„Polska dla wszystkich” to ogólnopolska
akcja organizowana pod patronatem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Jej celem jest promowanie dialogu
międzykulturowego oraz postaw
obywatelskich uczących doceniać
różnorodność i bronić jej jako wartości
każdego społeczeństwa.
Fot. Mariusz Kosiński/MSZ

Rozmieszczenie i liczebność mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce na
podstawie wyników Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r.
Rys. Leszek Nabiałek

Pułkownik Berek Joselewicz, obraz Juliusza
Kossaka. Joselewicz (1764-1809) był
żydowskim kupcem, uczestnikiem insurekcji
kościuszkowskiej 1794 r. i oficerem Legionów
Dąbrowskiego. Zginął w bitwie pod Kockiem.
Jest polskim bohaterem narodowych,
symbolem Żyda – patrioty, walczącego
o niepodległość Polski.
Fot. Wikimedia Commons

Antysemicki napis na murze jednego
z osiedli krakowskich. Podobne obraźliwie
sformułowania pojawiają się nie tylko
w przestrzeni miast i wsi, ale również na
forach internetowych, w mediach i debacie
publicznej.
Fot. Piotr Trojański

WPROWAD Z E NIE
Tematem przewodnim wystawy jest
historia, kultura oraz dzień dzisiejszy
mniejszości narodowych i etnicznych
mieszkających w Polsce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za mniejszości narodowe uważa się: Białorusinów,
Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian,
Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów,
natomiast za etniczne: Karaimów, Łemków, Tatarów i Romów. Na wystawie
zaprezentowane zostały także dwie dodatkowe grupy ludności posługujące się
językami regionalnymi (Kaszubi i Ślązacy), które oficjalnie nie są jeszcze uznawane przez prawo za mniejszości, ale
aspirują do tego miana. Członkowie wymienionych mniejszości zazwyczaj mają
tożsamość złożoną, oprócz własnej narodowo-etnicznej identyfikacji czują się
jednocześnie Polakami, obywatelami kraju, w którym żyją.
Rzeczpospolita Obojga Narodów, której jedną z głównych zasad była tolerancja, miała charakter wieloetniczny, wielokulturowy i wielowyznaniowy. Po
okresie zaborów odrodzone państwo polskie nadal tworzyło mozaikę narodowościową, etniczną i religijną. Mniejszości narodowe stanowiły wówczas ponad 30 proc. społeczeństwa, a ich członkowie aktywnie uczestniczyli w życiu
społecznym, politycznym oraz kulturalnym. Ten niepowtarzalny klimat różnorodności został ostatecznie zniszczony w czasie II wojny światowej. Holokaust
i powojenne przesiedlenia ludności oraz zmiany granic sprawiły, że po 1945 r.
Polska stała się krajem praktycznie jednonarodowym, w którym mniejszości nie
stanowiły więcej niż 2–3 proc. ludności. Ten stan trwa do dnia dzisiejszego.
Obecnie Polska gwarantuje prawa mieszkającym na jej terenach przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych, a także wspiera je poprzez
działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Pomimo to
członkowie tych grup spotykają się z przejawami nietolerancji, a czasem nawet wrogości. Mniejszości borykają się także z problemami wewnętrznymi,
wśród których jednym z istotniejszych jest asymilacja i odchodzenie od tradycji przodków.
Czym byłaby Polska bez mniejszości narodowych i etnicznych? Na to pytanie
można udzielić wielu odpowiedzi. Z pewnością jednak brak tych mniejszości
zubożyłby znacznie kulturę polską. Ich obecność widać wyraźnie między innymi
w języku, literaturze, sztuce, architekturze, a nawet w codziennych zwyczajach
i kuchni. Ludzie należący do „mniejszości” nie tylko tworzyli historię Polski, ale
także współtworzą teraźniejszość i kształtują jej przyszłość. I chociaż wywodzą się z różnych tradycji i kultur, to wszyscy są równoprawnymi obywatelami
państwa polskiego.

Unia Lubelska, obraz Jana Matejki. W 1569 r. Korona i Litwa zostały połączone
unią realną. Nowo powstałe państwo, zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów,
miało charakter wieloetniczny, wielokulturowy i wielowyznaniowy. Jedną
z jego głównych zasad była tolerancja.
Fot. Wikimedia Commons

Spotkanie mikołajkowe pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej z młodzieżą
reprezentującą różne mniejszości narodowe i etniczne w Pałacu Belwederskim
pod hasłem „Piękno tkwi w różnorodności”. Warszawa, 2006.
Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

Joanna Kwiatkowska-Talewicz ze Stowarzyszenia Romów w Polsce na plakacie
kampanii społecznej promującej podwójną tożsamość (2008). Celem kampanii
było uświadomienie społeczeństwu, że w Polsce żyją mniejszości narodowe
i etniczne, a członkowie tych społeczności czują się jednocześnie obywatelami
polskimi.
Fot. Bogdan Krężel

Manifestacja antyfaszystowska zorganizowana
przez studentów prawa Uniwersytetu
jagiellońskiego. Młodzi ludzie protestowali
przeciwko tworzeniu i popieraniu
organizacji o charakterze nacjonalistycznym
i faszystowskim. Wzywali do poszanowania
praw mniejszości narodowych i etnicznych.
Kraków, 2005.

Kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej
przeciwko Marszowi Równości w Poznaniu.
Hasło na transparencie nawołuje – wbrew
Konstytucji RP – do stworzenia państwa,
w którym uprzywilejowane będzie tylko jedno
wyznanie. Poznań, 2004.

Fot. Jacek Wajszczak/Reporter

Fot. Graf/Reporter
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