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Krzysztof Kwa niewski
O logice bada  problemów narodowo ciowych

Analizy problemów narodowo ciowych we wspó czesnym wiecie coraz cz ciej powo uj  si  na
dane tendencyjnie nieprawdziwe, jednostronne i przemilczaj ce szereg faktów, zwykle w zgodzie z
pozanarodowymi interesami wielkich mocarstw i korporacji. W takiej sytuacji aparat naukowy,
mimo e coraz bardziej wysubtelniany, staje si  coraz bardziej bezbronny. Pozostaje wi c chyba
bada  je tylko przez spekulacje politologiczne, wsparte co najwy ej teori  gier, albo
pozbawionymi wszelkich ocen opisami ró nych dyskursów.

Joanna Dobrowolska-Polak
Panorama mniejszo ci etnicznych i narodowych

Artyku  skupia si  na analizie prawdopodobie stwa eskalacji konfliktów etnicznych i
narodowych do poziomu konfliktu zbrojnego. Ocenia dwie podstawowe przes anki eskalacji
konfliktów: 1) stosowanie przez pa stwo politycznych i ekonomicznych praktyk
dyskryminacyjnych wobec cz onków mniejszo ci etnicznych i narodowych (cz  III) oraz 2)
d enia mniejszo ci do zwi kszania niezale no ci i zakresu samostanowienia (cz  IV). Pierwsza
i druga cz  artyku u po wi cone s  identyfikowaniu mniejszo ci etnicznych i narodowych w
Europie (cz  I) i wiecie (cz  II).
Przeprowadzona analiza pozwoli a sfalsyfikowa  powszechne w ostatnich latach w wiatowej
politologii hipotezy: 1) ustawicznie wzrastaj cej liczby konfliktów zbrojnych na tle etnicznym i
narodowym oraz 2) trwa ej sk onno ci mniejszo ci narodowych do eskalacji konfliktów w celu
poprawy sytuacji cz onków w asnej grupy i zwi kszenia zakresu samostanowienia. Potwierdzona
natomiast zosta a teza stwierdzaj ca, e w pa stwach, w których rozpowszechniona jest wyra na
praktyka dyskryminacyjna (spo eczno-polityczna lub ekonomiczna) stosowana przez cz onków
dominuj cej w pa stwie grupy etnicznej lub narodowej oraz widoczna jest polityka wyra nego
ograniczania przez rz d udzia u cz onków grupy w yciu politycznym i/lub ekonomicznym
prawdopodobie stwo eskalacji konfliktu do poziomu konfliktu zbrojnego znacz co wzrasta.

Grzegorz Janusz
Polska ustawa o mniejszo ciach narodowych

W Europie wspó czesnej ustawy mniejszo ciowe okre laj ce prawa mniejszo ci narodowych
przyj te zosta y w ustawodawstwie 21 pa stw - g ównie na wschód od aby. Do ustaw przyj tych
w ostatnim czasie nale y uchwalona, po blisko 11 latach prac, w dniu 6 stycznia 2005 r. przez
Sejm RP ustawa o mniejszo ciach narodowych i etnicznych oraz o j zyku regionalnym.
Ustawa ta reguluje przede wszystkim prawa mniejszo ci od wielu lat regulowane przepisami
innych aktów prawnych takie jak: szkolnictwo dla mniejszo ci, prawo do zapisu imion i nazwisk
w brzmieniu j zyka ojczystego, dzia alno  kulturalna, finansowanie dzia alno ci mniejszo ci.
Ca kowicie now  regulacj  by o zdefiniowanie poj cia mniejszo ci narodowej, mniejszo ci



etnicznej oraz j zyka regionalnego, a tak e zawarcie w ustawie zamkni tego wykazu mniejszo ci.
Najwi ksze spory w trakcie prac wzbudza y trzy kwestie: wprowadzenia j zyka ojczystego
mniejszo ci jako pomocniczego j zyka urz dowego, stosowanie podwójnego nazewnictwa
topograficznego oraz powo anie odr bnego urz du realizuj cego polityk  wobec mniejszo ci.

Andrzej Sakson
Kraj K ajpedzki. Zmiany ludno ciowe 1945-1950

Po zako czeniu II wojny wiatowej obszar Kraju K ajpedzkiego znalaz  si  w granicach Litwy
sowieckiej. Ogó  mieszka ców tworz cych now  spo eczno  regionu sk ada  si  z trzech

ównych grup: 1) dawnych mieszka ców (Litwini Pruscy, Kurowie oraz Niemcy); 2) litewskich
osadników g ównie z s siedniej mudzi; 3) Rosjan, którzy zajmowali uprzywilejowane pozycje.

Karolina Podgórska
Konflikt wokó  chust islamskich we Francji

Problematyka noszenia symboli religijnych we Francji zdaje si  by  zagadnieniem niezwykle
istotnym i budz cym wiele emocji w V Republice Francuskiej. W artykule zaprezentowano
pokrótce zarys historii sporu i debaty nad noszeniem symboli religijnych we Francji, przyj te w
tym zakresie uregulowania prawne, a tak e rozwa ania nad zasadno ci  podj tego rozwi zania
oraz nad ewentualnymi konsekwencjami takiego dzia ania. T o dla wszystkich refleksji stanowi
francuska idea la?cité, a wi c wiecko ci pa stwa i rozdzia u w adz pa stwowych i ko cielnych,
prawnie funkcjonuj ca we Francji od pocz tku XX w.
Histori  konfliktu wokó  noszenia symboli religijnych przedstawiono, przyjmuj c za jego
pocz tek rok 1989 - dat  pierwszego incydentu "z chust " w szkole w Creil. Od tego momentu
rozgorza a debata polityczno-spo eczna, przeplatana ró norodnymi (tak e sprzecznymi) decyzjami
"w sprawie chust" (utarte okre lenie dotycz ce wszystkich symboli religijnych, nie tylko
muzu ma skich), wydawanymi przez w adze pa stwowe. W dyskusje w czy o si  wiele rodowisk
- zarówno ko cio y, jak i organizacje wieckie i instytucje publiczne. W toku debaty
wykrystalizowa y si  dwa przeciwstawne stanowiska. Co ciekawe, polemika ta nie zamyka a si
jedynie w ramach problematyki noszenia symboli religijnych w szko ach, ale dotyczy a tak e
innych miejsc, takich jak francuska ulica czy zak ady pracy.

Wojciech Szczepa ski
Mity i stereotypy. Stosunek elit serbskich do Alba czyków z wilajetu kosowskiego (1878-1912)

W artykule przedstawione zosta y mity i stereotypy, uobecniaj ce si  w relacjach serbsko-
alba skich w latach 1878-1912 i posiadaj ce istotny wp yw na wykszta cenie si  w tym okresie
stosunku Serbów do Alba czyków z wilajetu kosowskiego. Wywód zaw ono do tej osma skiej
prowincji, poniewa  w a nie w niej w pe ni realizowa y si  mi dzys siedzkie relacje
przedstawicieli obu nacji, nie wolne od dramatycznych spi  i krwawych incydentów. Ukazuj c
stosunek Serbów do Alba czyków, determinowanych optyk  mitów i obecno ci
stereotypowych obrazów i charakterystyk, wzi to pod uwag  spojrzenie serbskich elit
(belgradzkiej, lokalnej kosowskiej oraz dyplomatycznych przedstawicieli Serbii, pe ni cych swoje
obowi zki za granic ). wiadectwa pozostawione przez elity dostarczy y bowiem wiedzy
ród owej, dost pnej bezpo rednio w materiale dokumentacyjnym, a tak e - po rednio - w

opracowaniach historyków, którzy materia  ten wykorzystali i zinterpretowali. W artykule
wykorzystano równie  ustalenia w asne, zawarte w niepublikowanej dotychczas rozprawie
doktorskiej (Serbowie a Alba czycy w latach 1878-1918, czerwiec 2005).



Wskazuj c na mity, obecne w relacjach serbsko-alba skich na prze omie XIX i XX w., a przez to
równie  stosunku serbskiej elity do Alba czyków i zaistnia ej w tej dobie "kwestii alba skiej",
zwrócono uwag  na serbski mit kosowski, serbski mit "z otego wieku", serbskie i alba skie mity
bohaterskie oraz alba ski mit pochodzenia. Uzasadnianie przez Serbów praw swojego narodu do
terytorium wilajetu kosowskiego na podstawie pierwszego mitu oraz argumentowanie przez
Alba czyków swoich praw do spornych terytoriów na podstawie ostatniego z ww. mitów -
nieuchronnie prowadzi o do konfliktów, które cz stokro  przechodzi y od agodniejszych form do
otwartych, si owych konfrontacji.

Ewa Godlewska
Prawa o wiatowe mniejszo ci s owe skiej i chorwackiej w Republice Austrii

W Austrii wyst puje du a odmienno  w dziedzinie praw o wiatowych mniejszo ci narodowych.
W pa stwie tym brak jest jednej ustawy odnosz cej si  do nauczania mniejszo ciowego. Sytuacja
ka dej grupy regulowana jest w sposób indywidualny. Dwie z nich - mniejszo  s owe ska i
chorwacka - korzystaj  z najszerszych praw. Podstawowym dokumentem w zamieszkiwanej przez

owe ców Karyntii jest Ustawa o nauczaniu mniejszo ciowym z 1959 roku. W przypadku
drugiej grupy odpowiednie regulacje prawne pojawi y si  znacznie pó niej. W Burgenlandzie,
gdzie wyst puj  liczne skupiska mniejszo ci chorwackiej, obowi zuje Ustawa o nauczaniu
mniejszo ciowym z 1994 roku. Podstaw  dla wymienionych ustaw by  Traktat Pa stwowy z 1955
roku. Przewidywa  on mi dzy innymi mo liwo  udzielania lekcji w j zykach s owe skim i
chorwackim. Istniej ce obecnie prawo, oprócz nauczania dwuj zycznego w szko ach
pa stwowych, umo liwia równie  zak adanie prywatnych placówek, w tym przedszkoli, a tak e
korzystanie z pomocy ze rodków publicznych. Te ostatnie przeznaczane s  na rozwój bada  nad
j zykiem, opracowywanie i wydawanie podr czników szkolnych, czy chocia by szkolenia kadry
nauczycielskiej.

Danuta Nikitenko, W odzimierz Nikitenko
Szkolnictwo ukrai skie w Legnicy

Opracowanie porusza problematyk  szkolnictwa ukrai skiego na ziemiach polskich w jego
powojennej rzeczywisto ci. Zawiera wprowadzenie sk d wzi o si  na tych ziemiach, ze
szczególnym uwzgl dnieniem ziem Dolnego l ska. Wyja nia kontekst prawny funkcjonowania,
a tak e histori  tej edukacji w Legnicy. Autorzy pos u yli si  dost pnymi ród ami, ilustruj cymi
tamten czas. Opierali si  g ównie na dokumentacji obecnego Zespo u Szkó  Ukrai skich z
Legnicy, gdzie powsta y zr by tego szkolnictwa w regionie Dolnego l ska.

Andrzej Choniawko
Polityka wobec mniejszo ci romskiej w latach 1952-1973 na przyk adzie Wielkopolski

Romowie stanowili od XV w. trwa y element struktury etnicznej Polski. W odró nieniu od
innych mniejszo ci etnicznych nie poddawali si  oni procesowi asymilacji z ludno ci  rodzim .
Obyczaje Romów nie ulega y przez stulecia wi kszym zmianom. Ich podstawowym elementem
by  w drowny tryb ycia. W miar  post puj cej totalitaryzacji systemu ustrojowego
ustanowionego w 1945 r. w Polsce koczowniczy i w znacznym stopniu niekontrolowany tryb
ycia Romów pozostawa  w coraz wi kszej sprzeczno ci z normami jakie by y narzucane ca emu

spo ecze stwu. Pocz wszy od 1952 r. stosowano szczególne rodki administracyjne w celu
asymilacji spo ecznej Romów. Ich skuteczno  by a jednak ograniczona. Dotyczy o to w
szczególno ci g ównego celu polityki pa stwa wobec ludno ci romskiej, jakim by o



spowodowanie przechodzenia przez ni  na osiad y tryb ycia. Wielkopolska nale a do tych
regionów kraju, gdzie realizacja polityki w adz wobec Romów napotyka a na szczególne
trudno ci. Cho  podejmowane w latach 1952-1975 dzia ania przynios y istotne zmiany w
sposobie ycia Romów, proces ich asymilacji spo ecznej mia  trwa  jeszcze ca e lata. Pod
pewnymi wzgl dami nawet wspó cze nie nie mo na mówi  o jego zako czeniu.

Jaros aw Biernaczyk
Spo eczno  niemiecka Ostrowa Wielkopolskiego w XVIII-XX wieku

Spo eczno  niemiecka Ostrowa Wielkopolskiego sk ada a si  z dwóch grup. Pierwsz  stanowili
ównie Niemcy pochodz cy ze l ska, osiedleni tutaj jeszcze w epoce I Rzeczypospolitej. Drug

natomiast ludno , która przyby a w zupe nie innych warunkach politycznych. Byli to Niemcy
sprowadzeni w ramach pruskiej akcji kolonizacyjnej, jaka mia a miejsce podczas zaborów.
W momencie przy czenia Ostrowa Wielkopolskiego do Prus, w roku 1793 Niemcy stanowili
najliczniejsz  grup  narodowo ciow  w mie cie (50 %). Wyprzedzali pod tym wzgl dem Polaków
(35 %) i ydów (15 %). Ta przewaga utrzymywa a si  do lat 30. XIX wieku. Wtedy liczba
Niemców w mie cie spad a do oko o 1/3 ogó u mieszka ców i na poziomie tym utrzymywa a si
do roku 1918. W okresie mi dzywojennym natomiast liczba Niemców ostrowskich nie
przekracza a kilkuset mieszka ców. Ich znaczny przyrost podczas II wojny wiatowej
spowodowany by  nap ywem do Wielkopolski (tak e do Ostrowa) Niemców z krajów ba tyckich,
(tzw. Baltendeutsche).

Anna Górna-Kubacka
Zwi zek Uchod ców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojanisa. Oddzia  Pozna ski

Wojna domowa w Grecji w latach 1946-1949 poci gn a za sob  wyjazd oko o 100 tys. obywateli
tego pa stwa, by a to po II wojnie wiatowej najliczniejsza fala emigracyjna. W Polsce osiad o na
prawach azylu politycznego, w trakcie emigracji pierwotnej i wtórnej, 15 215 osób.
Do Poznania pierwsi uchod cy z Grecji przybyli w 1951 r. ze Zgorzelca. By a to grupa rannych
m czyzn, z których cz  podj a nauk  w Technikum Radiotechnicznym. W nast pnym. roku
do czy y rodziny uchod ców. Ogó em na przestrzeni lat od 1952 do 1985 zamieszkiwa o w
Poznaniu przesz o 20 rodzin - oko o 80 osób. Wi kszo  m czyzn zosta a zatrudniona w
Pozna skiej Wytwórni Papierosów i Zak adach Przemys u Metalowego H. Cegielski.
Artyku  przedstawia losy tej grupy etnicznej w Poznaniu, w p aszczy nie ekonomicznej,
spo ecznej i kulturowej. Pokazuje codzienne ycie Greków skupionych w Pozna skim Oddziale
Zwi zku Uchod ców Politycznych z Grecji w Polsce, ich ycie kulturalne, kultywowanie

asnego j zyka i kultury, a jednocze nie poznawanie polskiej historii i tradycji regionu. Z
up ywem lat Grecy asymilowali si  etnicznie i awansowali spo ecznie poprzez edukacyjne
aspiracje m odego pokolenia Greków studiuj cych w Poznaniu. Wzbogacili równie rodowisko
kultury miasta takimi postaciami jak poeta Nikos Chadzinikolau - pisz cy g ównie w j zyku
polskim, pie niarz operowy Paulos Raptus czy piosenkarka Eleni.


