. W 2003 roku 2 przedstawicieli mniejszo�ci niemieckiej by³o w parla-
    mencie.

   - Czy mniejszo�ci d¹¿¹ do zachowania swojej �wiadomo�ci narodowej � chc¹
       kultywowaæ w³asne tradycje i zachowaæ swój jêzyk? Dlaczego to jest tak wa¿-
      ne dla nich?
     Pragn¹ czuæ siê tym, kim s¹; nie tylko s¹ obywatelami Polski, lecz równie¿ chc¹
    kultywowaæ tradycje swoich przodków i zachowaæ swój jêzyk, swoj¹ religiê.

   - Czy tradycyjnie zamieszkuj¹ na terenie Polski?
    Tradycyjnie oznacza od kilku pokoleñ. Jest to wa¿ny wyznacznik, gdy¿ emi-
     granci, zgodnie z t¹ zasad¹ nie stanowi¹ mniejszo�ci narodowych, czyli Wiet-
     namczycy nie s¹ mniejszo�ci¹ narodow¹ w Polsce, handluj¹cy na bazarze Ro-
      sjanie prawdopodobnie te¿ nie s¹, choæ mieszka w Polsce mniejszo�æ rosyjska,
     (ta grupa mieszkaj¹ca od pokoleñ na terenach przygranicznych). Niekiedy po-
     jawiaj¹ siê problemy z klasyfikacj¹ np. Grecy ¿yj¹cy w Polsce od lat 50. s¹ tra-
    ktowani jako potomkowie uchod�ców, a nie mniejszo�ci. Ostatnio pojawi³ siê
    nowy termin okre�laj¹cy mniejszo�ci zamieszkuj¹ce Polskê nietradycyjnie, s¹
       to �nowe� mniejszo�ci.

Nastêpnie prowadz¹cy t³umaczy, jaka jest ró¿nica miêdzy mniejszo�ci¹ naro-
dow¹ a etniczn¹. Mniejszo�ci narodowe maj¹ kraj, z którym czuj¹ siê zwi¹zane
np.: Bia³orusini - Bia³oru�. Mniejszo�ci etniczne kraju nie posiadaj¹ np.: Romowie.

Definicja z projektu ustawy (dla zainteresowanych):  Przez mniejszo�æ na-
rodow¹ lub etniczn¹, zwan¹ dalej �mniejszo�ci¹�, rozumie siê grupê obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej o odrêbnym pochodzeniu, tradycyjnie zamieszka³¹ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaj¹c¹ w mniejszo�ci w stosunku do
reszty obywateli charakteryzuj¹c¹ siê d¹¿eniem do zachowania swojego jêzyka,
obyczajów, tradycji, kultury, religii lub �wiadomo�ci narodowej lub etnicznej.
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Obywatel � definicja: Jest to osoba charakteryzuj¹ca siê przynale¿no�ci¹ do
danego pañstwa, nabyt¹ na: a)podstawie urodzenia, b)nadania obywatelstwa cu-
dzoziemcowi, c)uznania pochodzenia osoby z tego¿ pañstwa. Na ka¿dym obywa-
telu spoczywaj¹ prawa i obowi¹zki regulowane przez obowi¹zuj¹ce w danym pañ-
stwie normy prawne.

Uchod�ca � definicja z Konwencji Genewskiej z 1955 roku: Uchod�c¹ jest
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prze�ladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowo�ci, grupy spo³ecznej, przekonañ politycznych znaj-
duje siê poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie mo¿e lub nie chce
z powodu tych obaw korzystaæ z ochrony pañstwa, którego jest obywatelem.

LEKCJA 2

g) PODZIA£ NA GRUPY (5 grup) (3 min)

Przy okazji podzia³u na grupy dowiemy siê, ¿e przedstawiciele mniejszo�ci to nie
s¹ nieuchwytne Ufoludki, lecz s¹ to osoby ogólnie znane, s³awne, czêsto z naszego
najbli¿szego s¹siedztwa.

Losowanie karteczek z nazwiskami s³ynnych Polaków bêd¹cymi jednocze�nie
przedstawicielami mniejszo�ci:
· Edyta Górniak  (piosenkarka, ma pochodzenie romskie po ojcu)
· Juliusz S³owacki (pochodzenie ormiañskie po matce)
· Julian Tuwim (pochodzenie ¿ydowskie)
· Nikifor (pochodzenie ³emkowskie, mieszka³ w Krynicy, by³ malarzem na-
   iwnym (prymitywistycznym); w³a�ciwe nazwisko to Epifaniusz Drowniak;
   zmar³ w 1966 r.)
· Eleni (pochodzenie greckie, piosenkarka, obecnie mieszka w Poznaniu)

Pytanie do klasy:
Jak s¹dzicie, dlaczego na lekcji o mniejszo�ciach przywo³ujemy nazwiska tych osób?
Przedstawicielami  jakich mniejszo�ci s¹ te postaci?

h) JAKIE S¥ MNIEJSZO�CI? (10 min.)

Podczas tego æwiczenia uczniowie dowiedz¹ siê dok³adnie jakie s¹ mniejszo�ci
w Polsce i jaka jest ich liczebno�æ.
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Æwiczenie pt. �Wybieramy narodowo�ci z listy�.
Uczniowie w grupach otrzymuj¹ karteczki, na których wypisane s¹ mniejszo�ci
narodowe i etniczne. Ich zadaniem jest wybór mniejszo�ci wystêpuj¹cych w Pol-
sce i odrzucenie niewystêpuj¹cych.

Która z podanych narodowo�ci stanowi mniejszo�æ w Polsce?

Po chwili zastanowienia, uczniowie wraz z prowadz¹cym koryguj¹ odpowiedzi na
forum klasy. Prowadz¹cy czyta kolejne mniejszo�ci z listy, a uczniowie mówi¹ czy
s¹ one w Polsce, to kartkê z jej nazw¹ k³adziemy na pod³odze, tak, by by³y widocz-
ne dla wszystkich.

Nastêpnie prowadz¹cy zadaje ca³ej klasie pytanie:
Czy wiecie, których mniejszo�ci jest najwiêcej? Uczniowie odpowiadaj¹, a prowa-
dz¹cy koryguje wypowiedzi. Razem dochodzimy do prawid³owej kolejno�ci, wie-
szaj¹c plansze (od najliczniejszych do najmniej licznych). Mo¿na te¿ podaæ tylko
najwiêksze mniejszo�ci w Polsce: Niemców, Ukraiñców i Bia³orusinów.

Ilu obecnie nas mieszka w Polsce? Wspólnie ustalamy liczbê 40 mln (dok³adnie
jest 38,8 mln � ale nie jest to, a¿ tak istotne). Wyobra�cie sobie, ¿e gdyby zmniej-
szyæ Polskê do rozmiarów przeciêtnego 100 000 miasta, zmniejszaj¹c te¿ odpowied-
nio proporcje mniejszo�ci narodowych, w granicach miasta zamieszkiwa³oby:

· 1030 Niemców
· 650 Ukraiñców
· 650 Bia³orusinów
· 170 £emków
· 65 Romów
· 60 Litwinów
· 40 S³owaków

Niemcy
¯ydzi
Anglicy
Ukraiñcy
Rosjanie
Litwini
£emkowie
Czeczeni
Bia³orusini
Karaimi

Tatarzy
Wietnamczycy
Grecy
Portugalczycy
Ormianie
Romowie (Cyganie)
Czesi
S³owacy
Francuzi
Brazylijczycy

· 35 Rosjan
· 23 ¯ydów
· 18 Ormian
· 13 Tatarów
· 8 Czechów
· 5 Greków
· 1 Karaim
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Uwaga! Wa¿ne jest, aby prowadz¹cy jeszcze raz zwróci³ uwagê, ¿e punktem od-
niesienia jest 100 tys. miasto (a Polsce nie mieszka tylko 1 Karaim!!!).
Dok³adne dane statystyczne w odniesieniu do ca³ej Polski (z za³¹cznika) mo¿na
podaæ, gdy uczniowie wyra¿¹ tak¹ potrzebê, lub te¿ osobom zainteresowanym.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e oszacowanie ilo�ci mniejszo�ci nie jest ³atwe. Organizacje
mniejszo�ciowe podaj¹ inne liczby, badacze mniejszo�ci jeszcze inne, a oficjalne
dane (np. ze Spisu Powszechnego 2002 r.) s¹ jeszcze inne.

i) PREZENTACJA MNIEJSZO�CI (25-30 min.)

Zabawa stanowi zasadnicz¹ tre�æ lekcji drugiej. Ma na celu pe³ne zaanga¿owanie
wszystkich uczniów, którzy podczas samodzielnej pracy w grupach zapoznaj¹ siê
z problematyk¹ wybranych mniejszo�ci.

Ka¿da grupa dostaje do przeczytania kartki z jedn¹ mniejszo�ci¹, kredki lub ma-
zaki oraz kartki do prezentacji. Ich zadaniem jest opracowanie i przedstawienie
na forum klasy poszczególnych mniejszo�ci. W prezentacji maj¹ znale�æ siê takie
elementy jak: kultura, liczebno�æ, wystêpowanie, religia, jêzyk, historia, ciekawostki.
Prowadz¹cy informuje grupy, i¿ maj¹ one same podzieliæ miedzy sob¹ poszcze-
gólne elementy pracy. Mog¹ te¿ wymy�liæ krótk¹ scenkê, zaprezentowaæ kulturê
danej mniejszo�ci, mog¹ korzystaæ z mapy Polski. Po 10 minutach bêd¹ mia³y za
zadanie zaprezentowaæ rezultaty na forum klasy. W tym tak¿e czasie grupa ma za
zadanie przyczepiæ na mapie skupiska mniejszo�ci obrazuj¹c¹ ich rozmieszcze-
nie. Ka¿da grupa ma 3 min na prezentacjê.

Podsumowanie: Mniejszo�ci s¹ w�ród nas, wtapiaj¹ siê w nasz¹ codzienno�æ nie
buntuj¹c siê przeciwko niej. ¯yj¹ w�ród nas, ale chc¹, tak jak my, pamiêtaæ o swo-
ich korzeniach i maja prawo je kultywowaæ.

j) PRAWA MNIEJSZO�CI (5 min.)

Dziêki symulacji mo¿emy �wej�æ w rolê�, poznaj¹c odczucia i problemy osoby
bêd¹cej mniejszo�ci¹ w obcym kraju.

Wprowadzenie: Wiemy ju¿, jakie mniejszo�ci zamieszkuj¹ Polskê, wiemy te¿,
¿e chc¹ kultywowaæ swoje obyczaje, wyznawaæ swoja religiê. Zatem�

�Symulacja�
�Wyobra�cie sobie, ¿e mieszkacie w innym kraju, o innej ni¿ wasza kulturze. Ju¿
wasi dziadkowie i pradziadkowie mieszkali w tym kraju. Jednak wasze serca za-
wsze têskni³y za wasz¹ prawdziw¹ ojczyzn¹, o której dziadkowie i rodzice z roz-
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rzewnieniem wiele opowiadali, a która jest oddalona o wiele kilometrów. Zale¿y
wam na tym, by ludzie z kraju w którym mieszkacie szanowali wasz¹ inn¹ trady-
cjê, zwyczaje i religiê. Zastanówcie siê, jak chcieliby�cie byæ traktowani przez
w³adze tamtego pañstwa. Na jakich prawach by wam szczególnie zale¿a³o�

Rada dla prowadz¹cego: Jako przyk³adowy kraj mo¿na podaæ Japoniê � ze
wzglêdu na orientalno�æ, odmienno�æ kultury, izolacjê i oddalenie od Polski, co
zwiêksza poczucie wyobcowania potencjalnego przybysza.

Dyskusja
(pytania pomocnicze)
Czy uwa¿acie, ¿e powinni�cie mieæ prawo:
- mówiæ we w³asnym jêzyku?
- mieæ mo¿liwo�æ nauki we w³asnym jêzyku?
- wydawaæ gazety, mieæ audycje radiowe i telewizyjne?
- praktykowaæ religiê?
- mieæ swoich przedstawicieli w samorz¹dzie(jeste�cie w koñcu pe³noprawnymi
  obywatelami)

(po krótkiej rozmowie)
Mini � wyk³ad
Wiemy ¿e w wielu krajach znajduj¹ siê liczne skupiska Polaków, czy te¿ osób po-
chodzenia polskiego. I oni posiadaj¹ w³a�nie prawa które wymienili�my przed
chwil¹.
A teraz spróbujmy odwróciæ sytuacjê i przyjrzeæ siê jak wygl¹da ta sprawa tutaj
w Polsce...
W Polsce te¿ mamy mniejszo�ci narodowe i etniczne, które domagaj¹ siê prze-
strzegania swoich praw. Ich prawn¹ sytuacje w Polsce reguluje Konstytucja i sze-
reg miêdzynarodowych dokumentów, zgodnie z którymi nasz kraj przyj¹³ okre-
�lone zobowi¹zania. Odczuwalny jest jednak brak ustawy , która w sposób syste-
matyczny regulowa³aby prawn¹ sytuacjê mniejszo�ci.

Pytania dyskusyjne:
- co z zasad¹ wzajemno�ci? (Powinni�my robiæ dla mniejszo�ci tyle, ile robi siê
  w innych krajach dla Polonii?)
- czy prawo do kultywowania w³asnej kultury, wyznania i praktykowania w³asnej
  religii jest naruszane w Polsce?
- jak Ty by� siê czu³, gdyby Twoimi s¹siadami byli np. Cyganie?
- czy sami macie jakie� do�wiadczenia w kontaktach z przedstawicielami mniej-
  szo�ci?



60 SCENARIUSZ LEKCJI O MNIEJSZO�CIACH

Dla zainteresowanych:
[Art. 35 Konstytucji RP mówi:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszo-
�ci narodowych i etnicznych wolno�æ zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka, za-
chowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju w³asnej kultury.
2. Mniejszo�ci narodowe i etniczne maja prawo do tworzenia w³asnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji s³u¿¹cych ochronie to¿samo�ci religijnej
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotycz¹cych ich to¿samo�ci kulturo-
wej.

Dodatkowe pytania prowokuj¹ce dyskusjê:
- czy jeste� tolerancyjny? Sk¹d o tym wiesz?
- jakby� zareagowa³ gdyby do mieszkania obok wprowadzi³a siê rodzina cygañska?
- czy w Polsce istnieje problem rasizmu?
- jakby� zareagowa³ gdyby do Twojej klasy doszed³ Cygan lub Cyganka?

j) QUIZ

Na zakoñczenie zajêæ, jako podsumowanie � je�li jeszcze zostanie nam czasu -
proponujemy uczniom kilka pytañ, zawieraj¹cych ciekawostki zwi¹zane z mniej-
szo�ciami.
Nie wszystkie z proponowanych poni¿ej pytañ musz¹ zostaæ wykorzystane; wy-
bór nale¿y do prowadz¹cego. W przypadku o¿ywionej dyskusji podczas przedsta-
wiania praw mniejszo�ci lub z braku czasu, z quizu mo¿na ca³kowicie zrezygno-
waæ.
Wprowadzenie: Zapewne wszyscy wiedz¹, ¿e ¿adna kultura nie jest hermetyczna,
¿e ludzie przenosz¹ zarówno materialne wytwory kultury, jak i te niematerialne.
Czê�æ pozosta³o�ci po innych kulturach przechowujemy w jêzyku, inn¹ czê�æ
w kuchni, któr¹ nazywamy tradycyjn¹.

Czy wiecie:

1. Z jakiego jêzyka wywodzi siê s³owo �amen�
a) z j. ³aciñskiego
b) z j. greckiego
c) j. hebrajskiego
       i co ono oznacza?
a) wierzê
b) znaczenie niewyja�nione
c) niech tak siê stanie  � potwierdzenie wiary w prawdê tego, co zosta³o

powiedziane
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2. Sk¹d pochodzi tradycja bo¿onarodzeniowego drzewka � choinki?
a) z Niemiec
b) z USA
c) z Ukrainy

3. Jarmu³ka to jeden z podstawowych elementów ubioru ¯yda, s³u¿y do nakry-
cia podczas modlitwy

a) ramion
b) wi¹¿e siê j¹ wokó³ nadgarstków i czo³a
c) g³owy

4. Karkandaki � to potrawa charakterystyczna dla kuchni
a) ormiañskiej
b) karaimskiej
c) czeskiej

5. Cyganie inaczej zwani s¹ Romami. Nazwa Roma pochodzi z sanskrytu �Doma�
i oznacza

a) kastê wêdrown¹
b) domowników
c) pielgrzymów

6. Wiele potraw ma dwucz³onowe nazwy, które wskazuj¹ z jakich czê�ci �wiata
siê wywodz¹. Jakie s¹:

pierogi ruskie
barszcz ukraiñski
ch³odnik litewski
¿urek �l¹ski
knedle czeskie

7. Czy wiesz z jakiego kraju wywodz¹ siê dobrze znane nam tañce:
polka:  a) ze S³owacji kozak: a) od Tatarów

b) z Polski b) z Rosji
c) z Czech c) od Ormian

8. W jêzyku staropolskim s³owo �cygan� jest u¿ywane na oznaczenie:
a) nied�wiedzia
b) pieca kuchennego
c) garnka
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9.  Z jakiego kraju pochodzi gra w karty �skat�?
a) z Czech
b) z Niemiec
c) ze S³owacji

10.  �Janosik� wystêpuj¹cy w folklorze polskiego Podhala, znany jako góralski roz-
bójnik oraz obroñca uci�nionych jest bohaterem ludowym, jakiego kraju?

a) S³owacji
b) Polski
c) Ukrainy

11. Andrzejkowe wró¿by, które robimy w dzieñ �w. Andrzeja, 29 listopada siêgaj¹
tradycj¹ w odleg³e czasy, a ich kolebk¹, jak siê przypuszcza, jest:

a) Grecja
b) Ukraina
c) Rosja

12. Z jakiego kraju pochodzi kutia?
a) z Ukrainy
b) z Rosji
c) z Litwy

13. Cienkie, suche placki pieczone z bia³ego niezakwaszanego ciasta podawane
jako �wi¹teczna potrawa zwana mac¹ s¹ charakterystyczne dla kuchni:

a) bu³garskiej
b) ¿ydowskiej
c) bia³oruskiej

14. Jak my�lisz sk¹d przyszli do nas Cyganie, jaki kraj jest ich kolebk¹?
a) Rumunia
b) Indie
d) Gruzja

15. Ry¿ i kukurydza znalaz³y siê na sto³ach polskich dziêki:
a) Chiñczykom
b) Tatarom
c) Niemcom

16. �Prima aprilis� przeszed³ do zwyczajów polskich z jakiego kraju?
a) z Niemiec
b) z Grecji
c) jest zwyczajem wy³¹cznie polskim.
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k) PODZIÊKOWANIE, ZAPROSZENIE DO BIURA.

MATERIA£Y DO ZABRANIA:
· (kaseta z muzyk¹)
· sznurek
· wst¹¿ki
· flamastry
· ta�ma klej¹ca
· kartki do prezentacji
· mapa Polski
· plansze: definicja mniejszo�ci + jakie s¹ mniejszo�ci
· karteczki: podzia³ na grupy +æwiczenie �jakie s¹ mniejszo�ci?� +
             informacje o mniejszo�ciach
· ulotki o Stowarzyszeniu (kilka sztuk)
· publikacje �Mniejszo�ci narodowe w Polsce� (kilka sztuk)

7. UWAGI DODATKOWE DLA PROWADZ¥CEGO:
Kilka rad, które na pewno nie zaszkodz¹, a o których warto pamiêtaæ. Tak wiêc,
pamiêtaj aby:
-uczniów nadpobudliwych i zak³ócaj¹cych spokój w klasie wykorzystuj, np. do
potrzymania plakatu, czê�ci definicji.
-nie wypuszczaj z r¹k dodatkowych materia³ów � wykorzystaj wszystko co masz.
Je�li przyniesiesz fotografie, czasopisma lub albumy, poka¿ je ale nie dopu�æ do
tego, by uczniowie ogl¹dali je przez ca³¹ lekcjê. Ewentualnie zostaw to na koniec
lekcji, poczuj¹ siê wyró¿nieni.
Zaczynaj od wprowadzenia do tematu i koñcz podsumowaniem po ka¿dym punkcie.
Sytuacja awaryjna, albo co, jak mi zabraknie czasu?
Podczas prowadzenia lekcji staraj siê kontrolowaæ up³ywaj¹cy czas. Je�li z czym�
nie zd¹¿asz, ju¿ przed lekcj¹ ustal sobie priorytety � czyli punkty, których
realizacja bêdzie wed³ug ciebie najwa¿niejsza, lub które s¹ dla ciebie najciekaw-
sze, czy te¿ w których jeste� najmocniejszy. Rezygnuj z tego, w czym jeste�
najs³abszy, co jest najmniej istotne.
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Stowarzyszenie �Jeden �wiat� to organizacja pozarz¹dowa za³o¿ona w 1992 roku,
a zarejestrowana w poznañskim S¹dzie Wojewódzkim dwa lata pó�niej. Od 1994
roku nale¿y do Service Civil International, podzielaj¹c jego cele i formy dzia³ania.

Service Civil International (SCI) jest miêdzynarodow¹ organizacj¹, za³o¿on¹
w 1920 roku po tragedii I wojny �wiatowej. W³a�nie wtedy grupa dzia³aczy z ró¿-
nych krajów, zaniepokojona agresj¹ i zniszczeniami niesionymi przez wojnê, wspól-
nie zaczê³a pracowaæ przy odbudowie domów w Verdun we Francji, nie zwracaj¹c
uwagi na to, ¿e jeszcze niedawno armie ich krajów sta³y po przeciwnych stronach
barykady. W ten sposób udowodnili, ¿e ludzie, niezale¿nie od narodowo�ci, religii
czy pochodzenia, mog¹ ¿yæ i pracowaæ w pokojowy sposób.

SCI wierz¹c, ¿e wszyscy ludzie mog¹ ¿yæ razem w atmosferze wzajemnego zrozu-
mienia i rozwi¹zywaæ konflikty bez uciekania siê do przemocy, zajmuje siê pro-
mowaniem pokoju, zrozumienia, solidarno�ci, sprawiedliwo�ci spo³ecznej, szacun-
ku dla �rodowiska naturalnego. Cele SCI realizowane s¹ przez workcampy (miê-
dzynarodowe obozy wolontariackie), wolontariat �rednio- i d³ugoterminowy, szko-
lenia i seminaria, programy edukacyjne oraz akcje i kampanie tematyczne.

Dzi� do SCI nale¿y 14 000 aktywnych cz³onków i wolontariuszy skupionych
w 40 narodowych oddzia³ach i grupach. Na arenie miêdzynarodowej SCI ma sta-
tus konsultacyjny przy UNESCO i Radzie Europy, jest cz³onkiem Komitetu Koor-
dynacyjnego Miêdzynarodowej S³u¿by Wolontariackiej (CCIVS) i Forum M³odzie¿y
Unii Europejskiej. W 1987 roku SCI w uznaniu wysi³ków w propagowaniu pokoju
i zrozumienia miêdzy narodami zosta³a przez ONZ uhonorowana tytu³em
�Pos³añca Pokoju�.
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Jest to program prowadzony od 1996 roku przez wolontariuszy Stowarzyszenia.
Jest on po�wiêcony prawom cz³owieka, mniejszo�ciom narodowym i etnicznym
oraz uchod�com. Ide¹ programu jest zwiêkszenie �wiadomo�ci spo³eczeñstwa pol-
skiego, a w szczególno�ci m³odych ludzi w powy¿szej tematyce.

Na potrzeby Programu opracowano scenariusze lekcji i materia³y edukacyjne prze-
znaczone dla uczniów i nauczycieli. Dziêki wsparciu wolontariuszy projekt ten
znacznie siê rozwin¹³.
W zakres programu wchodz¹ obecnie:

- lekcje w szko³ach �rednich, prowadzone w sposób odbiegaj¹cy od zwy-
k³ego schematu. U¿ywane s¹ metody aktywizuj¹ce: symulacja, burza
mózgów, praca w grupach, dyskusja, praca ze zdjêciami, itp. Metody te
u³atwiaj¹ pe³ne uczestnictwo uczniów w zajêciach i sprawiaj¹, ¿e lekcje
s¹ ciekawe.

- szkolenia dla nauczycieli i wolontariuszy, pt. �Jak uczyæ o...�
- miêdzynarodowe obozy wolontariackie, w czasie których wolontariusze

bezpo�rednio pomagaj¹, pracuj¹c dla/z przedstawicielami
uchod�ców/mniejszo�ci w Polsce

- druk ró¿norodnych publikacji i materia³ów edukacyjnych, przeznaczo-
nych dla m³odzie¿y, wolontariuszy i nauczycieli. S¹ to ulotki, broszury
informacyjne, raporty, plakaty, kasety video, dostêpne w biurze Stowa-
rzyszenia lub bezp³atnie wysy³ane poczt¹.

Program Edukacyjny �Ró¿ni � Równi� otrzyma³ poparcie Przedstawicielstwa
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchod�ców (UNHCR) w War-
szawie, Centralnego O�rodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydzia³u O�wiaty
Miasta Poznania.
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Publikacja, któr¹ trzymasz w rêku przeznaczona jest dla tych, którzy chc¹ po-
szerzyæ swoj¹ wiedzê na temat mniejszo�ci narodowych i etnicznych i uczyæ o
nich innych. Sk³ada siê ona z dwóch czê�ci.
Czê�æ teoretyczna zawiera podstawowe informacje na temat mniejszo�ci naro-
dowych, w tym dane liczbowe, krótka charakterystyka wybranych mniejszo-
�ci, podstawowe definicje oraz informacje o stosunku Polaków do obywateli
polskich innej narodowo�ci
Czê�æ praktyczna zawiera praktyczne wskazówki dla prowadz¹cych zajêcia
oraz scenariusz wraz ze wszystkimi materia³ami. Scenariusz lekcji by³ ju¿ wie-
lokrotnie testowany, przede wszystkim w poznañskich szko³ach �rednich, przez
wolontariuszy z grupy �Ró¿ni - Równi� Stowarzyszenia �Jeden �wiat�.

Realizacja programu mo¿liwa by³a
dziêki wsparciu Rady Europy

Realizacja programu mo¿liwa by³a
dziêki wsparciu Rady Europy

Stowarzyszenie �Jeden �wiat�
Service Civil International Polska

ul. Krasiñskiego 3A\1, 60-830 Poznañ
tel. +48 (61) 84 84 338, tel./fax (61) 84 84 337

info@jedenswiat.org.pl, www.jedenswiat.org.pl


