
Problematykamniejszości narodowych i etnicznych staje sięwe współ-
czesnym s´wiecie coraz bardziej skomplikowana. Dlatego wymaga nie tylko
zwiększonego zainteresowania ze strony teoretyko´w i praktyków, ale przede
wszystkim zmiany mys´lenia i modyfikacji działan´ .

Skala problemo´w jest bardzo duz˙a: od teoretycznych rozwaz˙ań na temat
wyróżniania kryteriów narodowos´ci i etnicznos´ci, poprzez dyskusje, dotyczac̨e
wszelkich dziedzin z˙ycia człowieka i przejawo´w jego działalnos´ci, które
decydująo utożsamianiu sie˛ z określoną mniejszos´cią, do zasad wspo´ łżycia
z większością, czy czynników rzutujących na stosunki mie˛dzyludzkie i między-
narodowe.

Autorzy teksto´w zamieszczonych w tym numerze pro´bująwpisaćsięw ten
dyskurs, chociaz˙ mają niekiedy świadomos´ć, że jedynie dotykaja˛ niektórych
kwestii.

Ta różnorodnos´ć podejmowanych temato´w i odmiennos´ć interpretacji moz˙e
być znakomitym zaczynem do planowanych na łamach „Przeglad̨u Zachod-
niego” dyskusji na temat ochrony praw człowieka, migracji czy granic.

Zapraszamy do udziału...

Hanka Dmochowska



INSTYTUT ZACHODNI WE WSPOMNIENIACH

Redakcja „Przeglad̨u Zachodniego” ponawia po latach pros´bęo udostęp-
nienie lub przekazanie dokumento´w i wszelkich materiało´w związanych
z Instytutem Zachodnim oraz o nadesłanie relacji i wspomnien´ dotyczących
historii Instytutu.

Z podobnym apelem zwro´ciliśmy się w 1993 r. Przekazane wo´wczas
materiały zostały opublikowane w numerze 3�1994 „Przeglądu Zachod-
niego”. Nie tylko wzbogaciły archiwum Instytutu, ale przede wszystkim
poszerzyły wiedze˛ o jego dziejach, przybliz˙yły związanych z nim ludzi,
utrwaliły pamięć o osiągnięciach, ale i o trudnych chwilach. Ogromne
znaczenie miała zaro´wno wartos´ć poznawcza przekazu, jak i emocjonalne
zaangaz˙owanie autoro´w, ich bardzo osobisty charakter refleksji i indywi-
dualny sposo´b narracji. Teraz po raz kolejny zwracamy sie˛ z prośbą
o utrwalenie tego, co zapamie˛taliście Pan´stwo z przekazu, własnych przez˙yć
lub z różnych form kontakto´w z Instytutem. Ocalmy wspomnienia ...!

Gromadzeniu wszelkich s´ladów przeszłos´ci patronowac´ będzie Dyrektor
Instytutu Zachodniego.

Pozostawiamy całkowita˛ dowolność w doborze problematyki, czasu
jakiego będą dotyczyły relacje, formy wypowiedzi i obje˛tości. Przewi-
dujemy również możliwość przeprowadzenia wywiadu bad̨ź nagrania
wypowiedzi.

Wszelkie materiały prosimy przekazywac´ redakcji „Przeglądu Zachod-
niego” bądź przysyłać na adres: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego
(ul. Mostowa 27, Poznan´ 61-854 lub wydawnictwo@iz.poznan.pl) z dopi-
skiem„Instytut Zachodni we wspomnieniach”.

Przewiduje sie˛ publikacjęwyboru nadesłanych wspomnien´ .

Hanka Dmochowska


