








redakcyjna
[4]

Dariusz Górecki – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Konstytucyjnego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

RECENZENT
Bogusław Banaszak

REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ
Ewa Siwińska

SKŁAD I ŁAMANIE
AGENT PR

PROJEKT OKŁADKI
Barbara Grzejszczak

© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie I. W.06308.13.0.K

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-000-8
ISBN (ebook) 978-83-7969-278-1



SpiS treści

Wstęp (Dariusz Górecki)  ......................................................................  7 

rozdział i. Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji 
polityczno-prawnej (Olgierd Andrzej Górecki)  ................................  9 

rozdział ii. Autochtoniczny charakter mniejszości polskiej 
na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości 
białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce 
(Grzegorz Kulka)  ............................................................................  25 

rozdział iii. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie 
i mniejszości litewskiej w Polsce (Dariusz Górecki)  .....................  69 

rozdział iV. Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi 
i mniejszości białoruskiej w Polsce (Jerzy Rychlik)  ..................... 113 

rozdział V. Realizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie 
i mniejszości ukraińskiej w Polsce (Konrad Składowski)  ........... 141 

rozdział Vi. Realizacja praw mniejszości polskiej w Czechach 
i mniejszości czeskiej w Polsce (Jarosław Sułkowski) ................. 163 

Noty biograficzne autorów  ..........................................................  206 
Dariusz Górecki  ...........................................................................  206 
Olgierd Andrzej Górecki  ..............................................................  207  
Grzegorz Kulka  ............................................................................  207 
Jerzy Rychlik  ...............................................................................  208  
Konrad Składowski  ......................................................................  209 
Jarosław Sułkowski  .....................................................................  209 

Aneks  ................................................................................................. 210 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg  ......................... 210 
Konstytucja Republiki Litewskiej – wyciąg  ................................ 211 
Konstytucja Republiki Białoruś – wyciąg  ..................................  212 
Konstytucja Ukrainy – wyciąg  ..................................................... 214 
Karta podstawowych praw i wolności (Republika Czeska) 

– wyciąg  .................................................................................. 216

Dariusz Górecki – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Konstytucyjnego, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12

RECENZENT
Bogusław Banaszak

REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ
Ewa Siwińska

SKŁAD I ŁAMANIE
AGENT PR

PROJEKT OKŁADKI
Barbara Grzejszczak

© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie I. W.06308.13.0.K

ISBN 978-83-7969-000-8



6

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską 
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy  ....  218 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy  ....................  230 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym 
sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy  .............  240

Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką 
Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności 
i przyjacielskiej współpracy  ..................................................  249 

Sponsorzy  ..........................................................................................  259 



Wstęp

Na terenie każdego państwa zamieszkują zawsze obywatele nale-
żący do mniejszości narodowych, niekiedy od wielu pokoleń lub znacz-
nie krócej. Mniejszości autochtoniczne tworzą się w następstwie prze-
sunięcia granic państwowych, a czasem dokonanego przed wiekami 
osadnictwa. Najczęściej zamieszkują obszary położone w pobliżu gra-
nicy ze swoim krajem ojczystym. Niewątpliwie autochtoniczny charak-
ter ma ludność polska zamieszkująca na terytoriach byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (dziś: Litwy, Białorusi i Ukrainy) oraz byłego 
Księstwa Cieszyńskiego, będącego pod panowaniem dynastii piastow-
skiej jeszcze w XVII w. (dziś Republiki Czeskiej). Taki sam charakter 
ma również ludność tych narodowości zamieszkująca w Polsce. 

Konstytucyjnym obowiązkiem państwa polskiego jest udzielanie 
pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu związków 
z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Natomiast na państwie pol-
skim wobec jego obywateli należących do mniejszości narodowych spo-
czywa obowiązek zapewnienia wolności zachowania i rozwoju własnego 
języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 
Konstytucja gwarantuje też mniejszościom narodowym prawo do two-
rzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i służących 
ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu 
spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Sytuacja mniejszości narodowych regulowana jest w prawie krajo-
wym, międzynarodowym, Unii Europejskiej i w systemie Rady Europy. 
W latach 90. XX w. Polska zawarła dwustronne traktaty o przyjaźni 
m.in. z Litwą, Białorusią, Ukrainą oraz Czeską i Słowacką Republiką 
Federacyjną. Traktaty zawierają normy dokładnie regulujące prawa 
mniejszości polskiej w tych państwach oraz na zasadzie wzajemności pra-
wa tych mniejszości zamieszkujące w Polsce. Upływ blisko 20 lat od za-
warcia traktatów uzasadnia przeprowadzenie analizy realizacji ich po-
stanowień w praktyce. I temu zagadnieniu poświęcona jest monografia.

Dariusz Górecki





Olgierd Andrzej Górecki

Mniejszości narodowe w świetle 
teoretycznej refleksji polityczno-prawnej

Dlatego też ochrona przed tyranią urzędni-
ka nie wystarcza; potrzebna jest także ochrona 
przed tyranią panującej opinii i nastroju; przed 
skłonnością społeczeństwa do narzucania za po-
mocą innych środków niż kary prawne swoich 
własnych idei i praktyk jako reguł postępowania 
tym, którzy się z nimi nie godzą; do krępowania 
rozwoju lub, jeśli można, zapobiegania powsta-
niu jakiejkolwiek indywidualności nie stosu-
jącej się do jego zwyczajów oraz do zmuszania 
wszystkich charakterów, aby się kształtowały 
na jego modłę1.

Pojęcie mniejszości narodowych stanowi interdyscyplinarny obiekt 
zainteresowań naukowych m.in. politologów, socjologów, kulturoznaw-
ców, filozofów polityki, jak i prawników. Wśród przedstawicieli tej 
ostatniej grupy badaczy dostrzec można, iż problematyka ta wzbudza 
odmienną refleksję u dogmatyków prawa konstytucyjnego niż u tych, 
którzy zajmują się prawem międzynarodowym. Co istotne, pojęcie 
mniejszości narodowych mieści się także w zakresie badań teorety-
ków doktryn polityczno-prawnych i nie stanowi ono jedynie pewnego 
wąskiego tematu badawczego, ale dotyka swoim zakresem licznych 
odmiennych zagadnień, takich jak wielokulturowość, procesy globali-
zacyjne i powiązane z tym ideologie antyglobalizacyjne, prawo samo-
stanowienia oraz suwerenności ludów, i w końcu zagadnień zaliczanych 
do zakresu problematyki funkcjonowania demokracji.

Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania pewnych 
konstrukcji teoretycznych służących wyjaśnieniu zjawisk dotyczących 
statusu mniejszości narodowych oraz ich funkcjonowania w ramach 

1 J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2005, s. 97.
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normatywnego porządku prawnego opartego na określonych ideologiach 
i wartościach. Dla klarowności oraz usystematyzowania tegoż wywodu 
pragnę postawić i udowodnić tezę, iż status mniejszości narodowych 
jest najlepiej zagwarantowany w państwach, w których obywatelstwo 
wynika z tzw. domniemanej zgody pod warunkiem, iż prowadzą one po-
litykę wielokulturowości. Aby udowodnić przedstawioną powyżej tezę, 
zostanie zaprezentowana analiza trzech zagadnień. Najpierw obiektem 
zainteresowania będzie problematyka źródeł obywatelstwa, w szczegól-
ności konfrontacja teoretycznych modeli opartych na zasadzie domnie-
manego pochodzenia członków wspólnoty oraz domniemanej ich zgody. 
Następnie przedstawiona zostanie ideologia wielokulturowości, operu-
jąca argumentacją, która służy obronie silnej pozycji mniejszości naro-
dowych. Na koniec przybliżony zostanie stosunek państw liberalnych 
demokracji zarówno wobec samych mniejszości narodowych, jak i teorii 
wielokulturowości.

Warto na wstępie zaznaczyć, iż samo pojęcie etniczności wiąże się 
bezpośrednio z zagadnieniami narodowości oraz nacjonalizmu2. Termin 
ten jest wiec bezpośrednio pochodną zasady powszechnej suwerenno-
ści narodu, której fundament stanowi zgodność i jednolitość społeczna 
określająca tożsamość zbiorową obywateli. Dlatego zagadnienie mniej-
szości narodowych jako podmiotów, które co najmniej potencjalnie 
mogą zakłócić harmonię polityczną oraz terytorialną państwa, stało się 
niezwykle istotnym punktem rozważań nie tylko polityków, lecz i teo-
retyków. 

Źródła obywatelstwa: domniemane pochodzenie 
i domniemana zgoda

Na potrzeby prezentowanego wywodu odwołam się do przedsta-
wionego przez Jennifer Jackson Preece podziału wspólnot politycznych 
na wspólnoty domniemanego pochodzenia oraz wspólnoty domniemanej 
zgody3. Podział ten jest oczywiście konstrukcją metodologiczną opartą 
na typach idealnych, co oznacza, iż cechy opisane w każdym modelu są 
szczególnie wyraziste, aby móc precyzyjniej wytłumaczyć zachodzące 
w nim relacje i zasadę funkcjonowania. W rzeczywistości nie występują 

2 Pojęcie narodu nie jest jednoznaczne. Przykładowo, dla Amerykanów jest ono 
tożsame z terminem „społeczeństwo”, natomiast w Europie może odnosić się zarówno 
do wspólnoty kulturowej, jak i etnicznej; szerzej: J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii poli-
tyki, Lublin 2002, s. 150–151.

3 J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007, s. 166.
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żadne wspólnoty polityczne, które byłyby zgodne tylko z jednym typem, 
jednocześnie nie posiadając cech charakterystycznych dla drugiego.

Wspólnota domniemanego pochodzenia oparta jest na istniejących 
pomiędzy jej członkami więziach pokrewieństwa lub krwi. Faktyczne 
biologiczne podobieństwo nie jest jednak istotne, gdyż podstawą ideolo-
gicznej tożsamości jest mit wspólnego pochodzenia, z którego wynika 
siła więzi społecznych, czyli także politycznych4. Istotne są natomiast 
cechy etniczne członków wspólnoty, takie jak określony sposób ubioru, 
dialekt czy zwyczaje. Stanowią one postrzegalny dowód na istnienie 
domniemanego pokrewieństwa. Grupy takie mają charakter eksklu-
zywny, a możliwość przyłączenia się do nich dla osób pochodzących 
z zewnątrz jest wyjątkowo trudna, jeśli w ogóle możliwa. Prowadzi to 
wniosku, iż przynależność narodowa jest elementem tożsamości całej 
organizacji społecznej5.

Przeciwieństwem przedstawionego modelu jest wspólnota domnie-
manej zgody, w której relacje wewnątrzwspólnotowe oparte są na okre-
ślonym prawie czy przysiędze. Również w tym typie nie jest istotna 
historyczna ciągłość i prawdziwość domniemanej zgody, ponieważ 
podstawą ideologicznej tożsamości członków wspólnoty jest mit zgody. 
Dlatego ten model organizacji społecznej jest silnie inkluzyjny, a cechy, 
takie jak podobny ubiór czy wspólny dialekt, służą jedynie jako wy-
znacznik, kto należy do grupy. Przystąpienie do wspólnoty ograniczone 
jest jedynie do uznania warunków umowy powszechnie akceptowanych 
przez całą grupę. Wynika z tego, że przynależność narodowa jest jedy-
nie cechą pochodną i fakultatywną tożsamości społecznej6.

Bez wątpienia zagadnienie to sięga do jednej z najważniejszych 
klasyfikacji doktryn polityczno-prawnych, rozróżniającej doktryny ho-
listyczne i kontraktualne7. Pierwsze z wymienionych głoszą, iż pań-
stwo jest bytem naturalnym, a człowiek jako istota niesamowystarczal-
na posiada charakter społeczny i żyje w styczności z innymi ludźmi, 
co pozwala mu na zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Tradycja 
takiego myślenia wywodzi się już od Arystotelesa, a została rozpro-
pagowana w późnym średniowieczu dzięki recepcji Stagiryty dokona-
nej przez św. Tomasza z Akwinu8. Drugi wymieniony rodzaj doktryn 

4 Szerzej: T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989.
5 J.J. Preece, Prawa…, s. 167.
6 Ibidem, s. 168.
7 Szerzej: Z. Rau, Contractarianism versus Holism. Reinterpreting Locke’s Two 

Treaties of Government, London 1995.
8 J. Sieroń, Status jednostki i państwa w greckiej πόλις w świetle filozofii Sokra-

tesa, Platona i Arystotelesa, Katowice 2003, s. 161–253; A. MacIntyre, Krótka historia 
etyki, Warszawa 2002, s. 163–166.
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operuje teoretyczną koncepcją umowy społecznej, która oparta na in-
dywidualizmie metodologicznym zakłada, iż państwo, społeczeństwo 
i prawo są konwencjonalnym produktem świadomej kreacji, dokona-
nej przez chronologicznie pierwotne jednostki. Człowiek, zawierając 
umowę społeczną z innymi jednostkami, kształtuje tak państwo, aby 
odpowiadało ono jego potrzebom9. Pomimo występowania pewnych 
elementów kontraktualnych już nawet w starożytnej Grecji, uzna-
je się jednak, iż doktryny te powstały w XVII w., a za ich czołowych 
przedstawicieli należy uznać m.in.: Johna Locke`a, Tomasza Hobbesa 
oraz Jana Jakuba Rousseau10. 

Hans Kohn wprowadził rozróżnienie na narody etniczne odpowia-
dające wspólnotom domniemanego pochodzenia oraz narody obywa-
telskie, bliższe wspólnotom domniemanej zgody11. Kluczowe dla tego 
podziału jest pojęcie obywatelstwa, które może być oparte albo na za-
sadzie ius sanguinis, albo ius solis. Dychotomia ta także operuje na ty-
pach idealnych. W państwach, które nadają obywatelstwo na zasadzie 
prawa krwi, decydującym czynnikiem odpowiedzialnym za otrzyma-
nie rzeczonego statusu jest oczywiście pochodzenie, czyli możliwość 
wykazania ciągłej linii swoich przodków aż do obywateli danego na-
rodu. Miejsce urodzenia pozostaje w tej kwestii bez znaczenia. Takie 
państwa ułatwiają uzyskanie obywatelstwa osobom posiadającym 
właściwe etniczne pochodzenie, czyli takim, które urodziły się za gra-
nicą, jednocześnie uniemożliwiając uzyskanie statusu naturalizowa-
nego obywatela tym, którzy przyszli na świat na terytorium państwa 
i nawet długo tu zamieszkiwali, nie mając jednak wymaganych wię-
zi krwi12. Klasycznym przykładem takiego państwa była Republika 
Federalna Niemiec, w której długo obowiązywało ustawodawstwo 
z 1913 r. wymagające dziedziczenia obywatelstwa. Uniemożliwiało to 
uzyskanie obywatelstwa niemieckiego mniejszościom narodowym pol-
skim i żydowskim, które zamieszkiwały wcześniej Cesarską Rzeszę. 
Przeciwieństwem opisanej reguły otrzymywania obywatelstwa jest 
zasada głosząca, iż człowiek uzyskuje ten status prawny ze względu 
na miejsce swojego urodzenia, czyli w zależności od terytorium, na któ-
rym znajdował się w chwili narodzin. Osoby urodzone poza granicami 
mogą jednak otrzymać tzw. naturalizowane obywatelstwo, jeśli spełnią 
przewidziane prawem warunki. 

9 J. Hampton, Umowa i zgoda, [w:] R. E. Goodin, F. Pettit, Przewodnik po współcze-
snej filozofii politycznej, Warszawa 2002, s. 489–507.

10 Szerzej: Z. Rau, M. Chmieliński (red.), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli 
politycznej i prawnej, Warszawa 2010.

11 Szerzej: H. Kohn, The Idea of Nationalism, New York 1960.
12 Szerzej: ibdem; E. Gelner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.
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Kolejnym etapem rozważań jest poddanie analizie różnic wystę-
pujących pomiędzy obywatelskimi a etnicznymi państwami narodo-
wymi. Doskonałym przykładem pierwszego wymienionego państwa 
są Stany Zjednoczone, w których twórcy konstytucji jak Waszyngton, 
Jefferson czy Madison nazywani są „ojcami założycielami”13. Już samo 
to określenie wyjątkowo wyraziście obrazuje, iż tożsamość narodowa 
Amerykanów oparta jest na zasadzie obywatelstwa, rozumianego jako 
wspólne doświadczenie polityczne wsparte o gwarancje konstytucyj-
ne przynależne każdemu bez względu na jego etniczne pochodzenie 
(z wyjątkiem specyficznej roli Afroamerykanów)14. Taki typ państwa, 
w którym etniczność jest sprowadzona wyłącznie do sfery życia prywat-
nego, a nie publicznego, sprzyja istnieniu mniejszości narodowych15. 
Kultywowanie tradycji, języka czy ubioru przez członków tychże mniej-
szości jest dozwolone w ich prywatnych domach, o ile nie stanowi to 
bezpośrednio zagrożenia dla tożsamości i bezpieczeństwa narodowego. 
Państwo zatem w sferze publicznej aktywnie promuje tylko jedną kultu-
rę i język, posługując się polityką paternalistyczną oraz asymilacyjną, 
służącą najczęściej wychowaniu tak samo równych i wolnych obywateli, 
co przykładowo w kulturze anglosaskiej sprowadzało się do wzorca bia-
łych, heteroseksualnych mężczyzn protestanckiego wyznania16. Wynika 
z tego, że obywatelskie państwa narodowe mogą więc wprowadzać pew-
ne ograniczenia względem mniejszości narodowych.

Etniczne państwa narodowe, charakteryzujące się cechami wspól-
noty pokrewieństwa, pozbawiają tym samym jednostkę możliwości de-
cydowania o swoim obywatelstwie. Człowiek jest więc niejako od poczę-
cia predestynowany do posiadania obywatelstwa lub niemożliwości jego 
zdobycia. Etniczne państwa narodowe są z reguły wrogo nastawione 
wobec mniejszości narodowych. Warto natomiast wspomnieć, iż ten-
dencje nacjonalistyczne występujące wśród obywateli tych państw 
służyły pierwotnie w XIX stuleciu jako motywacja do scalenia naro-
dów znajdujących się pod rządami różnych monarchii dynastycznych17. 
Ideologicznie przysłużył się także do tego wspomniany już mit domnie-
manego wspólnego pochodzenia, który stał się orężem nacjonalizmu 
uznającego wyższość interesu zbiorowego całego narodu nad wolnością 
i prawami jednostki. Historyczny rozwój tej idei spowodował jeszcze 
dalej idące transformacje doktrynalne. Argumentacja podkreślająca 

13 J. Wróblewski, Konstytucja USA 1787–1987. Historia i współczesność, Warszawa 
1987, s. 333.

14 J.J. Preece, Prawa…, s. 180.
15 T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006, s. 356.
16 A. Szahaj, M.N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005, s. 170.
17 J.J. Preece, Prawa…, s. 183.
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jedność narodu, która stanowiła fundament tendencji zjednoczenio-
wych w dążeniu do odzyskania suwerenności narodu, doprowadziła 
w skrajnych przypadkach do wytworzenia się wyjątkowo zbrodniczych 
doktryn, takich jak faszyzm i nazizm, które uzasadniały w imię naro-
dowej więzi krwi wypędzania, osadzanie w gettach oraz eksterminację 
mniejszości narodowych18. Jak napisała J.J. Preece: „Założeniem stoją-
cym za wszystkimi z powyższych reakcji jest to, że stabilność polityczna 
w etnicznym państwie narodowym nie może tolerować różnorodności 
etnicznej, gdyż takie podziały osłabiają integralność panującego po-
rządku politycznego poprzez kwestionowanie problemu mitu wspólnego 
pochodzenia, na którym się opiera”19. Dlatego państwo narodowe obo-
jętnie czy obywatelskie, czy etniczne powinno posiadać jedną tożsamość 
społeczną, wspólną dla wszystkich obywateli. Socjotechniczne metody 
i strategie budowania narodu pozwalają na wytworzenie homogenicz-
nego społeczeństwa, które jest łatwiejsze do rządzenia20. W przypadku 
bardziej liberalnych państw narodowych, które dopuszczają pluralizm 
kultowy i etniczny w życiu społecznym, mogą występować określone 
gwarancje konstytucyjne, uznające tylko jedną narodowość lub nadają-
ce uprawnienia polityczne tylko konkretnemu elektoratowi.

Wielokulturowość (multikulturalizm21) jako ideologia 
broniąca praw mniejszości narodowych

Państwa wielokulturowe to takie, które charakteryzują się tym, że są 
wspólnotami opartymi na zgodzie, a nie pochodzeniu. Różnią się jednak 
tym od obywatelskich państw narodowych, iż sferę etniczności nie ogra-
niczają tylko i wyłącznie do wymiaru prywatnego życia jednostek, ale 
oficjalnie popiera się i uznaje różnorodność kultury, religii i języka wśród 
wszystkich członków społeczeństwa22. W ten sposób tożsamość mniej-
szości narodowych zostaje wprowadzona także na płaszczyznę życia 
publicznego. Warunkiem istnienia tak szerokiego pluralizmu społecz-
nego jest określenie zasad życia publicznego, które będą akceptowalne 

18 Szerzej: T. Filipiak, Polityczna i społeczna doktryna faszyzmu, Warszawa 1985.
19 J.J. Preece, Prawa…, s. 187.
20 W. Kymlicka, Współczesna filozofa polityczna, Warszawa 2009, s. 399.
21 Pojęcie wielokulturowości i multikulturalizmu są ze sobą tożsame i bywają za-

miennie używane w literaturze przedmiotu. Różnica wydaje się wynikać z odmiennego 
tłumaczenia anglojęzycznej formy multiculturalism. Ze względów językowych właściw-
szy wydaje się termin „wielokulturowość”. Ponadto można spotkać się z takimi określe-
niami, jak „polityka uznania”, „polityka tożsamości”, „polityka różnicy”.

22 A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 149–150.
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dla wszystkich mniejszości. Aby uzyskać takie uznanie polityczne, nie 
zagrażające jednocześnie trwałości istnienia państwa, należy zadbać, 
aby status obywatelski wszystkich ludzi był identyczny. Konieczne jest, 
by istniały nie tylko gwarancje sprowadzające się do zachowania własnej 
kultury przed asymilację z większością społeczną, ale także należy za-
pewnić możliwość promowania tożsamości przez mniejszości narodowe23. 

Na płaszczyźnie instytucjonalnej przejawami wielokulturowości 
są takie regulacje prawne, które wprowadzają autonomię organizacji 
mniejszości, podział władzy, jak i reprezentację proporcjonalną24. Ten 
ostatni element był już opisany w XIX w. przez Johna Stuarta Milla 
jako remedium dla ustrojów demokratycznych chroniące przed niebez-
pieczeństwem realizacji woli większości25. Zyskanie przychylności oby-
wateli należących do mniejszości prowadzi do wzrostu ich aktywności 
w życiu publicznym. Dlatego teoretycy idei wielokulturowości operują 
terminem „zróżnicowanego obywatelstwa”, które stanowi rewizję kla-
sycznej koncepcji obywatelstwa i sprowadza się do uznania, iż członkom 
mniejszości narodowych przysługują nie tylko prawa i wolności wyni-
kające z racji bycia człowiekiem, ale ponadto i takie, które wiążą się 
z przynależnością do określonej grupy etnicznej26. Prawa te w szczegól-
ności dotyczą politycznej partycypacji i mogą przybrać postać obniżenia 
progu wyborczego dla danych mniejszości narodowych lub zapewnienia 
określonej liczby mandatów podczas przeprowadzania wyborów do ciał 
przedstawicielskich, a w szczególności do parlamentu. W ten sposób 
polityka „zróżnicowanego obywatelstwa” służy afirmacji różnic istnie-
jących pomiędzy grupami narodowościowymi27. 

Istotną rolę w polityce wielokulturowości odgrywa także polityka 
kulturowa i edukacyjna, mająca na celu poznanie, zrozumienie i akcep-
tację tożsamości kulturowej mniejszości narodowych28. Na podstawie 

23 S. White, Równość, Warszawa 2008, s. 172.
24 Szerzej: G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994.
25 Z. Rau, Liberalizm; zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, 

s. 66–85; szerzej J.S. Mill, Utylitaryzm…; idem, O rządzie reprezentatywnym,
Kraków 1995.

26 I.M. Young, Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 
Citizenship, „Ethics” 1989, no. 99/2, Chicago, s. 250–274. 

27 W. Kymlicka, Współczesna…, s. 405.
28 Szerzej o ideologii wielokulturowości patrz: M. Walzer, Interpretacja i krytyka 

społeczna, Warszawa 2002; J. Carens, Cuture, Citizenship and Community, Oxford 
2000; J. Levy, Multiculturalism of fear, Oxford 2000; B. Parekh, Rethinking Multi-
culturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Harvard 2000; J. Tullly, Strange 
Multiplicity: Constitutionalism in the Age of Diversity, Cambridge 1995; A. Gutmann 
(ed.), Multiculturalism and the “Politics of Recognition”, Princeton 1992; W. Kymlicka, 
Multicultural Citizenship, Oxford 1995; J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986.
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zaprezentowanego opisu można uznać, iż ideałem teorii wielokulturo-
wości jest społeczeństwo, składające się z różniących się pod względem 
etnicznym wspólnot, których członkowie jednak podzielają poczucie 
przynależności do nadrzędnej jednoczącej wszystkich metawspólnoty 
politycznej opartej i promującej prawa i wolności człowieka29.

W sensie filozoficznym wielokulturowość można określić 
za T. Buksińskiem jako „swoisty relatywizm kulturowy waloryzują-
cy pozytywne partykularności”30. Według tej ideologii cechy jednostki 
są uwarunkowane kulturowo, z czego wynika, iż indywidualne dąże-
nia każdego człowieka wpływające na jego poczucie własnej godności 
są zdeterminowane kulturą, w jakiej został wychowany31. Jak słusznie 
zauważył Will Kymlicka: „Ogólnie rzecz biorąc, rodzimy język i kultu-
rę należy postrzegać nie jako obiekty dobrowolnego wyboru, lecz jako 
okoliczności, na które nie mamy wpływu”32. W tym ujęciu jednostka 
jest postrzegana jako podmiot zdeterminowany praktykami społeczny-
mi, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż interes całej wspólnoty, jak 
i istniejących w ramach jej mniejszości, nie może być sprowadzony tylko 
do sumy interesów indywidualnych33. Dlatego każda kultura narodowa 
jest wyjątkowa i niepowtarzalna niczym „Duch Praw” u Monteskiusza34. 
Ten relatywizm kulturowy wymusza zatem warunek pluralizmu 
w relacjach pomiędzy członkami odmiennych narodowości i prowadzi 
do uznania wszystkich kultur jako równowartościowych35. Dlatego poję-
ciem wielokulturowości określa się także społeczno-polityczne strategie 
mające na celu rozpoznanie i ochronę kultur mniejszości36.

Przywołany pluralizm wartości nie jest jednak ideą wynalezioną 
przez filozofów wielokulturowości, ponieważ termin ten stanowił jeden 
z filarów doktryny Isaiaha Berlina37. Pisał on bowiem, że: „Jeśli każda 
kultura wyraża swoją własną wizję – i ma do tego prawo – i jeśli cele 
i wartości różnych społeczeństw oraz sposobów życia są niewspółmier-
ne, wynika z tego, iż nie ma jednego zbioru zasad, żadnej uniwersalnej 

29 A. Szahaj, M. N. Jakubowski, Filozofia…, s. 173.
30 T. Buksiński, Współczesne filozofie…, s. 355.
31 B. Pasamonik, Znaczenie wspólnoty w procesie budowy tożsamości osobowej, [w:] 

M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.), Indywidualizm, wspólnotowość, po-
lityka, Toruń 2002, s. 109–123.

32 W. Kymlicka, Wspóczesna…, s. 411
33 P. Kelly, Liberalizm, Warszawa 2007, s. 177–178; W. Kymlicka, Wspóczesna…, 

s. 408.
34 Szerzej: K. Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 2002.
35 Szerzej: Ch. Taylor, Multiculturalism and “The Politics of Recognition”, 

Princeton 2000.
36 S. White, Równość, s. 171.
37 J. Gray, Liberalizm, Kraków 1994, s. 53; Z. Rau, Liberalizm…, s. 117–121.
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prawdy dla wszystkich ludzi zawsze i wszędzie”38. Występował zatem 
przeciwko wierze w istnienie jednego uniwersalnego i obiektywnego 
systemu wartości, promując jednocześnie relatywizm wartości, który 
jego zdaniem służył każdej jednostce w celu autonomicznego wyboru 
realizacji swojej wolności indywidualnej.

Należy pamiętać, iż zagadnienie wielokulturowości wyrasta swym 
zakresem poza problematykę mniejszości kulturowych. W. Kymlicka 
zaliczył także do tego zagadnienia sytuację: primo imigrantów zarówno 
ekonomicznych, jak i politycznych, którzy dysponują możliwością naby-
cia obywatelstwa, secundo migrantów nielegalnych i czasowych, czyli 
jednostek, które nie są traktowane jako obywatele i którym nie dane 
będzie nigdy uzyskać prawnego statusu obywateli (określani przez 
Michaela Walzera jako „metojkowie”, co stanowi odwołanie do starożyt-
nej Grecji i ówczesnej grupy rezydentów, czyli wolnych ludzi bez praw 
obywatelskich39), tertio izolacjonistycznych grup etniczno-religijnych, 
określanych w literaturze przedmiotu mianem „obywateli częściowy-
ch”40, gdyż dobrowolnie rezygnują oni z określonych praw i wolności 
demokratycznego obywatelstwa przykładowo jak amisze, chasydzi, 
hutteryci; oraz quatro Afroamerykanów, którzy stanowią kategorię sui 
generis, gdyż żyją w Stanach Zjednoczonych równie długo jak biała lud-
ność, chociaż nie mogli długo otrzymać obywatelstwa, a jednocześnie 
nie posiadali jednolitej kultury i języka41. 

Pomimo skrupulatnej i bardzo dobrze odebranej w literaturze przed-
miotu analizy problematyki wielokulturowości, W. Kymlicka niedosta-
tecznie wyczerpująco opracował najważniejszą z grup – od której zresz-
tą rozpoczął swój wywód – czyli mniejszości narodowe. Zdefiniował je 
jako: „grupy, które na swoim historycznym terytorium stworzyły pełne, 
funkcjonalne społeczeństwa, które zostały następnie wcielone do więk-
szego organizmu państwowego”. Dokonał klasyfikacji mniejszości naro-
dowych na narody subpaństwowe oraz ludy rdzenne42. Pierwsza grupa 
dotyczy narodów posiadających wcześniej własne terytorium państwo-
we utracone w trakcie wojny, mariaży dynastycznych lub utworzenia 
federacji z innym narodem. Termin „ludy rdzenne” odnosi się nato-
miast do wspólnot, których ziemie zostały zaanektowane przez osad-
ników, a ich członkowie zostali siłowo wcieleni do państwa, pierwotnie 

38 I. Berlin, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, Warszawa 2004, s. 196.
39 Szerzej: M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i wolności, 

Warszawa 2007.
40 Szerzej: J. Spinner, The Boundaries of Citizenship: Race, Ethnicity, and Natio-

nality in the Liberal State, Baltimore 2000.
41 W. Kymlicka, Współczesna…, s. 420–439.
42 Ibidem, s. 421–425.
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dla nich obcego. Innymi słowy, narody subpaństwowe przegrały wal-
ce o uzyskanie suwerenności (Katalończycy, Baskowie, Flamandczycy, 
Szkoci, Walijczycy Portorykańczycy czy francuskojęzyczni mieszkań-
cy Quebecu) w przeciwieństwie do ludów rdzennych pozostających 
we wcześniejszej izolacji wobec cywilizacji osadników (Inuici, Maorysi 
czy Indianie amerykańscy). 

Przedstawiona klasyfikacja pomija sytuację mniejszości narodo-
wych zamieszkujących obecnie obce kraje w wyniku traktatowych 
ustaleń związanych z zakończeniem II wojny światowej, a których oj-
czyzna znajduje się obecnie poza granicami historycznie pierwotnymi. 
Mniejszości takie jak choćby Polacy na Wschodzie znajdują się w zupeł-
nie odmiennej sytuacji geopolitycznej niż przywołane narody subpań-
stwowe lub ludy rdzenne. Posiadają one teoretyczną możliwość powrotu 
do ojczyzny, jednak realizacja tej decyzji byłaby okupiona utratą ma-
jątku zazwyczaj dziedziczonego od wielu pokoleń. Członkowie takich 
wspólnot są zatem w wyjątkowo trudnym położeniu. Z jednej strony 
ich walka z utratą narodowej tożsamości i asymilacją z państwem, 
w którym przyszło im obecnie żyć, wytworzyła u nich silne poczucie 
patriotyzmu, nostalgii i tęsknoty za ojczyzną. Paradoksalnie uczucia 
patriotyczne mogą okazać się znacznie intensywniejsze aniżeli u ro-
daków żyjących w ojczyźnie, nominalnie uznającej pluralizm wartości 
i światopoglądów. Członkowie tych mniejszości pozostają jednak w du-
żej mierze związani z obecnym miejscem zamieszkania poprzez liczne 
układy personalne, zawodowe czy finansowe. Całokształt sytuacji kom-
plikuje ponadto uwikłanie polityczne tychże mniejszości. Ich status jest 
bowiem zależny od realnej polityki międzynarodowej, a w szczególności 
relacji pomiędzy krajem zamieszkania a państwem ojczystym43.

Stosunek państw liberalnych demokracji 
do mniejszości politycznych i idei wielokulturowości

W XVIII i XIX w. liczne kraje stosowały różne środki mające na celu 
zarówno odebranie mniejszościom narodowym władzy politycznej, jak 
i wynarodowienie, czyli utratę poczucia własnej odrębnej tożsamo-
ści narodowej. Uzasadnieniem takich działań była obawa przed ten-
dencjami separatystycznymi oraz brakiem lojalności wobec państwa. 
W przypadku ludów rdzennych dochodził jeszcze argument o wyższości 
cywilizacyjnej osadników i paternalistycznej funkcji przysposobienia 

43 Szerzej: D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obo-
wiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009. 
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tubylców do życia w znajdującym się na wyższym etapie rozwoju społe-
czeństwie dla ich własnego dobra, co jednoznacznie wzbudza skojarze-
nia z wyznawaną przez J.J. Rousseau „wolą powszechną”44. Sytuacja 
ta odmieniła się w XX w. na skutek porażki podejmowanych działań. 
Walka z trwałością tożsamości mniejszości narodowych była niesku-
teczna, a wręcz prowadziła do przeciwnych od założonych rezultatów. 
Zamiast powodować wzrost lojalności wobec państwa podsycała jedynie 
wrogość i prowadziła do eskalacji konfliktów. Dwudziestowieczna zmia-
na optyki postrzegania mniejszości narodowych wynika także z braku 
obecnie normatywnych uzasadnień walki z mniejszościami narodowy-
mi. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego niedopuszczalne są 
działania prowadzące do czystek etnicznych, odbierania obywatelstwa 
czy naruszania praw człowieka. Zaznaczyć zatem należy w tym miej-
scu, iż w krajach liberalnych demokracji może pojawić się problem na-
cjonalizmów mniejszości narodowych, ale z racji, iż zagadnienie to nie 
jest przedmiotem niniejszego artykułu, nie będzie więc dalej rozwijane. 

Na płaszczyźnie teoretycznej zasadnicze pytanie dotyczące mniej-
szości narodowych sprowadza się do zagadnienia sprawiedliwego 
prowadzenia polityki przez państwo względem własnych obywateli 
oraz członków rzeczonych mniejszości. Jest wiec to pytanie, czy obie 
grupy powinny być traktowane przez państwo jednakowo, czy też któraś 
z nich powinna być uprzywilejowana, a jeśli tak, to dlaczego i w jakim 
zakresie? Niektórzy uważają, iż sama idea wielokulturowości łącząca 
założenie pewnej identyczności a zarazem konkurencyjności kultur jest 
sama w sobie niemożliwa do realizacji. Jest tylko: „Wyrazem wiary pięk-
noducha, że kot, mysz i pies mogą się najeść z jednej miski”45. W tym 
ujęciu wielokulturowość pozostaje więc tylko doktryną na płaszczyźnie 
formalnych deklaracji i nominalnych uprawnień, które nie zmieniają 
realnych stosunków i relacji społecznych. Inni krytycy wielokulturo-
wości sądzą, iż sprawiedliwość powinna być „ślepa na kolory”, co ozna-
cza, iż nie można kategoryzować i wartościować obywateli ze względu 
na pochodzenie etniczne46. Odmienną argumentacją jest pogląd, głoszą-
cy, iż wielokulturowość stanowi zagrożenie dla jednolitości i stabilności 
społecznej i politycznej. Inaczej jednak niż w poprzednich stuleciach 
rozłożony jest merytoryczny akcent tego argumentu; niegdyś odmawia-
no mniejszościom praw, bojąc się o secesję; dziś podnosi się obawę o two-
rzenie niepotrzebnych podziałów, które „upolityczniają etniczność”. 

44 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966.
45 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki 

światowej, Warszawa 2005.
46 W. Kymlicka, Współczesna…, s. 441.



20

Takie stanowisko występuje w dyskursie liberałów z komunitarystami 
w kontekście zanikania cnót obywatelskich w demokracjach liberal-
nych47. W tym ujęciu wielokulturowość jest dodatkowym czynnikiem 
osłabiającym więzy solidaryzmu społecznego i niezależnie jak definio-
wanego pojęcia dobra wspólnego. Wszakże, jak wiemy z lektury art. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, res publica res populi est.

Kolejną wątpliwość budzi problematyka publicznej redystrybucji, 
czyli aktywnego oddziaływania państwa na wszystkich obywateli ce-
lem ograniczenia nierówności ekonomicznych oraz statusu społecznego. 
Krytycy wielokulturowości podnoszą zarzut, iż podważa ona poparcie 
dla takiej funkcji państwa. Przeciwnie obrońcy tej ideologii wskazują 
na to, iż usunięcie barier społecznych dzielących członków mniejszości 
politycznych od reszty obywateli wzmocni stabilność polityczną, gdyż 
umożliwi mniejszościom utożsamienie się z instytucjami politycznymi. 
Jak napisał W. Kymlicka: „Wielokulturowość jest tak samo politycz-
nie dwuznaczna jak nacjonalizm – na który jest odpowiedzią. Tak jak 
nacjonalizm może służyć uzasadnieniu gęstej, ekskluzywnej i konser-
watywnej formy tożsamości narodowej bądź formy rozrzedzonej, inklu-
zyjnej i liberalne, podobnie wielokulturowe odpowiedzi na budowanie 
narodu mogą przybierać postać liberalna i konserwatywną”48. Dlatego 
można postrzegać wielokulturowość w określonych przypadkach jako 
niebezpieczne nacjonalistyczne zagrożenie dla stabilności państwa, 
a w innych jako tolerancyjną formułę pluralizmu społecznego harmoni-
zującego całe społeczeństwo. 

Nawet wśród ideologów liberalizmu nie ma jednoznacznej opinii 
na temat wielokulturowości. Dla niektórych jest to doktryna rozwijają-
ca i uzupełniająca tradycyjne wolności negatywne stanowiące filar kla-
sycznego liberalizmu. Chociaż można też spotkać się ze stanowiskiem, 
iż wielokulturowość jest przejawem powrotu do tendencji gloryfikujących 
tożsamość kolektywną, a przez to ogranicza ona indywidualne prawa 
i wolności człowieka wyabstrahowanego od jakichkolwiek kulturowych 
i cywilizacyjnych uwarunkowań49. Takie rozumowanie oparte jest na ar-
gumentacji, iż skoro w państwie liberalnym nie można narzucić oficjalnej 
religii, tak i również nie można uznać jakiejkolwiek kultury za uprzywi-
lejowaną w stosunku do pozostałych50. Konflikt tych opozycyjnych stano-

47 S. Czarnecki, Czy liberalizm deprecjonuje wspólnotę? W odpowiedzi na krytykę 
komunitarystyczną, [w:] M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (red.), Indywi-
dualizm…, s. 163–176; W. Kymlicka, Liberalizm a komunitarianizm, [w:] P. Śpiewak 
(red.), Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004, s. 151–178.

48 W. Kymlicka, Współczesna…, s. 444. 
49 T. Buksiński, Współczesne filozofie…, s. 357; W. Kymlicka, Współczesna…, s. 410.
50 W. Kymlicka, Współczesna…, s. 415.
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wisk bywa też określany w literaturze przedmiotu jako przeciwieństwo 
nasyconego (thick) i nienasyconego (thin) treścią kosmopolityzmu51.

Zbliżając się do końca wywodu, można jeszcze dodać, iż ideolo-
gia wielokulturowości jest także obiektem krytyki antyglobalistów52. 
Uważają oni, że doktryna ta poprzez rozbijanie solidarności narodo-
wej i dopuszczanie zachowań wykraczających poza przyjęte kulturowo 
standardy niszczy państwa narodowe, dając jednocześnie sposobność 
do panowania globalnym koncernom i korporacjom53. Brak jest jedno-
znacznych danych empirycznych, które pozwoliłyby zakończyć toczą-
cą się od wielu lat dyskusję akademicką nad wpływem efektów teorii 
wielokulturowości w realnym wymiarze społeczno-politycznym. Nie 
mniej jednak, w odniesieniu do mniejszości, które nie aspirują do uzy-
skania pełni autonomii, przykład Kanady i Australii, jako krajów ofi-
cjalnie prowadzących politykę wielokulturowości, wskazuje na uzyska-
nie pozytywnych skutków54.

Konkludując, wielokulturowość jest dla mniejszości narodowych 
ideologią pozwalającą na utrzymanie wyjątkowości własnej tożsamo-
ści kulturowej przy jednoczesnej możliwości realizacji pełni oczekiwań 
indywidualnych jednostek. Zaspokaja więc oczekiwania zarówno kolek-
tywne, jak i indywidualne członków mniejszości narodowych. Należy 
jednak pamiętać, iż przedstawiona analiza problematyki ma jedynie 
charakter teoretyczny, służący pogłębieniu refleksji nad opisem empi-
rycznie weryfikowalnej rzeczywistość mniejszości narodowych.
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Grzegorz Kulka

Autochtoniczny charakter ludności polskiej 
na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w czechach 

oraz ludności litewskiej, białoruskiej, 
ukraińskiej i czeskiej w polsce

Niniejszy rozdział, poruszający tytułową problematykę, stanowi je-
dynie przyczynek do zbadania i przedstawienia zjawiska „słowiańskich 
autochtonów” na tle zmieniających się granic państwowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ze względu na wielowiekowe związki kultu-
rowo--społeczne i polityczne Polaków z Litwinami, Białorusinami, 
Czechami czy Ukraińcami prezentowany tekst zawężony będzie 
do okresu XX w. na tle dziejów Polski. Składają się na to dwie za-
sadnicze przesłanki: po pierwsze, w zeszłym stuleciu Rzeczpospolita 
Polska odzyskała w 1918 r. niepodległość, by po 21 latach znów ją utra-
cić. W tym czasie doszło do ogromnego przesunięcia granic, zwłasz-
cza porównując terytorium II RP do lat powojennych (tj. po II wojnie 
światowej). Ponadto zmiana zwierzchnictwa terytorialnego państwa 
polskiego pozwoli także w wyrazisty sposób ujrzeć problemy rdzen-
nej ludności zamieszkującej tamte tereny, na których dokonało się 
przeorganizowanie narodowościowe, administracyjne oraz ustrojowe. 
Po drugie, wiek XX wiąże się z początkiem prób zdefiniowania mniej-
szości etnicznej czy narodowej i gwarantowania ich praw za pomocą 
aktów międzynarodowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie także 
w ustawodawstwie polskim. Ponadto okres ten odznaczał się dyna-
miczną ewolucją polskiej myśli politycznej wobec państwa i ludności 
innej narodowo. 

Poniższy tekst stanowić będzie zatem jedynie syntetyczne ujęcie 
statystyczno- demograficzno-historyczne „słowiańskich autochtonów”, 
podkreślając ich odmienność kulturowo-językową, reakcje polityczne 
na pewne wydarzenia czy „przymusowe” migracje.
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Autochton a państwo

Aby dostrzec współczesne dylematy państwa i autochtonów w nim 
żyjących, należy się odnieść nie tylko do samej historii, ale również 
do próby wskazania cech kształtujących jakąś grupę społeczną jako 
etniczną. Tłumacząc z greki słowo „autochton”, oznacza ono tubylca, 
czyli osobę „tutejszą”, „miejscową”, która urodziła się w danym regio-
nie i zamieszkuje ten teren ab origine. Wyróżnia się ona bardzo często 
od reszty społeczeństwa własną tożsamością kulturową, językową, reli-
gijną itp. Jak zauważa Paweł Trzciński: „znaczenie słownikowe zależy 
od kontekstu geograficznego”, ponieważ na jednym terytorium ktoś jest 
określany jako autochton, by po przemieszczeniu się do innego regionu 
stracić ten status1. Czy jest tak naprawdę – czy można pozbawić ko-
goś „tubylczego” rodowodu? Historia podpowiada, że jest to niezwykle 
trudny problem do uchwycenia, bo czyż dzisiejsi Łemkowie, którzy zo-
stali przesiedleni w ramach akcji „Wisła”, stracili swój autochtoniczny 
charakter? Wydaje się, że nie, co uzmysławia, że przywiązanie do danej 
ziemi ma decydujące znaczenie, ale nie jedyne. Zgodzić się więc wypa-
da z Ewą Nowicką, która zauważa, że autochtoniczny charakter danej 
ludności to nie tylko zajmowanie określonego terytorium, ale również 
posiadanie odrębnej kultury, „genealogii historycznej, postrzeganej 
w kategoriach wspólnoty dziejów czy wspólnoty biologiczno-rasowej”, 
a nawet „czasami cech osobowości”2.

Jednym z ważniejszych elementów, mających ogromny wpływ 
na relacje państwa z autochtonicznym społeczeństwem, są granice te-
rytorialne kraju. Od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej ich charak-
ter nabrał szczególnego znaczenia. Granica stała się wówczas czytelną 
barierą, wobec której władza rościła sobie wyłączne prawo do rządze-
nia i regulowania wszystkich spraw polityczno-społecznych nieza-
leżnie od tego, kto te ziemie zamieszkiwał. Wyzwaniem dla państwa 
stawała się sytuacja, kiedy granica państwowa nie pokrywała się z po-
działem etnicznym, co było zresztą niemożliwe do osiągnięcia (chyba 
że dokonywano przymusowych przesiedleń). Zawsze bowiem dochodziło 
przy ustalaniu (bądź narzuceniu jednej ze stron) granic (nawet opie-
rając ją na czynnikach naturalnych, np. koryto rzeki, pasmo górskie), 

1 P. Trzciński, Konstruowanie współczesnej tubylczości – tubylczość jako ideologia 
i obiekt prawa, [w:] J. Derlicki i W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzen-
ne i idea tubylczości we współczesnym świecie, Warszawa 2002, s. 30.

2 M. Czerwiński, J. Mieczkowski, A. Wojtaszak, Wybrane problemy narodowościo-
we, Szczecin 1998, s. 67.
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do sztucznego rozrywania rdzennej ludności. Prowadziło to do dziwne-
go zjawiska, które polegało na tym, iż grupa etniczna skupiona na te-
rytorium od setek lat w wyniku kilku decyzji politycznych zostawała 
„rozczłonkowana”. Kiedy taka społeczność posiadała wcześniej swoje 
państwo, to nagle jedni nadal mieszkali w „ojczyźnie”, inni już na „ob-
czyźnie”. Priorytetem dla takich ludzi było jak najszybsze połączenie 
terenów z „macierzą”. Natomiast przed innym problemem, znacznie 
trudniejszym, stawało „rozczłonkowane” społeczeństwo, które nie po-
siadało wcześniej swojej ojczyzny, ponieważ przede wszystkim walczyło 
o zdobycie niepodległości terytorialno-politycznej oraz uznanie wytwo-
rzonej przez siebie państwowości na arenie międzynarodowej. 

Pomimo istnienia granic państwowych trzeba mieć na uwadze, 
że stanowiły i wciąż stanowią jedynie „punkt styku i filtr między dwo-
ma suwerennymi państwami. Charakter granicy jako struktury spo-
łecznej – jak podkreśla Lech M. Nijakowski – jest […] ściśle uzależ-
niony od typu państw, które rozdziela. Choć wzajemnie państwa są 
dla siebie wrogim, neutralnym lub przyjaznym >zewnętrzem< (środo-
wiskiem międzynarodowym), to jednak w istocie współtworzą dyna-
miczny układ. Granica międzypaństwowa ma zatem ściśle określoną, 
specyficzną socjogenezę – zarówno w ujęciu długiego trwania, jak i hi-
storii bieżącej”3. 

Tym niemniej granica w pierwszych dziesięcioleciach XX w. od-
grywała rolę swoistego rodzaju kurtyny oddzielającej własny naród 
od zagrożeń zewnętrznych. Dlatego istotę „bezpieczeństwa narodowe-
go” rozumiano przede wszystkim jako najdalsze odsunięcie terytorial-
ne sąsiadującego państwa, nawet kosztem włączania ziem, na których 
żyła ludność przemieszana etnicznie. Tę niejednolitość narodowościową 
ludności władza państwowa postrzegała niejednokrotnie jako przesłan-
kę przeprowadzenia polityki asymilacyjnej, której nadrzędnym celem 
było zmniejszenie odrębności np. kulturowo-językowej społeczeństwa 
zamieszkującego określony obszar. Trudno się też temu dziwić, kraje 
bowiem, które na początku XX w. wywalczyły swoją niepodległość, za-
mierzały ją bronić wszelkimi metodami. Opierano je zwłaszcza na re-
wizji własnej przeszłości, czyli doświadczeniu irredentystycznej walki 
oraz widmie rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego, złożonego z licz-
nych grup etnicznych, co doprowadziło do unicestwienia jednej z euro-
pejskich potęg. Nowo powstałe państwa na początku XX w. próbowały 

3 L.M. Nijakowski, Tworzenie, odtwarzanie, niszczenie i zanikanie granic między 
grupami etnicznymi, [w:] L.M. Nijakowski (red.), Etniczność. Pamięć. Asymilacja. Wo-
kół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, 
Warszawa 2009, s. 49. 
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najpierw kreować tzw. granicę międzyetniczną, będącą permanentnym 
procesem ukazującym różnice pomiędzy „swoimi” a „obcymi”, piętnujące 
odmienne zachowania, obrzędy, kulturę itp., by później uzyskać swoiste 
społeczne przyzwolenie na jej zacieranie w imię racji stanu. Stąd też 
pojawiały się w ramach ogólnych myśli politycznych koncepcje wchła-
niania „obcych” do społeczeństwa narodowo-obywatelskiego, nie bacząc 
na dewastowanie środowiska autochtonicznego jakiegoś regionu.

Sprawy egzystencjalno-narodowe nabrały nowej interpretacji 
po I wojnie światowej. Stworzenie pokojowego ładu zakładała teoria sa-
mostanowienia narodów, którą propagował prezydent USA W. Wilson 
podczas konferencji paryskiej w 1919 r. W ramach tej idei zamierza-
no doprowadzić do pewnych mechanizmów ustalających granice przy-
szłych państw, przy jednoczesnym zapewnieniu praw mniejszościom 
narodowym. Cała dyskusja mocarstw ustalających porządek po I woj-
nie światowej zaowocowała podpisaniem 28 czerwca 1918 r. tzw. małego 
traktatu wersalskiego, ku niezadowoleniu zwłaszcza dopiero co odro-
dzonych czy powstałych państw, ponieważ je do tego zmuszono4. Wiele 
z artykułów w nim zawartych budziło kontrowersje, ale szczególnie art. 
1, w świetle którego Polska zobowiązywała się, że niektóre przepisy, 
tzn. art. 2–8 traktatu mniejszościowego5, „będą uznane za prawa za-
sadnicze (fondamentales), że żadna ustawa, żadne rozporządzenie ani 
żadna działalność urzędowa nie stanie w sprzeczności lub w przeci-
wieństwie do tych postanowień, że żadna ustawa, żadne rozporządze-
nie ani też żadna działalność urzędowa nie będzie miała wbrew nim 
mocy”6. Recepcje owego traktatu znalazły swoje odbicie w art. 109 i 110 
Konstytucji marcowej z 1921 r. oraz w art. 7 i 111 późniejszej ustawy 
zasadniczej z 1935 r.7 Narzucenie zatem państwu norm o charakterze 
konstytucyjnym wpływającym na ustrój – co niewątpliwie miało miej-
sce – prowadziło do ich niezmienności, a to zdaniem wybitnego praw-
nika dwudziestolecia międzywojennego Wacława Komarnickiego, „jest 
ubliżeniem suwerenności państwowej oraz nasuwa smutne reminiscen-
cje z naszej przeszłości, z doby rozbiorów”8. 

4 Traktat między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzeszonemi 
a Polską podpisany 28 VI 1918 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1920, 
nr 110, poz. 728. 

5 Dotyczyły one podstawowych praw człowieka oraz uznania określonych osób 
za obywateli polskich – ibidem.

6 Ibidem.
7 W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 2008, s. 575 

(reprint wydania z 1922 r.) oraz idem, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza 
i system, Kraków 2006, s. 426–429 (reprint wydania z 1937 r.). 

8 W. Komarnicki, Polskie prawo…, s. 557.
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W przypadku Polski jeden ze sposobów pokonywania tych nie-
korzystnych przepisów upatrywano w asymilacji społeczeństw etnicz-
nych żyjących na terytorium II RP. Z jednej strony rodziło to kreowanie 
różnych koncepcji polityczno-doktrynalnych poruszających wdrażanie 
mniejszości etnicznych czy narodowych do społeczeństwa polskiego, 
z drugiej zaś pobudzało autochtonów do podkreślania swojej odrębności 
językowo-kulturowej, nie oglądając się na jakiekolwiek skutki prawno-
społeczne. W okresie Polski międzywojennej wykrystalizowały się dwa 
podstawowe plany zasymilowania ludności etnicznie niepolskiej, zwłasz-
cza białoruskiej i ukraińskiej, czyli tzw. asymilacji narodowej i państwo-
wej. Pierwsza z nich propagowana przez obóz Narodowej Demokracji 
sprowadzała się do zasady, że „jedynym językiem urzędowym może być 
język polski, jedyną zaś szkołą państwową – szkoła o polskim języku wy-
kładowym. Mniejszości miały otrzymać prawo do zakładania własnych 
szkół i instytucji gospodarczo-kulturalnych, lecz wyłącznie własnymi si-
łami”9. Przyjęcie tej opcji miało doprowadzić do przekonania mniejszości 
etnicznych, „iż tylko całkowita lojalność daje gwarancję obywatelskiego 
równouprawnienia”10. Zdawano sobie jednak sprawę, że nie mogło to na-
stąpić poprzez przymus prawny, ponieważ „wszelkie represje, ustawowe 
czy nie ustawowe prowadzą jedynie do wzmocnienia wzajemnych antago-
nizmów. A to nie może być celem żadnego kierunku, myślącego kategoria-
mi państwowemi”11. Druga idea – asymilacji państwowej – swój rozkwit 
przeżywała z niewielkimi zmianami od udanego przewrotu majowego do-
konanego przez Józefa Piłsudskiego w 1926 r. do końca II RP. Forowana 
wówczas koncepcja tego rodzaju asymilacji sprowadzała się do aktywi-
zacji państwa w celu stworzenia mniejszościom etnicznym i narodowym 
warunków do „nieskrępowanego rozwoju kultury narodowej” i dbania 
„o poprawę położenia gospodarczego” tak, aby „krzewić wśród nich poczu-
cie odpowiedzialności za losy wspólnego kraju lub przynajmniej kształ-
tować postawę lojalistyczną”12. Praktyka pokazała, że obie teorie nie-
skutecznie zostały zrealizowane, gdyż determinacja walki „słowiańskich 
autochtonów” w II RP o pozostanie w swojej tradycji kulturowo-językowej 
była dla nich zawsze priorytetem. Należy podkreślić, iż to samo dotyczyło 
Polaków, którzy, co prawda, zamieszkiwali miasta czy małe miejscowości 
Polski międzywojennej, ale byli otoczeni przez większość etnicznie niepo-
lską, przede wszystkim na terenach Białorusi oraz Ukrainy.

9 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 
1921–1939, Wrocław 1979, s. 20–21.

10 Ibidem, s. 21.
11 Polska i mniejszości narodowe, „Myśl Niepodległa” 1923, nr 640, s. 39.
12 Z. Chojnowski, Koncepcje polityki..., s. 24.



30

Wobec autochtoniczności ludności szczególnie tzw. kresowej, któ-
rą niewątpliwie dostrzegano i pisano o niej na łamach prasy polskiej, 
postulowano prowadzić specyficzną politykę wewnętrzną: „należy skoń-
czyć z półśrodkami, bezplanowością i przypadkowością zarządzeń i roz-
począć ciągłą konsekwentną i przemyślaną politykę kresową. Polityka 
ta powinna się opierać na zasadach i metodach, przyjętych dla innych 
dzielnic Polski i jeszcze bardziej niż w reszcie Polski nie powinna burzyć 
bez koniecznej potrzeby tego wszystkiego, do czego ludność miejscowa 
przywykła i uważa za wyraz ładu i porządku w państwie”13. Niestety, 
jak się okazało, co słusznie dowodzi Konstantyn Zełenko, „brak jasnej, 
postępowej i konsekwentnej polityki narodowościowej był jedną z głów-
nych przyczyn jej [czyli międzywojennej Polski] wewnętrznej słabości, 
gdyż polityczne, kulturalne, socjalne i ekonomiczne różnice między po-
szczególnymi grupami narodowościowymi niewątpliwie hamowały pro-
cesy stabilizacji i integracji”14.

Litwini

Relacje polsko-litewskie o charakterze kulturalno-politycznym się-
gają bardzo odległych czasów i miały swoje blaski i cienie15. Tym nie-
mniej początek XX w. dawał nadzieje zarówno Polakom, jak i Litwinom 
na odzyskanie niepodległości. W tym czasie budziła się również u jed-
nych i drugich większa świadomość polityczna, która niekiedy nie 
sprzyjała międzysąsiedzkim stosunkom. Każdy z narodów bowiem dą-
żył do reaktywowania swojej państwowości na terenach uznawanych 
przez nich za „rdzenne”. Nie było to jednak takie oczywiste, ponieważ 
wielopokoleniowe migracje zaburzyły klarowną autochtoniczność więk-
szości ziem zamieszkiwanych dawniej przez jedną nację, a ówcześnie 
przez kilka narodów, w których każdy określał się mianem „tutejszy” 
czy „miejscowy”.

28 stycznia 1897 r. władze carskiej Rosji dokonały jednodniowe-
go spisu ludności żyjących pod ich panowaniem. Samo już założenie, 
iż dane zebrane w ciągu 24 godzin na terenie tak wielkiego obszaru 
odzwierciedlą w pełni istniejącą rzeczywistość pod względem demo-
graficzno-narodowościowym, było dużym błędem. Warto jednak przy-
toczyć kilka zestawień, gdyż one choć w części nakreślą zróżnicowanie 

13 Zagadnienia polityki realnej na kresach, „Myśl Niepodległa” 1924, nr 740, s. 808.
14 K. Zełenko, Stosunki polsko-ukraińskie w II Rzeczypospolitej 1918–1939, Lublin 

1994, s. 12.
15 Szerzej: A. Rachuba, Litwini, [w:] M. Kopczyński i W. Tygielski (red.), Pod wspól-

nym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010, s. 25–37.
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autochtoniczne w poszczególnych guberniach, zwłaszcza tych, w któ-
rych obok siebie egzystowali Polacy i Litwini16. Według wspomnianego 
spisu na przełomie XIX i XX w. w guberni kownieńskiej, wileńskiej, 
kurlandzkiej, grodzieńskiej i suwalskiej Litwinów żyło odpowiednio 
66,0%, 17,6%, 2,7%, 0,2% i 52,3%17. W tej ostatniej 5 powiatów zamiesz-
kiwała większość pochodzenia litewskiego: władysławowski (89,8%), 
marjampolski (85,4%), kalwaryjski (81,5%), wyłkowywski (67,1%) i sej-
neński (62,4%18), a 2 zdominowane były przez Polaków – augustow-
ski (50,3%, Litwinów – 0,3%) i suwalski (76,4%, Litwinów – 11,1%)19. 
Liczby te świadczą o dosyć płynnej granicy etnicznej polsko-litewskiej, 
której trzon wyznaczała linia pomiędzy rejonami w pobliżu Suwałk 
– Augustowa – Sejnien.

Wybuch I wojny światowej sprawił, że znaczna część Europy 
Środkowo-Wschodniej znalazła się pod zwierzchnictwem niemieckim 
i austro-węgierskim, a front działań zbrojnych przetaczał się przez te 
tereny. Odbiło się to niewątpliwie na liczebności i przyroście natural-
nym, co wykazały spisy ludności przeprowadzone przez administrację 
niemiecką od lipca 1916 do marca 1917 r. Wyniki były niezwykle inte-
resujące przy porównaniu większych miast z okolicą. W guberni kow-
nieńskiej Litwinów żyło 904 217 przy jedynie 73 057 Polaków, by w sa-
mym mieście Kownie proporcja była zgoła odwrotna – Polaków – 7100, 
a Litwinów – 2700. Warto zaznaczyć, że liczba mieszkańców w samym 
Kownie w roku 1916 wynosiła 18 tys., a początku wojny w 1914 r. aż 
ponad czterokrotnie więcej20. Ta specyficzna dysproporcja dotyczyła też 
innych regionów. W guberni grodzieńskiej (do której wchodziły powiaty 
Grodno – z miastem Grodem, Planty, Lida, Raduń, Wasiliszki) Polacy 
stanowili 56,51% (134 076) ogółu mieszkańców, Białorusini 21,80% 
(51 724), a Litwini zaledwie 2,75% (6535)21. Wilno i Wileńszczyzna 
także wykazywały, według niemieckich danych statystycznych, pew-
ne różnice, które jeszcze bardziej podkreślały zróżnicowanie narodo-
wościowe między większym miastem a przyległymi terenami. Według 
spisu, który przeprowadzono od 14 października 1916 do 10 stycznia 
1917 r., Polacy w Wilnie stanowili 53,65% (74 466) mieszkańców, Żydzi 

16 W spisie tym do narodu litewskiego zaliczono także Żmudzinów, których wpisa-
no do tych pierwszych.

17 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, oprac. Biuro Pracy Społecz-
nej, pod kierunkiem W. Grabskiego, Warszawa 1914, s. 53.

18 W powiecie sejneńskim Polaków żyło 22,0%.
19 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, s. 52.
20 Szerzej: Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 13492/III, 

„Komunikat Informacyjny” Legionów Polskich z 13 IV do 28 XI 1917 r., k. 87.
21 Ibidem, k. 86.
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– 41,45% (57 516), a Litwini tylko 2,1% (2908). Inaczej sytuacja przed-
stawiała się dwa miesiące później22 w całej guberni wileńskiej, co praw-
da Polacy nadal stanowili większość – 192 520, ale zaraz za nimi sytu-
owali się Litwini w liczbie 114 48923. Świadczyło to o większej liczbie 
Litwinów na obrzeżach głównych miast. 

Wyniki niemieckich statystyk interesująco skomentował ks. Kazi-
mierz Nowina-Konopka, który w tym czasie walczył w Legionach 
Polskich. Stwierdził on, że „wszystko na Wschód, od Narwi i Bugu, uwa-
ża się za Litwę i Litwinów – >Tam przecież nie Polska<. Tymczasem 
spis ludności, jaki […] robili Niemcy [był – przyp. G.K.] tendencyjny 
i wrogi dla polskości”24. Wykazanie bowiem znacznej przewagi Litwinów 
w niektórych regionach przyczyniało się, zdaniem K. Nowiny-Konopki 
do stworzenia osobnego państwa litewskiego, na którym „Niemcy 
wprowadzą system protekcyjny dla Litwinów i Białorusinów, aby tylko 
Polaków zgnieść”25. 

Owe przypuszczenia nie były gołosłowne, gdyż już we wrześniu 
1917 r., za przyzwoleniem Niemców, w Wilnie Litwini powołali do życia 
Radę Krajową tzw. Tarybę na czele z Antanasem Smetonem, która w za-
łożeniu pełniła funkcję „tymczasowego organu wykonawczego, do czasu 
zwołania Sejmu Ustawodawczego”26. Zaproszono do niej również Polaków, 
którzy mieliby reprezentować mniejszość narodową w odradzającym się 
państwie litewskim, ale spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem 
Polaków27. W końcu Taryba 16 lutego 1918 r. wydała oficjalne oświad-
czenie proklamujące niepodległość Litwy. Siła tego organu spadała wraz 
z widmem przegranej wojny przez państwa centralne. Doprowadziło to 
do tego, że w grudniu 1918 r. J. Piłsudski, jako Naczelnik odrodzonego 
Państwa Polskiego, na spotkaniu z delegacją Taryby „niedwuznacznie 
zarysował polski program działania: albo Litwini zgodzą się na państwo-
wy związek z Polską, albo będą musieli ograniczyć swe roszczenia teryto-
rialne do terenów ściśle etnograficznych”28. 

Po zakończonej wojnie z problemem ustalenia granicy polsko-litew-
skiej zetknięto się podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. 

22 Spis dokonano w marcu 1917 r. – zob. ibidem, k. 86.
23 Szerzej: ibidem.
24 K. Nowina-Konopka SJ, Wspomnienia wojenne 1915–1920, Kraków 2011, s. 198.
25 Ibidem, s. 199.
26 K. Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereoty-

py w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006, s. 107. 
27 Zob. ibidem.
28 Ibidem, s. 112.
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Zgodnie bowiem z przyjętą podstawową zasadą samostanowienia na-
rodów założono, że odrodzone państwo litewskie będzie liczyło 8 mln 
mieszkańców. Jednak pojawiły się nieprzewidziane problemy. Jednym 
z nich był ten „że Litwinów są tylko dwa miljony lub najwyżej dwa 
miljony sto tysięcy”, a „na Litwie mieszka dwa i pół miljona Polaków, 
półtora miljona Żydów, resztą zaś stanowią Białorusini”29. Ciężko 
więc zatem było oszacować 8-milionowe społeczeństwo zdominowane 
etnicznie przez określony naród. W lipcu 1919 r. wyznaczono grani-
cę polsko-litewską, będącą tzw. linia Focha. Ustalono, że przebiegać 
będzie od granicy Prus Wschodnich na południowy wschód, pozosta-
wiając po stronie polskiej powiat suwalski, augustowski oraz miasto 
Sejny wraz czterema gminami jego powiatu (Berżniki, Krasnopol, 
Krasnowo i Giby), potem ma kierować się ku rzece Niemen, by na-
stępnie biec na północny wschód w stronę Dubinek, przyłączając 
do Polski Troki, Landwarów, Wilno i Nową Wilejkę. Linia Focha nie 
zadowalała żadnej ze stron, zarówno polskiej, jak i litewskiej, dlatego 
też jej do końca nie respektowano, co doprowadziło nawet do powsta-
nia suwalskiego30. 

Taka pozornie stabilna granica trwała do wojny polsko-bolsze-
wickiej. Wojska polskie, wycofując się pod naporem kontrofensy-
wy sowieckiej w lipcu 1920 r., opuściły Wileńszczyznę oraz część 
Suwalszczyzny, która nie zajęta przez bolszewików, stała się obiektem 
zainteresowania Litwinów, nota bene będących neutralnymi w trakcie 
tego konfliktu. Ponadto Litwini, zawierając 12 lipca 1920 r. traktat 
z Sowietami, przejęli zwierzchnictwo nad tymi terenami, sprawując 
odtąd władzę m.in. w Wilnie, Lidzie, Grodnie31, a później w Sejnach 
(19 lipca) oraz Suwałkach (30 lipca)32. Po wejściu Litwinów na tereny 
opanowane w większości przez autochtoniczną ludność pochodzenia 
polskiego od razu przystąpiono do likwidacji istniejącej administra-
cji33 (w Suwałkach jedynie pozostawiono samorząd) oraz szykanowania 
„niepoprawnych światopoglądowo” osób34. 

29 E.J. Dillon, Konferencja pokojowa w Paryżu 1919, Warszawa 1921, s. 174–175.
30 Szerzej: K. Buchowski, Litwomani…, s. 37–39.
31 Zob. J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie 

w latach 1920–1939, Katowice 2010, s. 151–152.
32 K. Buchowski, Szkice polsko-litewskie, czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej 

połowie XX wieku, Toruń 2005, s. 44.
33 Szerzej: J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe…, s. 152–154.
34 Dotyczyło to m.in. osób, które brały udział w powstaniu suwalskim lub w 1919 r. 

optowały za przyłączeniem Sejneńszczyzny do odrodzonej Polski – K. Buchowski, 
Szkice…, s. 44.
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Dalszy przebieg wojny polsko-bolszewickiej niewątpliwie miał 
ogromny wpływ na stosunki polsko-litewskie. Po tzw. cudzie nad Wisłą, 
kiedy to wojska polskie zaczęły wypierać na wschód Sowietów, posta-
nowiono odzyskać również ziemie zajęte przez Litwinów. Dochodziło 
więc w tym czasie do zaciętych walk z tymi ostatnimi. Dopiero odrzu-
cenie ich poza tzw. linię Focha spowodowało nawiązanie rokowań pol-
sko-litewskich, które trwały od 30 września do 7 października 1920 r. 
w Suwałkach. Zakończyły się one ustaleniem nowej linii demarkacyj-
nej wraz z wytyczeniem strefy neutralnej biegnącej wzdłuż linii Focha, 
którą popierała istniejąca już wtedy Liga Narodów35. Największym pro-
blemem było pozostawienie we władaniu litewskim miasta Wilna i jego 
okolic, tak bardzo zdominowanym przez Polaków. Odrzucenie za rzekę 
Niemen oddziałów sowieckich pozwoliły władzom polskim na przepro-
wadzenie akcji „odbicia Wileńszczyzny” za nieoficjalnym przyzwoleniem 
Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego znanej w historiografii jako „bunt 
Żeligowskiego”. Nie czekając bowiem na sformalizowanie ustaleń ukła-
du suwalskiego, 9 października 1920 r. gen. Lucjan Żeligowski z „grupą 
Bieniakonie”36 stacjonujący po stronie litewskiej wszczął mistyfikacyj-
ny bunt wobec dowództwa polskiego i zajął Wilno razem z okolicznymi 
powiatami. Wyparcie wojsk litewskich z Wileńszczyzny zaowocowa-
ło stworzeniem tzw. Litwy Środkowej, której istnienie stanowiło tylko 
przyczynek do inkorporacji tych ziem do II RP37. Nastąpiło to dopiero 
13 kwietnia 1922 r. po opublikowaniu przyjętej przez Sejm RP stosownej 
ustawy z 6 kwietnia 1922 r.38 Zanim podjęto tę decyzję, przeprowadzo-
no wybory do Sejmu Wileńskiego39, który zdominowany przez Polaków 
(przede wszystkim ze względu na bojkot Litwinów) podjął uchwałę o włą-
czeniu Litwy Środkowej do Polski40. Ziemię Wileńską, jak określała „usta-
wa inkorporacyjna” obejmowała 5 powiatów: wileński, oszmiański, świę-
ciański, trocki i bracławski (art. 1), do nich administracyjnie dołączono 
powiaty: dziśnieński, duniłowiczowski oraz wilejski (art. 8), ale dopiero 
20 stycznia 1926 r. wszystkie one stworzyły województwo wileńskie41. 

35 Zob. M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe 1795–1921, Paryż 1983, s. 670.
36 Była to dywizji litewsko-białoruska wsparta 2 pułkami ułanów i ochotnikami 

– ibidem.
37 Szerzej: J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe..., s. 163–183; 

K. Buchowski, Szkice…, s. 77–87.
38 Ustawa z dn. 6 IV 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską, 

Dz.U. RP 1922, nr 26, poz. 213.
39 Zob. J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe..., s. 167–168 i 184–186.
40 K. Buchowski, Litwomani…, s. 117.
41 Ustawa z dn. 22 XII 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego, 

Dz.U. RP 1926, nr 6, poz. 29.
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Granica wschodnia II RP została ukształtowana na mocy traktatu 
ryskiego zawartego 18 marca 1921 r. pomiędzy stroną polską a radzie-
cką Rosją (reprezentującą również Socjalistyczną Republikę Białorusi) 
oraz Ukraińską Republiką Rad42. Niewątpliwie ostateczne wyznaczenie 
wschodnich rubieży przyczyniło się do zorganizowania pierwszego spi-
su ludności w niepodległej Polsce, który przeprowadzono 30 września 
1921 r. Nie był on doskonały z dwóch głównych powodów43. Pierwszy 
polegał na zbyt wczesnej organizacji spisu (nastąpiło to pół roku od za-
kończenia wojny z Rosją Radziecką), a to mogło zniechęcić wiele osób 
do deklarowania rzeczywistej swojej narodowości. Po drugie, tworzenie 
jednoczesnego ankietowego zestawienia narodowości wraz z wyzna-
niem religijnym nie było przejrzyste. Część Litwinów bowiem w oba-
wie przed określeniem swojej narodowości mogło podawać inną, by 
przy wyznaniu deklarować właściwą. Innym mankamentem spisu był 
fakt, że nie został on przeprowadzony na Litwie Środkowej (tj. w mia-
ście Wilno oraz powiatach: Wilno-Troki, Oszmiana, Święciany), a tylko 
w tzw. okręgu administracyjnym wileńskim. Spowodowało to, że brak 
jest jednoznacznych danych dotyczących rzetelnego zestawienia naro-
dowościowego ludności żyjącej na tym obszarze. Niezorganizowanie 
tego spisu w mieście Wilnie i otaczających go obszarach sprawiło, że już 
w tamtym okresie sporządzając roczniki statystyczne, posiłkowano się 
danymi nawet z 1919 r. 

Spis ludności z 1921 r. w okręgu wileńskim obejmował po-
wiaty: Duniłowicze, Brasław, Dzisna i Wilejka. W sumie na żyją-
cych tam 476 164 mieszkańców (zarówno w miastach, jak i na ob-
szarach wiejskich) najwięcej było Białorusinów – 225 326, potem 
Polaków – 222 065, a Litwinów tylko 659844. Interesujące było rów-
nież zestawienie liczby Polaków i Litwinów mieszkających w mia-
stach. Tych pierwszych na niewiele ponad 20 200 osób było 9888, 
zaś Litwinów zaledwie 4045. Analizując te dane w konkretnych po-
wiatach, to tylko w brasławskim Polacy zdecydowanie przeważali 

42 Dokładny przebieg tejże granicy znajduje się w art. 2 traktatu ryskiego – zob. 
Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 III 1921 r., 
Dz.U. RP 1921, nr 49, poz. 300. 

43 Zarzut braku obiektywnych danych w spisie ludności z 1921 r. podnosi Piotr 
Eberhardt – zob. P. Eberhardt, Struktura narodowościowa Polski północno-wschodniej 
w latach trzydziestych XX wieku, [w:] M. Giżejewska i T. Strzembosz (red.), Społeczeń-
stwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospoli-
tej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia), Warszawa 1995, s. 45.

44 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, Ludność, Sto-
sunki zawodowe. Okrąg Administracyjny Wileński, t. XX, Warszawa 1927, s. 53.

45 Ibidem.
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– 43 610 wobec 9289 Białorusinów i 5361 Litwinów, a w reszcie do-
minowali Białorusini, których było zawsze ponad 10 tys. więcej niż 
Polaków. Litwini na tych obszarach stanowili znikomy procent 
(w pow. Dzisna żyło ich 1040; w pow. Duniłowicze – 183, a w pow. 
Wilejka zaledwie 1446. Tym niemniej w 6 miastach (tzn. powyżej 
2 tys. mieszkańców) znajdujących się w tym regionie Polacy mieli za-
wsze zdecydowaną większość: (pow. Duniłowicze) – Dokszyce – 1120 
Polaków na 3004 mieszkańców47; (pow. Dzisna) – Dzisna – 2180/4413; 
Druja – 1221/2453; Głębokie – 2220/451448; (pow. Wilejka) – Wilejka 
– 2145/3417; Radoszkowicze – 1002/245949.

W obliczu nieoszacowania liczby ludności dla regionu wileńskiego 
należy je uzupełnić statystykami sporządzonymi dwa lata wcześniej. 
Według nich dominującą narodowością byli Polacy – w powiecie wileń-
skim bez Wilna to 87,30%, w samym Wilnie 56,10%, natomiast w po-
wiecie oszmiańskim – 68,20%, a w święciańskim – 44,60%50. Takie 
zróżnicowanie narodowościowe ludności na obszarze wileńskim ukazu-
je, jak mocno zakorzeniona była autochtoniczność tamtego społeczeń-
stwa, a wyznaczenie granic międzyetnicznych pozostawało niemożli-
we do zrealizowania. Potwierdzeniem tego mogą być także statystyki 
z 1921 r. z woj. białostockiego, gdzie co prawda na 1 305 284 osoby miesz-
kało 1 004 370 Polaków, ale Białorusinów było 119 392, a Litwinów 
– 687251.

Na etniczny charakter danego społeczeństwa składa przeważ-
nie kilka czynników. Po pierwsze, przywiązanie do danego regio-
nu, po drugie – używanie konkretnego języka czasami dialektu, 
który odróżnia grupę od reszty mieszkańców, po trzecie – kultywo-
wanie tradycyjnych obyczajów w czasie „własnych” świąt. Religia 
nie musi, aczkolwiek może stanowić pewnego rodzaju odróżnienie 
od reszty. Pośród „słowiańskich autochtonów” katolikami w większo-
ści są Polacy i Litwini, prawosławną wiarę praktykują Białorusini 
i Ukraińcy. Wyjątkiem zaś są Czesi, ponieważ zdecydowanie to pro-
testanci. Pomiędzy Polakami i Litwinami nie było różnic religijnych, 

46 Por. Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej opracowany na podstawie 
wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 IX 1921 r. i innych źródeł 
urzędowych, t. VII, cz. II, Warszawa 1923, tablica zbiorowa.

47 Ibidem, s. 20.
48 Ibidem, s. 39.
49 Ibidem, s. 78.
50 W. Studnicki, Współczesne państwo litewskie i stosunek jego do Polaków, War-

szawa 1922, s. 5.
51 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, Ludność, Sto-

sunki zawodowe. Województwo białostockie, t. XIX, Warszawa 1927, s. 76.



37

ale w okresie II RP pamięć jednych i drugich o niedawnych kon-
fliktach na tle irredentystycznym doprowadziła do permanentnej 
podejrzliwości, ansów czy wręcz wrogości. Pomimo tego ludność li-
tewska znajdująca się pod zwierzchnictwem państwa polskiego po-
siadała szereg przywilejów, wynikających ze wspomnianego już trak-
tatu mniejszościowego. Wydawano wiele tzw. ustaw kresowych, które 
gwarantowały mniejszościom m.in. nauczanie swojego języka. Akty 
te jednak – jak słusznie konstatuje Jerzy Ogonowski – były tylko „ko-
lejnym ustawowym potwierdzeniem stanu, że Polska [międzywojen-
na – przyp. G.K.] nie jest państwem jednorodnym, ale też nie jest 
państwem narodowościowym”52. Konflikt polsko-litewski, który wy-
buchł wraz z końcem I wojny światowej, negatywnie wpłynął na rela-
cje lokalnych społeczeństw zwłaszcza tam, gdzie Litwini i Polacy żyli 
„po sąsiedzku” (Suwalszczyzna i Wileńszczyzna). Ten antagonizm 
nigdy nie przybrał ogólnopaństwowego zagrożenia w całym okresie 
II RP, jak w przypadku mniejszości niemieckiej. Zgodzić się wypada 
z Krzysztofem Buchowskim, iż „wynikało to przede wszystkim z ogól-
nej asymetrii stosunków oraz bardzo silnego zakorzenienia tradycyj-
nego obrazu Litwy w polskiej kulturze”53.

Władze polskie przeprowadziły 9 grudnia 1931 r. drugi powszechny 
spis ludności, który objął już wszystkie istniejące wówczas wojewódz-
twa. Analizując autochtoniczny charakter ludności litewskiej w II RP, 
należy bliżej zapoznać się z danymi dotyczącymi obszaru wileńskiego. 
Zestawienia te opracowano w dwóch tomach. Jeden poświęcono wyłącz-
nie mieście Wilno, drugi zaś reszcie województwa. W badaniu struk-
tury narodowościowej nie pytano o nią konkretnie, ale o język, który 
był „najbliższy respondentowi”. Był to zabieg bardzo dobry, gdyż nie 
interesowano się przynależnością do jakiegoś narodu, ale skupiono 
na języku „domowym”, którym posługiwał się ankietowany. Uzyskanie 
prawdziwych odpowiedzi pozwalało na domniemywanie prawdopodob-
nego zróżnicowania narodowościowego. Spis ten w jeszcze jeden sposób 
podkreśla autochtoniczność określonej grupy społecznej na tle prze-
mian demograficznych. W tym czasie ludzie nie żyli stosunkowo dłu-
go, a pomimo to liczby spisu powszechnego potwierdzały, iż następne 
pokolenia grup etnicznych wychowywano w duchu tradycji, kulturze 
oraz nauczania „własnego” języka. 

W samym Wilnie, które liczyło 195 071 mieszkańców, językiem pol-
skim posługiwało się 128 628 osób, żydowskim (jidysz i hebrajskim) 

52 J. Ogonowski, Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczpospolitej 
Polskiej 1918–1939, Warszawa 2000, s. 130. 

53 K. Buchowski, Litwomani…, s. 178.
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– 54 596, białoruskim – 7737, a litewskim – 157954. Zdecydowanie róż-
na była sytuacja „językowa” w województwie wileńskim. Na 8 powiatów 
wchodzących w jego skład, w 5 przeważał język polski (Wilno,Troki, 
Święciany, Postawy, Brasław, Oszmiana) w pozostałych – białoru-
ski (Wilejka, Mołodeczno, Dzisna). Osób deklarujących język litewski 
jako „swój najbliższy” najwięcej mieszkało w powiatach: Wilno-Troki 
(16 934), Święciany (42 993), Brasław (3490) i Oszmiana (1562), w in-
nych liczba nie przekraczała 20055. 

Suplementując te dane, warto się odnieść do zestawień statystycz-
nych z województwa białostockiego. Na żyjące tam 1 247 784 osoby 
językiem litewskim posługiwało się tylko 12 90156. Spośród 13 powia-
tów (w tym miasto Białystok) tylko w 2 liczba ta przekraczała ponad 
6 tys., tworząc diaspory litewskie (pow. Suwałki – 6782 i pow. Grodno 
– 6246), w pozostałych zaś ich odsetek był bardzo znikomy (w żadnym 
nie przekraczał 100 osób)57. Wszystkie statystyczne liczby, w odnie-
sieniu do Litwinów, opracowane w okresie II RP (wg dwóch spisów 
powszechnych) wyraźnie pokazują, że w tamtym czasie żyło ich kil-
kadziesiąt tysięcy. Skupieni byli w zdecydowanej większości na zie-
miach województwa wileńskiego i białostockiego, w tym ostatnim 
szczególnie w rejonach Suwałk i Grodna. Do końca II RP nieznane 
są dokładniejsze dane np. o przyroście naturalnym, co w dużym stop-
niu utrudnia dzisiaj oszacowanie Litwinów w Polsce u progu II wojny 
światowej. 

Skutki II wojny światowej niezwykle zmieniły strukturę narodo-
wościową całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ogromna liczba ofiar 
spowodowana przez przesuwający się front oraz etniczne ekstermina-
cje, przymusowe zsyłki ludności w inne regiony, dobrowolne migracje 
i wreszcie przesunięcie się granic państwowych w 1945 r. sprawiły, 
że obraz demograficzno-narodowościowy w krajach tworzących nową 
mapę Europy uległ diametralnej przemianie. Wschodnią granicę 
powojennej Polski oparto z niewielkimi modyfikacjami na tzw. linii 

54 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Miasto Wilno, „Statystyka Polski”, Warszawa 
1937, seria C, z. 48, s. 11.

55 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo wileńskie bez miasta Wilna, „Sta-
tystyka Polski”, Warszawa 1936, seria C, z. 36, s. 13. 

56 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo białostockie, „Statystyka Polski”, 
Warszawa 1938, seria C, z. 83, s. 26.

57 Zob. ibidem, s. 30 i 31.



39

Curzona, co sprawiło, że cała Wileńszczyzna znalazła się w Republice 
Litewskiej, będącą częścią ZSRR58. W tym czasie, czyli do odzyska-
nia przez Litwę niepodległości w 1990 r., liczba Polaków oscylowa-
ła zawsze powyżej 230 tys., co dawało około 7–8% całej ludności 
Republiki Litewskiej59. W 2001 r. podczas pierwszego spisu ludności 
w wolnej Litwie przynależność do narodu polskiego zadeklarowało 
234 989 osób, czyli 6,74% wszystkich obywateli. Stanowiło to i stano-
wi do dzisiaj największą mniejszość narodową na Litwie. Najwięcej 
zamieszkuje miasto Wilno – nieco ponad 100 tys., czyli ok. 20% 
wszystkich Polaków, w samym zaś okręgu wileńskim (według spisu 
z 2001 r.) żyje 26,11%, w pozostałych m.in.: uciański 4,7% (8428 osób), 
olicki 2,2% (3936), kowieński 0,74% (4978), kłajpedzki 0,26% (975), 
poniewieski 0,22% (643). Współcześnie (dane z 2012 r.) szacuje się, 
że Polaków jest około 212 tys. (6,6%)60.

Zestawień liczbowych dla wszystkich mniejszości narodowych 
(może z wyjątkiem Niemców) w pierwszych dekadach powojennej 
Polski nie przeprowadzono. W III RP oszacowania litewskiej lud-
ności autochtonicznej przyjmuje się w granicach 15–20 tys.61, cho-
ciaż dane statystyczne z narodowych spisów powszechnych z 2002 
i 2011 r. wykazują inne wyliczenia. Według pierwszego Litwinów 
w Polsce żyło 5846 (najwięcej w woj. podlaskim)62, natomiast ze-
stawienia z ostatniego spisu ludności w Polsce z 2011 r. pokazu-
ją, że na terytorium dzisiejszej Rzeczypospolitej egzystuje około 
8 tys. Litwinów, z czego 3 tys. przyznaje się również do polskości63. 
Obecnie „Litwini w polskich granicach żyją w skupiskach wiejskich, 
w znacznym stopniu przemieszanych z Polakami, a zlokalizowanych 
w nadgranicznym pasie od Sejn do Wiżajany […] Centrum mieści się 
w […] miasteczku Puńsk”64, które w 80% zamieszkiwane jest przez 
autochtonicznych Litwinów.

58 W sumie długość granic II RP do Polski powojennej zmniejszyła się o ponad 
2100 km – zob. Rocznik statystyczny 1955, Warszawa 1956, s. 7.

59 Zob. http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp [10.02.2013].
60 Por. http://www.stat.gov.lt/en/catalog/viewfree/?id=2035, s. 47 [10.02.2013].
61 Szerzej: K. Podlaski [B. Skaradziński], Białorusini. Litwini. Ukraińcy, Biały-

stok 1990, s. 56, http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.
html [10.02.2013].

62 Deklarowana narodowość oraz język używany w kontaktach domowych w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002, http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_4520_PLK_HTML.htm [10.02.2013].

63 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna-
_w_2011_NSP.pdf, s. 3 [10.02.2013]. 

64 K. Podlaski [B. Skaradziński], Białorusini..., s. 55–56.



40

XX-wieczne zaszłości historyczne niewątpliwie do dzisiaj rzutują 
na relacje polsko-litewskich autochtonów, tym niemniej liczby (Polaków 
na Litwie i Litwinów w Polsce) ewidentnie wskazują, że byli i są oni 
ludnością zdecydowanie określaną jako „tutejsza”.

Białorusini

Naukowo region „Białej Rusi” usytuowano geograficznie w XVI w. 
i był on mocno sprzężony z Wielkim Księstwem Litewskim. Dowiedziono, 
iż „na wschodzie tego kraju, nad Dnieprem i Dźwiną, mieściła się >Ruś<, 
z takimi miastami jak Połock, Witebsk, Orsza, Mohylew, Mścisław 
i Homel. Od południa >Ruś< graniczyła z Kijowszczyzną, >Ukrainą<. 
Od północnego-zachodu >Ruś< graniczyła z >Litwą<, obejmującą część 
dzisiejszych ziem litewskich z Wilnem i Kownem (ale bez Żmudzi) 
oraz część dzisiejszych ziem białoruskich, z Grodnem, Nowogródkiem 
i Mińskiem. Na południowym zachodzie >Ruś< graniczyła z >Polesiem<, 
krainą wokół Pińska, Mozyrza oraz Owrucza na dzisiejszej Ukrainie. 
Na zachodzie kraju leżało >Podlasie< (właściwie – >Podlasze<, kraj 
na granicy z Lachami) […] z Brześciem włącznie. Wkrótce jednak włą-
czono Brześć do >Polesia<”65. Problem z ludnością żyjącą na tych te-
renach kojarzył się się przede wszystkim z brakiem ich wyrazistości 
kulturowo-politycznej, co sprawiło, że do końca I Rzeczypospolitej nie 
można mówić o narodzie białoruskim. Słusznie zatem zwraca uwa-
gę Oleg Łatyszonek, że „ludność dzisiejszej Białorusi dzieliła się więc 
na Rusinów i Litwinów”66, co współcześnie dobitniej podkreśla ich 
wcześniejszy autochtoniczny charakter niż narodowy. Białorusini jako 
naród, czyli „świadoma wspólnota ludzi miał się ukształtować dopiero 
w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX wieku z potomków 
litewskich Rusinów i zeslawizowanych Litwinów”67.

Według przywoływanego już wcześniej spisu powszechnego carskiej 
Rosji z końca XIX w. na podstawie kryterium językowego, który dekla-
rowali ankietowani, Białorusinów było blisko 6 mln (5 885 547 osób)68, 
z czego w samym Królestwie Polskim stanowili znikomy procent, bo 
tylko 0,29% (niewiele ponad 26 tys. na 9 mln 120 tys. wszystkich 

65 O. Łatyszonek, Białorusini. [w:] M. Kopczyński i W. Tygielski (red.), Pod wspól-
nym niebem…, s. 42. 

66 Ibidem, s. 53.
67 Ibidem.
68 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение 

населения по родному языку, губерниям и областям, http://demoscope.ru/weekly/ssp/
rus_lan_97.php [14.02.2013].
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mieszkańców). Z danych tych wyraźnie widać, że chociaż Białorusi sta-
nowili mały odsetek, to jednak najbardziej byli skoncentrowani w gu-
berni suwalskiej – ponad 25 tys. osób69. Prawie całkowicie białorusko 
etnicznie pozostawały gubernie: mińska, mohylewska i witebska70, 
co oczywiście nie oznaczało, iż nie mieszkali tam Polacy. Opierając się 
na zestawieniach ze spisu jednodniowego z 1897 r., to Polaków w tych 
trzech białoruskich guberniach było odpowiednio: 3% (64 617 osób), 
1% (17 526) i 3,4% (50 377)71. Pomimo tego, jak podkreślano w owym 
roczniku, w 2 powiatach guberni grodzieńskiej, „których części zachod-
nie należą do polskiego obszaru etnograficznego” ponad 30% stanowili 
Polacy – był to powiat białostocki (33,9%, czyli 70 149 osób) i bielski 
(34,9%, tj. 57 331 osób). Tym niemniej należy zaznaczyć, że dużym bia-
łoruskim ośrodkiem kulturalno-politycznym na początku XX w. pozo-
stawało Wilno. Oznaczało to, że obszar samej Wileńszczyzny w znacz-
nej mierze zamieszkiwany był przez Białorusinów72. Według szacunków 
Włodzimierza Wakara, który oparł swoje wyniki na spisie jednodnio-
wym z 1897 r., najwięcej ich było w powiatach: Wilejka (57,70%), Dzisna 
(51,20%), Oszmiana (29,20%), Lida (24,10%), zaś w powiecie wileńskim 
– 2,10%, a w samym mieście Wilnie tylko 0,80%73.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości i ustalenie jej osta-
tecznej granicy wschodniej w 1921 r. oznaczało, że autochtoniczni 
Białorusini znaleźli się pod zwierzchnictwem II RP. Ze spisu po-
wszechnego dokonanego w tym roku wynika, że Białorusinów naj-
więcej przebywało w województwie poleskim – ponad 1/3 wszystkich 
mieszkańców (375 220 na 881 005 wszystkich osób). Warte podkre-
ślenia, że w wykazie widnieje narodowość „tutejsza”, do której liczą-
cej 38 565 osób74 zaliczano jednostki „spotykane szczególnie na po-
graniczu etnograficznem rusińsko-białoruskiem, które zapisały się 
jako >tutejsi<, >miejscowi< lub też podały narodowość >poleską< lub 
ruską<”75. Ponad 300 tys. Białorusinów żyło również w województwie 
nowogródzkim, co stanowiło w tej jednostce administracyjnej drugą 
po Polakach (około 440 tys.) narodowość76. Równie dużo szacowano 

69 Por. Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, s. 48 i 49.
70 Ibidem, s. 2–3.
71 Ibidem, s. 51. 
72 Szerzej: J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe…, s. 252–262.
73 Zob. W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. III (Statystyka na-

rodowościowa kresów wschodnich), Kielce 1917, s. 35.
74 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, ludność, sto-

sunki zawodowe. Województwo poleskie, t. XXII, Warszawa 1926, s. 60. 
75 Ibidem, Przedmowa, s. VI.
76 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, ludność, sto-

sunki zawodowe. Województwo nowogródzkie, t. XXI, Warszawa 1926, s. 52. 
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ich w okręgu wileńskim, ale bez miasta Wilna, bo na ponad 225 tys.77 
W województwie białostockim zaś było ich już dużo mniej, bo 119 392 
na niewiele ponad 1 mln 305 tys.78 Ponadto przyglądając się wszyst-
kim liczbom ze spisu z 1921 r., daje się zauważyć pewną prawidło-
wość, że w sąsiadujących województwach na zachód i południe od no-
wogródzkiego i poleskiego liczba Białorusinów drastycznie malała 
– odpowiednio – w woj. lubelskim do 210679 i woj. wołyńskim – 111880. 

Pomimo tak sporej liczby Białorusinów na terytorium II RP część 
polityków różnych opcji politycznych, zwłaszcza konserwatywnych, 
jak i wielu publicystów upatrywała w nich środowisko, które można 
było skutecznie poddać polonizacji. Wystarczy przytoczyć tylko nie-
odosobnione stanowisko Stanisława Cata-Mackiewicza, który napi-
sał: „Pomiędzy Polakiem a Białorusinem, a nawet Litwinem nie ma 
u nas wyraźnych granic etnicznych [podkr. oryg.]. O tem, czy kto jest 
Polakiem, czy nie-Polakiem decyduje jedynie jego subiektywne uczucie. 
Prozelityzm narodowy polski może u nas zrobić olbrzymie postępy”81. 
Ponadto konserwatyści wileńscy upatrywali problem Białorusinów 
z ich rozdzieleniem autochtonicznych terytoriów pomiędzy Polską 
a ZSRR na mocy traktatu ryskiego. Nieznalezienie się bowiem całej 
Białorusi pod zwierzchnictwem władz polskich uniemożliwiało stwo-
rzenie jakiejkolwiek federacji polsko-białoruskiej, a przy ówcześnie 
istniejących granicach nadawanie ludności tam żyjącej specjalnej 
autonomii mogłoby doprowadzić do sukcesywnego odłączania się po-
wiatów zdominowanych przez Białorusinów i przyłączania do ZSRR82. 
Problem rozwiązania kwestii mniejszości białoruskiej i ukraińskiej 
istniał przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, co stymulo-
wało do pojawiania się licznych koncepcji z nim związanych. Wachlarz 
propozycji był bardzo szeroki, sięgał bowiem począwszy od pełnej asy-
milacji tych narodów, aż do reform administracji samorządowej dającej 
Białorusinom i Ukraińcom realny wpływ na politykę lokalną83.

77 Pierwszy powszechny spis…, Okrąg Administracyjny Wileński, s. 53. 
78 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. … woj. białostockie, s. 76.
79 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, ludność, sto-

sunki zawodowe. Województwo lubelskie, t. XVIII, Warszawa 1927, s. 86.
80 Pierwszy powszechny spis ludności z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, ludność, sto-

sunki zawodowe. Województwo wołyńskie, t. XXIII, Warszawa 1926, s. 62.
81 S. Cat-Mackiewicz, Panowie posłowie i senatorowie Sejmu, „Słowo”, 29 VII 1923, 

nr 165, s. 1. 
82 Szerzej: W. Mich, Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego 

ruchu konserwatywnego (1918–1939), Lublin 1992, s. 155.
83 Zob. np. koncepcje decentralistyczne Władysława Studnickiego czy Stanisława 

Srokowskiego – A. Chojnowski, Koncepcje polityki…, s. 86–90.
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W tym czasie, bo w 1926 r., w ZSRR przeprowadzono pierwszy 
powszechny spis ludności. Wydaje się on bardziej miarodajny niż ten 
z carskiej Rosji z 1897 r. W latach 20. bowiem nie została jeszcze ru-
syfikacja carska zastąpiona stalinowską, toteż – jak podkreśla Piotr 
Eberhardt – można było nie bać się głoszenia swojej odrębności na-
rodowościowej, choć niekoniecznie dotyczyło to samych Polaków do-
świadczonych wojną z bolszewikami z 1920 r.84 Przyjmując zatem tę 
tezę, można skłonić się do założenia, że miarodajność autochtonów 
białoruskich będzie bardziej dokładna niż polskich w Białoruskiej 
Republice Radzieckiej. I tak, według spisu z 1926 r., najliczniejszą 
w niej grupą etniczną byli Białorusini, których szacowano na około 
4 mln, czyli 80% całej ludności. Polaków zaś zamieszkiwało te tereny 
około 100 tys., w tym najwięcej w okręgu borysławskim – 16,2 tys. 
(tj. 4,2%), mińskim – 13,7 tys. (2,5%), bobrujskim – 11,3 tys. (2,1%), 
witebskim – 10,2 tys. (1,7%), najmniej zaś w kalinińskim około 
700 osób (0,2%), mohylewskim – 5600 (1,1%), słuckim – 3900 (1,3%). 
W pozostałych okręgach, tzn. homelskim, mozyrskim, orszańskim, 
połockim czy rzeczyckim, ludność polska oscylowała pomiędzy 
5 a 8 tys. osób, co dawało przeciętnie około od 1,5 do 2,7% wszystkich 
mieszkańców85. 

Drugi spis powszechny z 1931 r. przeprowadzony na terytorium 
II RP ujawnił interesujące wyniki związane z Białorusinami. Otóż ich 
liczba w 4 województwach w sumie wynosiła 984 069 osób – w tym 
odpowiednio – w wileńskim (z miastem Wilno) 289 67586, woj. nowo-
gródzkim 413 46687, woj. białostockim 205 59088, woj. poleskim 75 33889. 
Należy jednak zaznaczyć, że w tym ostatnim za narodowością „tutejszą” 
opowiedziało się 707 088 mieszkańców tego regionu, co na ogólna licz-
bę sięgającą blisko 1 mln 132 tys. stanowili zdecydowaną większość90. 
W tym miejscu należałoby sobie zadać dwa kluczowe pytania: po pierw-
sze – dlaczego tylko w tym województwie91 zdecydowano się wyodrębnić 
narodowość „tutejszą”, po drugie – jak to się stało, że w ciągu dekady 

84 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, 
Warszawa 1998, s. 59.

85 Dane na podstawie tabeli 4.5 – liczba ludności polskiej w Białoruskiej SRS 
w 1926 r. wg okręgów – zob. ibidem, s. 61.

86 Drugi powszechny spis…, woj. wileńskie (bez miasta Wilno), s. 13 oraz Drugi po-
wszechny spis…, Miasto Wilno, s. 11.

87 Drugi powszechny spis…, woj. nowogródzkie, s. 19.
88 Drugi powszechny spis…, woj. białostockie, s. 23.
89 Drugi powszechny spis…, woj. poleskie, s. 20.
90 Ibidem.
91 Rubrykę „tutejsi” wyodrębniono także w spisie na Śląsku Cieszyńskim.
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(tzn. od pierwszego spisu z 1921 r.) liczba „tutejszych” z 38 tys. wzrosła 
do ponad 700 tys.? 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie nasuwa się hipoteza o słabo wy-
krystalizowanej świadomości narodowej Białorusinów. Ona w tym okre-
sie u nich się rodziła, a na Polesiu prawdopodobnie była zaszczepiona, 
ale nie rozprzestrzeniała się, co w konsekwencji stało się przyczynkiem 
do przyszłej aktywizacji polityki polonizacyjnej, którego wstępem mia-
ła być odpowiednia liczba „tutejszych”92. 

Znalezienie odpowiedzi na drugie pytanie nastręcza więcej trudno-
ści i jest wielopłaszczyznowe. Primo, zapewne wpływ czunnika demo-
graficznego nie mógł przynieść aż takiego efektu, choć na pewno podno-
sił w pewien sposób liczbę „tutejszych” ze spisu z 1921 r. Secundo, mało 
prawdopodobne było również, aby Polacy przybywający na tamte tereny 
w ramach akcji osiedleńczych lub wojskowi (i ich rodziny – takim mia-
stem były np. Baranowicze) podczas spisu w 1931 r. deklarowali naro-
dowość „tutejszą”, ale nie można wykluczać w tej kwestii incydentów. 
I wreszcie tertio, jak słusznie konstatował P. Eberhardt, „wielu prawo-
sławnych Białorusinów podawało zgodnie z prawdą nie język białoru-
ski, lecz tzw. język tutejszy”93, co dobitnie uwypukla ich większe przy-
wiązanie do danego terytorium, a nawet autochtonicznego charakteru 
niż narodowości. Reasumując odpowiedzi na ostatnie pytanie, należy 
zakładać, że za przeważającą częścią cyfr figurujących w rubryce „tu-
tejsi” w spisie z 1931 r. kryła się zdecydowana większość Białorusinów, 
którzy odpowiadali na ankietę, iż posługiwali się językiem „tutejszym”, 
ale nie można jednocześnie odrzucać tezy, że podobnej deklaracji spora-
dycznie udzielali także sami Polacy.

II wojna światowa niewątpliwie zmieniła mentalność zarówno 
Polaków, jak i Białorusinów, na co w dużym stopniu miała wpływ poli-
tyka sowiecka. Rzutowało to na same relacje polsko-białoruskie, szcze-
gólnie w latach wojennych. Polacy bowiem walczyli o niepodległość, zaś 
Białorusini w zdecydowanej większości przyjęli bierną postawę wobec 
całego konfliktu. Trudno się też takiemu zachowaniu dziwić, gdyż wraz 
z wkraczaniem Armii Czerwonej na terytorium II RP liczono na po-
prawę swojej sytuacji ekonomicznej94. Niepoślednią rolę odgrywała 

92 Szerzej: P. Cichoracki, Tzw. „tutejsi” na Polesiu jako zagadnienie polityczne 
w Polsce w latach 1921–1939, „Sprawy Narodowościowe” 2013, z. 42, s. 101–113.

93 P. Eberhardt, Polska ludność…, s. 62.
94 M. Wierzbicki, Białorusini wobec władz sowieckich i Polaków w latach 1939–1941, 

[w:] J. Milewski i A. Pyżewska (red.), Stosunki polsko-białoruskie w województwie bia-
łostockim w latach 1939–1956,Warszawa 2005, s. 23; a także – E. Mironowicz, Ludność 
białoruska białostocczyzny wobec władzy radzieckiej w latach 1939–1941, [w:] M. Giże-
jewska i T. Strzembosz (red.), Społeczeństwo białoruskie…, s. 248–250.
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w tym agitacja komunistycznych frakcji działających na Białorusi, np. 
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, która w istotny sposób 
przyczyniała się do zbrodni popełnianych na tle etnicznym i politycz-
nym przez ludność zamieszkującą tamte tereny95. 

Po zakończeniu wojny diametralnie przemieniły się stosunki de-
mograficzne Polaków i Białorusinów. Największy wpływ miały na to 
– po pierwsze – organizowane przez władze komunistycznego Związku 
Radzieckiego zsyłki wielu tysięcy Polaków, którzy żyli na tzw. kresach 
wschodnich II RP. W ich wyniku doszło do przymusowego wynarodo-
wiania, zwłaszcza autochtonów czy osadników polskich bądź osoby 
podejrzewane o polskość96. Po drugie, przesunięcie granicy wschodniej 
Polski prowadziło automatycznie do dysproporcji ludności pod wzglę-
dem narodowościowym. Tym niemniej pomimo tych zawirowań wojen-
no-politycznych wielu Białorusinów oraz Polaków postanowiło pozostać 
na swoich ziemiach, podkreślając swoją autochtoniczność.

Pierwszy spis ludności w ZSRR z 1959 r. w Republice Białoruskiej 
potwierdzał tylko skutki wydarzeń wymierzonych w ludność polską 
w okresie wojennej okupacji sowieckiej (1939–1941)97. Liczba Polaków 
w tym regionie spadła o około 50%, bo z 1 mln 80 tys. (stan z 1931 r.) 
do 538 881 osób98. Według wyliczeń najwięcej znajdowało się ich w ob-
wodzie grodzieńskim i częściowo mołodeczańskim (7 rejonów), w któ-
rych ogólnie egzystowało 350 914 Polaków na 713 988 wszystkich 
mieszkańców, co stanowiło 49,1% całej ludności99. Następne spisy na-
rodowe w ZSRR (co czyniono w latach 1970, 1979 i 1989 r.) wykazywa-
ły dwie tendencje w Białoruskiej SRS – po pierwsze, zwiększenie się 
mieszkańców narodowości białoruskiej, co było wynikiem dodatniego 
przyrostu demograficznego i po drugie – ogólnym spadkiem ludności 

95 Dotyczyło to zarówno Polaków, jak i Białorusinów z przewagą na rzecz tych 
ostatnich – zob. D. Olszewski, Wątek stosunków polsko-białoruskich w śledztwach 
prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Białymstoku, [w:] J. Milewski i A. Pyżewska (red.), Stosunki polsko-białoru-
skie…, s. 137–141.

96 Akcje te były skrzętnie zaplanowane przez odpowiednie organy ZSRR – J. S. Paw-
łow, Represje wobec osadników polskich z zachodnich obwodach Białorusi, [w:] M. Giże-
jewska i T. Strzembosz (red.), Społeczeństwo białoruskie…, s. 372–375. 

97 Okupacja nazistowskich Niemców również przyczyniła się do zmniejszenia lud-
ności polskiej na terenach przypisywanych do Białorusinów. Należy jednak powiedzieć, 
że tak jak Polaków przesiedlano i eksterminowano decyzjami władz sowieckich z tych 
obszarów, to samo dotyczyło w większości Żydów poprzez odpowiednie planowane dzia-
łanie realizowane przez Niemców – zob. P. Eberhardt, Polska ludność…, s. 74. 

98 Por. Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения 
по республикам СССР, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=3 
[22.02.2013].

99 Szerzej: P. Eberhardt, Polska ludność…, s. 79.
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autochtonicznie polskiej. Ta ostatnia – jak zwraca uwagę P. Eberhardt 
– mogła wynikać z różnych czynników i dlatego trudno jest „ocenić, 
w jakim stopniu zmniejszenie się liczby Polaków, którą wykazywały 
spisy ludności (między 1959 a 1989 r. o 121,2 tys.), było wynikiem presji 
władz administracyjnych, a w jakim stopniu wymuszonej lub dobro-
wolnej asymilacji”100. Pomimo różnorakich przyczyn spadku ludności 
polskiej na terytorium Białoruskiej SRS nadal znajdowały się obszary, 
na których ona żyła, a nawet przeważała. W dwóch rejonach – Woronowo 
i Szczuczyn – było odpowiednio 82,9% i 49,8% Polaków, a Białorusinów 
– 10,9% i 40,2%101. W pozostałych dominowali Białorusini, aczkolwiek 
autochtoni polscy stanowili 20–30% zaludnienia102.

Pod uzyskaniu przez Białoruś statusu samodzielnego, niezależnego 
państwa na arenie międzynarodowej, co nastąpiło w 1991 r., przepro-
wadzono dwa spisy ludności – w 1999 i 2009 r. W pierwszym z nich 
narodowość polską zadeklarowało 396 tys. osób (3,9% w skali całego 
kraju), z czego najwięcej procentowo (w stosunku do liczby wszystkich 
mieszkańców danego obwodu) znajdowało się w obwodzie grodzień-
skim, bo 24,8%. W pozostałych mieszkało ich maksymalnie do 2%103. 
Rozpatrując bardziej szczegółowo obwód grodzieński, najwięcej Polaków 
żyło na terenach przylegających do granicy z Rzeczypospolitą, czyli re-
jonach: woronowskim (82,96%), szczuczyńskim (50,51%), a także w cen-
trum – lidzkim (39,52%). W całej reszcie liczby te były bardziej zróżni-
cowane, które oscylowały w widełkach pomiędzy 1,95% (rejon korelicki) 
a 25,58% (rejon zelwieński)104. Drugi spis z 2009 r. – ostatni jaki do tej 
pory zorganizowano – wykazywał bardzo podobne rozmieszczenie auto-
chtonów polskich, z tym że ogólna ich liczba, jak i w poszczególnych rejo-
nach obwodu grodzieńskiego uległa zmniejszeniu. Według tych danych 
w sumie Polaków było 294 549 (3,1% w skali całej Republiki Białorusi), 
natomiast w rejonach obwodu grodzieńskiego (liczącym 21,52% wszyst-
kich mieszkańców) najwięcej żyło w woronowskim (80,77%), szczuczyń-
skim (46,38%) oraz lidzkim (35,28%)105. 

Spadek liczby autochtonów polskich na Białorusi nie budzi większego 
zaskoczenia, gdyż w całym kraju tę tendencję odnotowano (za wyjątkiem 
samego miasta Mińsk). Nie należy też wykluczać, że statystyki te mogą 

100 Ibidem, s. 80–81.
101 Ibidem, s. 85.
102 Por. dane wykazane przez P. Eberhardta – ibidem, s. 85–87. 
103 P. Eberhardt, Polacy na Białorusi w: http://archiwum.wspolnotapolska.org.

pl/?id=pwko01 [23.02.2013].
104 Dane oparto na spisie narodowym z 1999 r. – http://pl.wikipedia.org/wiki/Pola-

cy_na_Bia%C5%82orusi [23.02.2013].
105 Dane oparto na spisie narodowym z 2009 r. – cyt. za: ibidem.
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być wyższe z racji obawy przyznania się do części Polaków do swoich 
korzeni narodowych, ponieważ aktualna władza niewiele ma wspólnego 
z państwem demokratycznym, w którym przestrzegane są podstawowe 
prawa człowieka. Ponadto prawdopodobnie umożliwienie uzyskania tzw. 
Karty Polaka przez część „Białorusinów” pochodzenia polskiego spowo-
dowała zwiększenie ich emigracji do Rzeczypospolitej, choć rządzący 
strony białoruskiej permanentnie wykorzystywanie jej postponują106. 

Białorusinów w Polsce, według powszechnego spisu ludności z 2002 r., 
mieszkało 48 737, którzy w zdecydowanej większości przebywali w woj. 
podlaskim107. Najwięcej żyło ich w samym Białymstoku – 7434 na liczące 
wtedy 291 383 jego mieszkańców. Ponadto w dość dużych diasporach 
przebywali: w gminie miejskiej i wiejskiej Hajnówka – odpowiednio 5954 
na 22 545 ogółu mieszkańców i 2917 (na 4494 osób) oraz gminie miejskiej 
(5602 na 27 115 osób) i wiejskiej (3601 na 7715 osób) Bielsk Podlaski108. 

Przez niespełna następną dekadę od spisu z 2002 r. liczba 
Białorusinów żyjących w Polsce spadła o ponad 2 tys. i wynosi obecnie 
46 tys., z czego 15 tys. identyfikuje się również z polskością109. Ta ostat-
nia liczba podkreśla, że przedwojenna klasyfikacja ludności „tutejszej” 
istnieje również współcześnie, której przywiązanie do określonego re-
gionu jest ważniejsze od tego, pod czyim zwierzchnictwem państwo-
wym ona się znajduje.

Ukraińcy

Relacje polsko-ukraińskie sięgają I połowy XIV w., choć w pol-
skiej historiografii czasów nowożytnych w dużym stopniu zapisała się 
ludność lewobrzeżnej Ukrainy (tj. od rzeki Dniepr), w tym zwłaszcza 
Kozaczyzny110. Zniknięcie Rzeczpospolitej z mapy Europy na skutek 
rozbiorów z II połowy XVIII w. doprowadziło do tego, iż regiony zamiesz-
kiwane w większości (ale nie w całości) przez Ukraińców znalazły się 

106 Szerzej: M. Czerwiński, Karta Polaka. Aspekty polityczne i etniczne, [w:] 
M. Mieczkowska i D. Scholze (red.), Polityczne wymiary etniczności, Kraków 
2009, s. 144–153.

107 Deklarowana narodowość oraz język używany w kontaktach domowych w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002 w: http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_4520_PLK_HTML.htm [23.02.2013].

108 Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r., w: http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_4520_PLK_HTML.htm [23.02.2013].

109 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf, 
s. 106 [23.02.2013].

110 M. Nagielski, Ukraińcy, [w:] M. Kopczyński i W. Tygielski (red.), Pod wspólnym 
niebem…, s. 55–77. 
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pod panowaniem carskiej Rosji oraz cesarskiej Austrii (późniejszych 
Austro-Węgier). To rozbicie odbiło się znacząco na kształtującej się 
wówczas świadomości politycznej Ukraińców od lat 80. XIX w. do wy-
buchu I wojny światowej. W imperium rosyjskim „działacze ukraińscy 
[…] nieustannie byli prześladowani przez tamtejsze władze, co niwe-
lowało owoce ich pracy i zmuszało do emigracji”111 na tereny Galicji 
Wschodniej, będącej we władaniu Austriaków. Tym samym politycz-
ny ośrodek Ukraińców przeniósł się z Kijowa do Lwowa, choć Galicja 
Wschodnia nie stanowiła monolitu etnicznie ukraińskiego, ponieważ 
żyli tam również Polacy, jak i Żydzi. Nie był to obszar ani polski, ani 
ukraiński. Galicja Wschodnia – jak trafnie dowodzi Andrzej Friszke 
– „była to ziemia, na której współistniały trzy języki, religie i kultury. 
Autochtonami byli tu Ukraińcy, Polacy i Żydzi. Ludność wsi była prze-
ważnie ukraińska, choć istniały wyspy polskie. W miastach przeważali 
Polacy i Żydzi”112. Sam zaś Lwów, otoczony obszarami wiejskimi opano-
wanymi przez Ukraińców, w większości zamieszkiwali Polacy i Żydzi, 
a jego kilkusetletnia historia budziła wśród Polaków i Ukraińców sen-
tymenty. Nic zatem zaskakującego, że „rozplątanie tych nakładają-
cych się więzów i uczuć było niemożliwe, rozgraniczenie ludności ukra-
ińskiej i polskiej – niewykonalne”113.

Do ziemi ukraińskich należących do Rosji pod koniec XIX w. zali-
czano dziewięć guberni114. Spośród nich, na poczet dalszej analizy pro-
blematyki ujętej w tytule artykułu, uwaga zostanie skupiona jedynie 
na trzech, czyli: wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Statystyka jedno-
dniowego spisu ludności carskiej Rosji z 1897 r. wykazała, że na tym 
obszarze zwanych Rusią żyło około 9 mln 600 tys. osób115 (a w 1911 r. 
ponad 12 mln116). W trzech wspomnianych guberniach odsetek ludności 
polskiej wynosił: wołyńskiej – 6,2% (184 161 osób), podolskiej – 2,2% 
(69 156), kijowskiej – 1,9% (68 791)117. 

111 W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współcze-
sność, Wrocław 2002, s. 45.

112 A. Friszke, Ukraińskie tradycje polityczne, „Więź” 1991, nr 11/12, s. 13.
113 Ibidem.
114 Były to wołyńska, podolska, kijowska, jaketerynosławska, połtawska, taurydz-

ka, charkowska, chersońska i czernihowska – zob. P. Eberhardt, Przemiany narodowo-
ściowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 1994, s. 18. 

115 Por. tabela 1. Struktura ludności według języka ojczystego oraz wyznania 
na ziemiach ukraińskich należących do Rosji w 1897 r. w: ibidem, s. 20.

116 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913…, s. 2.
117 Zob. ibidem, s. 51. Dane te znacznie odbiegały od stanu rzeczywistego, gdyż 

podane liczby mogły być zaniżone – zob. Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego 
z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915, oprac. E. Strasburger, Warszawa 
1916, s. 7. 
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Opierając się na spisach z przełomu XIX i XX w. (odpowiednio z 1880 
i 1910 r.) przeprowadzonych na tych terenach przez władze austria-
cko-węgierskie, na cztery powiaty: Bielsko, Cieszyn, Frysztat, Frydek, 
tylko w ostatnim przeważała ludność czeska, w trzech pierwszych zaś 
zdecydowanie polska (odpowiednio: 83,5% w 1880 r. i 77,7% w 1910 r.; 
78,6% i 76,8%; 71,8% i 53,5%)167. Natomiast w dwóch miastach na pra-
wach powiatu, tj. Bielsku i Frydeku, przeważała mniejszość niemiecka 
(w 1910 r. było to odpowiednio: 84,3% oraz 52,7%). W sumie, na 4 lata 
przed wybuchem I wojny światowej Śląsk Cieszyński zamieszkiwało 
54,8% Polaków, 27,1% Czechów i 18,1% Niemców168.

Pod koniec I wojny światowej, kiedy widmo klęski państw central-
nych stawało się nieuchronne, wiele narodów pragnęło stworzyć własne 
państwo, najczęściej próbując dokonywać tego metodą „faktów dokona-
nych”. Polegało to na powoływaniu do życia instytucji quasi-państwo-
wych w regionach zamieszkiwanych przez określoną narodowość, gdzie 
kolejnym etapem miało być już tylko formalne zaakceptowanie przez 
państwa zwycięskie panującego status quo na terenach zdominowanych 
etnicznie. Nie było to jednak takie oczywiste, ponieważ wiele obszarów 
zamieszkiwała autochtoniczna ludność różniąca się językowo czy reli-
gijnie. Taka sytuacja m.in. istniała na Śląsku Cieszyńskim, prowadząc 
do tego, że 10 października 1918 r. w Krakowie przedstawiciele trzech 
polskich ugrupowań politycznych (Związek Śląskich Katolików, Polska 
Partia Socjal-Demokratyczna Galicji i Śląska, Polskie Zjednoczenie 
Narodowe), które istniały na terytorium Austro-Węgier, postanowi-
li utworzyć Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, stając się jed-
nocześnie oficjalną reprezentacją Polaków mieszkających na Śląsku 
Cieszyńskim169. 30 października 1918 r. ukazał się manifest tej insty-
tucji, w którym oznajmiono o przynależności tej części Śląska do przy-
szłego państwa polskiego. Ponadto zapowiedziano, że ostateczne 
ustalenie linii demarkacyjnej w Śląsku Cieszyńskim pomiędzy stro-
ną polską a czeską nastąpić powinno poprzez wspólne porozumienie. 
28 października 1918 r. podobny organ zorganizowali Czesi, ponieważ 
w tym właśnie dniu, w Opawie, utworzono Krajowy Komitet Narodowy 
dla Śląska (Zemský národni výbor pro Slezsko), który 3 dni później 
ogłosił, że przejmuje władzę na całym Śląsku. 

Słusznie zwraca uwagę Maria Wanda Wanatowicz, że przejęcie 
owego zwierzchnictwa nad regionem było częściowo mitem, ponieważ 

167 A. Stępniak, Kwestia…, s. 50.
168 Zob. ibidem.
169 M. W. Wanatowicz, Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cie-

szyńskiego w latach 1918–1945, Katowice 1994, s. 14.
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Z kolei w tym samym czasie, ale w Galicji znajdującej się pod zwierzch-
nictwem Austro-Węgier, ludność, która zadeklarowała język polski jako 
język towarzyski, wynosiła ponad 3 mln 500 tys., natomiast język ruski 
około 2 mln 900 tys.118 Biorąc zatem pod uwagę tylko te dwa zestawienia, 
to przy założeniu, iż do tej ostatniej grupy wchodzili zarówno Ukraińcy, 
jak i Rosjanie, można stwierdzić, że Polacy stanowili większość na tym 
obszarze. Dokonując jednak podziału tego regionu na część wschodnią 
i zachodnią, daje się zauważyć, że ta pierwsza zdominowana jest przez 
Ukraińców (z wyjątkiem miasta Lwowa119), druga zaś przez Polaków. 
Tym niemniej istniały również bardziej „zrównoważone” powiaty świad-
czące o swoistej dychotomii autochtonicznej ludności niektórych tere-
nów Galicji. Były to, oprócz wspomnianego powiatu lwowskiego, np. na-
stępujące powiaty: cieszanowski (44,79% Polaków – 53,42% Ukraińców), 
przemyski (47,33% – 48,41%), sanocki (47,89% – 51,65%), tarnopolski 
(46,15% – 51,77%) czy skałacki (50,22% – 49,11%)120. 

Przez następne dziesięciolecia pomiędzy galicyjskimi Polakami 
i Ukraińcami występował bardzo równomierny przyrost (około 10% 
na dekadę), co wskazywały kolejne spisy ludności Austro-Węgier 
z 1900 i 1910 r.121 Wyniki te jednak nie oznaczały, że te powiaty, któ-
re dwie dekady wcześniej posiadały określoną większość danej na-
cji, nadal w nich pozostawały. Biorąc „pod lupę” tylko powyżej wspo-
mniane „zrównoważone” etnicznie powiaty, daje się zauważyć wzrost 
ludności polskiej w stosunku do ukraińskiej, doprowadzając niekie-
dy do swojej minimalnej dominacji. I tak według spisu z 1910 r. tyl-
ko w powiecie cieszanowskim nadal pozostawała większość ludności 
ukraińskiej (51,4% – przy 48,1% Polaków), w pozostałych – stosunek 
Polaków był już wszędzie wyższy: powiat przemyski (52,4% – 44,9%), 
sanocki (54,4% – 45,4%), tarnopolski (51,4% – 48,1%), skałacki (52,0% 
– 47,7%)122. 

Proces ten następował w wyniku polonizacji części Ukraińców, 
a nawet Żydów, Niemców czy Ormian. Mniejszości te, „najpierw 
przyjmowały język polski, a następnie wtapiały się w społeczność 

118 Por. Rocznik statystyki Galicyi wydany przez Krajowe Biuro Statystyczne, 
pod kierunkiem T. Rutowskiego, Lwów 1898, R. V: 1894–1897, s. 3.

119 W przeciwieństwie do samego powiatu lwowskiego (bez Lwowa), gdzie Ukraiń-
ców żyło ponad 50% wszystkich mieszkańców, to w mieście Lwowie dysproporcja była 
odwrotna, ponieważ Polacy stanowili tam 82,75% przy 7,21% Ukraińców (dok. osób 
posługujących się językiem ruskim) – zob. ibidem, s. 13. 

120 Ibidem, s. 13–14.
121 Zob. Podręcznik Statystyki Galicyi wydany przez Krajowe Biuro Statystyczne, 

red. dr T. Pilat, t. IX, cz. 1, Lwów 1913, s. 4. 
122 Zob. ibidem, s. 13–14.
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polską”, co zachodziło zwłaszcza w ośrodkach miejskich123. U pro-
gu I wojny światowej następował jeszcze inny bardzo istotny proces 
na terenie Galicji – szybki wzrost świadomości narodowo-kulturowej 
Ukraińców. Słusznie twierdzi Piotr Eberhardt, że „wielu Polaków 
nie przyjmowało tego do wiadomości, uważając Ukraińców za >masę 
etnograficzną<, a nie za w pełni ukształtowany naród. Tego typu 
poglądy [...] utrudniały wzajemne porozumienie i wciągały oba na-
rody na drogę rywalizacji, a następnie konfliktów”124. Apogeum, 
a zarazem swoistym symbolem tej etnicznej walki, stanowiła obrona 
Lwowa przed Ukraińcami, do której doszło na początku listopada 
1918 r., a zakończyła się dopiero latem 1919 r. ostatecznym sukce-
sem obrońców przy silnym wsparciu odbudowanego już wojska pol-
skiego125. Należy zgodzić się w tym miejscu z opinią Leszka Kani, 
który napisał, że „wielu Polaków było z Ukraińcami spokrewnionych 
lub zaprzyjaźnionych”, a „bitwa o Lwów była prawdziwym dramatem 
dla obu nacji, które wcześniej wiele wycierpiały złego pod austriac-
kimi rządami”126. 

Zanim wschodnia granica II RP ostatecznie się ukształtowała, to 
w relacjach polsko-ukraińskich doszło do kolejnej zapisanej w historii 
niekomfortowej sytuacji politycznej związanej z wojną polską-bolsze-
wicką. Naczelnik Państwa J. Piłsudski, widząc zagrożenie ze strony 
Rosji, wówczas pogrążonej w wojnie domowej, postanowił jak najdalej 
odsunąć wschodnią granicę Rzeczypospolitej, a przy okazji stworzyć 
naddnieprzańskie państwo ukraińskie, mające stanowić dodatkową 
strefę buforową. Pomocny w tym przedsięwzięciu miał być ataman 
Semen Petlura, z którym Piłsudski podjął stosowne rozmowy (od wrze-
śnia 1919 r.) w tej kwestii. Ich rezultatem było podpisanie 21 kwiet-
nia 1920 r. układów: politycznego oraz wojskowego, na mocy których 
„Polska zobowiązała się dopomóc Ukrainie do odzyskania niepodległo-
ści; Ukraina godziła się na granicę z Polską zbliżoną do późniejszej 

123 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa 
1994, s. 60.

124 Ibidem, s. 61; zob. także – L. Kania, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy 
wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 
2008, s. 31. 

125 Literatura poświęcona temu tematowi jest bardzo bogata – Zob. np. A. Choj-
nowski, J. J. Bruski, Ukraina, Warszawa 2006, s. 49–53; M. Łytwyn, Wojna ukraińsko-
-polska 1918–1919 r. – Geneza, przebieg i skutki geopolityczne, [w:] T. Krząstek (red.), 
Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920,Warszawa 2009, s. 145–157. Duży 
wpływ na te wydarzenia miały decyzje Ententy – O. Krasiwśkyj, Ententa a problem 
ukraińskiej i polskiej państwowości w latach 1918–1921, [w:] ibidem, s. 39–51. 

126 L. Kania,W cieniu..., s. 69.
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ryskiej”127. Należy jednak w tym miejscu zgodzić się z twierdzeniem 
J. Pietrzaka, który konstatował, iż „Piłsudskiemu nie chodziło tyle 
o utworzenie silnego państwa ukraińskiego, ileż o osłabienie Rosji po-
przez oderwanie od niej części Ukrainy. Tworzone państwo miało być 
słabe i niezbyt duże”128. 

Ofensywa polska rozpoczęła się jeszcze w tym samym miesiącu, a jej 
punktem kulminacyjnym stanowiło zajęcie Kijowa na początku maja 
1920 r. Znamienne zdają się słowa Piłsudskiego, który w tym czasie 
jednoznacznie powiedział, iż wszystko zależało od samych Ukraińców: 
„Rzecz się tak przedstawia, skoro ja – że się tak wyrażę – jestem tym, 
który Polskę wciągnąłem w to przedsięwzięcie, to mogę powiedzieć, 
że daję teraz Ukraińcom możliwości. Jeśli im się uda, to się uda, nie 
osiągną sukcesu, to nie będą go mieć. Są dwa sposoby, by nauczyć lu-
dzi pływania. Wolę sposób rzucania ich na głęboką wodę i zmuszania 
by pływali. To właśnie robię z Ukraińcami”129. Petlura nie uzyskał jed-
nakże żadnego większego posłuchu wśród swoich rodaków, a późniejsza 
kontrofensywa sowiecka ostatecznie przekreśliła jakiekolwiek szanse 
stworzenia suwerennego państwa ukraińskiego.

Zakończenie wojny polsko-bolszewickiej traktatem ryskim w 1921 r. 
sprawiło, że cała Galicja Wschodnia będąca wcześniej pod władaniem 
Austro-Węgier oraz zachodnia część guberni wołyńskiej znalazły się 
w granicach II RP. Terytoria, na których znajdowała się mniejszość 
ukraińska, wchodziły w skład czterech województw: lwowskiego, wo-
łyńskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. W latach 20. XX w. naj-
więcej ludności żyło w województwie lwowskim, bo około 2 mln 717 tys., 
z czego ponad połowę stanowili Polacy – 1 537 986 osób. Na tym obsza-
rze Ukraińców130 egzystowało prawie 1 mln131. Pozostałe trzy wojewódz-
twa zamieszkiwało ponad milion osób mniej, co sprawiało, że Polacy 
w żadnym z nich nie stanowili większości. Największa dysproporcja po-
między Polakami i Ukraińcami występowała w województwach: wołyń-
skim i stanisławowskim. W pierwszym różnica na korzyść Ukraińców 

127 M. Kukiel, Dzieje Polski…, s. 651; zob. także – C. Grzelak, Polityczne i wojsko-
we uwarunkowania sojuszu polsko-ukraińskiego w 1920 roku (Piłsudski–Petlura), [w:] 
T. Krząstek (red.), Polska i Ukraina…, s. 9––24.

128 J. Pietrzak, Polityka Piłsudskiego wobec Ukrainy w latach 1918–1921, „Impon-
derabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” 2011, nr 3, s. 81.

129 Wywiad z korespondentem „Daily News” z 16 V 1920 r. w: J. Piłsudski, Pisma 
zbiorowe, Warszawa 1937, t. V, s. 158. 

130 W spisie z 1921 r. posługiwano się terminologią „Rusini”. 
131 Zob. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 IX 1921 r. 

Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo lwowskie, t. XXVII, Warszawa 
1927, s. 117.
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wynosiła około 740 tys.132, w drugim około 650 tys.133 Dość wyrównana 
struktura pomiędzy tymi narodowościami występowała jedynie w woje-
wództwie tarnopolskim, ponieważ na 1 428 520 osób Ukraińcy stanowi-
li około 714 tys. przy 642,5 tys. Polakach134. Podobnie jak w przypadku 
większości terenów zamieszkiwanych przez „słowiańskich autochto-
nów” Polacy we wspomnianych czterech województwach zawsze domino-
wali wśród ludności miejskiej, co wynikało głównie ze stosunków zawo-
dowo-kulturowych. Dysproporcja ta pomiędzy „Rusinami” a Polakami 
była parokrotna, np. w samym województwie lwowskim, według spisu 
powszechnego z 1921 r., Polaków było prawie 371 tys., zaś Ukraińców 
zaledwie około 68 tys.135 Jedyne wyjątki to miasta województwa wo-
łyńskiego, w których najwięcej żyło Żydów (113 586 osób), następnie 
Ukraińców (45 544), a dopiero potem Polaków (34 533)136. 

W ciągu następnej dekady we wspomnianych powyżej wojewódz-
twach południowo-wschodnich doszło do zmian demograficzno-etnicz-
nych. W dwóch województwach: stanisławowskim i wołyńskim nadal 
większość mieszkańców stanowili Ukraińcy, z tym że ich odsetek znacz-
nie się zwiększył. W pierwszym z nich było ich 1 018 878, co oznacza-
ło, że różnica pomiędzy ludnością ukraińską a polską wynosiła już 
686 703 osób, czyli o 36 tys. więcej w porównaniu ze spisem z 1921 r.137 
W drugim zaś żyło 1 426 872 Ukraińców, sprawiając, iż było ich więcej 
o ponad 1 mln niż Polaków, a sama dysproporcja pomiędzy tymi nacjami 
wzrosła w stosunku do poprzedniego dziesięciolecia o 340 tys.138 W sumie 
na 23 powiaty z obu województw Polacy nigdzie nie stanowili większości, 
jedynie dominowali w większych miastach, takich jak np. Stanisławów, 
Stryj, a czasami ustępowali tylko mniejszości żydowskiej139.

132 Por. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 IX 1921 r. 
Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo wołyńskie, t. XXIII, Warszawa 
1926, s. 62.

133 Zob. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 IX 1921 r. 
Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo stanisławowskie, t. XXVIII, 
Warszawa 1927, s. 78. 

134 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 IX 1921 r. Mieszkania, 
ludność, stosunki zawodowe. Województwo tarnopolskie, t. XXIX, Warszawa 1927, s. 82.

135 Pierwszy powszechny spis..., Województwo lwowskie, s. 118.
136 Por. Pierwszy powszechny spis..., Województwo wołyńskie, s. 63. 
137 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 

domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo stanisławowskie, „Statystyka Pol-
ski”, Warszawa 1938, seria C, z. 65, s. 22.

138 Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa 
domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo wołyńskie, „Statystyka Polska”, 
Warszawa 1938, seria C, z. 70, s. 22.

139 Występowało to zwłaszcza w woj. wołyńskim. Były to takie miasta jak np. Ko-
wel, Łuck, Równe, Wodzimierz – zob. ibidem, s. 28–29.
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Z kolei w dwóch pozostałych województwach, czyli tarnopolskim 
i lwowskim, sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej. W wojewódz-
twie tarnopolskim, w przeciwieństwie do początku lat 20. XX w., najwię-
cej już było Polaków, bo 789 114, a Ukraińców – 728 135140, a na 17 po-
wiatów 9 było „polskich”: Kamionka Strumiłowa, Podhajce, Zbaraż, 
Zborów, Złoczów, Przemyślany, Skałat, Tarnopol, Trembowla. W czte-
rech ostatnich Polaków egzystowało dwu-, a nawet trzykrotnie więcej 
niż Ukraińców141. Jeszcze lepiej, pod względem etnicznie polskim, wy-
glądała sytuacja w województwie lwowskim. Tam na 3 127 409 miesz-
kańców (licząc wraz z miastem Lwów) ponad połowę, bo 1 805 035 an-
kietowanych podczas powszechnego spisu z 1931 r., stanowiła ludność 
polska, natomiast ukraińska 1 067 110142. Warto dodać, że na 26 powia-
tów tego województwa aż 16 było „polskich”, a w niektórych przewaga 
polskości przytłaczała innych autochtonów. Do nich niewątpliwe na-
leży zaliczyć powiaty: Brzozów (Polaków: 68 149; Ukraińców: 10 677), 
Jarosław (120 429 – 20 993), Kolbuszowa (69 565 – 62), Krosno (93 691 
– 14 666), Łańcut (92 084 – 2690), Nisko (60 602 – 115), Przeworsk 
(58 634 – 306), Rzeszów (178 897 – 963), Tarnobrzeg (67 624 – 93)143. 
Do tej grupy powiatów wypada także dołączyć samo miasto Lwów, 
w którym na 312 231 mieszańców Polaków było 198 212, Żydów – około 
75 tys., a Ukraińców blisko 35 tys.144 

Zmiany te, które nastąpiły na przestrzeni dekady, wynikały z dwóch 
przyczyn. Po pierwsze, szeroko zakrojona akcja osiedleńcza zorgani-
zowana przez administrację polską, zwłaszcza wojskową145. Po dru-
gie, prawdopodobnie częściowa migracja społeczeństwa ukraińskiego 
na tereny bardziej im „przyjazne” kulturowo, którym były województwa 
wołyńskie i stanisławowskie. Te demograficzne roszady doprowadziły 
do tego, że „obie narodowości uważały, że są gospodarzami we własnym 
kraju [...] Ukraińcy, posiadając przewagę liczebną, traktowali ten ob-
szar jako historycznie ruski (ukraiński), a etnicznie ukraiński. Mieli 

140 Por. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodar-
stwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo tarnopolskie, „Statystyka 
Polski”, Warszawa 1938, seria C, z. 78, s. 26.

141 Szerzej: ibidem, s. 33–36.
142 Zob. zestawienia statystyczne sporządzone osobno dla województwa lwowskiego 

i miasta Lwowa, tj. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i go-
spodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lwowskie bez Miasta 
Lwowa, „Statystyka Polski”, Warszawa 1938, seria C, z. 68, s. 32 oraz Drugi powszechny 
spis ludności z dnia 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosun-
ki zawodowe. Miasto Lwów, „Statystyka Polski”, Warszawa 1937, seria C, z. 58, s. 11.

143 Drugi powszechny..., Województwo lwowskie bez miasta Lwowa, s. 41–41.
144 Drugi powszechny..., Miasto Lwów, s. 11.
145 Zob. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe..., s. 102.
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w tym dużo racji, ale – jak trafnie zauważa Piotr Eberhardt – nie brali 
pod uwagę faktu, że ludność polska była również ludnością autochto-
niczną, mającą podobne prawa do tej ziemi”146. Problem polegał jednak 
na tym, że Polacy posiadali już swoje niepodległe państwo, a Ukraińcy 
dopiero o nie walczyli.

W tym samym okresie, na terenie Ukraińskiej Republiki Radziec-
kiej, będącej częścią składową ZSRR, mieszkali również Polacy. Nie 
było ich tylu co Ukraińców w II RP, bo zaledwie 476 tys., choć według 
danych ze spisu z 1926 r. tylko 45% zadeklarowało język polski jako 
ojczysty. Reszta posługiwała się językiem ukraińskim, co świadczyło 
o większej ukrainizacji niż rusyfikacji mniejszości polskiej147. Przepro-
wadzenie spisu w 1926 r. przez władze sowieckie uwidoczniły również 
pewne tereny, na których koncentrowała się ludność pochodzenia pol-
skiego w okręgu wołyńskim i płoskirowskim. W konsekwencji dopro-
wadziło to do utworzenia, na przełomie lat 20. i 30. XX w., polskie-
go rejonu narodowościowego znajdującego się wokół Dołbysza, który 
w późniejszym czasie przemianowano na Marchlewsk. Od tej pory re-
jon „Marchlewszczyzny” (bo tak ten rejon zaczęto określać) zamieszki-
wało aż 71% Polaków148. 

Stosunki polsko-ukraińskie149 w okresie dwudziestolecia nie były 
najlepsze. Polacy bowiem konkurowali z Ukraińcami na dwóch płasz-
czyznach – międzynarodowej i wewnętrznej. Pierwsza z nich polegała 
na upatrywaniu przez Ukraińców szans w odzyskaniu niepodległo-
ści w rewizji traktatu wersalskiego, który ustalał powojenny świat. 
„Sojusznikiem” w osiągnięciu tego celu stały się Niemcy niekryją-
ce wręcz niezadowolenia z ładu europejskiego ustalonego na konfe-
rencji paryskiej. Punktem zbieżnym więc dla Niemców i Ukraińców 
było unicestwienie Polski, na gruzach której ci pierwsi odzyskaliby 
swoje utracone ziemie, a drudzy zbudowaliby suwerenne państwo. 
Trudno się zatem dziwić, że przez cały okres międzywojnia współ-
praca niemiecko-ukraińsko kiełkowała i rozwinęła się, aby osiągnąć 
swoje apogeum podczas II wojny światowej150. Druga sfera – we-
wnętrzna – polegała na sytuacji Ukraińców w II RP. Stanowili oni 

146 Ibidem, s. 99.
147 Zob. P. Eberhardt, Polska ludność..., s. 182.
148 Ibidem, s. 183.
149 W niektórych kręgach konserwatystów polskich uważano, że istnieje tylko „na-

ród rusiński” skupiający w sobie wiele innych mniejszych (Łemków, Bojków, Huculów). 
„Naród ukraiński” został zaś sztucznie stworzony przez Austriaków – szerzej: W. Mich, 
Problem mniejszości…, s. 180; K. Zełenko, Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 21.

150 Szeroko o tej współpracy można przeczytać w: C. Partacz, K. Łada, Polska wobec 
ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, Toruń 2003.
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dobrze zorganizowaną społecznie i politycznie mniejszość, która ule-
gała systematycznemu scaleniu poprzez źle dobrane działania władz 
polskich. Trafnie reasumuje to Kazimierz Podlaski, który stwierdził, 
iż „społeczny ruch ukraiński przez całe dwudziestolecie był hartowa-
ny przeciwnościami, które stwarzali mu Polacy [...] Dało to, jak mia-
ło się okazać, rezultaty znakomite dla ukraińskiego... scementowania 
i aktywizacji. Ponieważ jednak – jak konstatuje Podlaski – hartowa-
nie z reguły nie jest zabiegiem miłym dla hartowanego, więc niena-
wiść do Polski rosła”151. 

Wybuch II wojny światowej całkowicie przewrócił istniejącą sytu-
ację demograficzną na ziemiach polskich. Niemiecko-sowiecka oku-
pacja zapoczątkowała niespotykaną dotąd skalę okrucieństwa wo-
bec społeczeństwa polskiego oraz mniejszości etnicznych (np. Żydów, 
Cyganów). Permanentne ludobójstwo, przymusowe wysiedlenia, nie-
przestrzeganie podstawowych zasad konwencji wojennych – to wszyst-
ko odbiło się na strukturze narodowościowej na obszarach wciąż na-
leżących do Polski. Częściowym dowodem na to były niepublikowane 
oficjalnie dane ze spisu ludności z 1 marca 1943 r. przeprowadzonego 
przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie, w tym również w tzw. 
Dystrykcie Galicja, w skład którego wchodziły byłe województwa: tar-
nopolskie, stanisławowskie i część lwowskiego152. Organizacja tego 
przedsięwzięcia zmobilizowała społeczeństwo ukraińskie do większej 
aktywności politycznej, chcąc z jednej strony podkreślić swoją odręb-
ność, z drugiej zaś wykazać większą liczebność nad Polakami na tych 
terenach. Tylko w tych 3 województwach, w porównaniu ze spisem 
z 1931 r., odnotowano spadek ludności polskiej od 27,98% (woj. lwow-
skie) do nawet 51,17% (woj. tarnopolskie). Ogółem w całym dystryk-
cie liczba Polaków zmniejszyła się o prawie 41%, „podczas gdy liczba 
Ukraińców w tym samym czasie wzrosła [...] o 14,22%”153. W samych 
miastach położonych na tych terenach także zmniejszyła się liczba 
autochtonów polskich, z tym iż była ona stosunkowo mniejsza niż 
na terenach wiejskich154. 

Po zakończeniu II wojny światowej i przesunięciu polskie-
go terytorium na Zachód, opierając jego wschodnią granicę na rze-
ce Bug, cały obraz demograficzny uległ zmianie. Oprócz „ludzkiego 

151 K. Podlaski [B. Skaradziński], Białorusini..., s. 97.
152 W Dystrykcie Galicja zabrakło województwa wołyńskiego i część lwowskiego 

– szerzej: G. Hryciuk, J. Stoćkyj, Studia nad demografią historyczną i sytuacja religijną 
Ukrainy, Lublin 2000, s. 10–12. 

153 Ibidem, s. 41.
154 Ibidem, s. 42.
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żniwa”, jakie zebrała sama wojna155, wpływ również na to miały wy-
darzenia powojenne. Liczne „repatriacje” Polaków z ZSRR do Polski, 
jak i Ukraińców w stronę przeciwną znalazły swoje odzwierciedlenie 
w statystykach. W Ukraińskiej Republice Radzieckiej, według spisu 
powszechnego z 1959 r. zorganizowanego przez władze ZSRR, mniej-
szość polska liczyła zaledwie 363,3 tys. osób na prawie 42 mln miesz-
kańców. Najliczniejsza grupa polskiej ludności znajdowała się w ob-
wodzie żytomierskim (103 tys., czyli 6,4%), chmielnickim (dawnym 
płoskirowskim: 70,1 tys. – 4,4%), lwowskim (59,1 tys. – 2,8%), tar-
nopolskim (23,5 tys. – 2,2%), winnickim (20,8 tys. – 1%), stanisławo-
wskim (10,4 tys. – 1%)156. 

Kolejne spisy przeprowadzane w latach 1970, 1979 i 1989 wykazy-
wały spadek ludności polskiej o blisko 40 tys. na dekadę. Odsetek ten 
wynosił odpowiednio przy następnych spisach 295,1 tys. (0,6% ogółu 
ludności), 258 tys. (0,5%), 219,2 tys. (0,4%). Ostatni spis zorganizowany 
po raz pierwszy w niepodległej Ukrainie wykazał, że jest tam 144,1 tys. 
Polaków, czyli o 34,2% mniej niż 1989 r.157 Pod względem rozmieszcze-
nia nie zmieniło się nic w porównaniu z latami powojennymi. Nadal 
najbardziej „polski” pozostawał obwód żytomierski (49 tys.), chmiel-
nicki (23 tys.) i lwowski (18,9 tys.). Niewątpliwie na ten systematycz-
ny spadek miała i wciąż ma jedna zasadnicza przyczyna – asymilacja 
ludności polskiej ze społeczeństwem ukraińskim. Tym niemniej istnie-
nie Polaków na Ukrainie i przyznawanie się ich do „polskości” stanowi 
współczesne świadectwo ich autochtonicznego charakteru. 

W powojennej Polsce ogromny wpływ na rozmieszczenie Ukraińców 
miała przeprowadzona w kwietniu 1947 r. akcja „Wisła”. Trwające trzy 
miesiące przymusowe przesiedlenia Ukraińców (oraz rodzin powiąza-
nych z Ukraińcami czy też pochodzenia łemkowskiego) z województw 
rzeszowskiego i lubelskiego, a także częściowo krakowskiego stanowiły 
odpowiedź na akty terroru ukraińskich nacjonalistów, które zapobiec 

155 W tym zbrodnicza działalność ukraińskich nacjonalistów wobec ludności pol-
skiej – literatura na ten temat jest bardzo bogata – zob. np. C. Partacz, Założenia 
ideologiczne budowy nacjonalistycznego państwa ukraińskiego według założeń OUN, 
[w:] Akcja „Wisła”. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. Materiały konferencji naukowej 
zorganizowanej 23–24 lutego 2007 r. w Przemyślu, Przemyśl 2007, s. 9–32; G. Motyka, 
Za niepodległą Ukrainę. Działalność OUN-UPA w latach 1929–1954, [w:] Między Odrą 
i Dnieprem. Wyznania i narody, Gdańsk 1997, s. 183–197.

156 W pozostałych obwodach, takich jak: Miasto Kijów, czerniowiecki, dniepro-
pietrowski, kijowski, rowieński odsetek ludności polskiej nie przekraczał nawet 1% 
– por. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe..., s. 198–199.

157 Zob. http://www.wspolnota-polska.org.pl/indexd3a1.html?id=kw1_3_01 
[02.04.2013].
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miały „repatriacjom” zza wschodnią granicę. Z planowanych 80 tys. 
osób, które obejmowała ta operacja, ostateczna liczba wzrosła do około 
150 tys.158 Najczęstszym kierunkiem przesiedleń były tereny tzw. Ziem 
Odzyskanych rozciągających się wzdłuż granicy zachodniej oraz obsza-
ry dawnych Prus Wschodnich, które w większej części znalazły się ad-
ministracyjnie w Polsce. Regiony te nie były przypadkowe, ponieważ 
z jednej strony przesiedlenie na te tereny przeradzało się w akcję osie-
dleńczą ziem opuszczonych przez Niemców, z drugiej zaś powodowa-
ło rozproszenie nacjonalistycznego aktywu ukraińskiego, co „usunęło 
ewentualną groźbę dezintegracji państwa polskiego w przyszłości”159. 

Do końca wieku XX w narodowych spisach powszechnych nie 
uwzględniano narodowości, co niewątpliwie utrudnia bliższe osza-
cowanie liczby Ukraińców w Polsce. Dopiero w 2002 r., kiedy wzięto 
pod uwagę ten czynnik, okazało się, że mniejszość ta liczy blisko 31 tys. 
(łemkowska – prawie 6 tys.)160. Najliczniej zgromadzeni byli w woj. 
warmińsko-mazurskim, bo ponad 12 tys., w sporej liczbie występowali 
w zachodnio-pomorskim (około 4 tys.), pomorskim (około 3 tys.), pod-
karpackim (ponad 3,2 tys.), podlaskim (blisko 1,5 tys.) oraz w dolnoślą-
skim (ponad 1,8 tys.). 

Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. mniej-
szość ukraińska w Polsce liczy 51 tys., z czego 21 tys. identyfikuje się 
również z Polską161. Pod względem rozmieszczenia w ciągu dekady nic 
nie uległo zmianie. Dane te świadczyły, że skutki akcji „Wisła” nie zosta-
ły przezwyciężone, a ludność ta wkomponowała się w polskie społeczeń-
stwo, nadal wciąż pamiętając o swoich autochtonicznych korzeniach. 
Daje się jednak zauważyć, iż aktywność mniejszości ukraińskiej jest 
zdecydowanie większa na pograniczu polsko-ukraińskim, czyli w wo-
jewództwie podkarpackim, niż w innych regionach Rzeczypospolitej. 
Dzieje się tak, nie tyle z pobudek czysto politycznych (chociaż i takich 
nie należy odrzucać), ile z powodów społeczno-ekonomicznych, ponie-
waż stanowi ona podstawowy element łączący imigrantów ukraińskich 
z lokalnym społeczeństwem polskim.

158 Por. B. Bobusia, Warunki przesiedlenia w ramach akcji „Wisła”, [w:] Akcja „Wi-
sła”. Przyczyny..., s. 205; A. Chojnowski, J.J. Bruski, Ukraina, s. 175.

159 Z. Konieczny, Przyczyny i skutki operacji „Wisła”, [w:] Akcja „Wisła”. 
Przyczyny..., s. 195.

160 Zob. tab. 2 Ludność według deklaracji narodowościowej i posiadania obywatel-
stwa polskiego w 2002 r. w: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm 
[02.04.2013].

161 Por. tab. 2 Ludność według rodzaju i kolejności identyfikacji narodowo-etnicz-
nych – wyniki NSP 2011 w: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_na-
rodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf [02.04.2013].
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Przeszłość historyczna jest wciąż obecna w świadomości obu nacji, 
co zapewne podświadomie przekłada się na relacje polsko-ukraińskie. 
Trudno więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem Dariusza Wojakowskiego, 
iż nie znany jest dalszy kierunek tych stosunków, „z jednej strony, zmiany 
tożsamościowe [Ukraińców – przyp. G.K.] – odejście od wizji mniejszości 
jako „oblężonej twierdzy” – mogą być podstawą budowania partnerskich 
relacji z grupą dominującą. Z drugiej zaś strony, wzrost aktywności 
kulturalnej i społecznej w szerszym środowisku regionalnym może być 
– już bez związków z ukraińską zmieniającą się tożsamością – uznany 
przez niektórych Polaków jako ukrainizacja pogranicza”162. 

czesi

Stosunki polsko-czeskie sięgają kilkuwiekowej tradycji163, a histo-
ria społeczno-polityczna lat międzywojnia szczególnie odcisnęła swo-
je piętno na dalsze ich relacje. Na początku bowiem tego okresu oba 
narody walczyły o odzyskanie niepodległości, a ich punktem konflik-
towym stało się Zaolzie164, będące subregionem Śląska Cieszyńskiego, 
który od wielu pokoleń zamieszkiwała ludność różnej narodowości, 
np. także niemieckiej. Oprócz różnorodnej struktury narodowościowej 
Śląska Cieszyńskiego specyfiką było również istnienie wielu dialektów 
językowych. Jak zwraca uwagę Andrzej Stępniak, „w przeważającej 
części obszaru [...] dominował miejscowy dialekt śląsko-polski, prze-
kształcający się stopniowo w narzecze śląsko-czeskie”, które to „wystę-
powało na stosunkowym wąskim pasie wzdłuż granicy z Morawami, 
w części zachodniej i północno-zachodniej regionu, przeważając zdecy-
dowanie w powiatach Frydek (97,3% mieszkańców) i Polska Ostrawa 
(79,9%)”165. Należy jednak podkreślić, biorąc pod uwagę cały region 
Śląska Cieszyńskiego, że dominował język polski, czeski oraz niemiecki 
(ten ostatni np. w Bielsku166). 

162 D. Wojakowski, Pogranicze polsko-ukraińskie a wyzwania XXI wieku, [w:] M. Szme-
ja (red.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków 2008, s. 84.

163 Zob. H. Rusek, Religia i polskość na Zaolziu, Kraków 2002, s. 49–52.
164 Terminologia „Zaolzia” bardziej funkcjonuje wśród społeczeństwa polskiego niż 

czeskiego, co niejednokrotnie komplikuje „wspólne uchwycenie charakteru regionu” – zob. 
G. Gąsior, Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–1920, Warszawa 2008, s. 2. 

165 A. Stępniak, Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec 
XIX i w początkach XX wieku (do roku 1920), Katowice 1986, s. 47–48.

166 Szerzej: J. Chlebowczyk, Świadomość społeczna i narodowa na Śląsku Cie-
szyńskim w drugiej połowie XIX wieku, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1967, 
t. 8, s. 153.
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Krajowy Komitet Narodowy dla Śląska posiadał „wpływy tylko w po-
wiecie rydeckim i części frysztackiego”170. Zaistnienie dwóch zbliżonych 
ideowo ciał sprawiło, że na początku listopada 1918 r. doszło między nimi 
do wstępnego porozumienia w kwestii podziału wpływów na Śląsku 
Cieszyńskim. Na podstawie etnicznego kryterium strona polska objęła 
swoim zwierzchnictwem powiat bielski, cieszyński i część frysztackiego, 
cała reszta znalazła się w rękach Czechów (państwa czechosłowackie-
go). Jak dość szybko okazało się, podział ten stał się bardzo niestabilny, 
ponieważ w wyniku ofensywy wojsk czeskich (23 stycznia 1919) zajęto 
znaczną część „polskiego” Śląska Cieszyńskiego. Agresja ta stanowiła 
odpowiedź na zbliżające się wybory do Sejmu Ustawodawczego RP171, 
które zamierzano także przeprowadzić na spornym terenie, niezależ-
nie od tego w czyim władaniu ono się znajdowało. Po tygodniu nastą-
piło zawieszenie broni, po którym wojska czeskie częściowo się wyco-
fały (pod naciskiem państw Ententy), a ustaleniem nowego rozdziału 
Śląska Cieszyńskiego podjęła się Rada Najwyższa współpracująca 
z Międzysojuszniczą Komisją, które funkcjonowały w ramach trwają-
cych obrad Konferencji paryskiej. Pomimo ich wysiłków nie udało się 
wyznaczyć nowej linii demarkacyjnej, toteż postanowiono, aby strona 
polska i czeska wspólnie ją ustaliły172. Jednakże brak porozumienia 
w tej kwestii sprawił, że 11 września 1919 r. Rada Najwyższa zapo-
wiedziała organizację plebiscytu m.in. na Śląsku Cieszyńskim. Dalsze 
dzieje pokazały, że nigdy on się nie odbył, ponieważ 28 lipca 1920 r. 
Konferencja Ambasadorów (był to międzynarodowy organ wykonawczy 
likwidujący skutki I wojny światowej) podzieliła Śląsk Cieszyński, sa-
tysfakcjonując tylko władze czechosłowackie. Trudno się dziwić, iż stro-
na polska „poświęciła” te tereny bez walki, gdyż w tym właśnie czasie 
odpierała ofensywę bolszewicką zbliżającą się do Warszawy. Zgodzić się 
zatem wypada z konstatacją Marka Kazimierza Kamińskiego, który 
stwierdził, że „28 VII 1920 r. pewien etap w stosunkach między Polską 
a Czechosłowacją dobiegł końca, co wcale nie oznaczało likwidacji kon-
fliktu między tymi państwami”173.

Na mocy decyzji Konferencji Ambasadorów w granicach II RP zna-
lazł się powiat bielski i część powiatu cieszyńskiego z Cieszynem (któ-

170 Ibidem, s. 15.
171 Termin wyborów – 26 I 1919 r. – wyznaczał dekret z 28 XI 1918 r. o ordynacji 

wyborczej do Sejmu Ustawodawczego – zob. Dz.Pr. P.P. 1918, nr 18, poz. 46; zob. także: 
K. Kacperski, System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2007, s. 71–106.

172 Szerzej: M.K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 
2001, s. 77–179.

173 Ibidem, s. 336.
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ry wchodził w skład województwa śląskiego), natomiast na terytorium 
I Republiki Czechosłowackiej pozostawiono większy i bardziej uprze-
mysłowiony obszar Śląska Cieszyńskiego. Ustalenie nowego podziału 
sprawiło, że ludność tego regionu sztucznie podzielono, a „posługu-
jąc się najczęściej stosowanymi kategoriami – jak doskonale wyraziła to 
Joanna Januszewska-Jurkiewicz – można tę polską mniejszość opisać 
jako mającą charakter historyczny i autochtoniczny, osiadłą na terenie 
przygranicznym”174.

Spis ludności Czechosłowacji, który zorganizowano w 1921 r. z po-
wodów propagandowych, został w pewien sposób zafałszowany175, dla-
tego też ich wyniki nie są wiarygodne. Niemożliwe jest bowiem, aby 
przez 11 lat (od spisu austro-węgierskiego z 1910 r.) na części Śląska 
Cieszyńskiego należącej do Czechosłowacji liczba ludności polskiej 
zmniejszyła się o prawie 70 tys., by „oficjalnie” stanowić zaledwie 25,4% 
całej społeczności tego regionu176. Obiektywne szacunki wskazywały, 
iż wynosiła ona jednak około 150 tys.

Z kolei według spisu ludności w Polsce w tym samym roku na Śląsku 
Cieszyńskim żyło 144 671 osób, z czego 110 659 przyznawało się do na-
rodowości polskiej, 29 010 do niemieckiej, a do czeskiej zaledwie 402 
mieszkańców. Podobnie jak w województwie poleskim ankieterzy w ru-
bryce uwzględnili narodowość „tutejszą”, do której przyznała się tylko 
1 osoba177. Tak skromna liczba „tutejszych” prawdopodobnie świadczyła 
o większej świadomości narodowej Ślązaków Cieszyńskich oraz chęci 
pokazania polskiego charakteru żyjących tam autochtonów. Kolejny 
powszechny spis ludności z roku 1931 pokazał tendencję spadkową lud-
ności czeskiej, ponieważ w powiecie cieszyńskim i bielskim naliczono 
ich tylko 179, przy ogólnym wzroście liczby tamtejszych mieszkańców 
o 1,5 tys.178 

Rok 1938 był przełomowy w relacjach polsko-czechosłowackich. 
Władze II RP, wykorzystując ekspansywną politykę III Rzeszy w sto-
sunku do Czechosłowacji pod koniec września 1938 r. (tzw. Konferencja 
monachijska), wysunęły ultimatum praskiemu rządowi o oddanie 
Zaolzia. Ten nie bez sprzeciwów uległ żądaniom Rzeczypospolitej, 
więc na początku października tego roku obszar liczący około 830 km2 

174 J. Januszewska-Jurkiewicz, Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa pol-
skiego (1925–1937), Katowice 2001, s. 23.

175 Dotyczy to również spisu z 1930 r. – zob. M. W. Wanatowicz, Historia..., s. 161.
176 Ibidem, s. 160.
177 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 IX 1921 r. Miesz-

kania. Ludność. Stosunki zawodowe. Śląsk Cieszyński, t. XXX, Warszawa 1927, s. 38.
178 Liczba osób żyjących na Śląsku Cieszyńskim znajdującym się w granicach Pol-

ski wynosiła 146 003 – ibidem.
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znalazł się w jej granicach. Po stronie czechosłowackiej „z obszaru hi-
storycznego Śląska Cieszyńskiego pozostała tylko część powiatu fry-
deckiego i Śląska Ostrawa”179. Przyłączenie Zaolzia do województwa 
śląskiego miało swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Pierwsze 
polegały na wzroście wskaźników gospodarczych i poprawie sytuacji po-
lityczno-kulturalno-społecznej Polaków, którzy przez dwie dekady znaj-
dowali się pod rządami Czechosłowacji. Do drugich należała antyczeska 
propaganda administracji polskiej skutkująca znaczną migracją auto-
chtonów czeskich do swoich państw180. W marcu 1939 r. Czechosłowację 
zaczęli okupować Niemcy, by pół roku później rozpętać II wojnę świato-
wą, której pierwszą „ofiarą” była Polska.

Zakończenie wojny w 1945 r. nie rozwiązywało problemów gra-
nicznych polsko-czechosłowackich. Pomimo tego, że oba państwa 
znalazły się w sferze wpływów ZSRR, to na nowo zaczęły ścierać się 
o Zaolzie, jak i o niektóre obszary Ziemi Kłodzkiej, którą sukcesyw-
nie opuszczała ludność niemiecka. Dopiero reakcja „Wielkiego Brata” 
sprawiła, iż 13 czerwca 1958 r. PRL i Czechosłowacja podpisały porozu-
mienie graniczne. Na jego mocy m.in. przywrócono granicę na Śląsku 
Cieszyńskim z 1920 r.181 W późniejszych latach następowały już tylko 
drobne korekty ułatwiające transport wewnętrzny obu państw oraz ko-
rzystanie z użytków rolnych182. Po rozpadzie w 1993 r. Czechosłowacji 
na dwa odrębne państwa: Republikę Czeską i Słowacką, ich północne 
granice z Polską nie uległy żadnym zmianom.

Według nieoficjalnego spisu z czerwca 1945 r., który dokona-
ła czechosłowacka policja w powiatach czeskocieszyńskim i fryszta-
ckim żyło ponad 63 tys. Polaków183. Nie były to jednak dane wia-
rygodne, ponieważ granice nie zostały ustabilizowane, a ponadto 
okres ten oznaczał się liczną migracją wpływającą na końcowe wy-
niki. Tym niemniej, jak się okazało w 1961 r., podczas powszechne-
go spisu Republiki Czechosłowackiej mniejszość polska stanowiła  

179 M. W. Wanatowicz, Historia…, s. 173.
180 Ibidem.
181 Umowa między PRL a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu 

granicy państwowej, podpisana w Warszawie dn. 13 VI 1958 r., Dz.U. 1959, nr 25, 
poz. 159.

182 W roku 1976 dokonano m.in. cesji wzajemnej – zob. Umowa pomiędzy PRL 
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej 
oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę 
Polskę zapory na Dunajcu, podpisana w Warszawie w dn. 21 III 1975 r., Dz.U. 1976, 
nr 11, poz. 59. 

183 Zob. K. Nowak, Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945–1989, Cieszyn 
2012, s. 94.
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0,5% całego społeczeństwa, czyli 67 552 osób, z czego na Zaolziu 
– 59 211 (20,9% mieszkańców tego regionu)184. Dane te zatem świadczy-
ły o głębokim przywiązaniu mniejszości polskiej do swoich autochto-
nicznych terenów i pomimo zmian demarkacyjnych nadal pozostała 
na nich, tworząc silną i zorganizowaną diasporę. Dalsze lata ukazu-
ją już tylko spadek liczebny mniejszości polskiej w Czechosłowacji 
i później w Czechach. Przeprowadzony spis ludności Czechosłowacji 
w 1970 r. wykazał, że liczba Polaków tam egzystujących wynosiła 
64 074 (0,4% w skali całego społeczeństwa), w tym 56 075 na Zaolziu 
(16% mieszkańców tego regionu). To zmniejszenie wynikało z dwóch 
powodów – asymilacji oraz słabego przyrostu naturalnego185. Od lat 
90. kolejne spisy ludności odnotowują systematyczny spadek mniej-
szości polskiej, w 1991 r. liczyła ona 59 383 osób, w 2001 – 51 968186, 
a w 2011 już tylko 39 269 (w tym najwięcej w Maravskoslezkym kraju, 
bo 28 430)187. Pomimo tego zmniejszania się ludność polska w Czechach 
odznacza się silnymi więzami autochtonicznymi. Dowiodła tego Halina 
Rusek, która przeprowadziwszy stosowne badania, opublikowała ich 
wyniki w swojej monografii. Spośród bowiem „grupy Polaków zaol-
ziańskich 12,5% nie chciało określić, który kraj, region czy środowisko 
jest dla nich ojczyzną. Pozostali jako swoją ojczyznę określili: Czechy 
(29,5%), Zaolzie (23,4%), Polskę (21,9%), Ziemię Cieszyńską (8,9%) 
i inny kraj lub region (4,0%)”188. W tym miejscu warto więc zwrócić 
uwagę, że ponad 31% Polaków żyjących na Zaolziu bardziej identy-
fikuje się ze swoim regionem niż instytucją państwą. Ponadto doda-
jąc, iż jeszcze 12,5% w żaden sposób nie jest w stanie określić swojego 
przywiązania, to grupa „tutejszych” (przyjmując nomenklaturę przed-
wojenną) jest dość pokaźna.

W powojennej Polsce nie było zbyt wiele mniejszości czeskiej. 
Większość (szacuje się nawet, że około 90%), po zakończeniu II woj-
ny światowej, postanowiła wrócić do swojej odrodzonej macierzy 
– Czechosłowacji, inni pozostali w granicach państwa polskiego. 
Ostatnie narodowe spisy powszechne pokazują, że grupa ta jest bardzo 
rozrzucona po Rzeczpospolitej. Znajdują się oni bowiem w wojewódz-
twie łódzkim (gmina Zelów), dolnośląskim (region Kotliny Kłodzkiej), 

184 Ibidem, s. 339.
185 W tym czasie średnia Polaków była 40 lat, a pięćdziesięciolatkowie stanowili aż 

34% całej mniejszości – zob. ibidem, s. 489. 
186 Dane zaczerpnięto ze statystyk czeskich http://www.czso.cz/csu/2005edicni-

plan.nsf/t/D6002FD8F5/$File/kap_I_05.pdf [17 IV 2013].
187 http://notes2.czso.cz/cz/sldb2011/cd_sldb2011_11_12/index_html_files/PVCR062.

pdf [17 IV 2013].
188 H. Rusek, Religia..., s. 157.
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śląskim, mazowieckim. W sumie, w 2011 r. naliczono 3447 osób, z czego 
2176 przyznawało się także do Polski189. Tym, którzy zostali, nikt nie 
odbierze autochtonicznego charakteru, zwłaszcza mieszkającym na po-
graniczu. Wydaje się, że dotyczy to również Czechów żyjących w gmi-
nie Zelów w woj. łódzkim, których przodkowie osiedlili się na tym tere-
nie na początku XIX w., a mieszkając tam już od ponad dwóch wieków 
wkomponowali się w lokalne społeczeństwo, stając się jednocześnie czę-
ścią autochtonów tamtego regionu.

„Mniejszości słowiańskie”, które zostały powyżej w syntetyczny 
sposób zaprezentowane, tworzą obecnie nie tylko państwa na arenie 
międzynarodowej, ale również „swój” autochtoniczny charakter w nie-
których regionach znajdujących się pod „cudzą” władzą. Zmiany teryto-
rialno-demograficzne, które dynamicznie następowały przez pierwsze 
półwiecze XX w., sprawiły, że na wielu terenach przygranicznych, tych 
dawnych nieistniejących i tych obecnych współcześnie, widoczne jest 
zróżnicowanie etniczne. Regiony te odznaczają się wielokulturowością, 
wielowyznaniowością, a czasami nawet charakterystycznym językiem, 
jakim posługują się osoby tam żyjące. Świadectwem tego jest uwzględ-
nienie podczas ostatniego spisu powszechnego w Polsce w 2011 r. gwar 
stosowanych w niektórych domostwach, np. gwara białoruska („ję-
zyk prosty”), gwara pogranicza polsko-białoruskiego czy gwara bia-
łorusko-ukraińska190. Kończąc, należy wspomnieć, iż Polacy, Litwini, 
Białorusini, Ukraińcy oraz Czesi mają swoje wielkie karty historii na-
rodu (państwa), które w różnych czasookresach splatały się ze sobą. 
Tym niemniej, patrząc przez pryzmat mikroskali, przez te wszystkie 
wieki wykreowali oni również historie autochtonów, które w wielu 
przypadkach wciąż czekają na kompleksowe opracowanie naukowe. 
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Dariusz Górecki

realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie 
i mniejszości litewskiej w polsce

Pojęcie mniejszości narodowej nie jest zdefiniowane w prawie mię-
dzynarodowym. W aktach tego prawa używane są także pojęcia mniej-
szości etnicznej, językowej i religijnej. Używa się także pojęć pocho-
dzenia narodowego lub rasowego. Natomiast w prawie polskim pojęcie 
mniejszości narodowej zostało zdefiniowane w ustawie z 6 stycznia 
2005 r. O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regional-
nym1. Według art. 2 ust. 1 tej ustawy mniejszością narodową jest grupa 
obywateli polskich spełniająca łącznie sześć następujących warunków: 
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej 
Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli ję-
zykiem, kulturą lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, 
kultury lub tradycji; 4) ma świadomość swojej historycznej wspólno-
ty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej 
przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
co najmniej od 100 lat; 6) utożsamia się z narodem zorganizowanym 
we własnym państwie.

Pod koniec XX w. w wielu państwach, zwłaszcza europejskich, 
można było zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania polity-
ków problematyką mniejszości narodowych, po części spowodowa-
ny wydarzeniami w ówczesnej Jugosławii. Zagadnienia dotyczące 
ochrony praw mniejszości narodowych regulowane są zarówno w nor-
mach prawa międzynarodowego, systemie Rady Europy i prawa Unii 
Europejskiej oraz prawa wewnętrznego poszczególnych państw. 
Aktem o niezmiernie istotnym znaczeniu dla omawianego zagad-
nienia jest Karta Narodów Zjednoczonych. Karta stała się punktem 
wyjściowym dla dalszych regulacji, czego przykładem są Pakt praw 
obywatelskich i politycznych oraz Deklaracja praw osób należących 

1 „Dziennik. Ustaw” 2005, nr 17, poz. 141.
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do narodowych lub etnicznych, Religijnych i Językowych Mniejszości 
uchwalona 10 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 
Niezależnie od norm powszechnego prawa międzynarodowego po-
trzeba ochrony praw mniejszości narodowych na naszym kontynencie 
doprowadziła do ukształtowania się europejskiego systemu ochrony 
praw człowieka, na który składają się systemy prawne Rady Europy 
i Unii Europejskiej. Znalazło to wyraz m.in. w takich aktach, jak 
Europejska konwencja praw człowieka, Europejska konwencja ramo-
wa o ochronie mniejszości narodowych, Europejska karta języków 
regionalnych lub mniejszościowych oraz w działalności Komitetu 
Ministrów Rady Europy i Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy. 
Ochrona praw mniejszości narodowych znajduje swe odzwiercie-
dlenie także w systemie prawnym Unii Europejskiej (np. trak-
tat lizboński), zwłaszcza w dość licznych rezolucjach Parlamentu 
Europejskiego czy dyrektywie 2000/43/WE, wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie raso-
we lub etniczne.

Problematyka ochrony praw mniejszości narodowych w prawie 
międzynarodowym, systemie Rady Europy i prawie Unii Europejskiej 
doczekała się bogatej literatury i nie będzie przedmiotem moich rozwa-
żań2. Natomiast kluczowe znaczenie dla omówienia problemu wskaza-
nego w tytule ma dwustronna umowa: Traktat między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedz-
kiej współpracy, sporządzony w Wilnie 26 kwietnia 1994 r.3 Oprócz 
Traktatu oba państwa zawarły jeszcze szereg innych aktów dwustron-
nych m.in. umowę rządową z 17 grudnia 1998 r. o współpracy w dziedzi-
nach kultury, oświaty i nauki4.

2 Np. S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001; 
G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warsza-
wa 2000; G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011; 
J. Sozański, Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnoto-
wym, Warszawa 2002, R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publicz-
ne, Warszawa 2005; B. Banaszak i inni, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 
2003; B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice 1996; P. Da-
ranowski, Prawa mniejszości w powszechnym prawie międzynarodowym, [w:] D. Gó-
recki (red.), Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa 
i praktyki, Toruń 2009, s. 29–68; K. Witkowska-Chrzczonowicz, Sytuacja mniejszości 
narodowych w systemie Rady Europy i prawie Unii Europejskiej, [w:] ibidem, s. 71–100; 
J. Szmyt, Konstytucyjna ochrona mniejszości narodowych w świetle zobowiązań między-
narodowych Polski, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III, s. 63–78.

3 Dz.U. 1995, nr 15, poz. 71. 
4 ,,Monitor Polski” 2002, nr 31, poz. 491.
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Występowanie diaspor narodowych spowodowane jest przesunię-
ciami granic państwowych oraz zjawiskiem emigracji zarówno poli-
tycznej, jak i ekonomicznej. Na przestrzeni wielu wieków można było 
zaobserwować na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego proces 
wzrastania liczebności ludności polskiej. Początek temu zjawisku 
dała przymusowa kolonizacja tych obszarów przez Polaków jeszcze 
za czasów Litwy pogańskiej. Składały się na nią tysiące jeńców wo-
jennych uprowadzonych z ziem polskich przy okazji najazdów wojsk 
litewskich. Natomiast po przyjęciu chrztu przez Litwę osiedlali się tam 
z Polski księża i zakonnicy oraz rzemieślnicy i kupcy. Również – głów-
nie poprzez związki rodzinne – przedstawiciele stanu szlacheckiego. 
Równolegle następował proces polszczenia litewskich książąt i boja-
rów, mających w XIV w. w znacznym stopniu kulturę już nie litewską, 
lecz ruską. W następstwie tych procesów w czasie utraty niepodległo-
ści przez Rzeczpospolitę na obszarach Wielkiego Księstwa szlachta, 
duchowieństwo i mieszczaństwo były polskimi zarówno z poczucia na-
rodowego jak i kultury. Ten stan przetrwał do drugiej połowy XIX w., 
jeśli nie do końca tego stulecia. Ludność polska na tych obszarach ma 
więc charakter autochtoniczny.

W okresie międzywojennym wśród mieszkańców państwa litew-
skiego Polacy stanowili około 10%. Wprawdzie według spisu ludności 
z 17 września 1923 r. (sfałszowanego) Polacy stanowili zaledwie 3,18%, 
to jednak wyniki wyborów tego nie potwierdzały. Na przykład w wybo-
rach do Sejmu z 13 października 1923 r. na polską listę głosowało 7,10% 
wyborców, natomiast w wyborach do Rady Miejskiej w Kownie na li-
sty polskie w czerwcu 1918 r. – 30,37%, a w czerwcu 1921 r. – 28,80% 
ważnie oddanych głosów, podczas gdy oficjalnie Polacy stanowili zale-
dwie 4,5% jego mieszkańców5. W tym okresie Polacy byli najliczniejszą 
grupąnarodowościową na Wileńszczyźnie, natomiast Litwini tworzyli 
stosunkowo niezbyt liczną mniejszość – w 1919 r. w Wilnie to zaledwie 
2,3% mieszkańców6.

Dziś struktura narodowościowa Wileńszczyzny przedstawia się 
całkiem inaczej. Zdecydowały o tym straty wojenne (początkowo oku-
pacja sowiecka, a później niemiecka) oraz zmiana przynależności pań-
stwowej i przeprowadzona w jej następstwie repatriacja – początkowo 
na podstawie układu z 22 września 1944 r. między Polskim Komitetem 

5 W. Wielhorski, Byt ludności polskiej w państwie litewskim. W świetle dochodzeń 
jej praw przed Ligą Narodów, Wilno 1925, s. XX, 5 i 6.

6 Szerzej o składzie narodowościowym ziemi wileńskiej: D. Górecki, Kształtowa-
nie się państwowości polskiej na Wileńszczyźnie po pierwszej wojnie światowej, „Teki 
Historyczne. Cahiers d’Histoire – Historical Papers” 1999, t. XXII, Londyn, s. 193–223.
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Wyzwolenia Narodowego a rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium 
Litewskiej SSR i ludności litewskiej z terytorium Polski, a następnie 
na podstawie umowy z 25 marca 1957 r. między rządem PRL a rządem 
ZSRR w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób naro-
dowości polskiej7. Zgodnie z art. 11 tej umowy repatriacja została za-
kończona 31 grudnia 1958 r. W obu falach repatriacji z Litwy do Polski 
wyjechało 220 tys. osób. Pewien wpływ na spadek ludności polskiej 
na Litwie miały też wyjazdy Polaków w inne rejony ZSRR. Powojenne 
migracje ludności wpłynęły nie tylko na zmianę liczebności Polaków 
na Litwie, lecz także na ich strukturę społeczną. Wyjechali bowiem 
głównie ziemianie, inteligencja i mieszkańcy miast, natomiast pozosta-
ła ludność wiejska.

Przeprowadzony w 2001 r. powszechny spis ludności wskazuje 
na dość zróżnicowaną strukturę narodowościową Litwy. Zamieszkują 
ją przedstawiciele aż 115 grup etnicznych. Najliczniej reprezentowani 
są Litwini (83,5%) oraz Polacy (6,74%), Rosjanie (6,3%) i Białorusini 
(1,2%). Pozostałe mniejszości (2,3%) to przede wszystkim Ukraińcy, 
Żydzi, Łotysze, Niemcy, Tatarzy i Karaimi8.

Polacy są najliczniejszą mniejszością na Litwie. Według danych ofi-
cjalnych jest ich 235 tys., w rzeczywistości zaś odsetek ludności mającej 
polskie korzenie jest znacznie wyższy. Najwięcej Polaków zamieszku-
je tereny wchodzące przed wojną w skład państwa polskiego. W rejo-
nie solecznickim stanowią oni 79% ogólnej liczby mieszkańców rejo-
nu (31,2 tys.), w rejonie wileńskim 59% (54,3 tys.), święciańskim 27% 
(9 tys.), trockim 24% (12,4 tys.), szyrwinckim 11,1% (2 tys.). Najwięcej 
Polaków (102 tys.) mieszka w Wilnie, co stanowi 18,7% mieszkańców9. 
Poza Wileńszczyzną większe skupiska naszych rodaków występują 
w rejonach: ignalińskim, jeziorskim i orańskim. Język polski można też 
usłyszeć na ulicach Kiejdan.

Na Litwie działa kilkadziesiąt (ponad 40) polskich organiza-
cji, stowarzyszeń i klubów. Najliczniejsza organizacja – Związek 
Polaków na Litwie – skupia ponad 14 tys. członków. Ponadto istnieją: 
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” 
(ok. 1,5 tys. nauczycieli), Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, 
Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, Stowarzyszenie Polskich 

7 Dz.U. 1957, nr 47, poz. 222.
8 B. Piasecka (red.), Litwa. Zarys wiedzy o kraju, Wydane przy wsparciu Mi-

nisterstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej, 
Vilnius 2007, s. 11.

9 Ibidem, s. 84 i 85.
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Naukowców na Litwie, Zrzeszenie Polskich Prawników na Litwie, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Centrum Kultury Polskiej 
im. Stanisława Moniuszki, Katolickie Stowarzyszenie Polaków 
na Litwie, Klub Sportowy „Polonia”, Dobroczynne Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów na Litwie, Klub Weteranów Armii Krajowej, 
Klub Wrzesień 39, Polska Sekcja Wileńskiej Wspólnoty Więźniów 
Politycznych i Zesłańców i wiele innych. Działają także dwie polskie 
partie polityczne: Akcja Wyborcza Polaków na Litwie oraz Polska 
Partia Ludowa na Litwie. Istnieje ponad 60 polskich amatorskich ze-
społów artystycznych, a także dwa teatry amatorskie i liczne teatry 
szkolne. Większość organizacji polskich mieści się w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, który rozpoczął swą działalność w 2001 r. Ta pla-
cówka prowadzi szeroką działalność kulturalną, organizując wystawy 
i wernisaże, wieczory poetyckie, koncerty, spektakle, konkursy mu-
zyczne, wieczory taneczne, szkolenia, tradycyjne zabawy: „Zapusty”, 
„Kaziuki”, „Noc Świętojańska”, „Andrzejki”, „Sylwester” oraz prowa-
dzi akcję charytatywną. Dom Kultury Polskiej mieści się w nowym 
budynku i dysponuje dużą salą koncertową, salami konferencyjnymi, 
hotelem, restauracją oraz holem wystawienniczym. 

Również żyjąca w Polsce mniejszość litewska ma charakter auto-
chtoniczny. Zamieszkuje ona głównie na Suwalszczyźnie, a więc na tere-
nach wchodzących pierwotnie w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Po zawarciu Unii Lubelskiej część tych terenów znalazła się w granicach 
Korony, a część w granicach Księstwa. Później obszar ten w całości zna-
lazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, następnie – Królestwa 
Polskiego i Drugiej Rzeczypospolitej. 

Mniejszość litewską cechuje silne poczucie odrębności. Podczas 
przeprowadzonego w dniach 21 maja–8 czerwca 2002 r. Narodowego 
Spisu Powszechnego ludności i mieszkań narodowość litewską zade-
klarowało 5639 obywateli, w tym: w województwie podlaskim – 5097, 
mazowieckim – 99, warmińsko-mazurskim – 83, pomorskim – 75, za-
chodniopomorskim – 67, dolnośląskim – 53, śląskim – 48, wielkopol-
skim – 32, kujawsko-pomorskim – 18, łódzkim – 17, lubuskim – 15, 
małopolskim – 1310. Głównym miejscem zamieszkania tej ludności jest 
gmina Puńsk (3335 – 74,88%). Ponadto większe jej skupiska to gmi-
na Sejny (780 – 18,64%), miasto Sejny (474 – 7,89%), miasto Suwałki 

10 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Departament Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wydział Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych, Szczegółowa notatka na temat mniejszości litewskiej w Polsce oraz pro-
blemów sygnalizowanych przez organizacje tej mniejszości, Warszawa, 12 września 
2012, s. 1. 
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(326 – 0,47%) i gmina Szypliszki (111 – 2,71%)11. Natomiast zdaniem 
niektórych przedstawicieli nauki według danych szacunkowych mniej-
szość litewska liczy około 20 tys. osób12.

W Polsce działa kilka litewskich organizacji. Najstarszą spośród 
nich i najważniejszą jest Stowarzyszenie Litwinów w Polsce (w latach 
1956–1992 działało pod nazwą Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Litwinów w Polsce). Od 1990 r. istnieje Litewskie Towarzystwo 
św. Kazimierza, a od 1993 r. Wspólnota Litwinów w Polsce, będąca 
strukturą nadrzędną nad innymi organizacjami litewskimi w naszym 
kraju. Zadaniem Wspólnoty Litwinów jest reprezentowanie tej mniej-
szości wobec polskich władz państwowych oraz poza granicami Polski. 
Organizacja stara się o pozyskiwanie środków na prowadzenie działal-
ności organizacji litewskich, czemu służy powołana w 1993 r. Fundacja 
Wspierania Działalności Litwinów w Polsce. Wspólnota utrzymu-
je kontakty ze Światową Wspólnotą Litwinów z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Od 1994 r. istnieje także Stowarzyszenie 
Młodzieży Litewskiej, a od 2002 r. działa Fundacja im. bpa Antanasa 
Baranauskasa (Antoniego Baranowskiego) „Dom Litewski”. 

Gmina Puńsk osiąga najlepsze rezultaty w rolnictwie na Suwalsz-
czyźnie. Prowadzi Puńskie Centrum Promocji i wydaje miesięcznik 
„Kupiec” („Perglis”), zawierający informacje o litewskich przepisach 
gospodarczych. Na terenie tej gminy działa wiele (ponad 20) firm 
handlowych rozwijających handel z Litwą. W Suwałkach istnieje Pol-
sko-Litewska Izba Gospodarcza, utworzona z inicjatywy mniejszości 
litewskiej13.

Współpraca między Polską i Litwą rozwija się pomyślnie. Członko-
stwo w NATO i Unii Europejskiej zapewnia naszym krajom bezpieczeń-
stwo i możliwości dynamicznego rozwoju. Szczególnie dobrze układa się 
współpraca na arenie międzynarodowej, czego przykładem są wspólne 
inicjatywy, np. wobec Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Ówczesny ambasador 
litewski w 2009 r. pisał wręcz, że stosunki między Polską i Litwą „mogą 
służyć przykładem dla wielu krajów”14. Niestety, w ostatnich latach 
proces ten uległ pewnemu spowolnieniu.

11 G. Janusz, Ochrona praw..., s. 135. Na potrzeby spisu narodowość zdefiniowano 
jako „deklarowaną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechę indywidualną każdego 
człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny (uczuciowy), kulturowy lub genealo-
giczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem”. Ibidem, s. 131.

12 S. Pawlak, Ochrona…, s. 128; D. Szamel, Litwini w Polsce, [w:] B. Berdyczowska 
(red.), Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, Warszawa 1998, s. 210. 

13 S. Pawlak, Ochrona…, s. 129.
14 Słowo wstępne Ambasadora Republiki Litewskiej Egidijusa Meilūnasa do pierw-

szego numeru czasopisma „Prawo i Polityka”, „Prawo i Polityka” 2009, nr 1, s. 11.
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Również dobrze rozwija się współpraca na płaszczyźnie gospodar-
czej, czego przykładem było zakupienie przez polskie przedsiębior-
stwo PKN Orlen akcji rafinerii w Możejkach, na co Sejm Republiki 
Litewskiej wyraził zgodę. Niestety w 2006 r. rosyjski Transnieft 
zawiesił dostawy ropy, tłumacząc się rzekomą awarią rurociągu 
„Przyjaźń”, a w 2008 r. Państwowe Koleje Litewskie rozebrały część 
torów. Sprawiło to, że przedsięwzięcie mające doprowadzić do zbliże-
nia Polski z Litwą okazało się kompletną porażką15. Jednak liberalne 
ustawodawstwo litewskie sprzyja napływowi zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich. Polska jest głównym krajem inwestorem – 22,6% bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych na Litwie ogółem (2007). W roku 
2007 obroty handlowe z Polską wzrosły prawie o 24% i osiągnęły war-
tość 2,66 mld euro16.

W ostatniej dekadzie XX w. Litwa odzyskała niepodległość, a Polska 
pełną suwerenność. Wywarło to niewątpliwy wpływ na nowe podejście 
do spraw narodowościowych przez dwa sąsiadujące ze sobą w pełni su-
werenne kraje. Potrzebę prowadzenia właściwej polityki wobec mniej-
szości narodowych dostrzegał od dawna ówczesny prezydent Litwy 
Valdas Adamkus. Jego zdaniem (wypowiedź z 5 kwietnia 2000 r.) przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących mniejszości narodowych „należy je 
uzgadniać z przedstawicielami tychże mniejszości […] państwo powin-
no zapewnić mniejszościom narodowym wszelkie warunki do pielęgno-
wania kultury, obyczajów i tradycji oraz kształcenia swych dzieci w ję-
zyku ojczystym”17.

Konstytucja Litwy18 przyznaje szereg praw obywatelom należącym 
do mniejszości narodowych – „prawo do pielęgnowania swojego języ-
ka, kultury i zwyczajów” (art. 37), głosi zakaz dyskryminacji z powodu 
m.in. „rasy, narodowości, języka” (art. 29), zapewnia, że wolność prze-
konań i rozpowszechniania informacji „stoi w sprzeczności z działalno-
ścią przestępczą, szerzeniem nienawiści narodowej, rasowej, religijnej 
i społecznej” (art. 25) oraz przyznając wspólnotom narodowym obywa-
teli prawo do samodzielnego zajmowania się „sprawami swojej kultury 
narodowej, oświatowymi, charytatywnymi, wzajemnej pomocy stano-
wi, że państwo wspiera wspólnoty narodowe” (art. 45). Ponadto prze-
pisy niektórych artykułów odnoszą się do praw wszystkich litewskich 

15 A. Grzeszczak, Problemy Orlenu na Litwie. Co można w Możejkach, 2 mar-
ca 2010, www.polityka.pl/rynek/1504022,1 [16.03.2010]; Orlen nie sprzeda rafinerii 
w Możejkach, 25 kwietnia 2012, plock.gazeta.pl/plock/1,35710,11612427 [25.04.2012].

16 J. Skrobisz, Polak-Litwin dwa bratanki. Rozmowa z Gedyminasem Kirkilasem 
premierem Litwy, „Świat Elit” 2008, nr (71)06, s. 22.

17 Alma i Valdas, Nasz los – Litwa, Toruń 2008, s. 163.
18 Konstytucja Republiki Litewskiej, tłum. H. Wizner, Warszawa 2006.
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obywateli, w tym także należących do mniejszości narodowych, np.: 
art. 21, 22, 26, 33, 35, 36.

Konstytucja Polski19 oprócz generalnej zasady, że wszyscy są wo-
bec prawa równi, i zakazu dyskryminacji „z jakiejkolwiek przyczyny” 
(art. 32 ust. 1 i 2) zawiera dwa artykuły bezpośrednio odnoszące się 
do praw mniejszości narodowych. W art. 27 Konstytucja, uznając ję-
zyk polski za urzędowy, zaznacza, że przepis ten „nie narusza praw 
mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów mię-
dzynarodowych”, a więc m.in. prawo do swobodnego posługiwania się 
językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznym, np. używanie 
swoich imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości. W świetle tego 
przepisu możliwe staje się używanie w stosunkach urzędowych obok 
języka polskiego także języka mniejszości, „nie określając jednocześnie 
statusu tego języka – czy ma to być język równorzędny urzędowemu 
językowi polskiemu, drugi język, czy też język pomocniczy?”20

Natomiast w art. 35 ust. 1 nałożony jest na państwo polskie obo-
wiązek zapewnienia obywatelom polskim należącym do mniejszości 
narodowych możliwości „zachowania i rozwoju własnego języka, za-
chowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. W ust. 2 
tego artykułu przyznane jest mniejszościom narodowym prawo 
do tworzenia własnych instytucji służących zachowaniu tożsamości 
narodowej.

Oprócz wskazanych powyżej artykułów odnoszących się bezpośred-
nio do mniejszości narodowych, art. 13 zawiera zakaz tworzenia partii 
i innych organizacji, których program zakłada m.in. „nienawiść narodo-
wościową”.W Konstytucji są także regulacje odnoszące się do wolności 
i praw obywatelskich, a tym samym także do osób należących do mniej-
szości narodowych, np.: art. 25, 31, 32, 53, 57, 58. 

Pisząc o regulacjach konstytucyjnych mających zastosowanie 
do mniejszości narodowych, warto zauważyć, że obie ustawy zasadni-
cze – litewska w art. 6, a polska w art. 8 – stanowią o bezpośrednim 
stosowaniu ich przepisów. Oznacza to, że także członkowie mniejszości 
narodowych mogą bronić swych praw, powołując się na normy w nich 
zawarte21.

19 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
20 G. Janusz, Ochrona praw..., s. 622.
21 W literaturze wyrażony jest pogląd, że wysoki stopień nasycenia konstytucji li-

tewskiej przepisami odsyłającymi do ustaw „nie tworzy warunków realizacji zasady jej 
bezpośredniego stosowania. Zasadniczo ograniczają one bowiem pole aktów stosowania 
prawa opartych bezpośrednio na podstawie przepisów konstytucji”. W. Kręcisz, Z pro-
blematyki gwarancji nadrzędności Konstytucji Republiki Litewskiej, „Prawo i Polityka” 
2009, nr 1, s. 27.
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Od chwili odzyskania przez Litwę niepodległości władze państwowe 
Polski i Litwy dostrzegły konieczność nawiązania bliższych stosunków. 
Doprowadziło to podpisania w 1992 r. Deklaracji o przyjaznych stosun-
kach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Re-
publiką Litewską, a w dniu 26 kwietnia 1994 r. do zawarcia Traktatu 
między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Niestety pomimo upływu 19 lat od podpisania Traktatu postanowie-
nia jego odnoszące się do mniejszości polskiej na Litwie nie są realizowa-
ne w stopniu zadowalającym. Znalazło to wyraz zarówno podczas obrad 
XI Zjazdu Związku Polaków na Litwie, który odbył się 20 maja 2006 r. 
w Wilnie, jak i podczas obrad kilku sesji Zgromadzenia Poselskiego 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej oraz po-
siedzeń Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej22. Duże opóźnienie 
w realizowaniu przez stronę litewską postanowień Traktatu z 1994 r. 
powoduje, że wśród polskiej mniejszości narodowej narasta poczucie 
krzywdy i frustracji; pod wieloma względami tamtejsi Polacy mogą 
uważać się za obywateli drugiej kategorii. 

Sprawą niezmiernie ważną dla zachowania tożsamości naro-
dowej jest możliwość pisania swego nazwiska w języku ojczystym. 
Prawo to jest zagwarantowane w art. 14 Traktatu (obywatele należą-
cy do mniejszości narodowych mają w szczególności prawo do m.in.: 
„używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości 
narodowej; szczegółowe regulacje dotyczące pisowni imion i na-
zwisk zostaną określone w odrębnej umowie”) oraz w art. 11 ust. 1 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych z 1 lutego 
1995 r.23, podpisanej przez Litwę w 1995 r. i ratyfikowanej w 2000 r. 
(„każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do uży-
wania jego/jej nazwiska (patronimiku) i imion w języku mniejszo-
ści oraz ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjętym w ich 
ustawodawstwie”). Niestety pomimo upływu wielu lat przepisy te 
na Litwie nie są realizowane. 

Do dziś Polacy na Litwie mogą pisać swe nazwiska tylko w wersji 
zlituanizowanej. Problem ten dotyczy osób mających w swym imieniu 
bądź nazwisku litery nie występujące w alfabecie litewskim (ć, ł, ń, ó, 
ś, w, ż, ź). Kłopoty są również z nazwiskami zawierającymi: „cz” („č”), 
„sz” („š”), „ie” („ė”), „u” („iu”). Zbitka dwu liter „nn” może być zapisana 

22 D. Górecki, W sprawie sytuacji Polaków na Litwie, „Kurier Wileński”, 9 VIII 
2006, s. 6. 

23 Dz.U. 2002, nr 22, poz. 209.
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tylko jako „n”, zatem imię Anna może być zapisane jako „Ana”, co po 
litewsku znaczy „tamta”. Tłumaczenia litewskie o trudnościach zwią-
zanych z zapisywaniem imion i nazwisk wobec braku niektórych pol-
skich liter w alfabecie litewskim trudno uznać za wiarygodne w dobie 
komputerów.

W trakcie wieloletnich negocjacji, przerywanych najczęściej przez 
stronę litewską, polskie MSZ zabiegało o umożliwienie mniejszości 
polskiej zapisywanie w litewskich dokumentach urzędowych nazwisk 
według polskiej pisowni. W 1998 r. ogłoszono orzeczenie litewskiego 
Sądu Konstytucyjnego nakazujące zapisywanie w dowodach osobistych 
nazwisk wszystkich obywateli litewskich literami języka państwowego. 
Od tej pory argumentem podnoszonym przez stronę litewską przeciwko 
umowie jest twierdzenie, że jej przyjęcie wymagałoby zmiany art. 14 
Konstytucji RL (artykuł ten może być zmieniony tylko w drodze refe-
rendum, co jest bardzo mało prawdopodobne).

W latach 2000–2004 odbyło się kilka rund negocjacji, które jednak 
nie doprowadziły do zawarcia umowy. W 2002 r. strona litewska zapro-
ponowała podwójną pisownię, litewską i polską, w paszportach i dowo-
dach osobistych. Rozwiązanie takie nie powodowałoby wszakże żadnych 
skutków w litewskim systemie prawnym. Ważny byłby bowiem jedynie 
zapis literami języka państwowego. Ozdobnikiem natomiast byłby za-
pis literami języka polskiego.

Pomimo złożenia w 2005 r. do parlamentu litewskiego przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości oraz Departament Mniejszości Narodowych 
i Wychodźstwa projektu ustawy o pisowni imion i nazwisk w dokumen-
tach urzędowych (konieczność dostosowania prawa do norm Unii Eu-
ropejskiej), sprawa nie została załatwiona, ponieważ Komisja Prawna 
Sejmu RL uznała projekt za sprzeczny z konstytucją24.

Podczas wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Litwie w marcu 
2006 r. prezydent Valdas Adamkus złożył deklarację, że kwestia pisow-
ni imion i nazwisk będzie rozwiązana możliwie szybko. Jednocześnie 
prezydent Litwy apelował, aby sprawa ta nie miała wpływu na stosunki 
między naszymi państwami. Jednak dopiero w maju 2007 r. opracowa-
no nowy projekt ustawy, zaakceptowany przez premiera Gedyminasa 
Kirkilasa. Litewski Sejm rozpatrzył go wszakże dopiero po upływie roku 
– w czerwcu 2008 r., niestety wraz z innym poselskim projektem. O ile 
projekt rządowy spełniał polskie oczekiwania, o tyle projekt poselski 

24 Pismo z 31 lipca 2006 r. Sekretarza Stanu w MSZ Pawła Kowala do Marszałka 
Senatu stanowiące odpowiedź na oświadczenie senatora Dariusza Góreckiego skiero-
wane do Ministra Spraw Zagranicznych.
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„był dokładnie temu przeciwny”25. Zdaniem autora projektu poselskiego 
umożliwienie na Litwie zapisu nazwisk i imion nielitewskimi znakami 
diakrytycznymi byłoby ukrytą zmianą alfabetu litewskiego. Deklarację 
z marca 2006 r. prezydent Litwy powtórzył w kwietniu 2009 r.

Do chwili obecnej sprawa pisowni nazwisk w językach mniejszo-
ści narodowych nie została załatwiona. W tej kwestii litewski Sąd 
Konstytucyjny wypowiadał się dwukrotnie: 21 października 1999 i 6 li-
stopada 2009 r. W orzeczeniu pierwszym orzekł, że „nie można nikomu 
nadać przywilejów ze względu na jego narodowość czy język”, w drugim 
zaś, że zapis oryginalny imienia i nazwiska (czyli z użyciem nielitew-
skich znaków diakrytycznych) w obrocie publicznym „nie będzie miał 
wartości prawnej”26. Wprawdzie Sąd Konstytucyjny orzekł, że nie jest 
sprzeczne z konstytucją pisanie nazwisk nielitewskich czcionką litew-
ską, to jednak nie stwierdził, że pisanie takich nazwisk w wersji ory-
ginalnej byłoby sprzeczne z ustawą zasadniczą. Po orzeczeniu Sądu 
Konstytucyjnego Państwowy Instytut Języka Litewskiego zapewnił li-
tewskie MSZ, że „w razie potrzeby przedstawi Sądowi Konstytucyjnemu 
ekspertyzę stwierdzającą, że nazwiska nie są częścią składową języka”27. 

Przebywając w Wilnie, Komisarz OBWE ds. mniejszości narodo-
wych Knut Vollebæck wypowiedział się, że „Litwa nie powinna bać się 
oryginalnej pisowni nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych”28. 
Ponadto problemem tym zajmował się także Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie Wardyn/Vardyn v. Litwa, który 12 maja 
2011 r. orzekł, że dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzająca zasadę równego traktowania osób bez względu na po-
chodzenie rasowe lub etniczne nie obejmuje swym zakresem krajowych 
regulacji dotyczących zapisu imion i nazwisk w aktach stanu cywil-
nego. Oznacza to, że władze państwowe mogą odmówić na podstawie 
prawa krajowego zmiany w aktach stanu cywilnego jednego ze swych 
obywateli jego nazwiska zgodnie z regułami pisowni innego państwa 
członkowskiego29. 

25 Wypowiedź Sekretarza Stanu w MSZ Jana Borkowskiego. Zapis stenograficzny 
(370) z 18. posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
Senatu RP, http:/www.senat.gov.pl/k7/kom/ksep/2008/018sep.htm [03.11.2013].

26 E. Kuzborska, Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie, „Państwo 
i Prawo” 2012, nr 7(797), s. 57.

27 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii i Polaków za gra-
nicą, Warszawa 2009, s. 150.

28 E. Kuzborska, Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie w kontek-
ście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów i ich ochrony, Warszawa 2012, 
s. 209.

29 E. Kuzborska, Prawa językowe..., s. 57.
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Wprawdzie pisanie nazwisk zgodnie z oryginalną ortografią jest 
ważnym elementem wpływającym na poczucie tożsamości narodowej, 
to jednak należy liczyć się z tym, że nie wszyscy Polacy na Litwie do-
konają zmiany tej pisowni, gdy stanie się to już możliwe. Wiele zależeć 
będzie od obowiązującej procedury i kosztów z tym związanych. Polacy 
na Litwie, podobnie jak Litwini w Polsce, zgromadzili wiele ważnych 
dokumentów (np.: paszport, prawo jazdy, dyplomy, akty własności, 
umowy najmu, ubezpieczeniowe, bankowe, dokumenty dotyczące zdro-
wia, działalności gospodarczej, politycznej, społecznej itp.) – ich wymia-
na może okazać się więc kosztowna i uciążliwa. 

W Polsce problem pisowni nazwisk i imion obywateli należących 
do mniejszości narodowych właściwie nie istnieje. Mogą oni w trybie 
administracyjnym zmieniać swe nazwiska na wersję zgodną z brzmie-
niem i pisownią ich języka ojczystego. Obecnie podstawę prawną sta-
nowi ustawa z 17 października 2008 r. O zmianie imienia i nazwi-
ska30. Zmiany pisowni imion i nazwisk można dokonać w Urzędzie 
Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania. Prawo oby-
wateli należących do mniejszości narodowych do pisowni nazwisk 
zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości zagwarantowane jest 
także w art. 7 ustawy z 6 stycznia 2005 r. O mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz o języku regionalnym31. W latach 1990–2000 
dostosowało imiona i nazwiska do reguł języka litewskiego zaledwie 
30 osób. Zdaniem organizacji litewskich w Polsce problemem może 
być pisownia nazwisk córek, ponieważ w przeciwieństwie do prawa 
polskiego prawo litewskie przewiduje odrębną formę pisowni na-
zwisk kobiet niezamężnych. Dotychczas jednak Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji sygnału o zaistnieniu takiego proble-
mu nie otrzymało. 

Zagadnieniem wiążącym się z prawem mniejszości narodowych 
do pisania nazwisk w języku ojczystym jest ich prawo do posługiwa-
nia się tym językiem w instytucjach państwowych. Traktat w art. 14 
stanowi, że litewscy Polacy i polscy Litwini mają prawo do „swobodne-
go posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicz-
nym”, natomiast w art. 15, że strony „rozważą dopuszczenie używania 
języków mniejszości narodowych przed swoimi urzędami, w szczegól-
ności w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których 
dużą część ludności stanowi mniejszość narodowa zapewnią mniej-
szościom narodowym dostęp do publicznych środków masowego prze-
kazu”. Problematyka ta jest także uregulowana w art. 10 Konwencji 

30 Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1414. 
31 Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141 z późn. zm.
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ramowej stanowiącym, że „Strony zobowiązują się uznać prawo każdej 
osoby należącej do mniejszości narodowej swobodnie i nieskrępowanie, 
prywatnie i publicznie, ustnie i pisemnie używać języka swojej mniej-
szości […] stworzyć warunki do używania języka mniejszości w ob-
cowaniu w urzędach z władzami administracyjnymi”. Ponadto w jej 
art. 11 zawarta jest regulacja, że „Strony […] usiłują też robić w języku 
mniejszości napisy tradycyjnych nazw miejscowości, ulic oraz innych 
nazw topograficznych”. 

Z powyższymi regulacjami prawnymi korespondowały unormowa-
nia ustawy z 23 listopada 1989 r. O mniejszościach narodowych, zno-
welizowanej ustawą z 29 stycznia 1995 r.32, zgodnie z którą w art. 4: 
„W lokalnych urzędach i organizacjach jednostek administracyjno-
terytorialnych, w których zwarcie mieszka jakakolwiek mniejszość 
narodowa, obok języka państwowego używa się języka tej mniejszo-
ści narodowej (lokalnego)”. Ustawa dodatkowo zaznaczała w art. 5, 
że „W wymienionych w art. 4 jednostkach administracyjno-terytorial-
nych, napisy informacyjne mogą być obok języka litewskiego również 
w języku mniejszości narodowej (lokalnym)”. Niestety, ustawa O mniej-
szościach narodowych utraciła moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 
2010 r. Sejm nie przedłużył bowiem jej mocy obowiązującej, uznając, 
że należy opracować nową ustawę regulującą tę materię. Ustawa taka 
do tej pory nie została jednak uchwalona, a prace nad nią prowadzone 
są w tempie nader ślamazarnym.

W świetle przywołanych uregulowań prawnych wydawać by się mo-
gło, że realizacja prawa mniejszości narodowej do posługiwania się języ-
kiem ojczystym w praktyce nie będzie napotykać na trudności. Niestety, 
rzeczywistość wygląda inaczej33. Przepisy te nie są respektowane nie 
tylko przez władze państwowe, ale nawet przez sądy! Społeczność pol-
ska nie domaga się równorzędnego statusu dla obu języków. Chodzi 
o to, aby język polski jako pomocniczy był stosowany na Wileńszczyźnie 
obok języka państwowego. Natomiast władze litewskie dążą do stop-
niowej eliminacji języka polskiego z życia publicznego. Jaskrawym 
przykładem takiej polityki jest ustawa z 31 stycznia 1995 r. O języku 
państwowym, której założenia są sprzeczne z art. 4 i 5 obowiązującej 
wówczas ustawy O mniejszościach narodowych. Wszelkie wątpliwości 

32 „Valstybės žinios” 1989, nr 34–485; 1991, nr 4–117.
33 Władze litewskie sprzeciwiają się publicznemu używaniu języka polskiego. 

Czasem działania ich są wręcz zaskakujące, czego przykładem może być „uczynienie 
sprawy państwowej z wystawienia na zewnątrz kawiarni >Alina< na ulicy Zawalnej 
(Pylimo), menu w języku polskim”. A. Chajewski, Traktat polsko-litewski a mniejszość 
polska na Litwie, www.polskiekresy>Wiadomości>Projekty kresowe [01.03.2013].
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w tym zakresie „władze oficjalne traktują na korzyść ustawy O języku 
państwowym”34.

Potwierdzają to wyroki sądowe nakazujące usuwanie napisów pol-
skich z nazewnictwa ulic w miejscowościach zamieszkałych w znacz-
nej liczbie przez Polaków: Czerwony Dwór, Mejszagoła, Niemenczyn, 
Rzesza, Suderwa. Dyrektor Administracji Rejonu Solecznickiego został 
ukarany grzywną przez Państwową Inspekcję Języka Państwowego. 
W dniu 30 stycznia 2009 r. Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, 
że także w miejscowościach zwarcie zamieszkałych przez mniejszo-
ści narodowe nazwy ulic mogą być pisane wyłącznie w języku litew-
skim35. Sądy litewskie powołują się w takich sprawach na ustawę 
z 31 stycznia 1995 r. o języku państwowym36, ustalającej, że „Napisy 
publiczne w Republice Litewskiej są w języku państwowym” (art. 17). 
Argumentacja sądów idzie w tym kierunku, że przepisy prawa mię-
dzynarodowego mają charakter ogólny i bezpośrednio sądów nie 
wiążą. Jest to ewidentnie sprzeczne z art. 138 ust. 3 Konstytucji 
Litwy: „Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Sejm Republiki 
Litewskiej stanowią część systemu prawnego Republiki Litewskiej”. 
Zatem nie wymagają dodatkowych procedur legislacyjnych. Ponadto 
warto zauważyć, że wprawdzie istnieją sprzeczności między ustawą 
o mniejszościach narodowych a ustawą o języku państwowym, to jed-
nak w opisywanych sytuacjach jako lex specialis powinno się zasto-
sować pierwszą z nich. Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzymał 
swą linię orzeczniczą w wyroku z 8 lipca 2011 r. (nr A-662-2474/2011), 
uznając, że w nieobowiązującej już ustawie o mniejszościach naro-
dowych „nie ma żadnych postanowień, które by regulowały/nadawa-
ły prawo do umieszczania nazw ulic, obok nazw w języku litewskim, 
w języku mniejszości narodowej”37. Nie godząc się z polityką dyskry-
minacyjną władz litewskich (niestety także sądowych), Polacy zaczęli 
umieszczać dwujęzyczne tablice z nazwami ulic na budynkach stano-
wiących ich własność prywatną. Wkrótce okazało się, że i to jest zabro-
nione. Najwyższy Sąd Administracyjny bowiem w orzeczeniu z 8 lipca 
2011 r. (Nr A-6622474/2011) nakazał dyrektorowi administracji samo-
rządu rejonu wileńskiego usunąć tabliczki w języku polskim i rosyj-
skim z nazwami 24 ulic w 8 miejscowościach i zastąpić je tabliczkami 
w języku litewskim38. Przy okazji warto zaznaczyć, że 19 państw Unii 

34 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii…, s. 148.
35 S. Tarasiewicz, Nazwy ulic tylko po litewsku, „Kurier Wileński”, 2 II 2009.
36 „Valstybės žinios” 1995, nr 15–344.
37 E. Kuzborska, Prawa językowe…, s. 62.
38 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 195.
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Europejskiej dopuszcza używanie języka mniejszości narodowej w na-
zewnictwie topograficznym.

Komitet Doradczy Rady Europy do spraw Konwencji Ramowej 
o Ochronie Mniejszości Narodowych w swojej opinii o Litwie z 21 lutego 
2003 r. wskazał, że w praktyce ustawa o języku państwowym często ma 
pierwszeństwo przed ustawą o mniejszościach narodowych. Komitet 
Doradczy zauważył, że „taka sytuacja jest niezgodna z Konwencją ra-
mową i zachęcił instytucje rządzące do podjęcia właściwych działań, 
w tym także wydawania ustaw w celu zapewnienia zgodności aktów 
prawnych oraz praktyki z art. 11 Konwencji ramowej”39. Uwagi Komitetu 
Doradczego podzielił Komitet Ministrów Rady Europy w rezolucji na te-
mat implementacji europejskiej Konwencji ramowej. Strona litewska 
zobowiązała się wziąć pod uwagę uwagi Komitetu Doradczego… i na 
tym poprzestała (a z dniem 1 stycznia 2010 r. uchyliła ustawę O mniej-
szościach narodowych).

Zasadniczo inaczej przedstawia się w Polsce sprawa posługiwa-
nia się językiem mniejszości narodowej w życiu prywatnym i publicznie. 
Gwarantuje to art. 8 ustawy O mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym. Na podstawie tej ustawy mogą członkowie 
mniejszości narodowej używać przed organami gminy obok języka pol-
skiego języka swej mniejszości, jako języka pomocniczego. Język po-
mocniczy może być wszakże używany jedynie w tych gminach, w któ-
rych liczba mieszkańców należących do mniejszości, której język ma 
być używany jako pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby 
mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru 
Gmin, w którym używany jest język pomocniczy.

Wpisu do Urzędowego Rejestru dokonuje prowadzący go minister 
właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i et-
nicznych na podstawie wniosku rady gminy. Dotychczas do Urzędowego 
Rejestru została wpisana Gmina Puńsk z językiem litewskim jako po-
mocniczym. Możliwość używania języka litewskiego jako pomocniczego 
oznacza, że Litwini zamieszkali na obszarze Gminy Puńsk mogą zwra-
cać się do organów gminy w języku litewskim oraz uzyskiwać w nim 
odpowiedzi, jeżeli wyraźnie wystąpią z takim wnioskiem. Natomiast 
procedura odwoławcza odbywa się wyłącznie w języku urzędowym, czy-
li polskim.

Ponadto minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniej-
szości narodowych i etnicznych prowadzi „Rejestr gmin, na których ob-
szarze używane są nazwy w języku mniejszości”. Wpisu do tego rejestru 

39 T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych 
i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008, s. 221.
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dokonuje on na wniosek rady gminy, na obszarze której nazwy te mają 
być używane, jeżeli na jej obszarze liczba mieszkańców należących 
do mniejszości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby jej mieszkań-
ców. Dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być uży-
wane obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 
oraz nazw ulic ustalonych w języku polskim. Nazwy dodatkowe nie 
mogą jednak nawiązywać do nazw z lat 1933–1945 nadanych przez wła-
dze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Do omawianego rejestru została wpisana Gmina Puńsk.

Koszty związane z wprowadzeniem i używaniem na obszarze gmi-
ny języka pomocniczego oraz koszty związane z wprowadzeniem dodat-
kowych nazw w języku mniejszości ponosi budżet gminy. Jednak kosz-
ty związane z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia 
dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku 
mniejszości, ponosi budżet państwa.

W dniu 25 lutego 2009 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zawarło porozumienie z Gminą Puńsk dotyczące reali-
zacji zadania polegającego na wymianie na obszarze tej gminy tablic 
informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w języku 
litewskim. Na realizację tego zadania Gmina Puńsk otrzymała z tego 
ministerstwa kwotę 85 554,29 zł. Niestety, w nocy z 21 na 22 sierp-
nia 2011 r. nieznani sprawcy zamalowali 28 tablic dwujęzycznych 
w 14 miejscowościach (na terenie Gminy Puńsk są łącznie 232 tablice 
dwujęzyczne w 30 miejscowościach) oraz 2 litewskie pomniki. Wobec 
nieujęcia sprawców nieznane są ich pobudki działania: w szczególności, 
czy był to czyn wyłącznie chuligański, podyktowany niechęcią do naro-
du litewskiego, czy też sprawcami kierowała chęć zrewanżowania się 
za usuwanie dwujęzycznych nazw ulic na Litwie. Po zdjęciu wszystkie 
tablice z dróg powiatowych zostały wyczyszczone przez władze powiato-
we i przekazane wójtowi Gminy Puńsk, natomiast tablice z dróg gmin-
nych wyczyściły władze gminne. Ostatecznie wszystkie tablice zostały 
przywrócone40. Podobny incydent w Gminie Puńsk powtórzył się w nocy 
z 29 na 30 czerwca 2013 r. – na pięciu tablicach dwujęzycznych zamalo-
wano nazwy w języku litewskim, a sprawców nie ujęto.

Postulaty litewskie spełnia także rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. W sprawie wy-
padków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzy-
szyć wersje w przekładzie na język obcy41. Rozporządzenie przewiduje 
m.in., że w miejscowościach, w których występują zwarte środowiska 

40 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 3.
41 Dz. U. 2002, nr 37, poz. 349 z późn. zm. 
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mniejszości narodowych lub etnicznych, nazwom i tekstom w języku 
polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język mniejszości. 

W 2008 r. Litewskie Towarzystwo „Św. Kazimierza” wystąpi-
ło do Rady Miasta Sejny z propozycją zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” 
na „Antanasa Baranauskasa”. W tym stanie rzeczy Rada Miasta skie-
rowała do mieszkańców ulicy stosowną ankietę. Na 27 wypełnionych 
formularzy ankiet tylko w jednej respondent zgodził się na zmianę na-
zwy ulicy. W konsekwencji Rada Miasta zmiany nazwy ulicy nie doko-
nała. Przeciwko proponowanej nazwie wystąpił też burmistrz, podkre-
ślając, że biskup używał swego imienia i nazwiska w polskiej wersji 
językowej – Antoni Baranowski42.

Ważnym czynnikiem zapewniającym Polakom na Litwie utrzy-
manie zarówno odrębności językowej, jak i tożsamości narodowej jest 
szkolnictwo polskie. Początki polskiego szkolnictwa na Litwie sięgają 
1919 r., gdy Towarzystwo „Pochodnia” otwarło 80 szkółek ludowych 
dla 4 tys. dzieci i umacniało pozycję polskich gimnazjów w Kownie, 
Poniewieżu i Wiłkomierzu. Niestety w latach 1927–1928 rząd litewski 
cofnął dotychczasowe ulgi, w następstwie czego liczba szkół ludowych 
spadła do 17, a uczących się dzieci do 430. „Pochodnia” organizowa-
ła jednak nauczanie prywatne, prowadziła w Poniewieżu seminarium 
nauczycielskie oraz opiekowała się polskimi dziećmi w ochronkach 
w Kownie i Poniewieżu. Ponadto w Kownie istniało prowadzone przez 
władze państwowe polskie gimnazjum43.

Polskie szkolnictwo na Litwie kontynuowane było po 1945 r., aczkol-
wiek trzeba przyznać, że wiele polskich rodzin posyłało dzieci do szkół 
rosyjskich. Odzyskanie przez Litwę niepodległości wyznaczyło nowy 
etap w rozwoju tam polskiego szkolnictwa. Według opinii dyrektorów 
i nauczycieli szkół polskich, polskojęzyczne szkolnictwo „funkcjono-
wało zdecydowanie lepiej – niezależnie jakby to brzmiało zaskakująco 
– w okresie istnienia państwa sowieckiego (1945–1990) niż po prokla-
mowaniu Republiki Litewskiej”44.

Na obowiązujący na Litwie 12-letni program nauczania skła-
da się nauczanie: początkowe (klasy I–IV), podstawowe (klasy V–X) 
oraz profilowane (klasy XI–XII). Zasadniczo szkoły prowadzą (uzu-
pełniającą) naukę języka polskiego najczęściej dla młodzieży białoru-
skiej (i w mniejszym stopniu litewskiej i rosyjskiej), a także dla tych 

42 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 10.
43 M. Dąbrowski (red.), Dziesięciolecie Polski odrodzonej. Księga pamiątkowa 

1918–1928, Kraków–Warszawa 1928, s. 836.
44 Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne, Charakterystyka oświaty polskojęzycznej 

na terenie Republiki Litewskiej. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s. 13. 
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uczniów – Polaków, którzy ze szkoły litewskojęzycznej powracają albo 
przenoszą się do szkoły polskiej i wykazują braki w znajomości języka. 
Ponadto mogą być zakładane niepaństwowe szkoły, także dla mniejszo-
ści narodowych. 

W roku szkolnym 2004/2005 na Litwie istniały 64 szkoły polskie, 
17 szkół polsko-rosyjskich, 13 litewsko-polskich, 6 litewsko-rosyjsko-
polskich45. W roku następnym istniały 64 szkoły ogólnokształcące z pol-
skim językiem wykładowym i 35 szkół mieszanych z klasami z polskim 
językiem wykładowym, do których uczęszczało około 20 tys. uczniów, 
czyli nieco więcej niż 50% populacji każdego rocznika polskich dzie-
ci na Litwie; rodzice pozostałej części dzieci wybrali szkoły litewskie46. 
Szkoły polskie działają w Wilnie oraz w rejonach: solecznickim, szyr-
winckim, święciańskim, trockim i wileńskim. Istnieje też 14 szkół sobot-
nio-niedzielnych. Ponadto funkcjonuje 8 polskojęzycznych przedszkoli, 
a w 50 przedszkolach są grupy polskie. W szkołach i przedszkolach za-
trudnionych jest ponad 3 tys. nauczycieli i wychowawców47. Niestety, 
w roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów w polskich szkołach spadła 
do 12 89548. Spowodowane to jest w pewnym stopniu wystąpieniem niżu 
demograficznego. Nad polskim szkolnictwem czuwa Stowarzyszenie 
Nauczycieli Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Ponadto należy zauważyć, że na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu 
Edukologii w Wilnie (dawniej: Uniwersytet Pedagogiczny) istnie-
je Katedra Filologii Polskiej. Katedra Polonistyki występuje także 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Niestety, ostat-
nio obie katedry są zagrożone z powodu niewielkiej liczby studentów. 
Jedną z przyczyn takiego stanu jest stosunkowo wysoka odpłatność 
za studia. Niewątpliwie duży wpływ na kształcenie polskiej młodzie-
ży ma utworzona w Wilnie, po kilku latach starań, Filia Uniwersytetu 
w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny. Procedura zwią-
zana z powołaniem pierwszej w Polsce jednostki organizacyjnej wyższej 
uczelni za granicą została zakończona 9 sierpnia 2007 r. Według danych 
Departamentu Statystyki (2001) odsetek osób z wyższym wykształ-
ceniem wśród narodów Litwy jest dla Polaków bardzo niekorzystny: 
Żydzi 38,5%, Ukraińcy 20,3%, Rosjanie 15,9%, Litwini 12,8%, Polacy 
6,3% oraz Cyganie 4,1%49. Należy mieć nadzieję, że utworzenie polskiej 
uczelni w Wilnie przyczyni się do poprawy tej sytuacji.

45 T. Białek, Międzynarodowe standardy…, s. 230.
46 Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne, Polacy na Litwie, sierpień 2006, s. 1–3.
47 W. Piasecka (red.), Litwa…, s. 85.
48 http://www.smm.lt/en/ge/education.htm [18.03.2013].
49 Polacy w krajach bałtyckich, oprac. M. Dworczak, 2008 (mps).
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Litwa jest jedynym państwem oprócz Polski, w którym istnieje 
polskie szkolnictwo na wszystkich szczeblach. Na uznanie zasługuje 
też poziom tamtejszego nauczania. Nie ma potrzeby kierowania tam 
z Polski nauczycieli, ponieważ istnieje dobrze przygotowana kadra na-
uczycieli, wykształcona na Litwie. O poziomie polskiego szkolnictwa 
najlepiej świadczy fakt, że w 2008 r. 79% maturzystów rozpoczęło nau-
kę na wyższych uczelniach50.

Wspólna historia obu narodów różnie jest przedstawiana nie tyl-
ko w podręcznikach szkolnych51. Aby zmienić tę sytuację, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej RP oraz Ministerstwo Kultury i Oświaty RL zawar-
ły w dniu 21 lutego 1992 r. porozumienie w dziedzinie oświaty i szkol-
nictwa wyższego, na podstawie którego została utworzona Dwustronna 
Komisja do Spraw Badania Problematyki Nauczania Historii. Jej 
zadaniem jest: wymiana informacji o nauczaniu historii i geografii 
w szkołach podstawowych oraz średnich Polski i Litwy, zapoznawanie 
jednej i drugiej strony z podręcznikami przeznaczonymi do tych szkół 
oraz omawianie treści podręczników historii i geografii. Korzystne 
dla zwiększenia efektywności jej prac byłoby wprowadzenie zasady opi-
niowania podręczników już na etapie ich przygotowywania, co umożli-
wiłoby wprowadzenie do ich tekstów pewnych poprawek. Opiniowanie 
podręczników już wydrukowanych jest pozbawione takiej możliwości52.

Problematyka oświaty polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce ure-
gulowana została w Traktacie, którego art. 14 przyznaje prawo „do ucze-
nia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym 
języku”. Ponadto art. 15 Traktatu stanowi, iż jego strony „zapewnią 
odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości narodowej i po-
bierania nauki w tym języku w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i średnich”. Sprawy szkolnictwa mniejszości narodowych uregulowane 
są także w Konwencji ramowej stanowiącej w art. 13 ust. 3: „Strony 
zobowiązują się popierać równy dostęp osób należących do mniejszości 
narodowych do oświaty na wszystkich poziomach” oraz w art. 14 ust. 1: 
„Strony zobowiązują się uznać prawo każdej osoby należącej do mniej-
szości narodowej do nauki jego/jej języka mniejszości” i w ust. 2: „W re-
jonach zamieszkanych tradycyjnie lub przez znaczącą liczbę osób 

50 Kancelaria Sejmu, Biuletyn Nr 1553/VI kad. z posiedzenia w dniu 20 listopada 
2008 r. Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (Nr 84) oraz Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą (Nr 25), s. 4 i 7.

51 Przykładem „dziwnego” przedstawiania wydarzeń historycznych jest plan bi-
twy pod Grunwaldem eksponowany na zamku w Trokach. Otóż, w legendzie tego planu 
zaznaczone są wojska krzyżackie, litewskie i sojusznicze (sic!).

52 D. Górecki, Stanowisko Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej w sprawie pod-
ręczników historii, „Kurier Wileński”, 17 V 2007, s. 6.
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należących do mniejszości narodowych, o ile jest na to wystarczające 
zapotrzebowanie, Strony będą starać się zapewnić, na tyle, na ile to 
możliwe, w ramach swoich systemów oświatowych osobom należącym 
do tych mniejszości odpowiednie możliwości uczenia się języka mniej-
szości lub nauki w tym języku”.

Niestety w oświacie polskiej na Litwie można zaobserwować wie-
le niepokojących zjawisk. W 2005 r. litewski minister oświaty podpi-
sał Strategię rozwoju oświaty polskiej na Litwie. Dokument ten nie był 
konsultowany z polskimi organizacjami społecznymi i jest przejawem 
tendencji litewskich władz oświatowych do uszczuplania stanu posia-
dania polskiego szkolnictwa poprzez zmiany statusu egzaminu z języka 
polskiego na maturze, ograniczanie wydawania podręczników w języ-
ku polskim, a zwłaszcza poprzez pogarszanie warunków finansowania 
polskiego szkolnictwa. Przy okazji warto zaznaczyć, że kilka lat temu 
analogiczny dokument przyjęty został przez stronę polską przy pełnej 
akceptacji litewskich organizacji społecznych. 

Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki prowadzi politykę zmie-
rzającą do ograniczenia szkolnictwa polskiego, zniechęcenia ludności 
polskiej do wysyłania swych dzieci do polskich szkół (obecnie ich po-
łowa uczęszcza do szkół litewskich). Warto przypomnieć, że w marcu 
1992 r., mimo podpisanej w lutym 1992 r. trzyletniej polsko-litewskiej 
umowy resortowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego 
i oświaty, litewskie Ministerstwo Oświaty nakazało wycofanie ze szkół 
polskich podręczników wydanych w Polsce i zastąpienie ich podręcz-
nikami wydawanymi na Litwie po 1990 r. Równocześnie na podstawie 
ustnych decyzji kierownictwa resortu oświaty wycofano także masowo 
z bibliotek szkolnych polską literaturę naukową i popularno-naukową. 
W 1994 r. Ministerstwo to podjęło próbę zaprzestania drukowania pod-
ręczników w języku ojczystym z przedmiotów podstawowych. Opór spo-
łeczny doprowadził do wycofania się z tego projektu. Od 1998 r. dla klas 
10–12 nie wznowiono polskojęzycznych wersji litewskich podręczników. 
Ministerstwo Oświaty przygotowywanie podręczników powierzyło wy-
dawnictwom. Natomiast szkoły składają na nie zamówienia i płacą 
środkami pochodzącymi z funduszy „koszyka” ucznia. Problem polega 
jednak na tym, że podręcznik w języku mniejszości narodowej z powodu 
małego nakładu i kosztów tłumaczenia jest znacznie droższy od pod-
ręcznika litewskiego. Natomiast szkoła mniejszości narodowej posiada 
jedynie o 20% więcej finansów niż szkoła litewska. Na szczęście sytu-
ację nieco ratuje „Macierz Szkolna”, która inicjuje tłumaczenia i wydaje 
podręczniki, korzystając w tym celu ze środków pochodzących od pań-
stwa polskiego.
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W roku 1998 skreślono egzamin z języka polskiego z listy egzami-
nów obowiązkowych na maturze. Przejawem pomniejszania roli języka 
ojczystego w szkole polskiej była także decyzja podjęta w roku następ-
nym o skreśleniu języka polskiego z listy egzaminów obowiązkowych 
w X klasie (tzw. mała matura). Zatem język ojczysty grupy mniejszo-
ściowej znalazł się w grupie egzaminów „do wyboru”. W praktyce więc 
uczeń polski zamierzający kontynuować naukę w litewskiej szkole wyż-
szej, jeśli chce zdawać egzamin z języka ojczystego, musi go potrak-
tować jako egzamin dodatkowy, piąty (do czterech obowiązkowych), 
gdyż w naborze na wyższe uczelnie oceny z maturalnego egzaminu 
z języka polskiego nie są brane pod uwagę. Warto jednak odnotować, 
że w większości szkół polskich do egzaminu podchodzą wszyscy ucznio-
wie, co traktowane jest zarówno jako obowiązek szkolny i patriotyczny, 
jak i oczywistość nie wymagającą wyjaśnień. 

Krokiem zmierzającym do tego, aby obywatele wysyłali swe dzie-
ci do szkół litewskich, a nie polskich lub rosyjskich, jest ujednolicenie 
z rokiem 2013 egzaminu z języka litewskiego. Problem polega jednak 
na tym, że w szkołach litewskich na przedmiot ten przeznacza się dwa 
razy więcej godzin niż w szkołach mniejszości narodowych. Ponadto 
mniejszości narodowe w życiu codziennym znacznie mniej posługują się 
językiem państwowym niż ludność litewska. Ujednolicenie egzaminu 
państwowego z języka litewskiego spowoduje, że uczniowie ze szkół 
mniejszości narodowych wypadną gorzej od swych litewskich kolegów. 
Rozumiejąc problemy tych uczniów, Minister Oświaty i Nauki wydał 
20 lutego 2013 r. rozporządzenie wprowadzające pewne ulgi na egza-
minie maturalnym z języka litewskiego dla uczniów szkół mniejszo-
ści narodowych (praca krótsza o 100 słów, dopuszczalna większa licz-
ba błędów, korzystanie ze słownika)53. Niestety, 18 czerwca 2013 r. 
Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, stwierdzające, że ulgi 
te są sprzeczne z zasadą równości obywateli ustanowioną w art. 29 
Konstytucji RL. Decyzja Sądu jest ostateczna i weszła w życie 1 wrze-
śnia 2013 r., co oznacza, że wyniki przeprowadzonej w tym roku matury 
pozostają bez zmian54. 

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że ocena z egzaminu z języka 
litewskiego w dużej mierze przesądza o tym, czy maturzysta dosta-
nie się na studia bezpłatne. Może to budzić uzasadnione wątpliwości 
zwłaszcza na kierunkach nauk ścisłych, takich jak np. matematyka, 

53 R. Klonowski, Polacy wywalczyli ulgi na egzaminie z języka litewskiego, „Kurier 
Wileński”, 21 II 2013, s. 1.

54 J. Lisiewicz, Wyrok zapadł. Co dalej?, „Nasza Gazeta. Tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie”, 20–26 VI 2013, nr 25(1062), s. 3. 
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fizyka, chemia itd. Ponadto ustawa oświatowa stanowi, że od 1 wrze-
śnia 2011 r. w szkołach mniejszości narodowych lekcje geografii Litwy, 
historii oraz wiedzy o świecie w części dotyczącej Litwy odbywają się 
w języku litewskim. W tym języku też prowadzony jest w całości przed-
miot „podstawy wychowania patriotycznego”. Negatywną konsekwen-
cją tej decyzji jest to, że uczniom polskim, wypowiadającym się na te-
maty polityczne i problemów społecznych może brakować znajomości 
odpowiedniej terminologii w języku ojczystym.

Utrzymywanie szkół na Litwie należy do samorządów. Jednak 
w dwóch rejonach (solecznickim i wileńskim) budowane są szkoły litew-
skie prowadzone przez powiaty, finansowane przez rząd, w sytuacji do-
statecznego zagwarantowania w tych rejonach potrzeb oświaty. Szkoły 
te są nowoczesne, doskonale wyposażone, usytuowane czasem w bez-
pośrednim sąsiedztwie szkoły polskiej, w miejscowościach o znikomej 
liczbie dzieci litewskich (np. w Czużekampiach mieszka 416 Polaków, 
6 Litwinów, spośród nich niektórzy to nauczyciele pracujący w szkole li-
tewskiej; pozostali mieszkańcy to Białorusini i Rosjanie w liczbie 26)55. 
Intencja budowy tych szkół jest czytelna – ma zniechęcić rodziców 
do wysyłania dzieci do szkół podległych samorządom. Odbywa się to 
metodami „komercyjnymi” (np. bezpłatne wyżywienie, bezzwrotne za-
pomogi finansowe dla rodziców itp.), a częstokroć także zastraszania 
polskich środowisk trudnościami w uzyskaniu dostępu polskich absol-
wentów do szkół wyższych.

Podkreślenia wymaga gorsza sytuacja finansowa szkół polskich 
w porównaniu ze szkołami litewskimi. Tak zwany koszyczek ucznia 
dla szkół polskich jest większy o 20% w porównaniu ze szkołami litew-
skimi, podczas gdy koszty utrzymania szkoły polskiej są o 40% wyż-
sze. Spowodowane to jest dwukrotnie wyższymi cenami podręczników 
tłumaczonych z języka litewskiego na język polski, większymi wydat-
kami na pomoce naukowe oraz kosztami doskonalenia kwalifikacji na-
uczycieli.

W dniu 12 marca 2008 r. rząd litewski podjął uchwałę (nr 257) pod-
wyższającą liczbę uczniów w klasach we wszystkich szkołach na Litwie, 
pozbawiając jednocześnie samorządy prawa utrzymywania klas z mniej-
szą liczbą uczniów, gdy zachodzi taka konieczność. Konsekwencją tej 
uchwały jest likwidacja wielu klas w rejonie wileńskim. Zagrożonych 

55 Wypowiedź Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów w Gabinecie Politycz-
nym Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworcza-
ka, Zapis stenograficzny (511) z 33. posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą Senatu RP w dniu 12 grudnia 2006 r., http://www.senat.gov.pl./
k6/kom/ksep/2006/033sep.htm [13.05.2013].
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jest także wiele niewielkich szkół wiejskich. Oznacza to także zwalnia-
nie nauczycieli i wydłużenie czasu dojazdu uczniów do nowych szkół. 
Trzeba jednak zauważyć, że samorządy chronią wiele szkół polskoję-
zycznych wszystkich szczebli w taki sposób, że nie wykazują rzeczy-
wistej niezgodności limitów dolnych liczby uczniów z postanowieniami 
uchwały nr 257 albo wręcz ostentacyjnie ją ignorują. Tym sposobem 
samorządy biorą na siebie ryzyko nierealizowania uchwały rządu i jego 
konsekwencje, np. procesy sądowe wytaczane im przez administrację 
rządową. Praktyka taka na dłuższą metę nie będzie jednak mogła być 
stosowana. Niestety, większość polskojęzycznych szkół średnich nie 
będzie mogła dotrzymać warunku akredytacyjnego. Natomiast wobec 
szkół rządowych w rejonach wileńskim i solecznickim ogólne wymogi 
dotyczące liczebności klas nie mają zastosowania56. Pozostaje to w wy-
raźnej sprzeczności z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji (art. 29 
Konstytucji RL). 

Analiza kondycji polskiego szkolnictwa na Litwie pozwala dojść 
do następujących wniosków57:

1. Istniejąca sieć szkół zasadniczo zaspokaja edukacyjne potrzeby 
polskiej mniejszości.

2. Stan badanej infrastruktury szkolnej określić można jako zado-
walający. W części placówek występują jednakże braki infrastruktural-
ne oraz zróżnicowane potrzeby remontowe.

3. Brakuje sieci bibliotek szkolnych. Istniejące są niedostatecznie 
zaopatrzone.

4. Niewystarczający jest dostęp placówek szkolnych do polskiej 
prasy.

5. Zdecydowana większość szkół korzysta z pomocy dydaktycznej. 
Jedynie nielicznym placówkom nie udało się nawiązać kontaktów part-
nerskich z organizacjami i instytucjami mogącymi dopomóc w uzyska-
niu takiego wsparcia.

6. Większość szkół posiada sprzęt komputerowy oraz stały dostęp 
do Internetu.

7. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w 90% placówek szkolnych, 
uczestniczy w nich większość podopiecznych. Znaczny odsetek uczniów 
bierze udział w Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury oraz lokal-
nych i regionalnych konkursach znajomości języka polskiego (np. Mistrz 
Ortografii).

8. Szkoły biorą aktywny udział w życiu lokalnych społeczności.

56 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 224.
57 Kancelaria Senatu. Biuro Polonijne, Charakterystyka oświaty…, s. 75 i 76.
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9. Wszystkie placówki szkolne z polskim językiem nauczania są 
zaangażowane w programy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji 
nauczycieli, realizowane zarówno na Litwie, jak i w Polsce.

10. Większość szkół nie bierze udziału w europejskich programach 
edukacyjnych, nieliczne placówki korzystają ze środków unijnych.

11. Największe zagrożenie dla polskiego szkolnictwa średniego 
mniejszość polska postrzega w programie reformy systemu szkolnictwa, 
realizowanym przez Ministerstwo Oświaty i Nauki. Celem reformy jest 
reorganizacja systemu szkolnictwa średniego, podstawowego oraz stop-
niowa likwidacja szkół-przedszkoli, już obecnie istniejących w systemie 
szkolnictwa polskojęzycznego w stanie szczątkowym. W szkolnictwo 
polskie na Litwie uderzą także zapowiadane przez władze litewskie 
zmiany dotyczące rozbicia systemu 12-letniej nauki w jednej szkole 
na podzielone 3 lub 4 oddzielnie finansowane placówki. Polskie szkoły 
lokalne (najczęściej wiejskie) stracą wtedy zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli. Zgodnie z ustawą oświatową, jeżeli w miejscowości zamiesz-
kałej przez mniejszość narodową istnieją szkoły z różnymi językami 
nauczania i występuje niedostatek uczniów – należy utrzymać szkołę 
z państwowym językiem nauczania.

12. Wdrażana reforma stwarza realne niebezpieczeństwo przerwa-
nia procesu odnawiania narodowych elit polskich na Litwie.

13. Stawiane szkołom wysokie wymogi akredytacyjne, przy któ-
rych samorządowy koszyk pokrywa finanse szkoły, dla wielu polskich 
szkół są niemożliwe do zrealizowania. Ogromna większość średnich 
szkół polskojęzycznych nie jest w stanie wypełnić warunków akredy-
tacyjnych dla uzyskania statusu gimnazjum, przede wszystkim obli-
gatoryjnego wymogu stworzenia dwóch, a niekiedy trzech klas rów-
noległych. Inne wymogi akredytacyjne to posiadanie przez szkołę 
pełnowymiarowego boiska sportowego, sali gimnastycznej (z szatnia-
mi i prysznicami), sanitariatów na poziomie określonym przez resort, 
a także budżetu zapewniającego działalność edukacyjną, administra-
cyjną oraz potrzeby remontowe. Spełniając wymogi reformy, spośród 
istniejących na Wileńszczyźnie 44 szkół średnich pozostałoby zaledwie 
16 gimnazjów. Resort nie dopuszcza żadnej możliwości różnicowania 
wymogów akredytacyjnych, wynikających np. z umiejscowienia szkół 
czy sytuacji demograficznej.

14. Polskie organizacje mniejszościowe dotychczas nie stworzyły 
skutecznego planu obrony szkolnictwa polskojęzycznego. Rzeczywista 
degradacja polskiego szkolnictwa odbywa się od lat, np. w latach 
2005–2010 odnotowano likwidację 25 placówek szkolnych.

Istnienie i funkcjonowanie polskiego szkolnictwa na Litwie było-
by bardzo utrudnione, gdyby nie pomoc państwa polskiego. Ta pomoc 
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określana jest w wymiarze finansowym (remonty i inwestycje infrastruk-
turalne), organizacyjnym i materiałowym – jako olbrzymia i permanent-
na. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest polską instytucją kojarzoną 
bezpośrednio z działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi z ramienia 
państwa polskiego. Pomoc dydaktyczna dla szkół pochodzi w przewa-
żającej mierze od państwa polskiego, reprezentowanego przez Senat 
RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Ambasadę RP, Konsulat Generalny RP oraz w mniejszym za-
kresie Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Inaczej przedstawia się problematyka szkolnictwa litewskiego 
w Polsce. W 1959 r. istniało u nas pięć szkół z litewskim językiem na-
uczania oraz liceum ogólnokształcące. Język litewski jako przedmiot 
wprowadzony był w 14 szkołach58. Czterdzieści lat później, bo w 1999 r., 
mniejszość litewska w Polsce posiadała 18 placówek szkolnych, 
809 uczniów i 30 nauczycieli59. Szkoły z nauczaniem języka litewskiego 
zlokalizowane są w powiatach sejneńskim i suwalskim. W roku szkol-
nym 2010/2011 w szkołach prowadzących nauczanie w języku litewskim 
w 15 placówkach uczyło się 588 uczniów, a ponadto 74 uczniów korzy-
stało z nauki języka litewskiego w szkołach z polskim językiem naucza-
nia i w ramach międzyszkolnych zespołów nauczania. Również w dwu 
przedszkolach organizowana jest nauka języka litewskiego jako języka 
mniejszości lub zajęcia są prowadzone w tym języku. Z tego typu zajęć 
korzysta 104 wychowanków60.

Podstawę prawną dla funkcjonowania w Polsce szkolnictwa mniej-
szości narodowych stanowi ustawa z 7 września 1991 r. O systemie 
oświaty61. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz spo-
łeczności posługującej się językiem regionalnym nauka języka lub 
w języku mniejszości narodowej może odbywać się na wszystkich po-
ziomach nauczania (w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimna-
zjach i liceach)62. Organizuje ją dyrektor placówki na wniosek rodziców, 
a w przypadku starszej młodzieży – samych uczniów. Przy tworzeniu 
klasy, w której będzie prowadzona nauka języka ojczystego, wystarczy 

58 A. Sław, Litwini w Polsce, „Nowe Drogi” 1959, nr 1, s. 163.
59 S. Pawlak, Ochrona…, s. 141.
60 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 9.
61 Dz.U. t.j. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
62 Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1579.
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7 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 14 uczniów 
w liceach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 grud-
nia 2010 r. W sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 201163 jednost-
ki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję na zadania oświa-
towe, zwiększoną o 20% i 150% dla uczniów i szkół dla mniejszości 
narodowych. Subwencja zwiększona o 150% dotyczy szkół podstawo-
wych, w których liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości 
narodowej nie przekracza 84 oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, gdzie liczba ta nie przekracza 42 uczniów. Zwiększenie najpierw 
do 50% (od 2002 r.), a następnie do 100% (od 2005 r.) i 150% (od 2006 r.) 
dodatkowej subwencji dla małych szkół stanowi realizację postulatów 
mniejszości litewskiej. 

Ze względu na wiejski charakter osadnictwa litewskiego w Polsce 
istnienie małych szkół jest bardzo ważne z punktu widzenia tej mniejszo-
ści. Niezależnie od tego wobec postulatów zgłaszanych przez organiza-
cje litewskiej mniejszości i władze gminy Puńsk Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za-
proponowały wprowadzenie dodatkowej wagi w wysokości 80% dla szkół 
prowadzących nauczanie w języku mniejszości narodowej i w dwu języ-
kach – języku mniejszości i języku polskim. A więc na uczniów nią obję-
tych z tytułu nauczania w języku mniejszości, przypadałaby dodatkowa 
subwencja w wysokości 100% (w przypadku dużych szkół) lub 230% 
(w przypadku szkół małych). Zmiana ta ma być wprowadzona do budże-
tu państwa na 2013 r.64 

W dniu 16 stycznia 2002 r. Minister Edukacji Narodowej oraz Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali Strategię rozwo-
ju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce i przekazali ją premierowi. 
Pomimo nacisków ze strony niektórych władz samorządowych, aby zli-
kwidować część szkół z nauką języka litewskiego, do roku 2005, a więc 
do uruchomienia Zespołu Szkół Litewskich „Žiburys” („Kaganek”) 
w Sejnach administracja rządowa skutecznie blokowała te pomysły. 
Natomiast od roku 2005 dzieci ze szkół w mieście i gminie Sejny prze-
chodziły do szkoły „Žiburys”.

Konsekwencją koncentracji oświaty litewskiej w Sejnach było 
zmniejszenie liczby uczniów uczących się języka litewskiego jako 

63 Dz.U. 2010, nr 249, poz. 1659.
64 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 6. Dokład-

nie reguluje to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 XII 2012 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego w roku 2013, Dz.U. 2012, poz. 1541.
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ojczystego w gminie i mieście Sejny. W tym samym czasie w gminie 
Puńsk liczba szkół z litewskim językiem nauczania pozostała na zbli-
żonym poziomie. Jedyną zmianą była likwidacja w 2005 r. szko-
ły w Wojtokiemiach. Spowodowane to było tym, że w roku szkolnym 
2004/2005 uczyło się w niej zaledwie 6 uczniów! Wszyscy oni znaleź-
li się w szkole z litewskim językiem nauczania w Puńsku.

Otwarty w 2005 r. w Sejnach Zespół Szkól Litewskich „Žiburys” 
(„Kaganek”) wzniesiony został ze środków budżetowych Republiki 
Litewskiej. Obejmuje on przedszkole, szkołę podstawową i gimna-
zjum mające status szkół niepublicznych na prawach szkoły publicz-
nej, a ich organem prowadzącym jest Fundacja im. Biskupa Antanasa 
Baranaskasa (Antoniego Baranowskiego) „Dom Litewski”. Szkoła ta 
otrzymuje środki w wysokości odpowiadającej finansowaniu szkoły pu-
blicznej z uwzględnieniem współczynnika zwiększającego subwencję 
o 150% w przeliczeniu na każdego ucznia. 

W Polsce zarówno programy, jak i podręczniki do nauki języków 
mniejszości narodowych oraz historii i geografii kraju pochodzenia 
mniejszości opracowywane są przez nauczycieli ze środowisk poszcze-
gólnych mniejszości. Minister edukacji narodowej jedynie przygotowuje 
podstawę programową, według której opracowywane są programy i pod-
ręczniki szkolne, natomiast sporządzenie zestawu programów szkol-
nych jest zadaniem szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej stymuluje 
aktywność środowiska szkolnego w zakresie przygotowania programów 
i podręczników szkolnych, finansując ich opracowanie i publikowanie65. 
Podręczniki dla mniejszości narodowych finansowane są z budżetu 
państwa i przekazywane uczniom nieodpłatnie. Wszystkie więc koszty 
związane z przygotowaniem, opracowaniem, wydaniem i dystrybucją 
podręczników przeznaczonych dla uczniów z mniejszości narodowych 
finansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W odniesieniu do mniej-
szości litewskiej partnerem Ministerstwa w tym zakresie jest wydaw-
nictwo Aušra z Puńska. Ze względu na niskie nakłady tych podręczni-
ków koszty związane z procesem wydawniczym są wysokie. Od 2010 r. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wydawcom możliwość do-
puszczenia do użytku szkolnego podręczników opracowanych w formie 
elektronicznej. Początkowo wzbudzało to obawy organizacji litewskich 
w Polsce. Ministerstwo poinformowało jednak Wspólnotę Litwinów 
w Polsce, że forma elektroniczna będzie przeniesieniem klasycznej 

65 Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do spraw Kon-
wencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych, Warszawa wrzesień 2009, pkt 24, 
www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/raporty-
dla-sekretarza [13.07.2013].
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książki do postaci cyfrowej i proces ten nie będzie przekreślać możli-
wości równoległego finansowania podręczników w wersji papierowej66. 
W 2010 r. wydawnictwo Aušra zgodziło się na publikację w wersji elek-
tronicznej podręcznika Historia Litwy dla szkoły podstawowej z elemen-
tami historii regionalnej na portalu edukacyjnym „Scholaris”, tworzo-
nym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przykładem stanowiska władz polskich wobec szkolnictwa mniej-
szości narodowych może być fakt niewyrażenia zgody na propozycję li-
kwidacji szkół litewskojęzycznych zgłaszane przez organy samorządowe 
narodowości… litewskiej. W październiku 2009 r. wójt gminy Puńsk 
(Litwin) bowiem informował o zamiarze likwidacji szkoły litewskoję-
zycznej w Widugierach ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania. 
Ministerstwo przypomniało mu jednak, że likwidacja szkoły wymaga 
– zgodnie ze Strategią rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce 
– wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami, organizacjami litewski-
mi i stroną rządową, do których zresztą nie doszło.

W 2010 r. wójt gminy Puńsk poinformował publicznie o zamiarze 
likwidacji w 2011 r. szkoły polskojęzycznej w Smolanach i dwóch szkół 
litewskich w Widugierach i Przystawańcach. Rada Gminy 24 lutego 
2011 r. podjęła uchwałę o likwidacji jedynie szkoły z polskim językiem 
nauczania. Natomiast likwidację szkół litewskojęzycznych wstrzymano 
ze względu na zapowiedź „wprowadzenia dodatkowej wagi w ramach 
subwencji, przeznaczonej dla szkół prowadzących nauczanie w języku 
mniejszości (warunek ten de facto spełniają w Polsce tylko szkoły litew-
skie)”67. Ponadto w 2012 r. gmina otrzymała od Republiki Litewskiej 
środki na utrzymanie tych placówek. 

Ważną gwarancją niezakłóconego rozwoju mniejszości narodowych 
jest możliwość zwartego zamieszkiwania na określonych terenach. 
Znaczenie tego zagadnienia dostrzegli autorzy Traktatu, którego art. 
15 stanowi, że „Strony zobowiązują się, że powstrzymają się od jakich-
kolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniej-
szości narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami między-
narodowymi powstrzymają się od działań, które prowadziłyby do zmian 
narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości naro-
dowe”. Natomiast art. 16 Konwencji ramowej brzmi: „Strony powstrzy-
mają się od czynności, które powodują zmiany składu narodowościowe-
go na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe”.

Niestety, wbrew postanowieniom Traktatu władze litewskie kon-
sekwentnie prowadzą działalność, której celem jest doprowadzenie 
do zmian struktury narodowościowej Wileńszczyzny i jej lituanizacji. 

66 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 8.
67 Ibidem, s. 10–11.
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Następstwem odzyskania przez Litwę niepodległości było przeprowa-
dzenie szeregu reform, także gospodarczych. Jedną z nich jest, zapo-
czątkowana w 1991 r., reprywatyzacja ziemi. Jednak sposób jej prze-
prowadzania jest dla naszych rodaków wysoce krzywdzący i niestety 
nie wolny od wielu nadużyć. Ustawa reprywatyzacyjna pozwala byłym 
właścicielom niekoniecznie odzyskiwać ziemię, która była przed woj-
ną ich własnością. Mogą oni bowiem złożyć wniosek o nadanie im zie-
mi w dowolnym miejscu w kraju. Dzięki temu można ziemię położoną 
na prowincji „przenosić” w rejon położony blisko stolicy, gdzie cena zie-
mi jest wielokrotnie wyższa. 

W okresie, gdy rozpoczęto reprywatyzację ziemi, obydwa samorzą-
dy: wileński i solecznicki zostały rozwiązane, a zarząd na tych terenach 
został oddany na dwa lata w ręce komisarzy. W okresie zarządu komi-
sarycznego, pomimo protestów polskich organizacji, ziemię przyznano 
wielu osadnikom, często prominentnym, spoza rejonów. 

W ten sposób, mimo iż ustawa przewiduje pierwszeństwo do zwrotu 
ziemi właścicielom miejscowym, Polacy muszą zadowolić się jej reszt-
kami, a niewykluczone jest, że ziemi dla nich zabraknie. Zwłaszcza 
zastanawiająca jest opieszałość władz w zwracaniu ziemi na terenach 
zamieszkałych przez Polaków, mimo iż premier G. Kirkilas zapowia-
dał zakończenie procesu zwrotu ziemi do końca 2007 r.68 O ile w ca-
łym państwie akcja zwrotu ziemi dobiega już końca (są nawet rejony 
gdzie zwrócono 100% ziemi), o tyle na Wileńszczyźnie wskaźnik ten 
nie jest tak wysoki. Na terenach wiejskich na dzień 1 stycznia 2009 r. 
wynosił on w rejonach: wileńskim 76,5% (tu było zdecydowanie naj-
więcej „przeniesień”), solecznickim 94,7%, trockim 92%, święciańskim 
97,7%. Znaczniejsze opóźnienie zwrotu ziemi prawowitym właścicielom 
występuje w miastach. Wskaźnik zwrotu ziemi przedstawia się tam 
następująco: Wilno – zaledwie 14,94% (najgorszy wynik w państwie), 
Grzegorzewo (włączone do Wilna w 2001 r.) – 15,71%, Niemenczyn 
– 30,72%, Soleczniki – 65,38%, Ejszyszki – 85,48%, Troki – 34,51%, 
Święcany – 92,19%. Rozbicie danych na tereny wiejskie i miasta wią-
że się z odmiennym uregulowaniem zasad reprywatyzacji69. Sytuację 
dodatkowo komplikuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz roz-
szerzenie granic stolicy. 

W dniu 1 lutego 2012 r. weszła w życie ustawa O zmianie art. 10, 
16 i 21 ustawy o przywróceniu praw własności obywateli do zachowania 

68 Kancelaria Sejmu, Biuletyn Nr 1553/VI kad…, s. 25.
69 Dane z MSZ Departamentu Konsularnego i Polonii. Wydziału Polonii (na 

podstawie informacji z Departamentu Regulacji Rolnych Powiatu Wileńskiego  
(Vilniaus apskritis).
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nieruchomości70. Ustawa przewiduje możliwość przyznawania rekom-
pensaty finansowej za niezwróconą ziemię. Niestety rekompensata jest 
znacznie niższa od ceny rynkowej, np. za 1 hektar ziemi w Wilnie moż-
na otrzymać około 10 tys. litów, podczas gdy według cen rynkowych 
w stolicy tyle kosztuje 1 ar ziemi71.

Sposób, w jaki przeprowadzany jest zwrot ziemi, wskazuje wyraź-
nie na motywację polityczną – chodzi o rozproszenie zwartych skupisk 
Polaków. Ma też wydźwięk ekonomiczny – pozbawia bowiem Polaków 
najdroższej, podstołecznej ziemi72. Działalność taka prowadzi do zmian 
w strukturze narodowościowej Wileńszczyzny (np. w gminie suderw-
skiej odsetek ludności polskiej spadł w ostatnich latach aż o około 20%), 
co jest ewidentnie sprzeczne z postanowieniami Traktatu i Konwencji 
ramowej.

W Polsce do tej pory nie doczekano się ustawy reprywatyzacyjnej, 
natomiast problem zmiany struktury narodowościowej na obszarach za-
mieszkanych przez mniejszość litewską nie istnieje. Warto jednak przy-
pomnieć, że na przełomie roku 1998 i 1999 doszło nawet do pogorszenia 
stosunków polsko-litewskich ze względu na umieszczenie w Puńsku 
polskiej strażnicy granicznej. Litwini podnosili, że obecność kilku-
dziesięciu żołnierzy może doprowadzić do zmian narodowościowych 
na tym obszarze. Obawiano się możliwości małżeństw młodych żołnie-
rzy z litewskimi dziewczętami. Ostatecznie więc strażnica w Puńsku 
została zlikwidowana (dziś i tak by nie istniała wobec wstąpienia obu 
państw do Unii Europejskiej). Jednocześnie trzeba zauważyć, że stro-
na polska nie podnosiła analogicznych zastrzeżeń wobec utworzenia 
na Wileńszczyźnie co najmniej pięciu strażnic litewskich73. 

Zgodnie z brzmieniem art. 14 Traktatu mniejszości narodowe „mają 
prawo uczestnictwa w życiu publicznym bezpośrednio lub za pośred-
nictwem swobodnie wybranych przedstawicieli na szczeblu władz pań-
stwowych i lokalnych oraz dopuszczenie do służby publicznej na rów-
ni z innymi obywatelami”. Podobnie stanowi art. 4 ust. 2 Konwencji 
Ramowej: „Strony zobowiązują się do przyjęcia, tam gdzie to koniecz-
ne, odpowiednich środków w celu popierania, we wszystkich sferach 
życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego pełnej 

70 „Valstybės žinios” 2011, nr 143–6706.
71 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 244.
72 J. Wołkonowski, Współczesna sytuacja polskiej mniejszości na Litwie: płaszczy-

zny konfliktu i współpracy z instytucjami państwa litewskiego i społeczeństwem oby-
watelskim, [w:] A. Bobryk (red.), Życie społeczne Polaków na Wschodzie, Siedlce 2008, 
s. 58–59; D. Górecki, W sprawie sytuacji…, s. 6. 

73 A. Chajewski, Traktat polsko-litewski a mniejszość polska na Litwie, www.pol-
skiekresy.info>Wiadamości>Projekty kresowe [01.03.2010].
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i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości 
narodowej a osobami należącymi do większości. W tym względzie we-
zmą pod uwagę specyficzne warunki osób należących do mniejszości 
narodowych”.

Wprawdzie przepisy te są realizowane, to jednak sposób ich reali-
zacji może budzić pewne zastrzeżenia. Dzieje się tak dlatego, ponie-
waż od 1996 r. ordynacja wyborcza wymaga przekroczenia przez partię 
5% progu zaporowego74. Wprawdzie cieszy stały wzrost uzyskiwanych 
głosów przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie (wybory: 1996 r. 
– około 2%; 2000 r. – 28 641 głosów, tj. 1,95%; 2004 r. – 45 302 głosy, 
tj. 3,79%; 2008 r. – 59 224 głosy, tj. 4,79% w skali kraju), to jednak 
obowiązująca bariera była skutecznym sposobem zapobiegającym licz-
niejszej reprezentacji w Sejmie miejscowych Polaków. AWPL zdobywała 
bowiem mandaty w okręgach jednomandatowych. Liczba posłów AWPL 
przedstawia się następująco: 1996 r. – 1; 2000 r. – 2; 2004 r. – 2; 2008 r. 
– 3 mandaty. Gdyby na Litwie klauzula zaporowa nie dotyczyła mniej-
szości narodowych, AWPL w wyborach z 2008 r. zdobyłaby nie 3, lecz 
7 mandatów.

Dopiero przeprowadzone 14 października 2012 r. wybory do Sejmu 
okazały się wielkim sukcesem mniejszości polskiej. Akcja Wyborcza 
Polaków na Litwie po raz pierwszy przekroczyła 5% klauzulę zaporo-
wą, uzyskując 5,83% ważnie oddanych głosów, co dało jej 8 mandatów 
w Sejmie liczącym 141 posłów. W następstwie wyborów parlamen-
tarnych przeprowadzonych w 2012 r. AWPL weszła w skład koalicji 
w rządzie Algirdasa Butkevičiusa. Po raz pierwszy Polak Jarosław 
Niewierowicz został ministrem energetyki (w latach 2006–2008 był wi-
ceministrem spraw zagranicznych). Oprócz tego Polacy obejmują stano-
wiska wiceministrów w resortach: oświaty i nauki, kultury, rolnictwa, 
transportu i energetyki. W Sejmie przewodniczącym Komitetu Praw 
Człowieka został Leonard Talmont, a Michał Mackiewicz wiceprzewod-
niczącym Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Również 
po raz pierwszy Polak Jarosław Narkiewicz został wybrany na wice-
przewodniczącego Sejmu75. 

Sukces wyborczy AWPL w 2012 r. jest tym większy, że okręgi wy-
borcze są konstruowane w taki sposób, że Polacy zawsze stanowią 
w nich mniejszość (z jednym wyjątkiem) i bez uwzględniania podzia-
łu administracyjnego kraju. Rejony wileński i solecznicki podzielono 

74 Natomiast 11 V 2011 r. litewski Sąd Konstytucyjny uznał, że istnienie progu 
zaporowego w wyborach samorządowych (4% dla partii i 6% dla koalicji) jest sprzeczne 
z konstytucyjną zasadą równości wyborów. E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 236.

75 Polacy współrządzą Litwą, www.rp.pl/artykul/961046.htm [14.12.2012].
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na pięć części, z których trzy dołączono do sąsiednich rejonów zamiesz-
kanych w większości przez Litwinów. Ponadto niektóre dzielnice Wilna 
dołączono do okręgu wileńsko-trockiego. W przypadku podziału kraju 
na okręgi wyborcze, zgodne ze standardami europejskimi, Polacy sta-
nowiliby większość w czterech okręgach76.

Kampanie wyborcze na Litwie niestety dość często nabierają bru-
talnego i jawnie antypolskiego charakteru, czego przykładem mogły 
być wybory prezydenckie i do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 
Popularna stacja telewizyjna LNK od kwietnia do maja 2009 r. w sta-
łym programie satyrycznym Dviračio Show (Rowerowe Show), transmi-
towanym w godzinach najlepszej oglądalności cztery razy w tygodniu, 
ośmieszała Waldemara Tomaszewskiego, kandydującego z ramienia 
AWPL. Jego postać przedstawiana jako Andrzej Psiakrewski, ubrana 
była w ułańską czapkę i przykrótki, niemodny krawat wygłaszała hasła: 
„Litwin cham, Polak pan”, „Wilno nasze” itp. Natomiast w czasie kam-
panii do europarlamentu zarzucano AWPL rzekome unikanie języka 
litewskiego w materiałach agitacyjnych. Oburzano się, że Polak może 
zająć jedno z 12 miejsc przeznaczonych dla Litwinów77. Ostatecznie 
Waldemar Tomaszewski wszedł do Parlamentu Europejskiego (AWPL 
– 7,85% ważnych głosów, co dało jej 1 mandat), a w wyborach prezyden-
ckich zdobył 4,7% (65 255) ważnie oddanych głosów, zajmując czwarte 
miejsce w skali kraju (w Wilnie zajął drugie miejsce).

Przedstawiciele polskiej mniejszości zasiadają w wielu władzach 
samorządowych różnych szczebli. W okresie wyborów do samorządu 
terytorialnego w 2007 r., znany z antypolskiego nastawienia, polityk 
Vytautas Landsbergis apelował do Litwinów, aby na czas wyborów mel-
dowali się na terenach zamieszkanych w sposób zwarty przez Polaków, 
w celu zwiększenia tam w organach samorządowych litewskiego sta-
nu posiadania. Apel Landsbergisa przyniósł jednak skutek odwrotny 
– Litwini go nie posłuchali, natomiast społeczeństwo polskie się zmo-
bilizowało i o ile dawniej frekwencja wyborcza w „polskich” okręgach 
była niższa od średniej krajowej, o tyle dzięki tej akcji przewyższyła ją. 
Ostatecznie liczba zdobytych przez Polaków mandatów radnych uległa 
powiększeniu78. Również wybory samorządowe w 2011 r. zakończyły się 
sukcesem – „Blok Waldemara Tomaszewskiego”, czyli koalicja AWPL 
i Sojuszu Rosyjskiego, zdobył 61 mandatów w radach samorządowych, 
co stanowi 4% wszystkich mandatów na Litwie79.

76 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Raport o sytuacji Polonii…, s. 151.
77 Ibidem, s. 146.
78 Na tych wyborach byłem obserwatorem z ramienia Unii Europejskiej.
79 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 240.
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Inaczej ten problem przedstawia się w Polsce. U nas 5% klauzu-
la zaporowa nie ma zastosowania w stosunku do list wyborczych zgła-
szanych przez mniejszości narodowe. Przyznanie bowiem przywilejów 
wyborczych mniejszościom narodowym ułatwia im zdobycie reprezen-
tacji parlamentarnej, której bez nich najprawdopodobniej by nie uzy-
skały80. Nie zwalnia to jednak z konieczności osiągnięcia takiego wy-
niku wyborczego w okręgu, który pozwoliłby na uzyskanie mandatu. 
Liczebność mniejszości litewskiej jest do tego niewystarczająca. Warto 
jednak zauważyć, że przedstawiciele mniejszości litewskiej od 1990 r. 
zasiadają we władzach samorządowych. W wyborach 2010 r. uzyska-
li w Radzie Powiatu w Sejnach 3 mandaty (na 15 miejsc), w Radzie 
Gminy Puńsk – 14 (na 15 miejsc). Ponadto Litwini zasiadają w radach 
miasta (1) i gminy (4) Sejny.

Przejawem ograniczania praw politycznych Polaków na Litwie była 
próba zakwestionowania przez niektóre środowiska polityczne i insty-
tucje państwowe mandatów przez dwóch posłów z AWPL, ponieważ są 
posiadaczami Karty Polaka, a to pozwala poddać w wątpliwość ich lo-
jalność wobec państwa litewskiego81. Przeciwnego zdania jest jednak 
litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, według którego Karta 
Polaka nie jest zobowiązaniem wobec państwa polskiego82. Również 
możliwość ubiegania się o Kartę Polaka przez posła z AWPL (której nie 
posiada) zdecydował o tym, że Sejm nie zatwierdził go na stanowisko 
wiceprzewodniczącego sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury, 
mimo iż z takim wnioskiem wystąpił Komitet83.

Niewątpliwie dla każdej mniejszości narodowej ogromne znaczenie 
ma możliwość kultywowania swej kultury i tradycji. Prawo to powinno 
łączyć się z możliwością posiadania własnych mediów. Znalazło to po-
twierdzenie w ustaleniach Traktatu, według którego Polacy zamiesz-
kali na Litwie i Litwini w Polsce mają prawo „do swobodnego wyraża-
nia, zachowania i rozwijania swej tożsamości narodowej, kulturowej, 
językowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i przy zachowa-
niu pełnej równości wobec prawa” (art. 13 ust. 2); „posiadania wła-

80 P. Uziębło, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europej-
skich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013, s. 330.

81 R. Mickiewicz, Karta Polaka na celowniku Głównej Komisji Wyborczej, „Kurier 
Wileński”, 17 XI 2008 r.; W. Janczyc, Sejm Litwy wątpi w lojalność właścicieli Karty 
Polaka?, ibidem, 12 XII 2008 r.; Nie można im zaufać, www.kresy24.pl [15.11.2008].

82 Materiał informacyjny na posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą ws. Sytuacji posłów AWPL – posiadaczy Karty Polaka – pismo MSZ Depar-
tamentu Konsularnego i Polonii z 26 XI 2008 r.

83 Polacy dyskryminowani na Litwie, www.kresy24.pl [28.11.2008].
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snych środków masowego przekazu” (art. 14); dostępu „do publicznych 
środków masowego przekazu” (art. 15). Natomiast analogiczne regu-
lacje w Konwencji ramowej przedstawiają się następująco: art. 15 ust. 
1: „Strony zobowiązują się wspierać tworzenie warunków koniecznych 
do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości na-
rodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów 
ich tożsamości, to jest ich religii, języka, tradycji i dziedzictwa kultu-
rowego”; ust. 2: „Bez uszczerbku dla środków podejmowanych stosow-
nie do ich generalnej polityki integracyjnej, Strony powstrzymają się 
od działań lub praktyk mających na celu asymilację osób należących 
do mniejszości narodowych wbrew ich woli i będą chronić te osoby przed 
jakimkolwiek działaniem mającym na celu taką asymilację”.

W czasach sowieckich Litwa była jedyną republiką, w której uka-
zywała się polska gazeta („Czerwony Sztandar”). Po odzyskaniu przez 
Litwę niepodległości mniejszość polska bardziej zaznaczyła swą obe-
cność w mediach, głównie w prasie i radiu, przy bardzo ograniczonym 
dostępie do telewizji publicznej84. Polska w umowach bilateralnych 
z Litwą zadbała o interesy mniejszości polskiej w litewskim radiu i te-
lewizji, aczkolwiek były one dość lakoniczne i nie stanowiły należytego 
zabezpieczenia dla respektowania szeregu deklarowanych praw85. 

W niepodległej Litwie obok „Kuriera Wileńskiego” (noszące-
go do 1990 r. tytuł „Czerwony Sztandar”) pojawiło się szereg nowych 
tytułów prasowych, np.: „Gazeta Wileńska”, „Znad Wilii”, „Nasza 
Gazeta”, „Album Wileński”, „Ojczyzna”, „Spotkania”, „Przyjaźń”, „Nasz 
Czas”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Magazyn Wileński”, „Wiadomości 
Brukowe”, „Słowo Wileńskie”. Oczywiście, nie wszystkie z tych tytułów 
przetrwały do dzisiaj. Ponadto w 1992 r. Polacy na Litwie utworzyli 
pierwszą prywatną (całodobową) rozgłośnię radiową Radio „Znad Wilii”. 
W Litewskim Radiu (Lietuvas Radijas) emitowana jest codziennie pół-
godzinna audycja kulturalno-oświatowa Sandra, zamiennie w języ-
kach: litewskim, polskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Oprócz 
tego nadawane są codziennie półgodzinne wiadomości w językach pol-
skim i rosyjskim. W telewizji państwowej zaś emitowany jest w języku 
polskim kilkunastominutowy program Na skrzyżowaniu kultur. Album 
Wileński (wtorek godz. 15.00). W telewizji w 2010 r. średnio na dobę 
emitowano 0,04 godz. programów w języku polskim (3,85 godz. w ję-
zyku rosyjskim), a w odniesieniu do programów radiowych 19,16 godz. 

84 K. Sidorkiewicz, Polacy w mediach w odrodzonym państwie litewskim, [w:] 
A. Bobryk (red.), Życie społeczne…, s. 184.

85 I. Borucińska, Polityka Polski i Litwy wobec mass mediów mniejszości polskiej 
po 1989 r., [w:] A. Bobryk (red.), Życie społeczne…, s. 160.
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w języku polskim (20,80 godz. w języku rosyjskim)86. Mając na uwadze, 
że Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie, nie trud-
no zauważyć, że rażące dysproporcje w emisji telewizyjnych i radio-
wych programów w językach polskim i rosyjskim wskazują na łamanie 
konstytucyjnej zasady równości. 

Borykające się z trudnościami finansowymi polskie media na Litwie 
korzystały z pomocy zarówno finansowej, jak i merytorycznej udzielanej 
przez stronę polską m.in. za pośrednictwem Senatu RP (sprawującego 
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą), Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Polityka władz litewskich wobec środków przekazu polskiej mniej-
szości narodowej kształtowała się różnie, aczkolwiek dość często zmie-
niano dni i godziny emisji programu telewizyjnego w języku polskim, 
skracano czas nadawania, zmieniano częstotliwość fal radiowych audy-
cji87. Natomiast utrzymano łatwy dostęp do Telewizji Polonia.

Głównym dysponentem środków finansowych na kultywowanie 
kultury i tożsamości mniejszości narodowych był Departament Mniej-
szości Narodowych i Wychodźstwa przy rządzie litewskim. Niestety, 
sposób rozdysponowywania środków pomiędzy wychodźstwo a mniej-
szości narodowe był niesprawiedliwy dla mniejszości. Na przykład naj-
większa na Litwie mniejszość polska otrzymywała rocznie dofinanso-
wanie na różne projekty w wysokości nie przekraczającej 40 tys. litów, 
przy budżecie Departamentu od 6 do 8 mln litów. Na rok 2007 przy 
ogólnym budżecie w wysokości około 20 mln litów na wszystkie pro-
jekty mniejszości narodowych występujących na Litwie zaplanowano 
zaledwie 375 tys. litów (około 1 mln litów zaplanowano na utrzymanie 
budynków trzech centrów mniejszości narodowych – w Kownie, Wilnie 
i Wisagini)88. Wysokość tej kwoty jest niewspółmiernie mała zarówno 
w stosunku do całości budżetu, jak i realnych potrzeb mniejszości na-
rodowych.

Niestety, w 2009 r. Departament Mniejszości Narodowych i Wy-
chodźstwa usytuowany przy rządzie RL został zlikwidowany. Jego za-
dania częściowo przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Mini-
sterstwo Kultury89. Decyzja ta przyczyniła się do pogorszenia sytuacji 
mniejszości narodowych.

Porównując możliwości kultywowania swej kultury i tradycji przez 
mniejszość polską na Litwie i mniejszość litewską w Polsce, pamiętać 

86 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 233.
87 I. Borucińska, Polityka Polski…, s. 171.
88 Raport Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dotyczący sytuacji Polaków na Li-

twie, 2009.
89 E. Kuzborska, Sytuacja prawna…, s. 159. 
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należy o ogromnej wręcz różnicy między liczebnością obu mniejszości, 
jak również rozległością obszarów, na których obie te mniejszości wy-
stępują. Na działalność kulturalną i wydawniczą mniejszości litew-
skiej z budżetu państwa przekazywane są znaczne środki np.: 2002 r. 
– 422 tys. zł, 2003 r. – 434 tys. zł, 2004 r. – 470 tys. zł, 2005 r. – 472,6 tys. 
zł, a w 2012 r. – 787 686 zł. Ze środków tych finansowane są np.: festi-
wal teatrów dziecięcych w Sejnach, jarmark folklorystyczny, festiwal 
mniejszości narodowych, zlot Litwinów. W dniu 22 maja 2004 r. otwarto 
w Puńsku „Dom Kultury Litewskiej”. Budowa tego ośrodka była wspól-
nym polsko-litewskim przedsięwzięciem, w którym w latach 1990–2003 
dotacja rządu polskiego wyniosła 2 mln 609 tys. zł, rządu litewskiego 
zaś 2 535 638 zł90.

Dzięki dotacjom z budżetu państwa Litwini w Polsce mogą wyda-
wać dwutygodnik „Aušra”, miesięcznik dla dzieci „Aušrele” i kwartal-
nik „Šaltinis”. Ponadto ukazuje się kwartalnik „Suvalkietis”. Na wy-
dawanie 36 tytułów czasopism mniejszości narodowych, w tym pisma 
litewskie, w 2010 r. przewidziano kwotę 3 714 520 zł91. Niepowodzeniem 
natomiast zakończyła się próba wydawania pisma „Lituanica”, któ-
re miało być polskojęzycznym czasopismem mniejszości litewskiej. 
Inicjatywa zamarła w 1993 r. po wydaniu jego drugiego numeru92.

Poza prasą mniejszość litewska posiada też niezbędny dostęp do in-
nych mediów publicznych. Jest to zgodne z ustawą O radiofonii i tele-
wizji z 29 grudnia 1992 r., według której do zadań publicznej radiofonii 
i telewizji m.in. należy „uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, 
w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (art. 21 ust 1a, pkt 
8a)93. Z tego względu w rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku nada-
wane są w języku litewskim trzy razy w tygodniu (niedziela, wtorek, 
czwartek) dwudziestominutowe audycje (Litewski Magazyn Radiowy). 
Również Regionalny Ośrodek Telewizji w Białymstoku trzy razy w mie-
siącu emituje program w języku litewskim Panorama Litewska, po-
święcony społeczności litewskiej w Polsce. W ostatnim czasie odbiór 
tego programu był przejściowo utrudniony. Spowodowane to było po-
stępującym procesem cyfryzacji Telewizji Polskiej. Jednak od 1 czerw-

90 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 2 i 3; 
Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Departament Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych. MSWiA, Notatka na temat mniejszości litewskiej w Pol-
sce, Warszawa, 2 I 2006, s. 2 i 3. 

91 G. Janusz, Ochrona praw…, s. 672.
92 D. Szamel, Litwini…, s. 215. 
93 Dz.U. 2011 t.j., nr 43, poz. 226 z późn. zm.
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ca 2012 r. mieszkańcy gmin zamieszkanych przez Litwinów odzyskali 
dostęp do białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej S.A., a wśród nich 
– Panoramy Litewskiej.

Również istotne znaczenie dla zachowania tożsamości mniejszo-
ści narodowej ma zagwarantowane w Traktacie zobowiązanie stron 
„do zachowania i objęcia ochroną prawną oraz utrzymania zgodnego 
z prawem międzynarodowym i zwyczajami narodowymi i religijnymi, 
wojskowych i cywilnych cmentarzy, grobów, miejsc pochówku wraz z po-
mnikami oraz innych miejsc i obiektów pamięci” (art. 23 ust. 1).

Przepis ten jest na ogół przez stronę litewską przestrzegany. Można 
jednak i tu wskazać na przykłady jego łamania. W miejscowości Orany 
(Varena) przy kościele p.w. św. Michała Archanioła znajdował się po-
mnik – czterometrowa kolumna zwieńczona figurą orła, z napisem; 
„Bohaterom Ziemi Wileńskiej, poległym w obronie Ojczyzny – obywate-
le”. Obok znajdowało się 19 grobów żołnierzy polskich. W 1995 r. groby 
zostały przeniesione na stary cmentarz, z wyjątkiem polskiego żołnie-
rza Litwina o nazwisku Žukauskas, którego pochowano oddzielnie (jego 
syn mieszka w Warszawie). Inicjatorem przeniesienia był ówczesny pro-
boszcz. Zgodnie z ustaleniami z Ambasadą RP kolumna również miała 
być przeniesiona. Jednak wbrew porozumieniu w sierpniu 2005 r. ko-
lumnę rozebrano z inicjatywy nowego proboszcza. Spotkało się to z prote-
stami sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ambasady 
RP i Konsulatu Generalnego RP. Zrozumienie dla strony polskiej wyka-
zywał ówczesny przewodniczący litewskiego Sejmu Česlavas Juršenas. 
Domagano się odtworzenia pomnika, przeniesienia go na cmentarz i re-
spektowania mówiących o tym ustaleń z 1995 r. Niestety takich działań 
nie podjęto. Świadczy to o lekceważeniu międzynarodowych standar-
dów oraz o prowadzeniu polityki faktów dokonanych94.

Również przejawem łamania postanowień Traktatu było zaciera-
nie polskich śladów na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie poprzez 
ponowne „zasiedlanie” krypt zmarłymi Litwinami w odnowionym ko-
lumbarium, co miało miejsce wiosną 2005 r. Szczęśliwie interwencja 
Ambasady RP przerwała ten ubolewania godny proceder. 

Narastające szowinistyczne hasła antypolskie zaowocowały profana-
cjami grobu serca marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki na cmen-
tarzu Rossa w Wilnie. W dniu 24 listopada 2012 r. pięciu członków „ra-
dykalnej organizacji” zawiesiło przy grobie plakat w języku litewskim, 
skierowany do przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie: 

94 Szerzej: A. Bobryk, Stosunek społeczeństwa litewskiego do polskich pomników 
i miejsc pamięci narodowej. Przypadek Oran, [w:] A. Bobryk (red.), Życie społeczne…, 
s. 65–76. 
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„Tomaszewski, jeżeli nie przestaniesz szkodzić, to spoczniesz tutaj”. 
Natomiast na płycie grobu ustawili pudło kartonowe z napisami: „TNT”. 
„Uwaga bomba”, „Wołajcie policję”, „Polacy umrą”. Policja zatrzymała pię-
ciu podejrzanych, spośród których najmłodszy ma 19 lat, a najstarszy 27. 
Policja ujawniła, że zatrzymano „rzeczy i dokumenty” ważne dla śledz-
twa. Policja ustala, czy zatrzymani są także sprawcami czerwcowego aktu 
wandalizmu. W czerwcu bowiem na marmurowej płycie grobu nieznani 
sprawcy namalowali pomarańczową farbą słupy Gedymina. Ambasador 
RP Janusz Skolimowski uzyskał ze strony władz Wilna obietnicę założe-
nia monitoringu na Rossie. Obiecano uczynić to do marca 2013 r.95

Jeżeli chodzi o upamiętnianie miejsc pamięci dotyczących mniej-
szości litewskiej w Polsce, to na ogół odbywa się to bezkonfliktowo. 
W Pszczelniku w województwie lubuskim znajduje się pomnik lotników 
litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Gierenasa, którzy po przelece-
niu przez Atlantyk zginęli tam w katastrofie lotniczej w 1933 r. W rocz-
nicę tej tragedii co roku w lipcu organizowany jest w Pszczelniku zlot 
Litwinów z różnych części kraju96.

Można jednak wskazać też na problemy (które udało się jed-
nak rozwiązać), związane z budową pomnika żołnierzy litewskich 
w Berżnikach. Na tamtejszym cmentarzu parafialnym w 2002 r. od-
budowano kwaterę żołnierzy polskich poległych w bitwie niemeńskiej 
(1920). Na tym cmentarzu z inicjatywy mniejszości litewskiej, bez 
konsultacji z miejscowymi władzami, po 1990 r. urządzono 7 symbo-
licznych grobów żołnierzy litewskich. Nie ma jednak żadnych doku-
mentów potwierdzających fakt ich pochówku w tym miejscu (według 
społeczności lokalnej są oni pochowani w zupełnie innym miejscu cmen-
tarza lub wręcz poza jego obrębem). Po odbudowie kwatery żołnierzy 
polskich Litwini wystąpili z projektem urządzenia kwatery litewskiej 
z pięciometrowym pomnikiem, co nie zyskało akceptacji ani Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ani Urzędu Gminy w Sejnach 
i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Litwini przedstawili więc nowy pro-
jekt, który zyskał akceptację zainteresowanych stron, a Wojewoda 
Podlaski 8 sierpnia 2005 r. wyraził zgodę na jego realizację. Wkrótce 
jednak prace zostały przerwane, ponieważ proboszcz zauważył, że re-
alizowany projekt znacznie różni się od zatwierdzonego. Wobec ta-
kiej sytuacji Litwini zgodzili się na realizację projektu zatwierdzone-
go. Prace jednak zostały ponownie przerwane, co spowodowane było 

95 www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/734093 [18.06.2013]; wiadomości.gazeta.pl/wia-
domości/1.11.4881,12918274 [18.06.2013]. Niestety do chwili oddania książki do druku 
(lipiec 2013) Litwini nie wywiązali się ze złożonej obietnicy, mimo iż strona polska zobo-
wiązała się pokryć koszty aparatury i jej montażu.

96 D. Szamel, Litwini…, s. 217.
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tym, że stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” w kwaterze sąsiadującej 
odsłoniła trzymetrowy obelisk upamiętniający Polaków pomordowa-
nych w Ponarach (koło Wilna). Obelisk jest uzupełnieniem metalo-
wego krzyża (z 2004 r.) z napisem: „Ponary 1941–1944”. Po rozmo-
wach delegacji litewskiej z przedstawicielami Wojewody Podlaskiego 
i proboszczem prace zostały wznowione i pomyślnie zakończone. 
W 2011 r. sytuację zmąciło postawienie przez proboszcza tablicy z na-
pisem: „Upamiętniamy miejsce spoczynku Żołnierzy litewskich, któ-
rzy wkroczyli u boku Armii Czerwonej w 1920 roku na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Proboszcz”97.

Innym bolesnym przykładem traktowania przez państwo litew-
skie zamieszkałych tam Polaków jako niepełnoprawnych obywateli był 
brak możliwości ubiegania się przez nich o podwójne obywatelstwo. 
Konstytucja RL w art. 29 stanowi, że „Niedozwolone jest ogranicza-
nie praw człowieka lub ustanawianie przywilejów ze względu na płeć, 
rasę, narodowość, język, pochodzenie, położenie społeczne, wiarę, prze-
konania albo poglądy”. Natomiast art. 13 ust. 3 Traktatu gwarantuje, 
że z racji przynależności do mniejszości narodowej nie mogą wynikać 
dla takiej osoby „żadne negatywne następstwa”. 

Litewska ustawa z 2002 r. O obywatelstwie w art. 18 zezwalała 
na posiadanie podwójnego obywatelstwa wyłącznie osobom narodowo-
ści litewskiej. Zatem ustawa ta pozostawała w jaskrawej sprzeczności 
nie tylko z Traktatem, lecz także z Konstytucją RL. Ustawę tę za dys-
kryminującą prawa mniejszości narodowych uznał Komitet Doradczy 
Rady Europy. Również Komitet Ministrów Rady Europy dostrzegł ten 
fakt w rezolucji na temat implementacji przez Litwę Konwencji ramo-
wej o ochronie mniejszości narodowych. Ustawa O obywatelstwie zosta-
ła również krytycznie oceniona przez Komitet do spraw Dyskryminacji 
Rasowej. W odpowiedzi na opinię Rady Europy rząd litewski zobowią-
zał się 23 września 2003 r. do opracowania w najbliższej przyszłości 
poprawek do ustawy O obywatelstwie przez sejmowy Komitet Obrony 
Praw Człowieka w sposób uwzględniający uwagi Komitetu Doradczego. 
Poprawek takich jednak nie dokonano98. O złej woli władz litewskich 
świadczy fakt, że gdy w 2005 r. Polska Partia Ludowa zgłosiła projekt 
ustawy uchylającej tę sprzeczność Komisja Petycji Sejmu RL odrzuciła 
wniosek, uznając, że ustawa nie wymaga zmian. Mimo to ustawa ta 
później była nowelizowana, ale nie w omawianym zakresie. 

W dniu 13 listopada 2006 r. Sąd Konstytucyjny orzekł, że zgodnie 
z ustawą zasadniczą przypadki posiadania podwójnego obywatelstwa 

97 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji…, Szczegółowa notatka…, s. 9 i 10.
98 T. Białek, Międzynarodowe standardy…, s. 218 i 219.
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powinny stanowić rzadki wyjątek i ustawę O obywatelstwie uznał 
w tym zakresie za sprzeczną z Konstytucją RL. 

Porównanie sytuacji prawnej i rzeczywistej polskiej mniejszości 
na Litwie i litewskiej mniejszości w Polsce wskazuje na wyraźne dys-
proporcje – tabela 1.

Tabela 1. Sytuacja prawna i rzeczywista polskiej mniejszości na Litwie 
i litewskiej mniejszości w Polsce

Problem Polska Litwa
Ustawowa ochrona mniejszości narodowych Tak Nie 
Język mniejszości narodowych jako lokalny język 
urzędowy Tak* Nie

Pisownia nazwisk w oryginalnej pisowni mniejszości 
narodowych Tak Nie

Dwujęzyczne napisy z nazwami miejscowości i ulic Tak Nie**
Używanie języka mniejszości narodowej w życiu 
publicznym

Nie ma 
problemów

Są 
problemy***

Przedszkola i szkoły mają status placówek mniejszości 
narodowych Tak Nie

Finansowanie dla szkół mniejszości narodowych (w %) 150 120
Obowiązkowy egzamin maturalny z języka ojczystego 
i wliczanie oceny z niego do średniej na świadectwie 
dojrzałości

Tak Nie

Dotowanie przez państwo podstawowych mediów 
mniejszości narodowych Tak Nie

Próg wyborczy obowiązuje partie mniejszości 
narodowych Nie Tak

Problemy ze zwrotem skolektywizowanej ziemi na rzecz 
mniejszości narodowej****

Nie ma 
problemów Są problemy

* Dotyczy gmin, w których mniejszość narodowa stanowi minimum 20% populacji.
** Zakaz używania dwujęzycznych napisów z nazwami ulic (w tym umieszczanych 

na posesjach prywatnych). Nakładanie kar grzywny.
*** Zakaz używania dwujęzycznych napisów informacyjnych, np. tablic z trasami 

autobusowymi lub szyldów w języku polskim. Nakładanie kar grzywny.
**** W Polsce problem zasadniczo nie dotyczy mniejszości litewskiej. Na Litwie 

problem dotyczy mniejszości polskiej, a w dodatku obowiązuje przepis prawny, pozwa-
lający na przenoszenie ziemi. Przenosiny ziemi pozwalają na przeniesienie aktu wła-
sności z ziemi będącej faktyczną spuścizną przodków zainteresowanej osoby na ziemię 
w dowolnej części kraju. Zapis ten doprowadził do masowego osadnictwa i przejmowa-
nia przez litewskich przybyszy ziemi w okolicach Wilna, należnej przedstawicielom 
mniejszości polskiej. Doprowadziło to do zmian narodowościowych na terenach zwarcie 
zamieszkiwanych przez mniejszość polską, jej rozproszenia i do znacznego wzbogace-
nia się litewskich osadników kosztem ludności polskiej.

Źródło: Porównanie sytuacji Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, kurierwi-
lenski.lt/porównanie sytuacji polakow na litwie i litwinow w Polsce [15.06.2013]. 
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Z tabeli 1 wynika olbrzymia asymetria z korzyścią dla mniejszości 
litewskiej w Polsce. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące 
mniejszości narodowych oraz polityka władz państwowych i samorzą-
dowych gwarantują Litwinom dobre warunki do zachowania ich kultu-
ry, tożsamości narodowej i rozwoju gospodarczego. Natomiast sytuacja 
Polaków na Litwie nie należy do łatwych. Wprawdzie wiążące państwo 
litewskie normy prawa międzynarodowego i wspólnotowego, jak rów-
nież ustawodawstwo państwowe formalnie zapewniają – chociaż wo-
bec braku ustawy o mniejszościach narodowych nie w pełnym stopniu 
– żywotne interesy ludności polskiej, to jednak w praktyce często nie 
są one respektowane. W drodze faktów dokonanych władze litewskie 
dążą do lituanizacji mniejszości narodowych, zwłaszcza poprzez odpo-
wiednią politykę oświatową, pisownię nazwisk, ograniczanie używania 
języka mniejszości oraz reprywatyzację ziemi w sposób prowadzący 
do trwałych zmian w strukturach narodowościowych Wileńszczyzny. 
Domaganie się przez Polaków na Litwie tych samych praw, z których 
korzysta mniejszość litewska w Polsce, jest traktowane na Litwie jako 
działalność antypaństwowa albo daleko posunięty radykalizm lub po-
pulizm. Utrzymanie przez dłuższy czas tej linii polityki może dopro-
wadzić do pełnej asymilacji polskich środowisk na Litwie. Należy mieć 
nadzieję, że wejście Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w skład koalicji 
rządowej przyczyni się do poprawy sytuacji Polaków w tym kraju.
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Jerzy Rychlik

realizacja praw mniejszości białoruskiej 
w polsce i mniejszości polskiej na Białorusi

Mniejszość białoruska w polsce

Liczebność i rozmieszczenie

Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na te-
renach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. 
narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość biało-
ruską zadeklarowało 43 878 obywateli (w 2002 r. – 47 640). Największe 
skupiska mniejszości białoruskiej znajdują się w południowo-wschod-
nich powiatach województwa podlaskiego, tj. w powiecie hajnowskim 
(39,2%), bielskim (19,8%), siemiatyckim (3,46%), białostockim (3,2%). 
Na terenie 12 gmin województwa podlaskiego przedstawiciele mniej-
szości białoruskiej stanowią ponad 20% mieszkańców gminy, w tym 
w czterech ponad 50%, tj. w gminie Czyże (powiat hajnowski, około 
81% ludności), w gminie Dubicze Cerkiewne (powiat hajnowski, około 
81%), w gminie orlej (powiat bielski, około 68%), w gminie Hajnówka 
(powiat hajnowski, około 84%). Mniejszość białoruska stanowi obecnie 
drugą pod względem liczby ludności mniejszość narodową w Polsce. 
Ustępuje jedynie pod tym względem mniejszości niemieckiej, która 
według narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. 
wynosiła 144 236 osób1.

Białorusini w ii rp

Prawa mniejszości narodowych w II RP chroniły umowy między-
narodowe i wewnętrzne ustawy polskie. Wśród zobowiązań między-
narodowych, które dotyczyły ludności białoruskiej w Polsce, należy 

1 Dane za GUS: Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 rok, War-
szawa 2012.
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wymienić traktaty wersalski i ryski. W myśl postanowień tzw. ma-
łego traktatu wersalskiego2 wszyscy mieszkańcy państwa polskiego 
stawali się Polakami, członkami zorganizowanego narodu. W związ-
ku z tym traktat operował jedynie pojęciami: „mniejszości rasowe, 
religijne i językowe”. Wszyscy, którzy zamieszkiwali w granicach 
państwa polskiego i należeli do mniejszości, byli traktowani jak oby-
watele polscy. Ochronę mniejszości białoruskiej w dwudziestoleciu 
międzywojennym zapewniały konstytucje: przepisy Konstytucji mar-
cowej i kwietniowej. Zawierały one wcześniejsze ustalenia zamiesz-
czone w małym traktacie wersalskim. W stosownej ustawie użyty 
został termin „mniejszości narodowe” obok „wyznaniowych”, co było 
niewątpliwie różnicą wobec leksyki traktatu. Władze godziły się 
na pełny i swobodny rozwój właściwości narodowościowych, mniejszo-
ści, tworzenie autonomicznych związków mniejszości o charakterze 
publiczno-prawnym w obrębie związku samorządu powszechnego. Po-
stanowienia traktatu ryskiego podzieliły białoruski obszar etniczny 
na część zachodnią, która znalazła się w granicach Polski (w piśmien-
nictwie białoruskim obszar ten powszechnie nazywany jest również 
współcześnie Białorusią Zachodnią oraz Wschodnią, która utwo-
rzyła Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką). Białorusini 
w II Rzeczpospolitej żyli głównie na terenie województwa poleskiego, 
białostockiego, nowogródzkiego i wileńskiego. Według spisu ludności 
z 1931 r. jako Białorusini zadeklarowało się w przybliżeniu 995 tys. 
osób, a jako Poleszucy – 580 tys. osób. Według Alfonsa Krysińskiego 
i Wiktora Orfickiego zamieszkane wówczas przez ludność białoruską 
tereny można podzielić na trzy obszary, w zależności od panujących 
na nich proporcji narodowościowych:

�	 zwarty obszar białoruski, m.in. powiat nowogródzki, barano-
wicki, słonmski, nieświeski;

�	 zwarty obszar białorusko-polski, m.in. powiaty województwa 
wileńskiego, tj. powiat brasławski, powiat wileński, powiat oszmiański 
oraz powiaty województwa białostockiego, tj. powiat wołkowyski, biel-
ski i grodzieński;

�	 mieszany obszar białorusko-ukraiński, tj. południowa część wo-
jewództwa poleskiego będąca pasem granicznym między zwartym ob-
szarem białoruskim i ukraińskim3.

2 28 VI 1919 r. Polska ratyfikowała traktat wersalski i wraz z nim wyraziła zgodę 
na podpisanie odrębnego dokumentu, tzw. małego traktatu wersalskiego, który regulo-
wał obowiązku rządu wobec mniejszości.

3 J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia, zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, 
Warszawa 1963, s. 69 i n.
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Białorusini w II RP w przeważającej mierze byli ludnością rolniczą. 
Odsetek Białorusinów utrzymujący się z pracy na roli wynosił około 92%. 
Ludność białoruska żyła na ogół w trudnych warunkach ekonomicznych, 
zamieszkane przez nią województwa cechowały się bowiem zazwyczaj 
niską klasą gleb oraz prymitywną techniką uprawy roli. Na zamiesz-
kiwanych przez Białorusinów terytoriach panowała niemal gospodar-
ka naturalna. W odróżnieniu od społeczności ukraińskiej nie tworzyli 
oni tak rozwiniętego systemu organizacji społecznych i gospodarczych. 
W wyborach do Sejmu w listopadzie 1922 r. kandydaci białoruscy starto-
wali w ramach bloku mniejszości narodowych. Do Klubu Białoruskiego 
weszło 11 posłów i 3 senatorów. Znaleźli się w nim przedstawiciele bia-
łoruskiej chadecji, socjaldemokracji i bezpartyjni. W 1924 r. powstało 
związane z ruchem chrześcijańsko-społecznym Białoruskie Zjednoczenie 
Chrześcijańsko-Demokratyczne. Do ruchu ludowego odwoływał się 
przede wszystkim Białoruski Związek Włościański. Dużo jednak więk-
sze znaczenie odgrywał Ruch Socjalistyczny. Polityczną potęgą stała się 
utworzona w 1925 r. Białoruska Włościańska-Robotnicza Chromada. 
Działając przez stosunkowo krótki okres (1925–1927), osiągnęła ona 
liczbę ponad 100 tys. członków. Chromada próbowała rozwijać działal-
ność również na terytorium znajdującym się we współczesnych grani-
cach terytorium Polski. Według niepełnych danych objęła ona swoim 
działaniem m.in. około 100 miejscowości powiatu Bielsk Podlaski. Silne 
komitety tej partii istniały również w Białowieży, Orli i Kleszczelach. 
Na przeszkodzie rozwoju białoruskiej aktywności społecznej i politycz-
nej stał fakt, iż od początku lat 30. władze II RP znacznie nasilały kon-
trole wobec wszelkich przejawów białoruskiego życia narodowego. 

Szkolnictwo białoruskie w okresie II RP znajdowało się w najgor-
szej sytuacji spośród wszystkich zamieszkałych w Polsce mniejszości 
narodowych. Do najważniejszych ustaw regulujących oświatę białoru-
ską należała ustawa zawierająca niektóre postanowienia o organizacji 
szkolnictwa z 31 lipca 1924 r. Precyzowała ona warunki tworzenia szkół 
z niepolskim językiem nauczania. Podstawą do ubiegania się o zorga-
nizowanie szkoły z wykładowym językiem ruskim, białoruskim lub 
litewskim było zamieszkiwanie na obszarze, gdzie ludność niepolska 
stanowiła co najmniej 25% obywateli oraz deklaracje 40 opiekunów 
prawnych dzieci w tej sprawie. Jeżeli chodzi o szkoły średnie z języ-
kiem białoruskim, to wspomniana ustawa zezwalała na tworzenie dwu-
języcznych państwowych szkół średnich ogólnokształcących na podsta-
wie stwierdzonego urzędowo żądania rodziców 150 uczniów. W 1926 r. 
w stosownych przepisach zaakceptowano egzamin dojrzałości w języku 
białoruskim. Sieć białoruskich gimnazjów w II RP obejmowała głównie 
szkoły prywatne w Wilnie, Nowogródku, Gródku i Nieświerzu. 
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Istotnym problemem szkół białoruskich była kadra pedagogiczna. 
Nauczyciele szkół powszechnych z językiem białoruskim początkowo 
uzyskiwali kwalifikacje zawodowe podobnie jak pozostali nauczyciele. 
Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej wstępowali do pię-
cioletniego seminarium nauczycielskiego, a następnie odbywali dwulet-
nią praktykę kończącą się egzaminami teoretycznymi i praktycznymi. 
W 1930 r. otwarte zostało państwowe Polsko-Białoruskie Seminarium 
Nauczycielskie im. Franciszka Bohusiewicza w Wilnie. W praktyce jed-
nak oświata wśród mniejszości białoruskiej była prowadzona w zniko-
mym procencie. Mniejszość białoruska bowiem liczyła blisko 1,5 mln 
osób. Funkcjonowały natomiast tylko 3 szkoły z ojczystym językiem 
wykładowym, tj. białoruskim, w których uczyło się około 500 uczniów. 
W latach 30. nastąpiło dalsze osłabienie się pozycji szkolnictwa bia-
łoruskiego. I tak w roku szkolnym 1934/1935 funkcjonowało jeszcze 
16 powszechnych szkół białoruskim, w 1936/1937 – 8, w 1937/1938 
– już żadna4. 

Organizacje mniejszości białoruskiej w polsce

W porównaniu ze stowarzyszeniami polskiej mniejszości narodo-
wej organizacje mniejszości białoruskiej należą do najbardziej skon-
centrowanych terytorialnie. Wydane w 2010 r. opracowanie Głównego 
Urzędu Statystycznego zaznaczało, iż 10 z 12 stowarzyszeń Białorusi-
nów ma swoje zarządy w Białymstoku. W sumie stowarzyszenia bia-
łoruskie zrzeszają około 5,5 tys. członków5. Zdecydowana większość 
tej grupy przypada na Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne. Jest ono najstarszą organizacją białoruską w Polsce, zareje-
strowane w 1956 r. Do 1988 r. była to jedyna organizacja mniejszości 
białoruskiej w Polsce. Do głównych celów działalności Towarzystwa 
należy m.in.: działalność na rzecz rozwijania białoruskiej świado-
mości narodowej, umacnianie więzi przyjaznego współżycia ludności 
białoruskiej z narodem polskim, wszechstronne propagowanie wiedzy 
o Republice Białorusi oraz organizowanie twórczości artystycznej, 
kulturalnej i naukowej mniejszości białoruskiej w Polsce. Towarzy-
stwo ma swoje oddziały również i poza białostocczyzną, m.in. w War-
szawie i Gdańsku. Warto nadmienić, że również w 1956 r. na Uniwer-
sytecie Warszawskim utworzono filologię białoruską, co powszechnie 
odbierano jako znaczącą podstawę do zaistnienia białoruskiej elity 
intelektualnej. 

4 Mniejszości narodowe w Polsce – informator 1994 r.
5 Opracowanie GUS, Warszawa 2010 r.
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W 2006 r. zostało utworzone Towarzystwo Kultury Białoruskiej, 
które kontynuuje wiele imprez kulturalnych organizowanych uprzednio 
przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, m.in. konkurs 
recytatorski „Ojczyste Słowo”. Od 15 marca 1993 r. działa również Zwią-
zek Białoruski Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to organizacja skupiają-
ca wiele stowarzyszeń białoruskich o charakterze twórczo-zawodowym: 
Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”, Białoruskie Towa-
rzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, Radę 
Programową „Niwa”, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Białoruskie 
Towarzystwo „Chatka” oraz partię polityczną Białoruskie Zjednocze-
nie Demokratyczne. Do Związku Białoruskiego nie należą Białoruskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Towarzystwo Kultury Białoruskiej 
i Związek Młodzieży Białoruskiej. W zakres działania Związku Biało-
ruskiego należą sprawy dotyczące mniejszości białoruskiej, począw-
szy od spraw lokalnych, na współdziałaniu z władzami państwa koń-
cząc. Związek sprawuje również pieczę nad szkolnictwem białoruskim 
oraz organizuje seminaria historyczne i literackie. 

Białoruskie Zrzeszenie Studentów powstało w latach 80. jako or-
ganizacja opozycyjna wobec Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego. Nieformalnie Zrzeszenie działało już od jesieni 1981 r., 
ale oficjalnie zostało zarejestrowane w listopadzie w 1988 r. Zrzeszenie 
nawoływało do zreformowania Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego i uczynienia z niego organizacji reprezentującej interesy 
społeczności białoruskiej na Białostocczyźnie. Od 1990 r. organizuje co-
rocznie Festiwal Muzyki Młodej Białorusi („Basowiszcza”). Od kwietnia 
1992 r. Zrzeszenie Studentów współpracuje ze Związkiem Młodzieży 
Białoruskiej. W 1993 r. Związek po raz pierwszy zorganizował Festi-
wal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów”. W latach 
1993–1996 organizacja ta działała w ramach Związku Białoruskiego 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

Kolejną organizacją, która powstała w 1990 r., jest Białoruskie Sto-
warzyszenie Literackie „Białowieża”. Stowarzyszenie to powstało z ini-
cjatywy grupy literackiej, funkcjonującej od 1958 r. przy Białoruskim 
Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Swoje działania koncentruje 
na popularyzowaniu kultury białoruskiej. Stowarzyszenie zrzesza wie-
lu twórców białoruskich znanych w Polsce, m.in. Nadzieję Artymono-
wicz, Wiktora Szweda, Sokrata Janowicza, Mirę Łukasza oraz Jana 
Czykwina, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia. Interesy dzien-
nikarzy i publicystów środowiska białoruskiego od 1992 r. reprezentuje 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, które wydaje miesięcznik 
o charakterze społeczno-kulturalnym „Czasopis”. 
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W 1992 r. zarejestrowano Radę Programową Tygodnika „Niwa”. 
W jej skład wchodzą wszyscy przedstawiciele organizacji białoruskich 
poza Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym i Towarzy-
stwem Kultury Białoruskiej. Białoruskie Towarzystwo Historyczne 
zajmuje się upowszechnianiem wiedzy historycznej o Białorusinach 
oraz kształtowaniem postaw tolerancji. Towarzystwo działa od 1993 r. 
Organizacja ta wydaje „Białoruskie Zeszyty Historyczne”.

Poza wymienionymi na rzecz mniejszości białoruskiej w Polsce 
działają również inne liczne organizacje, wśród których warto wymie-
nić Stowarzyszenie „Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Haj-
nówce” (prowadzi Muzeum Białoruskie w Hajnówce oraz organizuje 
imprezy promujące kulturę mniejszości białoruskiej), Stowarzyszenie 
„Villa Sokrates” (organizujące coroczną konferencję naukową Trialogi 
Białoruskie), Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny” w Studziwo-
dach (prowadzące skansen w Studziwodach oraz organizujące liczne 
imprezy promujące tradycyjny folklor mniejszości białoruskiej Podla-
sia) czy też stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się języ-
ka białoruskiego „AB-BA”, wspierające nauczanie języka białoruskiego 
w Białymstoku6. 

Działalność kulturalna mniejszości białoruskiej w polsce

Do największych imprez kulturalnych organizowanych przez mniej-
szość białoruską należą: Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowisz-
cza”, Festiwal „Piosenka Białoruska” w Białymstoku, Festiwal Piosen-
ki Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów”, Międzynarodowy 
Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda”, Święto Kultury Biało-
ruskiej w Białymstoku, Święto „Kupalle” w Białowieży, Polsko-Biało-
ruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża” oraz Konkurs Poezji i Prozy 
„Debiut”. Ponadto organizowany jest szereg imprez o charakterze lokal-
nym. Większość z nich jest dofinansowywana z budżetu państwa i tak 
np. w 2007 r. na działania służące podtrzymaniu i rozwojowi kultury 
mniejszości białoruskiej z budżetu MSWiA wydano łączną kwotę ponad 
1 mln 900 tys. zł. W 2008 r. minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji skierował w tym celu podobną kwotę, zaś w 2009 r. już ponad 
2 mln 85 tys. zł. Obecnie sprawami mniejszości narodowych zajmuje się 
minister administracji i cyfryzacji7. 

6 Szerzej na temat. zob. J. Kalina, Białorusini w Polsce w prasie, radio i telewizji 
(1956–2008), [w:] T. Zaniewska (red.), Białorusini, Warszawa 2010, s. 63–76. 

7 Zob. szerzej J. Tomalska, Pejzaż wymarzony – twórczość artystów białoruskich 
w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Białorusini, s. 109–120.
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Mniejszość białoruska w polskich mediach

Pierwsza audycja w języku białoruskim pojawiła się 13 czerwca 
1958 r. na antenie radia „Białystok”. Audycja ta nosiła nazwę Biełaruski 
Mahazin. Trwała 15 min i nadawana była raz albo dwa razy w tygodniu. 
Obecnie radio „Białystok” emituje codziennie program w języku białoru-
skim pod nazwą Pod znakiem Pogoni, a raz w tygodniu nadawany jest rów-
nież program Pażadalnaja pieśnia. Oprócz tego na antenie radia nadawa-
ne są audycje religijne. Od 1999 do 2002 r. działało również radio „Racja”, 
które swoje programy kierowało do odbiorców w Polsce i na Białorusi. 
Radio „Racja” starało się pełnić rolę w pełni niezależnego i obiektywne-
go środka przekazu, który komentuje bieżące wydarzenia na Białorusi 
i świecie. W lutym 2006 r. po blisko czteroletniej przerwie dzięki dotacji 
rządu RP radio „Racja” wznowiło swoją działalność. Mniejszość białoruska 
ma również swój program telewizyjny, który nadaje ośrodek białostocki 
TVP. Cotygodniowy program Tydzień białoruski poświęcony jest proble-
mom i istotnym wydarzeniom mniejszości białoruskiej w Polsce. W mar-
cu 1997 r. na antenie OTVP „Białystok” pojawił się magazyn o mniej-
szościach narodowych Sami o sobie. Na 30-minutową składały się części 
w językach: białoruskim, litewskim, ukraińskim, litewskim oraz felietony 
o Romach, Tatarach, Niemcach i Polakach na wschodzie. Redagowane 
w języku polskim. Dyrekcja ośrodka powołała radę konsultacyjną przy 
programie Sami o sobie, składającą się z przedstawicieli stowarzyszeń 
skupiających te narodowości. Do jej kompetencji należała ocena mery-
toryczna audycji. Program od początku tworzyli dziennikarze wywodzą-
cy się z poszczególnych grup narodowych, znający języki i uwarunkowania 
społeczno-kulturowe regionu. Program od początku był też tłumaczony 
za pomocą napisów na język polski. Po dwóch latach czas emisji maga-
zynu zwiększono do 40 min. Powstał też samodzielny magazyn Łączy 
nas Polska, traktujący o Polakach na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie 
i Rosji. Jego oglądalność szacowana na około 80 tys. widzów, co dawało mu 
drugą pozycję po codziennym programie informacyjnym Obiektyw. O ja-
kości programu może świadczyć fakt, że na I Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów i Programów Telewizyjnych o Mniejszościach Narodowych „U sie-
bie” w Krakowie w 1997 r. otrzymał I nagrodę przyznawaną przez dzien-
nikarzy zajmujących się tematyką etniczną w całej Europie. 

Białoruska mniejszość narodowa w Polsce znalazła również swo-
je miejsce w programie satelitarnej telewizji Belsat TV, która rozpo-
częła nadawanie 10 grudnia 2007 r. Projekt tej pierwszej niezależ-
nej białoruskiej stacji telewizyjnej był przygotowywany w Telewizji 
Polskiej od czerwca 2006 r. Przy realizacji projektu Telewizja Polska 
współpracowała m.in. z członkami Białoruskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy oraz środowiskiem Białoruskich Dziennikarzy w Polsce. 
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Od początku projektu jest wspierany również przez Fundację „Wolność 
i Demokracja” (organizacja non-profit realizująca projekty na rzecz de-
mokracji na Białorusi). Telewizja Belsat TV powstała jako odpowiedź 
na zgłaszane przez środowiska demokratyczne w Republice Białoruś 
zapotrzebowanie na niezależną informację, rozrywkę i ofertę kultural-
ną. Mieszkańcom Białorusi mającym utrudniony dostęp do własnego 
języka i dziedzictwa narodowego Belsat służy jako wypełnianie luki 
informacyjnej i kulturowej, którą pozostawiają dostępne w Białorusi 
stacje i kanały telewizyjne – czyli Białoruska Telewizja Państwowa. 
Językiem nadawania Belsatu jest białoruski. Rolą Belsatu jest rów-
nież promowanie wśród Białorusinów znajomości własnej kultury na-
rodowej i historii, co jest szczególnie ważne w związku ze zwalczaniem 
przez obecne władze większości przejawów białoruskiego patriotyzmu 
i budowania świadomości obywatelskiej8. 

Ze względu na podobne doświadczenia historyczne Polski projekt 
spotkał się z poparcie MSZ i Rządu RP. W ramach prowadzonej przez 
Polskę polityki wsparcia międzynarodowej współpracy na rzecz demo-
kracji i społeczeństw obywatelskich. Jest to największy tego typu pro-
jekt pomocowy w Europie. Uzyskał ówcześnie aprobatę głównych sił 
politycznych w parlamencie. Projekt Belsat TV został wsparty przez 
Departament Stanu USA oraz MSZ Litwy. Na Litwie przygotowywa-
ne są programy publicystyczne, m.in. Forum oraz Pocztówka z Wilna. 
Belsat współpracuje również z radiem „Swabada” (sekcja białoruska 
radia „Wolna Europa” z siedzibą w Pradze). Dziennikarze tej stacji 
przygotowują dla Belsatu program publicystyczny. Kanał podpisał 
także umowę z niemiecką telewizją „Deutsche Welle”, która bezpłat-
nie udostępnia programy dotyczące wydarzeń społeczno-kulturalnych 
w krajach Unii Europejskiej. Wspólnie z radiem „Racja” jest tworzo-
ny cotygodniowy przegląd prasy białoruskiej Press-Express. Belsat TV 
na swej antenie promuje również najważniejsze białoruskie imprezy 
w Polsce. Część operatorów sieci telewizji kablowej na Podlasiu ma ten 
kanał w bezpłatnej ofercie programowej.

Oświata białoruska w polsce

Zarządzenie zezwalające na tworzenie szkół białoruskich w Pol-
sce, głównie w Białostockiem, resort oświaty Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego wydał 3 października 1944 r. W roku szkolnym 
1944/1945 utworzono w sumie 93 szkoły, w których prowadzone było na-
uczanie języka białoruskiego. Jednak początkowo przychylna polityka 

8 Zob. J. Kalina, Białorusini…, s. 63–76.
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władz polskich zmieniła się już w następnym roku szkolnym. Nie prze-
prowadzono bowiem rekrutacji do klas pierwszych w szkołach śred-
nich. Pretekstem do likwidacji szkolnictwa białoruskiego stała się akcja 
wymiany ludności (władze twierdziły, iż w obliczu wyjazdów ludności 
białoruskiej nie będzie potrzeby funkcjonowania tego typu szkół). Szko-
łom białoruskim zarzucano ponadto brak lojalności wobec państwa pol-
skiego. W szybkim tempie zmniejszała się liczba szkół powszechnych 
oraz zlikwidowano trzy szkoły średnie – gimnazjum w Hajnówce, Biel-
sku Podlaskim i Białymstoku. W rezultacie takiej polityki liczba szkół 
zmniejszyła się w ciągu trzech kolejnych lat z 93 do 6. W 1949 r. sytuacja 
jednak uległa poprawie. Ówczesne Ministerstwo Oświaty poleciło, aby 
w miejscowościach zamieszkanych przez ludność białoruską uruchomić 
z dniem 1 września 1949 r. szkoły podstawowe z białoruskim językiem na-
uczania. W roku szkolnym 1949/1950 ponownie uruchomione dwie szko-
ły średnie z językiem białoruskim, tj. w Hajnówce i Bielsku Podlaskim. 
Mimo, iż oficjalnie szkoły te miały status placówek z białoruskim języ-
kiem nauczania, to z powodu nieznajomości języka białoruskiego przez 
nauczycieli większość przedmiotów wykładana była w języku polskim. 
Od początku lat 60. tych liczba szkół z białoruskim językiem wykłado-
wym systematycznie malała na korzyść szkół z nauczaniem tego języka 
jako jednego z przedmiotów. W rezultacie podstawową formą białoru-
skiego szkolnictwa stała się szkoła z językiem białoruskim nie jako wy-
kładowym, a zaledwie przedmiotem dodatkowym. Przełomowym dla bia-
łoruskiego szkolnictwa w powojennej Polsce był rok szkolny 1971/1972. 
był on ostatnim, w którym formalnie istniały jeszcze szkoły podstawowe 
z białoruskim językiem nauczania. Od roku szkolnego 1972/1973 istniały 
już tylko szkoły, w których język białoruski był nauczany jako przedmiot 
dodatkowy. Silnie odbiło się na szkolnictwie mniejszości białoruskiej 
zwłaszcza rozporządzenie Ministerstwa Oświaty z 22 lutego 1971 o do-
browolności nauki języka białoruskiego. Nakaz corocznego sporządzania 
przez rodziców deklaracji wyrażających wolę posłania dziecka na lekcje 
języka białoruskiego okazał się przyczyną rezygnacji z nauczania tego 
przedmiotu w wielu dotychczasowych placówkach9.

Szkoła białoruska w iii rp

Aktualną podstawę prawną do organizowania nauczania z językiem 
białoruskim w szkołach i przedszkolach jest stosowne rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej10 z 14 listopada 2007 r. Zainteresowani 

9 Zob. E. Romanowska, Szkoła białoruska w Polsce od czasów II po III Rzeczpo-
spolitą, [w:] Białorusini, s. 76–83.

10 Dz.U. 2007, nr 214, poz. 1579.
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rodzice (prawni opiekunowie) powinni złożyć w tej sprawie jednora-
zowo, na zasadzie dobrowolności, pisemne oświadczenie do dyrekto-
ra przedszkola lub szkoły przy zgłoszeniu dziecka do takiej placówki. 
Nauczanie z językiem białoruskim w szkołach podstawowych organi-
zowane jest przy przynajmniej 7 zgłoszonych uczniach w przedszkolu, 
szkole podstawowej i gimnazjum, a w szkołach ponadgimnazjalnych 
– przy co najmniej 14 uczniach. Jeżeli dzieci objętych wnioskiem jest 
mniej, organizowane są grupy międzyoddziałowe na poziomie danej 
klasy przy minimalnej liczbie 7, a w przypadku szkół ponadgimnazjal-
nych – 14 osób lub grup międzyklasowych. Za zgodę właściwego organu 
prowadzącego liczba uczniów w oddziałach grup międzyoddziałowych 
lub międzyklasowych może być mniejsza niż przewiduje zarządzenie. 
Istnieje również możliwość zorganizowania zespołów międzyprzedsz-
kolnych i międzyszkolnych w wymiarze trzech godzin tygodniowo, przy 
minimalnej liczbie trzech i maksymalnej liczbie 20 uczniów. 

Niemniej należy stwierdzić, że obecnie nie istnieją szkoły podsta-
wowe ani średnie, w których używany byłby język białoruski jako wy-
kładowy. Praktycznie rzecz biorąc, nie istnieje edukacja przedszkolna. 
W zasadzie język białoruski bywa jedynie nauczany jako jeden z przed-
miotów szkolnych w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. 
Komitet Ekspertów Rady Europy uznał taką formę nauczania język 
białoruskiego za niezgodną z podjętymi przez Rzeczypospolitą Polską 
zobowiązaniami i wezwał władze polskie do podjęcia działań mających 
na celu udostępnienie oświaty w języku białoruskim na poziomie pod-
stawowym i średnim w celu zapewnienia dostępności oświaty na tere-
nach, na których jest używany język białoruski. W uwagach do rapor-
tu Komitetu Ekspertów rząd polski stanął na stanowisku, iż przepisy 
oświatowe zapewniają taką możliwość, natomiast brak przedszkoli 
i szkół prowadzących edukację w języku białoruskim wynika z braku 
zapotrzebowania na taką formę nauczania.

Zarówno w roku szkolnym 2009/2010, jak i 2010/2011 zajęcie z ję-
zyka białoruskiego prowadzone były ogółem w 39 szkołach (w tym 
22 w szkołach podstawowych, 14 gimnazjach i 3 liceach ogólnokształ-
cących). W roku szkolnym 2009/2010 na zajęcia z języka białoruskiego 
uczęszczało 3067 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 liczba spadła 
do 2921. Liczba uczęszczających uczniów na zajęcia z języka białoru-
skiego systematycznie spada. Wynika to z przyczyn demograficznych, 
a także wyjazdu części Białorusinów z obszarów województwa pod-
laskiego w inne rejony Polski. Największe znaczenie dla białoruskiej 
oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym mają dwa licea, których hi-
storia sięga jeszcze lat 40. ubiegłego wieku: Liceum Ogólnokształcące 
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Liceum 
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Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława 
Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Z tych właśnie szkół wywodzi się 
większość uczniów przystępujących do matury z języka białoruskiego. 
Są one również instytucjami oświatowymi najbardziej rozpoznawalnym 
w gronie przedstawicieli opisywanej mniejszości. Do szkół tych ze wzglę-
du na ich wysoki poziom nauczania uczęszcza również młodzież polska. 
Do egzaminu maturalnego z języka białoruskiego w maju 2009 r. przy-
stąpiło 240 maturzystów. Większość, bo 212, zdawała egzamin na pozio-
mie podstawowym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiły 
2 osoby. Pozostałe 26 osób to laureaci olimpiady języka białoruskiego, 
którzy byli zwolnieni z egzaminu maturalnego i na świadectwie mie-
li wpisany wynik maksymalny. W roku 2010 do matury z języka bia-
łoruskiego na poziomie podstawowym przystąpiły 264 osoby, 25 osób 
było laureatami olimpiady z języka białoruskiego. Egzamin maturalny 
z języka białoruskiego w 2011 r. zdawało 290 osób z czego 264 na pozio-
mie podstawowym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpił 
1 uczeń, pozostałe 25 osób to laureaci olimpiady przedmiotowej11. 

Udział mniejszości białoruskiej w życiu politycznym polski 

W połowie kwietnia 1989 r. środowisko białoruskie podjęło decyzję po-
wołaniu własnego Białoruskiego Komitetu Wyborczego i samodzielnym 
udziale w wyborach do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. Kandydatem 
białoruskiego Komitetu Wyborczego do Senatu był wówczas Sokrat 
Janowicz, który zdobył 22,5 tys. głosów (8,5%). 10 lutego 1990 r. odbył się 
założycielski kongres Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. 
Partia nigdy nie odniosła jednak sukcesu wyborczego ani nie cieszyła się 
dużym poparciem wśród elektoratu, do którego się odwoływała. Ze wzglę-
du na aprobatę dla przeobrażeń ustrojowych Białoruskie Zjednoczenie 
Demokratyczne postrzegane było przez miejscowych Białorusinów nie 
jako ich własna partia mogąca realizować ich interesy, ale jako partia 
sympatyzująca z ówczesną władzą związaną z Solidarnością. Białoruskie 
Zjednoczenie Demokratyczne przetrwało do 2005 r., kiedy to partię 
wykreślono z ewidencji partii politycznych. Należy jednak zauważyć, 
że do tej pory pozostaje jedyną partią mniejszości narodowej w III RP. 
W wyborach do parlamentu w 1991 r. w okręgu białostocko-suwalskim 
rywalizowały ze sobą dwie listy odwołujące się do głosów mniejszości 
narodowej: Białoruski Komitet Wyborczy utworzony przez Białoruskie 
Zjednoczenie Demokratyczne oraz Komitet Wyborczy Prawosławnych 

11 Informacje uzyskane w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą MSZ (materiał niepublikowany).
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popierany przez organizacje bliskie Cerkwi. Okazało się, że rozproszony 
i zdezorientowany przez powstanie dwóch konkurencyjnych list elekto-
rat zwrócił się gremialnie nie ku własnym działaczom, a ku liście SLD. 
Na Komitet Wyborczy Prawosławnych zagłosowało wówczas 13 788 osób 
(4,3%), co pozwoliło na uzyskanie mandatu Eugeniuszowi Czykwinowi. 
Białoruski Komitet Wyborczy otrzymał w okręgu dużo mniejszą lecz 
głosów, bo tylko 4435 (1,4%). Kolejne wybory do parlamentu, w 1993 r., 
zakończyły się fiaskiem Białorusinów. Komitet Wyborczy Związku 
Białoruskiego otrzymał ponownie zaledwie czteroprocentowe poparcie, 
a w parlamencie nie znalazł się żaden przedstawiciel społeczności pra-
wosławnej i Białostocczyzny, co było zasadniczym ciosem dla idei startu 
Białorusinów z samodzielnych list wyborczych.

Przedstawiciele mniejszości białoruskiej sprawowali po 1989 r. 
mandaty poselskie. Nie byli jednak wybierani z listy samodzielnego 
komitetu wyborczego, jak np. przedstawiciele mniejszości niemieckiej, 
a reprezentowali z reguły ogólnopolski Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i tak np. latach 1993–2001 mandat poselski w Sejmie drugiej i trze-
ciej kadencji z ramienia SLD sprawował Sergiusz Plewa. W latach 
1997–2001 w Sejmie zasiadał przewodniczący BTSK Jan Syczewski. 
W trakcie wyborów w 2001 r. organizacje mniejszości białoruskiej popie-
rały wybranych na posłów Eugeniusza Czykwina i Aleksandra Czuża 
oraz Sergiusza Plewę – wszyscy otrzymali mandaty z listy SLD-UP. 
W wyborach do podlaskiego sejmiku wojewódzkiego w 2002 r. na listę 
Białoruskiego Komitetu Wyborczego mającego być alternatywą zwłasz-
cza dla cieszącego się dużym poparcie podlaskich mniejszość SLD odda-
no 15 544 głosy (4,11%). Najwięcej głosów zebrali Sokrat Janowicz, Jan 
Czykwin oraz Eugeniusz Wagpa. 

Kontrowersje wzbudził podział na okręgi wyborcze, w których po-
wiaty z dużą liczbą mniejszości połączono razem z powiatami etnicz-
nie polskimi o silnych sympatiach prawicowych, np. powiat siemiatycki 
i bielski połączone zostały w jeden okręg wyborczy z powiatami wysoko-
mazowieckim i zambrowskim. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. 
mandat poselski udało się uzyskać jedynie Eugeniuszowi Czykwinowi, 
który zdobył 14 181 głosów. Mandat polityk ten zdobywał jeszcze w wy-
borach z 2007 i 2011 r. (podobnie około 14 tys. głosów) i jest obecnie 
jedynym przedstawicielem mniejszości białoruskiej w polskim parla-
mencie. W wyborach do podlaskiego sejmiku województwa w 2006 r. 
na Białoruski Komitet Wyborczy oddano 7914 głosów (2,05%). Najwięcej 
głosów z tej listy zdobyli Jan Czykwin, Eugeniusz Wagpa i Eugeniusz 
Mironowicz. Mimo że BKW nie uczestniczył w podziale mandatów, to 
ostatecznie w składzie sejmiku znalazło się trzech radnych z mniej-
szości białoruskiej. Przedstawiciele mniejszości znaleźli się również 
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w składach rad miejskich. W Białymstoku cztery mandaty uzyska-
li kandydaci z Forum Mniejszość Podlasia, którzy wystartowali z list 
Platformy Obywatelskiej. W Bielsku Podlaskim 7 mandatów w 21-oso-
bowej Radzie Miasta zdobyła złożona z organizacji białoruskich koali-
cja bielska. W Hajnówce 6 mandatów w 21-osobowej radzie przypadło 
Białorusko-Ludowemu Komitetowi Wyborczemu. Białorusko-Ludowy 
Komitet Wyborczy biorący udział w wyborach w powiecie hajnowskim 
wprowadził 4 przedstawicieli do Rady Powiatu oraz 38 osób do po-
szczególnych rad gmin, w tym obsadził wszystkie mandaty w Radzie 
Gminy Czyże. W wyborach do podlaskiego sejmiku w 2007 r. Białoruski 
Komitet Wyborczy poparło 2,19% głosujących. Obok Białorusinów 
z list Białoruskiego Komitetu Wyborczego wystartowali wtedy również 
po raz pierwszy przedstawiciele mniejszości litewskiej. 

Kryzys samodzielnego startu Białorusinów w wyborach samorzą-
dowych w województwie podlaskim nastąpił w 2010 r. Białorusini nie 
tylko nie wystawili wówczas własnego komitetu w wyborach do sejmiku 
wojewódzkiego, ale nawet w powiecie hajnowskim nie powołano własne-
go Białorusko-Ludowego Komitetu Wyborczego odnoszącego sukcesy 
w szeregu poprzednich wyborach. Jego dotychczasowi działacze ode-
szli do list innych komitetów (koalicja wyborcza „Ziemia hajnowska”, 
Platforma Obywatelska, PSL). Kandydaci należący do mniejszości star-
towali zatem z list zarówno ogólnokrajowych partii politycznych, jak 
i lokalnych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów kandydaci nale-
żący do mniejszości w obecnie funkcjonujących radach gmin i powiatów 
województwa podlaskiego zamieszkałych przez mniejszość białoruską 
oraz w sejmiku województwa. W gminach zamieszkałych przez zwarte 
skupiska mniejszości białoruskich kandydaci należący do mniejszości 
pełnią funkcję wójtów gmin. Przedstawiciele mniejszości białoruskiej 
pełnią także funkcję starostów i wicestarostów w niektórych powiatach 
województwa podlaskiego zamieszkałych przez warte skupiska osób 
należących do tej mniejszości12.

Życie religijne

Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej na-
leży do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pozostali 
są głównie katolikami. Prawosławni Białorusini mieszkają głownie 
na terenie dwóch diecezji: warszawsko-bielskiej i białostocko-gdańskiej. 

12 Raport nt. mniejszości narodowych w Polsce, opracowanie MSWiA, 2011; zob. 
też E. Mironowicz, Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Pol-
sce w latach 1989–1994, „Białowieskie Zeszyty Historyczne” 1995, t. IV, s. 121–131.
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Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim co do wielko-
ści Kościołem w Polsce. Ogólną liczbę wiernych szacuje się na około 
600 tys. Kościół posiada 6 diecezji, 21 dekanatów i 243 parafie. Pracuje 
w nim 260 duchownych. Stosunki Kościoła z państwem reguluje usta-
wa z 4 lipca 1991 r. O stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego13.

Nabożeństwa odbywają się w języku starocerkiewnosłowiańskim, 
kazania natomiast wygłasza się w języku polskim bądź rosyjskim.

Kwestie językowe

Postulatem zgłaszanym od kilku lat przez mniejszość białoruską 
było przywrócenie historycznego brzmienia, w wersji białoruskiej, 
nazw wsi na Białostocczyźnie oraz wprowadzenie dwujęzycznych nazw 
topograficznych na terenach zamieszkałych w większości przez Biało-
rusinów. Zagadnienia te zostały uregulowane w przyjętej przez Sejm 
RP w dniu 6 stycznia 2005 r. ustawie O mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym14. Ustawa wprowadza możli-
wość używania obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjo-
graficznych oraz nazw ulic dodatkowych tradycyjnych nazw w języku 
mniejszości. Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficz-
nego w języku mniejszości może być ustalona na wniosek rady gminy, 
jeżeli liczba mieszkańców tej gminy należących do mniejszości nie jest 
mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy (w przypad-
ku mniejszości białoruskiej kryterium to spełnia 12 gmin województwa 
podlaskiego) lub gdy z ustaleniem dodatkowej nazwy w języku mniej-
szości opowiedziała się ponad połowa mieszkańców miejscowości bio-
rących udział w konsultacjach. Ustawa dopuszcza również możliwość 
stosowania języków mniejszości jako języków pomocniczych w gminach, 
w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie 
mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy.

Dnia 3 grudnia 2007 r. do Urzędowego Rejestru Gmin, w których 
używany jest język pomocniczy, wpisana została pierwsza gmina, 
w której językiem pomocniczym został język białoruski (Hajnówka). 
Do chwili obecnej do Rejestru wpisano cztery kolejne gminy (Orla, 
Narewka, Czyże, gmina wiejska Hajnówka), w których językiem pomoc-
niczym został język białoruski. Dnia 17 maja 2010 r. do MSWiA wpły-
nął pierwszy wniosek gminy zamieszkałej przez mniejszość białoruską 
o wpisanie do Rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy 

13 Dz.U. 1991, nr 66, poz. 287, ze zm.
14 Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141, ze zm.
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w języku mniejszości. Wniosek złożyła gmina Orla. Wniosek został po-
zytywnie zaopiniowany przez Komisję Nazw, Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych. Gmina Orla została wpisana do Rejestru.

Mając na uwadze potrzebę promowania wśród mniejszości białoru-
skiej używania przed organami gminy języka białoruskiego, jako języka 
pomocniczego oraz używania dodatkowych tradycyjnych nazw miejsco-
wości w tym języku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zde-
cydował się wesprzeć w 2008 r. w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotą 5 tys. zł, 
służące tym celom zadanie realizowane przez Związek Młodzieży 
Białoruskiej w środowisku mniejszości białoruskiej na Podlasiu.

W dniu 18 marca 2002 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji wydał rozporządzenie w sprawie wypadków, w których na-
zwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekła-
dzie na język mniejszości.

Obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych 
zgodnie z polskim ustawodawstwem mogą dokonywać zmiany imienia 
i nazwiska na wersję zgodną z brzmieniem i pisownią języka ojczyste-
go w trybie administracyjnym, na podstawie ustawy z 17 października 
2008 r. O zmianie imienia i nazwiska15. Zmiany pisowni imion i nazwisk 
można dokonywać w urzędach stanu cywilnego właściwych dla miej-
sca zamieszkania. Prawo osób należących do mniejszości do używania 
i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka 
mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego 
dokumentów tożsamości, zostało także zagwarantowane w ustawie 
z 6 stycznia 2005 r. O mniejszościach narodowych i etnicznych oraz ję-
zyku regionalnym.

Stosunki z państwem – uregulowania prawne

Najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, którego przepisy do-
tyczą mniejszości narodowych, jest Konstytucja RP. Zgodnie z art. 35. 
Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim 
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowa-
nia i rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają 
prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych 
i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczest-
nictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. 
W dniu 6 stycznia 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę O mniejszościach 

15 Dz. U. 2008, nr 220, poz. 1414; więcej na temat zmian pisowni imion i nazwisk 
zob. M. Chmaj, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2010, s. 199–201.



128

narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Ustawa zawiera od-
niesienia do wszystkich zasad zawartych w Konwencji ramowej Rady 
Europy o ochronie mniejszości narodowych. Obejmuje katalog praw 
przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym, zakaz dyskry-
minacji z powodów narodowych bądź etnicznych oraz zakaz asymilacji. 
W gminach, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniej-
szości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy, 
ustawa dopuszcza możliwość stosowania języków mniejszości jako ję-
zyków pomocniczych przed organami gminy. Wprowadzenie języka po-
mocniczego daje przedstawicielom mniejszości prawo do zwracania się 
do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej bądź ust-
nej i na wyraźne życzenie uzyskiwania od nich odpowiedzi w tym ję-
zyku. Ustawa wprowadza możliwość używania obok urzędowych nazw 
miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic dodatkowych 
tradycyjnych nazw w języku mniejszości. Ustawa gwarantuje także 
prawo urzędowego zapisywania imion zgodnie z zasadami języka ojczy-
stego mniejszości. Odrębny rozdział ustawy poświęcony oświacie i kul-
turze zawiera regulacje związane z nauką języka i w języku ojczystym 
mniejszości oraz zasady dotyczące finansowania działalności kultural-
nej mniejszości narodowych i etnicznych. Ustawa wprowadziła również 
zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji, ustalając zadania publicznej 
radiofonii i telewizji wobec mniejszości narodowych i etnicznych. 

Na mocy przepisów ustawy została utworzona Komisja Wspólna 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, będąca organem opinio-
dawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą 
przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługujące się językiem regionalnym, a także przedstawiciele orga-
nów administracji rządowej. Reprezentantami mniejszości białoruskiej 
w Komisji są Jan Syczewski i Eugeniusz Wappa. Prawa mniejszości 
narodowych i etnicznych zostały zapisane również w wielu innych ak-
tach prawnych. Regulacje dotyczące praw mniejszości białoruskiej zna-
lazły się także w polsko-białoruskich umowach dwustronnych. W dniu 
23 czerwca 1992 r. został zawarty Traktat między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy16, 
w którym prawom mniejszości poświęcone są art. 13–17. Kwestie doty-
czące upamiętnień reguluje umowa między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pa-
mięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 
1995 r.17 Sprawy mniejszości narodowych znalazły również odzwiercie-

16 Dz.U. 1993, nr 118, poz. 527.
17 Dz.U. 1997, nr 32, poz. 185.
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dlenie w zapisach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie nauki, kultury 
i oświaty, podpisanej 27 listopada 1995 r.

Mniejszość polska na Białorusi

Liczebność i obszar zamieszkiwania mniejszości polskiej 
na Białorusi18

Według oficjalnych danych na Białorusi zamieszkuje 396 tys. osób 
polskiego pochodzenia (wedługg szacunków nieoficjalnych liczba ta jest 
znacznie większa). Tylko niewielka część z nich – 13,3% – uznaje ję-
zyk polski za swój język ojczysty (dla porównania: na Litwie – 84,8%, 
na Ukrainie – 12,5%). Polacy są trzecią pod względem liczebności grupą 
narodową po Białorusinach i Rosjanach, stanowią około 3,9% ogółu po-
pulacji. Skupiska polskie rozmieszczone są nierównomiernie. Najwięcej 
Polaków zamieszkuje na Grodzieńszczyźnie – około 294 tys., co stanowi 
24,8% wszystkich mieszkańców obwodu. W samym Grodnie mieszka 
około 65 tys. Polaków. Większe skupiska ludności polskiej występują 
ponadto w obwodach brzeskim i mińskim oraz rejonie brasławskim 
w obwodzie witebskim. Pochodzenie osób deklarujących swą przyna-
leżność do narodu polskiego jest miejscowe i uzależnione w dużej mie-
rze od przywiązania do „małej ojczyzny”. Osoby młode, posiadające 
polskie korzenie, najczęściej migrują do miast w poszukiwaniu pracy 
i lepszych perspektyw życiowych. Efektem tego procesu jest postępują-
ce wynarodowienie i zanik więzi z językiem polskim i tradycją. Ciągle 
daje się zauważa słabość inteligencji zdolnej do w pełni świadomego 
i kreatywnego utożsamienia się z narodowością polską. Wśród Polaków 
na Grodzieńszczyźnie jest dość liczna grupa ludzi wykształconych, po-
siadających tytuły naukowe, jednakże tylko nieznaczna część z nich 
uczestniczy w życiu mniejszości polskiej. Charakter skupisk polskich 
w obwodzie mińskim jest inny niż na Grodzieńszczyźnie i w rejonie brze-
skim. Wynika to m.in. z faktu, że tylko nieznaczna część tych ziem znaj-
dowała się w obrębie granic państwa polskiego w okresie międzywojen-
nym. Większymi skupiskami ludności polskiej we wschodniej Białorusi 
są miasta Borysów, Witebsk, Mohylew. Mniejsze skupiska ludności 

18 Za Raportem MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, 2009; zob. także 
J. Gajdel, Liczba i rozmieszczenie Polaków na Białorusi radzieckiej w świetle powszech-
nych spisów ludności w okresie międzywojennym, [w:] E. Skrobacki (red.), Problemy 
świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, Grodno 2003, s. 163–178.
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polskiej o charakterze lokalnym występują również na Homelszczyźnie 
– okolice Lelczyc. W większości są to potomkowie Polaków, którzy 
na przestrzeni XIX i XX w. osiedlili się na tych obszarach. Ich stan 
świadomości narodowej jest bardzo zróżnicowany, w większości wypad-
ków pozostają oni obojętni na sprawy polskie. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy są uwarunkowania historyczne, takie jak okresy prześladowań, 
procesy wynarodawiania, realizowane na masową skalę przez władze 
carskie i sowieckie.

Akty prawne regulujące kwestię mniejszości polskiej 
na Białorusi

Podstawowym aktem prawnym, który przyznaje mniejszości pol-
skiej na Białorusi prawa, jest Konstytucja Republiki Białorusi z 1993 r. 
Przyznaje ona szereg praw, jak np. równość wobec prawa (art. 14), 
ochronę dóbr historyczno-kulturowych i duchowych (art. 15), zachowa-
nie swojej tożsamości narodowej (art. 50 ust. 1), posługiwanie się języ-
kiem ojczystym, wybór języka porozumiewania się, państwo gwaran-
tuje na mocy prawa swobodę języka wychowania dzieci (art. 50 ust. 3). 
Ponadto Konstytucja w art. 2 stanowi, że człowiek w jego prawach 
i wolności i gwarancji ich realizacji stanowią najwyższe wartości, cel 
społeczeństwa i państwa. W art. 30 ust 1 Konstytucji RB, mówi się, 
że każdy ma zagwarantowane wolności poglądów, przekonań i swobodę 
ich wyrażania, natomiast w ust. 3 tego artykułu jest mowa, że mono-
polizacja środków masowego przekazu przez państwo, organizacje spo-
łeczne lub indywidualnych obywateli, a także cenzura są niedozwolone.

Białoruś jest również stroną wielu aktów prawa międzynarodo-
wego, które w większym lub mniejszym stopniu dotyczą praw mniej-
szości, m.in. jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych 
i Obywatelskich z 1996 r. Białoruś przyjęła również fakultatywnie pro-
tokół paktu, który przyznaje możliwość występowania do organów ONZ 
ze skargą indywidualną w razie naruszenia zagwarantowanych w nich 
praw. Białoruś jest członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, co wiąże się z zobowiązaniem do przestrzegania określo-
nych w jej dokumentach standardów dotyczących praw osób należą-
cych do mniejszości narodowych. Do 1996 r. Białoruś należała do Rady 
Europy, stąd wiązały ją akty prawne tej organizacji, w tym np. doty-
cząca ochrony mniejszości Europejska Karta Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych z 1992 r.19 Podstawowym aktem prawa międzynaro-

19 Por. J. Sozański, Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim 
i wspólnotowym, Warszawa 2002, s. 100 i n.
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dowego zawartego między Polską a Białorusią jest traktat z 23 czerwca 
1992 r. o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który gwarantuje 
szereg praw mniejszości polskiej na Białorusi i białoruskiej w Polsce 
(art. 1520). Innym ważnym aktem w tym zakresie jest umowa z 27 li-
stopada 1995 r. zawarta między Rządem RP a Rządem RB o współpra-
cy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty21. Umowa ta daje podstawy 
do nauczania języka polskiego na Białorusi i białoruskiego w Polsce 
na wszystkich szczeblach, zaczynając od przedszkola, a kończąc na wyż-
szych uczelniach, umożliwia ona również wymianę nauczycieli. Równie 
ważną umową międzynarodową jest umowa o ochronie grobów i miejsc 
pamięci ofiar wojen i represji z 21 stycznia 1995 r. Oprócz tych aktów 
prawa międzynarodowego także wiele aktów prawa białoruskiego od-
nosi się do omawianych zagadnień i tak bardzo ważną w tym zakresie 
jest ustawa z 11 listopada 1992 r. o mniejszościach narodowych, ustawa 
z 29 października 1991 r. o oświacie w RB, ustawa z 4 czerwca 1991 r. 
o kulturze w RB, a także ustawa z 19 listopada 1993 r. o prawach dziec-
ka. Przepisy tych ustaw w zasadzie niczym merytorycznie nie odbie-
gają od podobnych aktów prawnych w innych państwach europejskich. 
Były one tworzone na początku państwowości niepodległej Białorusi. 
Białoruś na początku lat 90. była swego rodzaju liderem w dążeniu 
przemian demokratycznych, miała bardzo poprawne stosunki z Polską. 
To właśnie w Warszawie otworzyła swa pierwszą Ambasadę. Traktat 
dobrosąsiedzki między RP a RB z 1992 r. był jednym z pierwszych, jaki 
Polska zawarła z sąsiadami.

pozycja mniejszości polskiej na Białorusi22

Polacy na Białorusi nie stanowią pod względem ekonomicznym 
i społecznym wyróżniającej się grupy. Poziom wykształcenia jest moc-
no zróżnicowany. Elity, głównie miejskie, są dobrze wykształcone, czę-
sto po studiach Polsce; ukierunkowane na kształcenie dzieci w RP, 
co postrzegają jako wielką dla nich szansę. W rzeczywistości mało-
miasteczkowej czy kołchozowo-wiejskiej jest znacznie gorzej. W szcze-
gólnie złej sytuacji materialnej znajdują się osoby starsze. W najwięk-
szym stopniu dotyczy to osób żyjących na prowincji, w mniejszym 

20 Dz.U. 1993, nr 118, poz. 527.
21 Dz.U. 1996 nr 76, poz. 365.
22 Za Raportem MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, 2009 r.; por. D. Gó-

recki, Sytuacji ludności polskiej na Litwie i Białorusi, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja 
ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009, 
s. 125 i n.
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stopniu mieszkańców większych miast. Sytuacja polityczna Polaków 
na Białorusi jest bardzo złożona. Z jednej strony Traktat między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy (z 1992 r.) gwarantuje respektowanie między-
narodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszo-
ści narodowych, z drugiej zaś – władze miejscowe i centralne ewident-
nie nie przestrzegają jego zapisów. Nie ma przemocy, prześladowań 
i dyskryminacji wyłącznie polskiej grupy etnicznej. Jest natomiast 
przemoc o charakterze systemowo-strukturalnym, wynikająca z dok-
tryny ideologicznej niedopuszczającej do samorządowego działania 
grup społecznych. Pozapaństwowe działania są systemowo ogranicza-
ne i paraliżowane przez instytucje władzy. W zachodniej Białorusi 
działania takie są szczególnie nasilone, co wynika z uwarunkowań 
historyczno-politycznych, definiowania zachodnich wpływów jako ob-
cych kulturowo i kreowania w świadomości społecznej mieszkańców 
domniemania, że jest to teren, gdzie mogą być formułowane roszcze-
nia zagrażające integralności terytorialnej RB. Polska mniejszość, 
a zwłaszcza jej elity, podejrzewane są – z reguły na potrzeby propa-
gandy – o realizowanie scenariusza politycznego wrogiego wobec pań-
stwa i społeczeństwa białoruskiego.

Dwa Związki polaków na Białorusi23

Od 2005 r. istnieją dwa kierownictwa Związku Polaków na Białorusi. 
W tym czasie konflikt na osi ZPB-Mińsk osiągnął punkt kulminacyjny. 
Białoruskie władze zdelegalizowały związek Andżeliki Borys i naka-
zały przeprowadzenie nowego zjazdu. Na nim wyłoniono nową władzę 
organizacji z Józefem Łucznikiem na czele. Tej decyzji nie uznały jed-
nak władze polskie. Efektem takiego przebiegu wydarzeń jest istnienie 
dwóch niezależnych od siebie związków: władzom Związku uznawane-
go przez Warszawę przewodzi Mieczysław Jaśkiewicz, a przez Mińsk 
– Mieczysław Łysy.

Większość członków Związku nie pogodziła się z jawnym pogwał-
ceniem niezależności organizacji i pozostała lojalna wobec Andżeliki 
Borys i jej postanowieniom. Cena, jaką za to zapłacili, była jednak wy-
soka. Wyroki, grzywny pieniężne, przetrzymywania w areszcie, zastra-
szenia, wymuszenia i prowokacje to tylko nieliczne nadużycia. Jeden 
z liderów Związku, a zarazem opozycyjny publicysta, Andrzej Poczobut, 
spędził trzy miesiące w areszcie tymczasowym w czasie postępowania 

23 Za: http://notabene.org.pl/index.php/sytuacja-polakow-na-bialorusi/ [09.01.2013].
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o znieważenie prezydenta Białorusi. Wówczas proces skończył się wy-
rokiem w zawieszeniu, ale w czerwcu 2012 r. ponownie postawiono mu 
ten sam zarzut i uruchomiono kolejne śledztwo, jednocześnie zakazując 
mu opuszczania Grodna.

Stosunki między Warszawą a Mińskiem uległy zamrożeniu z po-
wodu sankcji, jakie państwa Unii Europejskiej nałożyły na białoruski 
reżim. Podczas pogarszających się relacji polsko-białoruskich i braku 
możliwości interwencji ze strony polskiej władze w Mińsku sukcesyw-
nie pozbawiały Związek majątku.

Obecnie znaczna część z domów polskich nie służy już polskiej dzia-
łalności społecznej, lecz jest wykorzystywana w celach komercyjnych 
i wynajmowana różnym białoruskim przedsiębiorstwom. W jednym 
z największych z polskich domów, znajdującym się w Iwieńcu, siedzibę 
ma obecnie dyrekcja miejscowego kołchozu.

Sytuacja Polaków na Białorusi z politycznego punktu widze-
nia nigdy nie była łatwa. Ostatnie lata tylko dobitnie tego dowodzą. 
Współcześnie są oni tam traktowani jako element niebezpieczny. Przez 
lata nie wolno im było się też organizować, co zmienił dopiero upadek 
komunizmu. W 1990 r. został założony niezależny Związek Polaków 
na Białorusi.

Należy jednak odróżnić oficjalne stosunki obu państw, i występują-
cą na tej płaszczyźnie niechęć władz białoruskich wobec władz Związku 
Polaków na Białorusi, od codziennych relacji mieszkańców obu naro-
dów. Zeszłoroczne wybory w ZPB są dobrą okazją do krótkiego przeana-
lizowania sytuacji Polaków w Białorusi zarówno w aspekcie politycz-
nym, jak i również społecznym.

Istnienie dwóch Związków Polaków na Białorusi uniemożliwia jed-
nogłośne występowanie z inicjatywami mającymi na celu poprawę sy-
tuacji naszej mniejszości. Dialog Związku Polaków (kierowanego przez 
Jaśkiewicza) z władzami w Mińsku jest wręcz niemożliwy ze względu 
na nieuznawanie go przez stronę białoruską.

Związek wciąż nie ma oficjalnej rejestracji, którą muszą uzyskać 
w Ministerstwie Sprawiedliwości organizacje społeczne działają-
ce na Białorusi. Mimo usilnych starań ze strony byłej prezes związ-
ku, Andżeliki Orechwo, wystosowywanych apeli, listów do prezydenta 
Łukaszenki z prośbą o legalizację, sprawa ta jeszcze nie doczekała się 
pomyślnego zakończenia.

Mieczysław Jaśkiewicz zapowiedział, że Związek będzie kontynu-
ował działania swoich poprzedników i będzie wciąż zabiegał o uzyskanie 
oficjalnej rejestracji. Nowo wybrany prezes nie jest powiązany ze śro-
dowiskami białoruskiej opozycji i raczej nie jest tym zainteresowany. 
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Może to napawać optymizmem i stanowić okazję do ocieplenia stosun-
ków z białoruską władzą. Z drugiej jednak strony jest bardzo wątpliwe, 
czy w ogóle będą rozpatrywane kolejne wnioski o legalizację organiza-
cji. Przyczyną nieprzychylności do Związku Polaków nie było bowiem 
żadne konkretne polityczne wydarzenie, a sam fakt jego niezależności.

Na Białorusi nie ma legalnie działającej polskiej prasy. Maleje licz-
ba polskich duchownych, a co za tym idzie, prawa mniejszości polskiej 
do nieskrępowanego praktykowania i wyznawania religii w języku oj-
czystym są ograniczane. Władze państwowe skutecznie kwestionują re-
alizowanie postanowień ustawy O Karcie Polaka na terenie Białorusi. 
Osobom starającym się o taką Kartę grozi się utratą pracy. Represje, 
szykany, przejmowanie dobytku, pozbawienie statusu prawnego to 
niektóre sytuacje, z którymi muszą sobie radzić polskie organizacje 
od 2005 r.

Działania Związku Polaków na Białorusi skupiają się przede wszyst-
kim na wspieraniu polskiego szkolnictwa, polskiej tradycji oraz prasy 
polskojęzycznej. W sytuacji ograniczeń w dostępie do polskiej kultury 
i jej propagowaniu Związek stawia sobie za cel opracowanie specjal-
nego programu wspierającego polską oświatę i sztukę na Białorusi 
oraz wzmocnienie istniejących ośrodków edukacyjnych.

Mieczysław Jaśkiewicz w swoim pierwszym wystąpieniu jako pre-
zes Związku zapowiedział, że będzie zabiegał o dalsze tworzenie przy 
oddziałach ZPB klas z nauką języka polskiego oraz tworzenie szkół spo-
łecznych w miejscach, gdzie nauki języka polskiego nie ma w szkołach 
państwowych. Planuje też tworzyć nowe oddziały organizacji24.

Jeżeli chodzi o prorządowy Związek Polaków na Białorusi, to 
w latach 2005–2009 jego prezesem był Józef Łucznik, a następnie 
Stanisław Siemaszko, przestał pełnić tę funkcję w 2012 r. Na tym sta-
nowisku zastąpił go jako p.o. Mieczysław Łysy. 6 kwietnia 2013 r. od-
był się w Mińsku kolejny, tj. ósmy, zjazd Związku Polaków na Białorusi 
i na przewodniczącego wybrano Mieczysława Łysego. Aktualnie według 
władz probiałoruskiego ZPB (z siedzibą w Mińsku) organizacja skupia 
około 6,5 tys. członków (w latach 90. ZPB liczył około 22 tys. człon-
ków), posiada 21 oddziałów i dysponuje 14 Domami Polskimi, które, jak 
wcześniej nadmieniono, bardzo często są pewną formą komercjalizacji. 
Według Mieczysława Łysego naukę języka polskiego w różnych formach 
pobiera około 10 tys. osób. Organizacja ta nie otrzymuje pomocy finan-
sowej z Polski, całkowicie utrzymują ją władze białoruskie, tj. z dota-
cji komitetu ds. religii i mniejszości narodowych. Według danych jest 

24 http://notabene.org.pl/index.php/sytuacja-polakow-na-bialorusi/ [09.01.2013].
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to aktualnie najwyższa dotacja, jaką otrzymuje tego typu organizacja 
w RB. Warto jednak zauważyć, że w obradach ostatniego zjazdu ZPB 
uczestniczył przedstawiciel Ambasady RP w Mińsku25.

Szkolnictwo polskie

Naukę języka ojczystego zalicza się do podstawowych praw każdej 
mniejszości narodowej. Podstawę prawną do nauczania języka polskiego 
na Białorusi stanowią ustalenia traktatu dobrosąsiedzkiego z 1992 r. 26, 
który w art. 16 ust. 3 stanowi, iż Białoruś będzie starać się zapewnić 
mniejszości polskiej możliwość nauki języka ojczystego lub nauczania 
w tym języku w placówkach oświatowych, a także tam, gdzie jest to 
możliwe i konieczne posługiwanie się językiem ojczystym wobec władz 
publicznych. W programach nauczania placówek oświatowych, do któ-
rych uczęszczają wyżej wymienione osoby, będzie uwzględniona w szer-
szym zakresie historia i kultura. Także umowa między Rządem RP 
i RB o współpracy w dziedzinie nauki i kultury z 27 listopada 1995 r.27 
stanowi, że państwo białoruskie zapewni zainteresowanym osobom 
na zasadzie dobrowolności dostęp do nauki języka ojczystego i nauki 
w języku ojczystym w przedszkolach i szkołach różnego stopnia oraz za-
pewni za obopólną zgodą możliwość podjęcia pracy przez nauczycieli 
skierowanych do szkół przed drugą z umawiających się stron.

Obecnie od kilku lat wyraźnie spada liczba osób uczących się języka 
polskiego w szkołach państwowych. Jeszcze w 2007 r. naukę taką pobie-
rało około 18 tys. osób, obecnie liczba ta spadła do około 12 tys. W zasa-
dzie funkcjonują dwie szkoły polskie – w Grodnie i Wołkowysku, gdzie 
wszystkie przedmioty powinny być wykładane w języku polskim (bar-
dzo często tak nie jest). W pozostałych szkołach państwowych istnieją 
klasy z rozszerzonym językiem polskim. Obecnie nasila się tendencja 
do likwidowania tych klas nawet w miejscowościach, gdzie mniejszość 
polska stanowi większość, np. w Nowogródku i Sopoćkach. Występują 
również trudności w przyjeździe na Białoruś nauczycieli języka pol-
skiego, chociaż mają do tego prawo na mocy stosownych umów. Tak np. 
w 2012 r. 19 nauczycieli języka polskiego nie otrzymało wiz na Białoruś. 

Tego typu sytuacje niepokoją władze polskie. Podczas ostatniego 
sprawdzianu języka polskiego organizowanego przez Ambasadę RP 
w Mińsku w tej kwestii wypowiedział się ambasador RP. Według niego 

25 Informacja z 7 IV 2007 r. pochodzi ze strony internetowej ZPB.
26 Dz.U. 1993, nr 118, poz. 527.
27 Dz.U. 1996, nr 96, poz. 365; por. T. Kruczkowski, Polacy na Białorusi na tle hi-

storii i współczesności, Słonin 2003, s. 247–251.
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dwie polskie szkoły (w Grodnie i Wołkowysku) to zdecydowanie za mało 
dla mniejszości polskiej. Szkoły takie jego zdaniem powinny również po-
wstać np. w Lidzie, Szczuczynie i Worowie28. Obok szkół państwowych 
nauka języka polskiego jest prowadzona również w szkołach społecz-
nych, np. w Baranowiczach (z możliwością uzyskania matury), w do-
mach polskich (chociaż w coraz mniejszym stopniu), w parafiach kato-
lickich czy też klubach. W tym przypadku nie obserwuje się tendencji 
do spadku zainteresowania językiem polskim, dlatego można sądzić, 
że nadal nauka języka polskiego cieszy się dużym powodzeniem wśród 
mniejszości polskiej, a także innych narodowości na Białorusi.

Główne problemy mniejszości polskiej29

Najistotniejsze problemy mniejszości polskiej w RB to:
– Nieuznawanie przez władze RB demokratycznie wybranych 

władz Związku Polaków na Białorusi, z Mieczysławem Jaśkiewiczem 
jako prezesem, paraliżowanie działalności statutowej tego ugrupowa-
nia, wywieranie presji na jego działaczy. Władze RB, realizując scena-
riusz wprowadzenia pełnej kontroli nad społeczeństwem oraz utrwale-
nia autorytarnego systemu politycznego, sprowokowały w 2005 r. wobec 
mniejszości polskiej wydarzenia prowadzące do delegalizacji de iure 
Związku Polaków na Białorusi jako struktury reprezentującej mniej-
szość polską. W rezultacie zagrożone zostały jej podstawowe interesy 
w sferze organizowania się oraz realizacji praw kulturalnych i oświa-
towych. Odmowa prawa działania demokratycznie wybranym władzom 
Związku Polaków na Białorusi, a także ograniczanie aktywności środo-
wisk polskich, m.in. kulturalno-oświatowej, jest oceniane przez władze 
polskie jako łamanie praw mniejszości narodowych i praw człowieka.

– Stała presja (inwigilowanie, zastraszanie, ograniczanie swobod-
nej aktywności, utrudnienia w prowadzeniu działalności kulturalnej 
i wydawniczej, swobodnym organizowaniu się, korzystaniu z innych na-
leżnych Polakom praw) wywierana przez władze RB na osoby należące 
do mniejszości polskiej, które pragną realizować swoje prawa zagwa-
rantowane w Traktacie. Niekiedy te ograniczenia znajdują wyraz w ak-
tach legislacyjnych. I tak dekret prezydenta RB z 1 czerwca 2008 r., 
zatwierdzający zarządzenie o organizacji występów gościnnych i dzia-
łalności koncertowej, uprawomocnia i tak już istniejące w praktyce 

28 Wypowiedź ambasadora RP zamieszczona na stronie internetowej Ambasady 
RP w Mińsku – http://minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ii_ogolnobialoruski_sprawdzia-
n_z_jezyka_polskiego [24.05.2013].

29 Za Raportem MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, 2009.
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poważne utrudnienia w organizowaniu wszelkiego rodzaju uroczysto-
ści polonijnych, spotkań i koncertów, a w wielu przypadkach wręcz je 
uniemożliwia. Na porządku dziennym jest na Białorusi, szczególnie 
na Grodzieńszczyźnie, utrudnianie funkcjonowania organizacji pol-
skich, m.in. poprzez obowiązek corocznego ich rejestrowania, odmowę 
rejestracji (np. plastykom ze środowiska polskiego), zastraszanie osób 
aktywnych społecznie.

– Dążenie władz białoruskich do uszczuplenia stanu oświaty 
w języku polskim i nauczania języka polskiego. Tworzone są bariery 
dla przyjazdów nauczycieli z Polski do pracy na Białoruś. Coraz trud-
niejsze jest uzyskanie dla nich zaproszenia, wizy i pozwolenia na pracę.

– Przejęcie majątku trwałego ZPB, głównie 14 z 18 istniejących do-
mów polskich (w większości zbudowanych z funduszy RP), i przekaza-
nie ich reżimowej organizacji J. Łucznika. Działalność społeczna, kul-
turalna i oświatowa domów zamarła. Wiele z nich służy obecnie celom 
komercyjnym. Zarządy pozostałych pod kontrolą legalnego ZPB domów 
polskich w Iwieńcu i Baranowiczach są poddawane nieustannej presji, 
dokonywane są ingerencje w skład osobowy zarządów i dobór zatrud-
nianych tam pracowników, stosowane są wobec nich zaostrzone wymogi 
formalne i finansowe. 

– Stopniowa redukcja liczby polskich duchownych poprzez nie-
przedłużanie im prawa do pracy na Białorusi na mocy obowiązujących 
przepisów wewnętrznych, co może prowadzić do uszczuplenia prawa 
mniejszości polskiej na Białorusi do swobodnego praktykowania i wy-
znawania swojej religii.

– Sprzeciw władz białoruskich wobec realizacji ustawy O Karcie 
Polaka na terytorium RB. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka są inwi-
gilowane zastraszane, np. utratą pracy, i poddawane innym naciskom, 
np. prowadzone są przez KGB rozmowy ostrzegawcze z Polakami stara-
jącymi się o Kartę Polaka.

podobieństwa i różnice w realizacji praw mniejszości pol-
skiej na Białorusi i mniejszości białoruskiej w polsce

Liczba osób i obszar zamieszkiwania

Zdecydowanie przeważa liczbowo mniejszość polska na Białorusi 
– około 400 tys. osób, mniejszość białoruska w Polsce to około 43 tys. 
osób, a więc blisko dziesięciokrotnie mniej. Ludność mniejszości pol-
skiej na Białorusi występują praktycznie rzecz biorąc na terenie ca-
łego państwa z dużym odsetkiem na zachodzie kraju, a szczególnie 
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w obwodzie grodzieńskim. Mniejszość białoruska w Polsce to przede 
wszystkim województwo podlaskie, a w mniejszym stopniu lubelskie, 
warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

Źródła prawa dotyczące praw mniejszości w obu państwach

Generalnie rzecz biorąc, zarówno w Polsce, jak i na Białorusi kwe-
stia mniejszości jest dobrze uregulowana prawnie. W konstytucjach obu 
państw znajdują się odpowiednie przepisy oraz zostały przyjęte stosow-
ne ustawy, takie jak o mniejszości narodowej, oświacie, językach czy też 
kulturze. W zasadzie przepisy tych ustaw niezależnie, czy są to przepi-
sy ustawy polskiej, czy białoruskiej, zawierają podobne uregulowania 
dotyczące mniejszości narodowych – uregulowania spełniające standar-
dy europejskie. Innym ważnym źródłem w realizacji praw mniejszości 
jest dwustronna umowa międzynarodowa z 1992 r., tzw. traktat dobro-
sąsiedzki, który w sposób jasny i precyzyjny określa prawa obu mniej-
szości w obu krajach. Inne umowy bilateralne zawarte między Polską 
a Białorusią, jak już wspomniana wcześniej umowa z 1995 r. o współ-
pracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty czy też umowa z 1995 r. 
o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojny i represji, także służą 
realizacji praw mniejszości. Problem polega jednak na tym, że przepisy 
tych aktów prawych stosuje się bardzo wybiórczo i pomimo korzystnych 
uregulowań prawych praktyka jest zupełnie inna. 

Nauka i stosowanie języka ojczystego

W obu krajach zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi się 
naukę języka ojczystego mniejszości, działają szkoły z tym językiem 
(dwie polskie na Białorusi i dwie białoruskie w Polsce) oraz szkoły, 
które prowadzą klasy z językiem ojczystym mniejszości. W obu jednak 
państwach zauważa się spadek liczby uczniów uczęszczających na lek-
cje języka ojczystego w szkołach państwowych. W przypadku mniejszo-
ści białoruskiej w Polsce wynika to głównie z faktu zmniejszenie się 
liczebności Białorusinów i ich migracji w inne regiony Polski, zaś w od-
niesieniu do mniejszości polskiej na Białorusi można mówić o swego 
rodzaju polityce władz, mającej na celu ograniczenie możliwości nauki 
języka polskiego. W Polsce statystycznie naukę języka białoruskiego 
pobiera co 10. osoba wywodząca się z mniejszości białoruskiej, nato-
miast w przypadku mniejszości polskiej na Białorusi tylko co 30. 

Jeżeli chodzi o kwestię stosowania nazw ulic lub pisania nazwisk 
w języku ojczystym, to zdecydowania lepiej jest w Polsce. Stosowne 
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przepisy prawne dają takie możliwości mniejszości białoruskiej, co prze-
jawia się tym, że np. w niektórych gminach (jak w Hajnówce) wprowa-
dzono oznakowania w języku białoruskim i stosuje się język białoruski 
jako język pomocniczy. Polskie unormowania dają również prawo do pi-
sania nazwisk w języku ojczystym. Zupełnie odmienne sytuacja wygląda 
na Białorusi. Język polski nie jest uznawany za język pomocniczy – nie 
stosuje się nazw w języku polskim, nie ma możliwości pisania nazwisk 
po polsku. Trudno się temu jednak dziwić, na Białorusi bowiem domi-
nuje język rosyjski. Nawet język białoruski, chociaż jest językiem oficjal-
nym, bardzo rzadko jest używany w urzędach, nazwach i tytułach.

Organizacje i stowarzyszenia

Przepisy w obu państwach, a zwłaszcza ustawy o mniejszościach 
narodowych i stowarzyszeniach, dają prawo do zakładania odpowied-
nich organizacji i struktur skupiających przedstawicieli mniejszości 
narodowych. Obie mniejszości w większym lub mniejszym stopniu tę 
możliwość wykorzystują, a zatem w obu krajach funkcjonują organiza-
cje mniejszości narodowych. Na Białorusi jest to np. Związek Polaków 
na Białorusi, w Polsce – Związek Białoruski RP oraz szereg innych 
mniejszych organizacji. Jeżeli chodzi o organizacje mniejszości biało-
ruskiej w Polsce, to sytuacja wydaje się być klarowna, wprawdzie róż-
nią się one między sobą, to jednak w istocie tworzą wspólny front dzia-
łania, uznając się nawzajem. Są dofinansowywane ze źródeł budżetu 
RP, a także przez stronę białoruską. Posiadają własne pomieszczenia 
i lokale. Ich działalność uznawana jest przez polskie władze. 

Inaczej wygląda sprawa w przypadku mniejszości polskiej na Bia-
łorusi. W zasadzie funkcjonują tam pod tą samą nazwą dwa związki 
Polaków na Białorusi. Jeden – prorządowy, białoruski, nieuznawany 
przez władze polskie i finansowany przez stronę białoruską, drugi – an-
tyrządowy, nieuznawany przez władze białoruskie, a jedynie przez pol-
skie i finansowany przez stronę polską. Oba te związku nie uznają się 
nawzajem. Tego typu sytuacja wpływa negatywnie na konsolidację 
i funkcjonowanie mniejszości polskiej na Białorusi.
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Konrad Składowski

realizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie 
i mniejszości ukraińskiej w polsce

Funkcjonowanie mniejszości polskiej na Ukrainie i mniejszo-
ści ukraińskiej w Polsce stanowi problematykę istotnie różniąca się 
od tej, jaka dotyczy mniejszości polskich na Litwie i Białorusi. Polacy 
na Litwie i Białorusi żyją w miarę zwartych skupiskach terytorialnych 
i stanowią stosunkowo liczną mniejszość narodową, podczas gdy lud-
ność polska na Ukrainie jest rozproszona na bardzo dużym terytorium, 
a ich liczba jest znacząco mniejsza w stosunku do ogólnej liczby ludno-
ści. Podobnie ma się rzecz z ludnością ukraińską w Polsce na skutek 
wydarzeń z przeszłości. Rozproszenie mniejszości ukraińskiej w Polsce 
jest spowodowane masowymi przesiedleniami, jakich dokonano w dru-
giej połowie lat 40. XX w. w ramach akcji „Wisła”. Akcja ta podjęta 
została na podstawie decyzji Państwowej Komisji Bezpieczeństwa 
z 17 kwietnia 1947 r., a następnie zatwierdzona uchwałą Prezydium 
Rady Ministrów z 24 kwietnia 1947 r.1 Przesiedlenia miały miej-
sce głównie na tzw. ziemie odzyskane. Z tego względu do dziś naj-
większe skupiska tej ludności znajdują się na terenach województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego i pomorskiego. 
Duża liczebnie grupa występuje również w województwie podkarpac-
kim (trzecia pod względem wielkości), lecz ten stan rzeczy wiąże się 
z późniejszymi powrotami na ten teren osób wysiedlonych w ramach 
akcji „Wisła”. Przesiedlenia w jej ramach objęły, jak się szacuje, około 
150 tys. osób. W latach 1946–1947 miała miejsce także akcja wywoże-
nia obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego do ZSRR, która obję-
ła około 481 tys. osób2.

Liczba osób, które w powszechnym spisie ludności z 2011 r. zade-
klarowały narodowość ukraińską, wynosi 48 tys.3 Z czego jednakże 

1 K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990, s. 341.
2 Ibidem, s. 340.
3 http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm [12.04.2013].
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20 tys. osób wskazało tę narodowość jako występującą obok narodo-
wości polskiej. Jedynie 26 tys. osób określiło narodowość ukraińską 
jako jedyną. W spisie przeprowadzonym w 2002 r. liczba ta wyniosła 
30 957. Można zaobserwować więc w ostatniej dekadzie wzrost dekla-
rujących swój związek z narodowością ukraińską, lecz trzeba pamiętać, 
że wiąże się to także z dużą migracją ekonomiczną z Ukrainy do Polski. 
Dodatkowo warto podkreślić, że na polskich uczelniach wyższych stu-
diuje wiele osób pochodzących z Ukrainy, z których spora część po zakoń-
czeniu nau ki zostaje w Polsce na stałe. Według danych statystycznych 
to właśnie z Ukrainy przybywa do Polski najwięcej osób w poszukiwa-
niu pracy stałej lub sezonowej, z których duża część osiedla się z czasem 
w Polsce na stałe4. 

Na Ukrainie także występuje zjawisko rozproszenia ludności pol-
skiej na terenie całego państwa. Wiąże się to przede wszystkim z pro-
cesem wywózek, zsyłek i repatriacji w trakcie II wojny światowej i po 
jej zakończeniu. Dostępne dane pozwalają określić, że liczba Polaków, 
którzy zostali repatriowani do Polski z terenów Ukrainy po II wojnie 
światowej, wynosi około 1 mln. Dalszych 300 tys. opuściło te tereny 
w latach 1943–1945, uciekając przed pogromami ze strony nacjonali-
stycznych oddziałów ukraińskich oraz działaniami zbrojnymi związa-
nymi z przesuwaniem się frontu5. Szacuje się, że w latach 1939–1945 
i 1945–1953 zostało zesłanych do gułagów ponad 1 mln Polaków6. 
Działania te doprowadziły do likwidacji dużych skupisk ludności pol-
skiej na Ukrainie, które istniały we wcześniejszym okresie w jej za-
chodniej części, szczególnie w okolicy Lwowa i na zachodniej Ukrainie. 
Warto przy tym zauważyć, że wywózki i repatriacje obejmowały te tere-
ny Ukrainy, które przed wojną stanowiły część II Rzeczypospolitej. Stąd 
w czasach ZSRR ludność polska na Ukrainie wywodziła się raczej z jej 
wschodnich terenów. Na zachodniej Ukrainie ludność polska została 
dramatycznie wręcz zdziesiątkowana w latach wojny i po jej zakończe-
niu, lecz w okresie późniejszym część zesłańców ponownie osiedliła się 
na tych obszarach.

Według danych statystycznych wynikających ze spisu ludno-
ści z roku 2001 Polaków na Ukrainie było około 144 tys., co stanowi 
0,4% obywateli Ukrainy i szóstą pod względem wielkości mniejszość 

4 Ibidem.
5 Eksodus ludności polskiej z tych terenów rozpoczął się już w 1943 r., co potwier-

dzały doniesienia wywiadu AK. Patrz: Od antypolskie agitacji i indywidualnego terroru 
do eksterminacji ludności polskiej (Wołyń 1942–1944), [w.] J. Marszałek-Kawa, Z. Kar-
pus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie, wojna i współczesność, Toruń 2008, s. 62.

6 W. Zwaricz, Powstanie i rozwój stowarzyszeń polskich we współczesnej Ukrainie, 
[w.] J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 239.
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narodową w tym kraju. Warto przy tym podkreślić, że według po-
wyższego spisu ogólna liczba mniejszości narodowych na Ukrainie to 
27% obywateli. W spisie ludności przeprowadzonym w 1989 r., a więc 
jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, przynależność do na-
rodowości polskiej zadeklarowało 219,2 tys. osób. Jak wynika z powyż-
szych danych, w okresie dwóch ostatnich dekadach XX w. nastąpił spa-
dek liczebności Polaków stwierdzony w następujących po sobie spisach 
ludności z poziomu 219,2 tys. w 1989 do 144,1 tys. w 2001 r. W zasa-
dzie nie podważa się w literaturze polskiej wyników przeprowadzonego 
w 2001 r. spisu ludności, w każdym razie nie jest on kwestionowany 
przez polskich demografów7. Występują wszak powody, które nakazują 
patrzeć na te dane z pewną ostrożnością. Trudno jednoznacznie wska-
zać przyczyny tak gwałtownego spadku ludności deklarującej przy-
należność do polskiego narodu. Szczegółowe i precyzyjne wskazanie 
powodów tak drastycznego spadku liczby ludności Ukrainy pochodze-
nia polskiego w ostatnim dwudziestoleciu XX w. wymagałoby przepro-
wadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań. Tym niemniej można 
wskazać na kilka czynników, które mogły mieć na to wpływ. 

Federacja Organizacji Kresowych w swym memoriale z 2006 r. 
skierowanym do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zatytułowanym 
Problematyka kresowa w polityce polskiej sugeruje, że częściowym 
wytłumaczeniem tego stanu rzeczy może „być nacisk podczas spisu 
na zmianę przynależności” narodowej8. Stanowisko to potwierdzają 
doniesienia lokalnych działaczy polonijnych na niektórych obszarach 
Ukrainy. Według spisu powszechnego z 2001 r. w regionie szepietow-
skim mieszka 2086 Polaków. Natomiast według ankiety przeprowa-
dzonej na tym obszarze przez szepietowski oddział Związku Polaków 
na Ukrainie przynależność do narodowości polskiej zadeklarowa-
ło ponad 10 tys. osób. Dane te wydają się być wiarygodne, wziąwszy 
pod uwagę dobrowolność wypełniania ankiety9.

Spory wpływ na to zjawisko mają zapewne także naturalne pro-
cesy asymilacyjne występujące w społeczeństwach pokrewnych języ-
kowo. Fakt, że Polacy na Ukrainie nie żyją w zwartym obszarze za-
siedlenia, wpływa zapewne na wzrost liczby małżeństw mieszanych, 
co także wpływa na procesy asymilacyjne, chociaż zapewne w dłuższej 
perspektywie czasowej. Fakt zawarcia małżeństwa z osobą niepolskiej 

7 Patrz: wypowiedź A. Chodkiewicz w panelu, Polityka wschodnia a sytuacja pol-
skiej mniejszości na Wschodzi- propozycje rozwiązań, [w:] Polska polityka wschodnia, 
Wrocław 2008, s. 159.

8 http://www.fok.com.pl/ [11.03.2010].
9 http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

527:ilu-polakow-jest-na-ukrainie&catid=113:ukraina&Itemid=500 [10.04.2013].
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narodowości ma bowiem większe znaczenie dla identyfikacji narodowej 
dzieci pochodzących z tego związku niż małżonków. Nie jest również 
wytłumaczeniem omawianego zjawiska fala powrotów do Polski oby-
wateli Ukrainy po roku 1989. Wprawdzie do tej pory z Ukrainy pocho-
dzi największa liczba imigrantów na stałe osiedlających się w Polsce 
spośród państw byłego ZSRR, lecz liczba ta jest zbyt mała, by tłuma-
czyć spadek liczebności mniejszości polskiej na Ukrainie, tym bardziej 
że nie wszystkie z tych osób są pochodzenia polskiego.

Wydaje się, że istotnym czynnikiem wpływającym na spadek liczby 
ludności Ukrainy deklarującej przynależność do narodowości polskiej 
jest „ukrainizacja” Kościoła katolickiego. W okresie ZSRR oraz począt-
kach odrodzonej państwowości ukraińskiej Kościół katolicki na Ukrainie 
postrzegany był jako Kościół polski, który oprócz funkcji religijnej speł-
niał także rolę „instytucji polskiej”, stanowiąc ważny ośrodek polskości 
na tych ziemiach. Zastępowanie języka polskiego językiem ukraińskim 
jako liturgicznym jak również katechezy może mieć wpływ na omawia-
ne zjawisko i prowadzić do ukrainizacji młodego pokolenia Polaków. 
Trudno wszak mieć pretensję do takiej postawy Kościoła katolickie-
go, który jest przecież powszechnym, a nie polskim. Tym niemniej rola 
Kościoła katolickiego na Ukrainie jak również na innych terenach 
Kresów w przeszłości i dzisiaj miała wielki wpływ na podtrzymywanie 
polskości na tych obszarach10. Z punktu widzenia zachowania stanu 
liczebnego mniejszości polskiej na Ukrainie Kościół katolicki, opiera-
jący się w poważnym stopniu na kapłanach przybyłych z Polski, nadal 
może odgrywać ważną rolę w krzewieniu polskości, podejmując inne 
formy działalności niż li tylko duszpasterskie11.

Trudno wskazać, czy ta tendencja ma nadal miejsce. Być może 
kolejny spis ludności pozwoli na sformułowanie dalszych wniosków 
w tym zakresie. Niestety, brak jest bliższych danych na ten temat, 
gdyż planowany na rok 2012 powszechny spis ludności na Ukrainie 
został przełożony na rok 2013 i do czasu powstania niniejszego arty-
kułu jeszcze się nie odbył. Od przywoływanego spisu ludności minęło 
wprawdzie już 10 lat, ale nie wydaje się, by liczebność mniejszości pol-
skiej w tym czasie uległa jakiejś poważniejszej zmianie. Z tym, że są 
to rzecz jasna przypuszczenia, które mogą nie znaleźć potwierdzenia 
w danych statystycznych. 

10 M. Krzyszycha, Polacy na Ukrainie, zarys dziejów, Lublin 2003, s. 71–96; J. Szy-
mański, Sytuacja prawna mniejszości polskiej na Ukrainie, [w.] A. Bobryk (red.), Życie 
społeczne Polaków na wschodzie, wybrane zagadnienia, Siedlce 2008, s. 43.

11 J. Szymański, Mniejszość polska na Ukrainie w XX w., [w.] M. Kosman (red.), 
Kultura polityczna w Polsce, swoi i obcy, Poznań 2005, s. 66–73.
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Według szacunków organizacji polonijnych i polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych liczebność Polonii na Ukrainie oceniana jest 
na 900 tys. osób12. Jest to liczba diametralnie różna od tej wynikają-
cej ze spisu powszechnego. Trudno w sposób jednoznaczny wskazać 
na przyczyny tego stanu rzeczy. Być może po części bierze się to z prak-
tyki wskazanej w „Biuletynie Federacji Organizacji Kresowych”, a być 
może wiąże się to z metodyką prowadzenia spisu i treścią zadawanych 
pytań. W przypadku dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych czę-
sto występuje podwójna tożsamość narodowa, a w spisie przeprowa-
dzanym na Ukrainie nie można było udzielić odpowiedzi wskazującej 
na dwie narodowości. Polskie skupiska na Ukrainie występują głównie 
we Lwowie, Kijowie, obwodzie żytomierskim, chmielnickim, tarnopol-
skim i winnickim13. Warto pamiętać i o tym, że wpływ na proces „od-
zyskiwania tożsamości” ma także dostęp do kultury polskiej, języka 
polskiego, szkolnictwa itp. Systematyczna praca organizacji polskich 
na Ukrainie, rozwój polskiego szkolnictwa i ożywione kontakty społecz-
ne i gospodarcze Ukrainy w Polską mogą sprawić, że w kolejnym spisie 
te liczby będą zgoła odmienne.

Stosunkowo niewielka liczebność mniejszości ukraińskiej w Polsce 
jak również polskiej na Ukrainie w odniesieniu do ogólnej liczby 
mieszkańców oraz fakt, że zamieszkuje ona w rozproszeniu, powodu-
je, że w odniesieniu do tej mniejszości nie występują problemy, które 
są ważne w funkcjonowaniu mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi. 
Brak obszarów, na których mniejszości te stanowią dużą część ogółu 
ludności, sprawia, że w praktyce ich funkcjonowania nie występują ta-
kie problemy, jak udział organizacji mniejszości narodowych w wybo-
rach lokalnych czy też umieszczanie nazw ulic czy miejscowości w dwu-
języcznej pisowni. 

Liczebność opisywanych mniejszości narodowych w obu państwach 
wpływa także na pozbawienie ich praktycznie możliwości uzyskania 
własnej reprezentacji parlamentarnej. Prawo mniejszości narodo-
wych do uzyskania reprezentacji parlamentarnej jest w tym przypad-
ku zagadnieniem całkowicie indyferentnym. Mniejszość ukraińska 
w Polsce jest bowiem na tyle niewielka i rozproszona, że niezależnie 
od przyjętych rozwiązań w zakresie prawa wyborczego i tak nie ma 
realnej możliwości zdobycia mandatów w wyborach do Sejmu, wysta-
wiając samodzielnie kandydatów. Warto przy tym podkreślić, że ten 
stan rzeczy będzie miał miejsce bez względu na zastosowany system 

12 www. wspolnotapolska.org.pl [24.04.2013].
13 Raport polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Raport o sytuacji Polonii 

i Polaków za granicą 2009, s. 242, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polo-
nia/ [10.03.2013].



146

wyborczy. W Polsce na początku lat 90. XX w. ukraińska mniejszość 
narodowa podjęła próbę dostania się do Sejmu, uczestnicząc w koalicji 
komitetów mniejszości narodowych, ale uzyskany wynik wyborczy był 
tak słaby, że w kolejnych wyborach inicjatywa ta nie była już konty-
nuowana. 

Polska mniejszość na Ukrainie jest wprawdzie liczniejsza, ale i tak 
niedostatecznie duża i za słabo zorganizowana w organizacjach o cha-
rakterze politycznym, by móc pokusić się o zdobycie mandatu w wy-
borach. W kwietniu 2011 r. rozpoczął się proces tworzenia partii po-
litycznej, która za cel stawia sobie reprezentację interesów ludności 
polskiej na Ukrainie. Jednakże w grudniu 2012 r. zbieranie podpisów 
popierających tę ideę jeszcze się nie zakończyło14. Wydaje się, że nawet 
gdyby doszło do powstania takiej formacji, to jej możliwość osiągnięcia 
korzystnego wyniku w wyborach musiałaby się wiązać ze współpracą 
z innymi partiami działającymi na Ukrainie. To mogłoby mieć nega-
tywny wpływ na sytuację ludności polskiej na Ukrainie, gdyż polska 
partia na Ukrainie stałaby się uczestnikiem i stroną zaciętego konflik-
tu politycznego, jaki od lat toczy się w tym państwie.

Sytuację mniejszości polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce 
regulują postanowienia zawarte w umowach zawartych przez oba 
państwa. Podstawowe znaczenie ma w tej mierze Traktat między 
Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy z 12 maja 1992 r.15, ponadto Umowa między 
Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy 
w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z 20 maja 1997 r.16, Umowa między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc 
pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych z dnia 21 marca 
1994 r.17, a także Porozumienie o współpracy między Ministerstwem 
Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty 
i Nauki Ukrainy sporządzone w Górowie Iłowieckim 2 lipca 2001 r.18 
Ponadto pewne znaczenie dla kształtowania stosunków polsko-ukraiń-
skich w kontekście praw mniejszości narodowych mają wspólne dekla-
racje obu państw. Są to: Deklaracja o zasadach i podstawowych kierun-
kach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich z 13 października 1990 r. 
popisana przez ministrów spraw zagranicznych obu państw, Wspólna 
deklaracja Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z 25 czerwca 1996 r. 

14 http://kresy24.pl/21959/partia-polakow-ukrainy-rodzi-sie-dlugo/ [13.04.2013].
15 „Dziennik Ustaw” 1993, nr 125, poz. 573.
16 Dz.U. 2000, nr 3, poz. 29.
17 Dz.U. 1994, nr 112, poz. 539.
18 „Monitor Polski” 2002, nr 6, poz. 127.
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oraz Wspólne oświadczenie Prezydentów RP i Ukrainy o porozumieniu 
i pojednaniu z 21 maja 1997 r.19 

Podstawy funkcjonowania mniejszości w obu państwach wytyczają 
także przepisy konstytucji oraz ustawodawstwa państwowego. 

Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r.20 nie zawiera odrębnych 
przepisów poświęconych wprost wyłącznie prawom mniejszości narodo-
wych, jednakże wśród jej postanowień można wskazać na kilka artyku-
łów, które odnoszą się do tej problematyki. Są to art. 10, który podkreśla, 
iż językiem państwowym na Ukrainie jest język ukraiński, jednocze-
śnie zapewniając swobodę rozwoju i posługiwania językami mniejszości 
narodowych: „Na Ukrainie gwarantuje się swobodny rozwój, używanie 
i ochronę języka rosyjskiego oraz innych języków mniejszości narodowych 
Ukrainy”. Artykuł 11 zapewnia wsparcie państwa dla rozwoju wszystkich 
mniejszości narodowych. „Państwo wspiera konsolidację i rozwój narodu 
ukraińskiego, jego historycznej świadomości, tradycji i kultury, a także 
rozwój etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej tożsamości wszyst-
kich rdzennych ludów i mniejszości narodowych Ukrainy”. Natomiast 
art. 53 zapewnia obywatelom Ukrainy, którzy należą do mniejszości na-
rodowych, prawo do nauki w języku ojczystym: „Każdemu przysługuje 
prawo do nauki […] Obywatelom należącym do mniejszości narodowych 
gwarantuje się zgodnie z ustawą, prawo do nauki w języku ojczystym 
lub nauki języka ojczystego w państwowych i komunalnych placówkach 
kształcenia albo w ośrodkach kultury narodowej”. W pewnym związ-
ku z prawami mniejszości narodowych pozostaje także art. 24, który 
wskazuje, że wszyscy obywatele mają jednakowe konstytucyjne prawa 
i wolności, są równi wobec prawa i nie mogą być traktowani odmiennie 
ze względu na rasę, kolor skóry, religie, a także pochodzenie etniczne. 

Polska Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. zawiera dwa artykuły 
bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych – art. 27: 
„W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. 
Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających 
z ratyfikowanych umów międzynarodowych”; art. 35 ust. 1: „Rzeczypo-
spolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszo-
ści narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego 
języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”; 
art. 35 ust. 2: „Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworze-
nia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służą-
cych ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyga-
niu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej”.

19 Polacy na Ukrainie, wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości na-
rodowych, Warszawa 2000, s. 60–77.

20 Konstytucja Ukrainy, Warszawa 2009.



148

Prawa mniejszości narodowych regulują także ustawy i inne akty 
prawne obowiązujące w obu państwach. W prawodawstwie ukraiń-
skim są to następujące akty normatywne: Deklaracja praw narodo-
wości Ukrainy z 1 listopada 1991 r.21, ustawa o mniejszościach narodo-
wych na Ukrainie z 25 czerwca 1992 r.22, ustawa O stowarzyszeniach 
społecznych z 22 marca 2012 r.23, ustawa O zasadach polityki językowej 
państwa z 3 lipca 2012 r.24, ustawa O oświacie z 23 maja 1991 r.25, 
ustawa O kulturze z 14 grudnia 2010 r.26, ustawa O wolności sumienia 
i organizacjach religijnych z 23 kwietnia 1993 r.27, ustawa O edukacji 
z 23 maja 1991 r.28, ustawa O samorządzie terytorialnym z 21 maja 

21 № 1771-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 31.12.1991 – 1991 р., № 53, стаття 799.
22 № 2494-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 08.09.1992 – 1992 р., № 36, стаття 529.
23 № 987-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.06.1991 – 1991 р., № 25, стор. 

283 (Редакція вiд 03.02.2009 на пiдставi 875-17); „Відомості Верховної Ради України” 2013, 
№ 1, s. 1, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 [23.05.2013]. Artykuł 4.1. Usta-
nowienie i działalność organizacji społecznych, których cel (cele) lub działania mają-
ce na celu eliminację niepodległości Ukrainy, porządku konstytucyjnego przez użycie 
przemocy, naruszając suwerenność i integralność terytorialną, zagrożenie bezpieczeń-
stwa, nielegalne przejęcie władzy państwowej, propagandę wojny, przemoc, podżeganie 
etnicznej, rasowej, religijnej nienawiści, ataku na wolności i prawa człowieka, zdrowia 
ludności są zabronione.

24 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 [23.05.2013]: Artykuł 3: 1. Każ-
dy człowiek ma prawo do swobodnego określania języka, który jest dla niego ojczy-
stym, wybrać język komunikacji, uznać siebie za dwujęzycznego lub wielojęzycznego 
oraz zmienić swoje preferencje językowe.

2. Każdy, niezależnie od pochodzenia etnicznego, tożsamości narodowej i kulturo-
wej, miejsce zamieszkania, religia jest uprawniony do korzystania z dowolnego języka 
w życiu publicznym i prywatnym, nauczania się i wspieranie dowolnego języka.

25 № 34, с. 451 (Редакція вiд 11.06.2008 на пiдставi 290–17).
26 „Відомості Верховної Ради України” 2011, № 24, s. 168 http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/2778-17 [23.05.2013]. Art. 10 ustawy przyznaje określone prawa wszystkim 
obywatelom Ukrainy, wszystkich narodowości w sferze kultury. Państwo stwarza wa-
runki do rozwoju kulturalnego obywateli Ukrainy wszystkich narodowości, sprzyja za-
angażowaniu ich we wspólnym procesie tworzenia wartości kulturowych.

2. Obywatele Ukrainy wszystkich narodowości mają prawo do utrzymywania, roz-
woju i promowania ich kultury, języka, tradycji, zwyczajów i obrzędów, tworzenia nacjo-
nalno-kulturowych stowarzyszeń, ośrodków, instytucje kulturalnych oraz przeprowa-
dzenia wszelkich innych działań w dziedzinie kultury, które nie są sprzeczne z prawem.

27 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 25.08.1992 – 1992 р., № 34, 
стаття 504 (Редакція вiд 30.04.2009 на пiдставi 1180–17).

28 „Відомості Верховної Ради України” 1991, № 34, s. 451, http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/1060-12 [23.05.2013]. Artykuł 3.1. Obywatele Ukrainy mają prawo do bez-
płatnej edukacji we wszystkich szkołach publicznych, bez względu na płeć, rasę, pocho-
dzenie etniczne, status społeczny lub gospodarczy, rodzaju i charakter zawodu, prze-
konań filozoficznych, przynależności do partii politycznych, religii, wyznania, stanu 
zdrowia, miejsca zamieszkania i inne okoliczności.
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1997 r.29, Dekret Prezydenta Ukrainy o przedsięwzięciach związanych 
ze zwrotem organizacjom religijnym majątku kościelnego z 4 marca 
1992 r.30, Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy o zwrocie organizacjom 
religijnym majątku kościelnego z 22 czerwca 1994 r., Rozporządzenie 
Premiera Ukrainy o przekazaniu organizacjom religijnym budowli 
kultowych, w których znajdują się archiwa państwowe z 16 czerwca 
1995 r., Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie za-
pewnienia stopniowego zwrotu organizacjom religijnym obiektów kul-
towych, które nie są wykorzystane albo są wykorzystywane niezgodnie 
z przeznaczeniem z 7 maja 1998 r.31 W Polsce status mniejszości naro-
dowych regulowany jest przepisami ustawy o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r.32

Fundamentalne znaczenie dla oceny realizacji praw mniejszo-
ści polskiej i ukraińskiej ma Traktat między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Ukrainy o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach 
i współpracy. W art. 11 strony umowy na zasadzie wzajemności de-
klarują prawo do zachowania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej, 
kulturowej, językowej i religijnej w warunkach pełnej równości wobec 
prawa. W szczególności w zakresie nauki języka ojczystego, zakładania 
instytucji oświatowych, kulturalnych i religijnych, wyznawania i prak-
tykowania swej religii, używania imion i nazwisk w brzmieniu przyję-
tym dla języka ojczystego. Ponadto strony umowy podkreślają, że wybór 
narodowości jest indywidualną sprawą każdego człowieka i z faktu tego 
nie mogą wynikać dla niego żadne negatywne konsekwencje. „Strony 
podejmą niezbędne działania w celu realizacji tego prawa, w szczegól-
ności prawa do:

– nauczania i uczenia się języka ojczystego i w języku ojczystym, 
swobodnego posługiwania się nim, dostępu, rozpowszechniania i wy-
miany informacji w tym języku,

– zakładania i utrzymywania własnych instytucji i stowarzyszeń 
oświatowych, kulturalnych religijnych, 

– wyznawania i praktykowania swej religii,

29 „Відомості Верховної Ради України” 1997, № 24, s. 170, http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [23.05.2013]. Artykuł 3.2. Wszelkie ograniczenia 
prawa obywateli Ukrainy do uczestniczenia w samorządzie terytorialnym, na podsta-
wie ich rasy, koloru skóry, przekonań politycznych, religijnych lub innych, płeć, pocho-
dzenie etniczne lub społeczne, majątek, czas pobytu na terytorium, językowych lub 
innych powodów są zabronione.

30 № 125 // Збірник указів Президента вiд 31.03.1992 – 1992 р., № 1.
31 Polacy na Ukrainie…, s. 60–77.
32 Dz.U. 2005, nr 1, poz. 141; nr 62, poz. 550; 2009, nr 31, poz. 206; nr 157, poz. 1241.
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– używania imion i nazwisk w brzmieniu przyjętym dla języka oj-
czystego,

– ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między 
sobą w obrębie kraju zamieszkania, jak również przez granicę. 

[…] Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodo-
wej jest sprawą indywidualnego wyboru osoby i że nie mogą z tego wy-
nikać dla niej żadne niekorzystne następstwa. Każda ze Stron będzie 
chroniła na swoim terytorium tożsamość narodową mniejszości drugiej 
Strony przed jakimkolwiek działaniem zagrażającym tej tożsamości 
i tworzyła warunki do jej umacniania”. 

Umowa między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty w art. 13 
rozwija kwestię nauki w języku ojczystym, przyjmując obustronne zo-
bowiązanie do zapewnienia dostępu do języka ojczystego, jego nauki, 
historii i kultury ojczystej na każdym szczeblu edukacji, jednocześnie 
gwarantując możliwość skierowania do tego zadania nauczycieli z kra-
jów macierzystych. Warto podkreślić, iż powyższy traktat zawiera tak-
że gwarancje zachowania dziedzictwa kulturowego, ochronę zabytków 
oraz dóbr kultury każdej ze stron, a znajdujących się na terytorium 
drugiego państwa. Z zobowiązaniem tym wiążą się także postanowie-
nia umowy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji 
politycznych. Umowa ta zobowiązuje bowiem obie strony do utrzymy-
waniu miejsc pamięci i spoczynku żołnierzy, jak również do zapewnie-
nia swobodnego do nich dostępu.

Zasadniczo w aktach tych potwierdza się swobodę wyboru naro-
dowości (art. 11 ustawy O mniejszościach narodowych na Ukrainie) 
oraz zasadę równouprawnienia wszystkich narodów mieszkających 
na terytorium Ukrainy (art. 1 deklaracji praw narodowości Ukrainy: 
„Państwo ukraińskie gwarantuje, wszystkim narodom [...] równe 
prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne”; art. 1 ustawy 
O mniejszościach narodowych na Ukrainie: „Ukraina gwarantuje oby-
watelom republiki niezależnie od ich pochodzenia narodowościowego 
równe prawa polityczne, socjalne, ekonomiczne oraz kulturalne prawa 
i wolności”). 

Ponadto prawo zachowania i swobodnego posługiwania się językiem 
ojczystym (art. 3 deklaracji praw narodowości Ukrainy: „Państwo ukra-
ińskie gwarantuje wszystkim narodom i grupom narodowościowym 
prawo do swobodnego posługiwania się językiem ojczystym we wszyst-
kich sferach życia społecznego…”, art. 6 ustawy O mniejszościach na-
rodowych na Ukrainie: „Państwo gwarantuje wszystkim mniejszościom 
narodowym prawa […] posługiwania się i nauczania w języku ojczy-
stym”, art. 5 ustawy O językach w ukraińskiej SRR: „Obywatelom […] 
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gwarantuje się prawo posługiwania się swoim narodowym językiem”), 
prawo do zrzeszania się na zasadach równości wszystkich obywateli bez 
względu na narodowość (art. 14 ustawy O mniejszościach narodowych 
na Ukrainie: „Organy państwa popierają działalność narodowych or-
ganizacji społecznych działających zgodnie z obowiązującym prawem”) 
oraz sformułowany jest zakaz dyskryminacji z powodu przynależności 
narodowej (art. 1 deklaracji praw narodowości Ukrainy: „Dyskryminacja 
narodowa jest zabroniona i karana zgodnie z prawem”, art. 18 ustawy 
O mniejszościach narodowych na Ukrainie: „Jakiekolwiek bezpośrednie 
lub pośrednie ograniczanie praw i wolności obywateli z powodu przyna-
leżności narodowej jest zabronione”). 

Dla mniejszości polskiej ważne znaczenie ma również deklarowa-
ne przez państwo ukraińskie prawo swobody wyznania wymienione 
w art. 35 Konstytucji w odniesieniu do wszystkich obywateli i pod-
kreślone w stosunku do mniejszości narodowych w art. 4 deklaracji 
praw narodowości Ukrainy: „Wszystkim obywatelom Ukrainy, nieza-
leżnie od narodowości, gwarantuje się prawo wyznawania swojej re-
ligii” oraz domagania się zwrotu własności kościelnej (art. 2 dekretu 
Prezydenta Ukrainy o przedsięwzięciach związanych ze zwrotem orga-
nizacjom religijnym majątku kościelnego: „Polecam Radzie Ministrów 
ASRR, komitetom wykonawczym obwodowe, Kijowskiej i Sewastopol-
skiej miejskiej Rady Deputowanych Ludowych w okresie lat 1992–1993 
dokonać zwrotu gminom wyznaniowym na własność lub do bezpłatnego 
korzystania budowli kultowych, które są wykorzystywane niezgodnie 
z przeznaczeniem”).

Prawo do swobodnego rozwoju organizacji społecznych, kultural-
nych i religijnych jest zasadniczo realizowane przez obie strony trak-
tatu. Państwa strony traktatu nie utrudniają zakładania oraz działań 
organizacjom mniejszości narodowych. Organizacje polskie na Ukra-
inie zaczęły się dynamicznie rozwijać już w końcowym okresie istnienia 
ZSRR. W 1988 r. w Kijowie powstało Polskie Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe. 13 maja 1990 r. odbył się I Kongres Polaków. Rok później 
miał miejsce II Kongres, na którym doszło do przekształcenia Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Związek Polaków na Ukrainie. 
Do dzisiaj organizacja ta jest jedną z najważniejszych organizacji pol-
skich w tym państwie, skupiając w swych szeregach przede wszystkim 
środowiska kijowskiej Polonii33. Równocześnie na terenach zachodniej 
Ukrainy rozpoczął się intensywny proces tworzenia rozmaitych organi-
zacji polskich, który doprowadził do powołania na zjeździe we Lwowie 
26 października 1992 r. Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. 

33 W. Zwaricz, Powstanie…, s. 240–251.
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Szacuje się, że w latach 1989–1999 na Ukrainie powstało ponad 
110 różnych organizacji, związków i stowarzyszeń polskich, a w latach 
następnych powstawały kolejne34. Do dzisiaj na Ukrainie funkcjonuje 
kilkadziesiąt organizacji polskich o różnym profilu działania. 

Tytułem przykładu, gdyż zbyt wiele miejsca zajęłoby wylicze-
nie wszystkich, można wskazać takie organizacje, jak: Zjednoczenie 
Nauczycieli Polskich, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury 
Polskiej na Ukrainie, Berdiański Oddział Stowarzyszenia Uczonych 
Polskich Ukrainy – Polski Związek Naukowców, Stowarzyszenie Kul-
tury Polskiej im. Z. Krasińskiego, Zjednoczenie Polaków Kirowograd-
czyzny „Polonia” im. Karola Szymanowskiego, Towarzystwo Kultury 
Polskiej w Kowlu na Wołyniu, Związek Miłośników Kultury Polskiej 
na Ziemi Połtawskiej „Polonia”, Kulturalno-Oświatowy Związek Po-
laków w Pryłukach, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
O/Sądowa Wisznia, Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Pola-
ków, Polskie Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza w Kijowie. W poło-
wie lat 90. podejmowane były próby zjednoczenia dwóch głównych or-
ganizacji polskich na Ukrainie, czyli Związku Polaków na Ukrainie 
oraz Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, ale mimo zawartego 
między nimi porozumienia z 21 lipca 1995 r. nie doszło do ich kon-
solidacji. W oczach wielu obserwatorów brak integracji organizacji 
polskich jest czynnikiem osłabiającym wpływy oraz skuteczność dzia-
łania mniejszości polskiej na Ukrainie35. Związek Polaków na Ukra-
inie reprezentuje wschód Ukrainy, a Federacja Organizacji Polskich 
na Ukrainie zachód.

Również organizacje mniejszości ukraińskiej w Polsce rozwija-
ją się dynamicznie od początku lat 90. XX w. Największą ukraińską 
organizacją jest Związek Ukraińców w Polsce, który powstał z prze-
kształcenia istniejącego od roku 1956 Ukraińskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego. W tym związku zrzeszonych jest ponad 10 tys. 
członków. Związek posiada 10 oddziałów terenowych oraz kilka nie-
zależnych kół terenowych. W jego ramach działa kilka stowarzyszeń: 
Klub Ukraińskich Prawników, Organizacja Młodzieży Ukraińskiej 
PŁAST, Stowarzyszenie Ukraińców Więźniów, Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, Towarzystwo Ukraińskie, Ukraińskie Towarzystwo 
Lekarskie, Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie, Ukraińskie To-
warzystwo Historyczne, Zjednoczenie Łemków, Związek Ukrainek, 
Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Miłośników Skansenu 

34 Ibidem, s. 250.
35 A. Bonusiak, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania Polaków w niepodle-

głej Ukrainie, [w.] A. Bobryk (red.), Życie społeczne…, s. 30.
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Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, Związek Ukra-
ińskiej Młodzieży Niezależnej36. 

W obu państwach rozwijają się także media skierowane do człon-
ków mniejszości narodowych. Ze względu na dużo większą liczebność 
mniejszości polskiej na Ukrainie w stosunku do mniejszości ukraińskiej 
w Polsce liczba mediów polonijnych na Ukrainie jest dużo większa niż 
mediów mniejszości ukraińskich w Polsce. Wśród mediów polonijnych 
na Ukrainie wymienić można następujące tytuły prasowe: „Głos Podola”, 
dwutygodnik „Kurier Stanisławowski”, dwutygodnik „Kurier Galicyjski”, 
kwartalnik „Radość Wiary”, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie”, „Lwowskie Spotkania”, biuletyn „Głos Nauczyciela”, który 
jest pismem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, „Wspólne 
Dziedzictwo”, tygodnik „Gazeta Polska”, „Dziennik Kijowski”, kwartal-
nik „Krynica” i miesięcznik „Harcerz Kresów”. 

Na Ukrainie działają także rozgłośnie radiowe lub polskojęzycz-
ne audycję, takie jak Radio Lwów – codzienny polskojęzyczny program 
w Radiu Nezełeżnist, Program katolicki – coniedzielny polskojęzycz-
ny program w Radiu Nezełeżnist, Polskie Towarzystwo Radiowe, Radio 
Polskie w Żytomierzu. Realizowana jest także telewizyjna audycja po pol-
sku Jestem Polakiem37. Głównym problemem funkcjonowania polskich 
mediów na Ukrainie są kwestie finansowe podmiotów zaangażowanych 
w ich tworzenie. W dniach 7–8 maja 2013 r. w Senacie RP odbyła się konfe-
rencja dotycząca funkcjonowania polskich mediów na wschodzie. Wnioski 
z niej płynące wskazują na stale zmniejszające się wsparcie ze strony pań-
stwa polskiego dla polskiej prasy i radia na Ukrainie. Jeżeli ten stan rze-
czy nie ulegnie zmianie, ich istnienie może zostać poważnie zagrożone38. 
Niepokoi natomiast niewielki dostęp Polaków na Ukrainie do mediów pol-
skich nadających z kraju. Chodzi tu przede wszystkim o trudności zwią-
zane z odbiorem telewizji polskiej w ukraińskich sieciach kablowych39.

Wydawnictwa ukraińskie w Polsce oraz programy radiowe i tele-
wizyjne są mniej liczne niż polskie na Ukrainie. Tym niemniej dzia-
łają sprawnie. Są to gazety wydawane w języku ukraińskim przez 
Związek Ukraińców w Polsce: „Nasze Słowo” – tygodnik, „Switanok” 
– tygodnik przeznaczony dla dzieci, „Nad Buhom i Narwoju” – polsko-
ukraiński dwumiesięcznik. Ponadto w rozgłośniach polskiego radia 
w Rzeszowie, Olsztynie, Szczecinie i Białymstoku realizowane są audy-
cje radiowe adresowane do mniejszości narodowych, w tym mniejszości 

36 www.zup.ukraina.com.pl. [28.04.2013].
37 http://www.ptnz.org.ua/pl/tv.html. [28.04.2013].
38 http://radiolwow.org/aktualnosci/konferencja-polskie-media-na-wschodzie-ukra-

ina/ [19.04.2013].
39 Patrz: Raport MSZ, Raport o sytuacji…, s. 246.
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ukraińskiej. W TVP Info emitowana jest także w języku ukraińskim 
audycja telewizyjna pod tytułem Telenowyny. Wiele projektów wydaw-
niczych realizowanych przez Związek Ukraińców w Polsce ma wspar-
cie polskiego rządu40.

Ważne znaczenie dla działalności mniejszości narodowych w obu 
państwach ma funkcjonowanie Kościoła katolickiego na Ukrainie 
oraz Kościołów unickiego i prawosławnego w Polsce. Istotnym proble-
mem związanym z działalnością Kościoła katolickiego na Ukrainie jest 
kwestia zwrotu świątyń katolickich. Choć państwo ukraińskie w sto-
sownych aktach normatywnych zadeklarowało gotowość zwrotu ma-
jątków kościelnych, to nadal w wielu miejscach świątynie katolickie są 
zajęte przez Kościół greckokatolicki lub przez inne podmioty niebędące 
związkami religijnymi41. Często chodzi tu o kościoły o dużym znacze-
niu historycznym i emocjonalnym dla wspólnoty wiernych. Taki stan 
rzeczy ma miejsce przede wszystkim we Lwowie, ale występuje także 
w Kijowie, Dniepropietrowsku czy Sewastopolu. Aby usprawiedliwić 
stronę ukraińską, można wskazać, że proces odzyskiwania świątyń 
przez inne Kościoły i związki wyznaniowe, a nie tylko Kościół katolicki, 
napotyka na rozmaite problemy. W zasadzie tylko Kościół greckokato-
licki skutecznie odzyskuje swoje mienie. Z tym, że często kwestia zwro-
tu nieruchomości należących w przeszłości do Kościoła katolickiego 
jest utrudniona bądź wręcz niemożliwa do przeprowadzenia ze wzglę-
du na złą wolę stosownych organów administracyjnych. Według ka-
tolickiego arcybiskupa Lwowa metropolity Mieczysława Mokrzyckiego 
lokalne władze Lwowa przekazały Kościołowi greckokatolickiemu 
23 świątynie, również te, które były w przeszłości własnością Kościoła 
katolickiego. W tym samym czasie Kościołowi katolickiemu nie zwró-
cono żadnej świątyni, spośród tych, które były przed II wojną światową 
jego własnością42. 

Kościół katolicki na Ukrainie boryka się także z pewnymi drobnymi 
utrudnieniami dotyczącymi zasad uzyskiwania wiz religijnych dla du-
chownych43. W Polsce po II wojnie światowej ze względu na postawę 
władz państwowych Kościół greckokatolicki znajdował się w trudnym 
położeniu. Początkowo nasze władze komunistyczne dążyły do likwidacji 

40 Wykaz zrealizowanych projektów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji można znaleźć na stronie Związku Ukraińców w Polsce.

41 „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 2006, nr 3(35), s. 7. 
42 Patrz: wywiad z arcybiskupem Lwowa Mieczysławem Mokryckim z 21.06.2013 r., 

www.kresy.pl [23.06.2013].
43 K. Składowski, Sytuacja mniejszości polskiej na Ukrainie i Łotwie, [w:] D. Gó-

recki (red.), Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa 
i praktyki, Toruń 2009, s. 145.
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tego Kościoła. Jego stopniowa odbudowa była możliwa dzięki staraniom 
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz postawie 
polskiego Kościoła katolickiego. W 1959 r. Przemyska Kuria Biskupa 
w liście do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie sta-
nęła w obronie Kościoła greckokatolickiego, podnosząc, że od wieków 
istniał on na ziemiach polskich i nigdy nie został formalnie zniesiony44. 
Niestety, w okresie PRL ze względu na celową politykę władz komuni-
stycznych, zniszczeniu uległo wiele świątyń Kościoła unickiego, w tym 
również o dużej wartości historycznej i zabytkowej45. Zmiany w położe-
niu Kościoła greckokatolickiego w Polsce rozpoczęły się w drugiej poło-
wie lat 80., m.in. dzięki trosce Jana Pawła II46. W niepodległej Polsce 
proces ten nabrał wyraźnego przyśpieszenia. W 1991 r. przywrócono 
historyczną diecezję przemyską, a wkrótce potem odtworzono metro-
polię greckokatolicką w Polsce, podporządkowaną Stolicy Apostolskiej. 

Drugim Kościołem, którego wyznawcami są mieszkający w Polsce 
Ukraińcy, jest Kościół prawosławny, lecz w przypadku tej wspólnoty 
jej członkami są nie tylko Ukraińcy, lecz również Białorusini, Polacy 
i Łemkowie.

Problemem, z którym boryka się mniejszość polska na Ukrainie, 
jest z całą pewnością stan oświaty polskiej. Aktualnie działa tam jedy-
nie pięć polskich szkół (we Lwowie, Mościskach, Gródku), przy czym 
trzy powstały dopiero w tym wieku. Ważnym uzupełnieniem nauki 
w języku polskim jest system szkółek sobotnio-niedzielnych, w ramach 
którego w około 230 punktach uczy się około 13 tys. dzieci. Organizacje 
polskie na Ukrainie zwracają uwagę na niedostateczne wsparcie fi-
nansowe szkolnictwa polskiego przez władze Ukrainy. Odnotowywane 
są także drobne niedogodności, jakie szkołom tym sprawiają lokalne 
kuratoria oświatowe. Władze Ukrainy utrudniają także budowę szkół 
polskich finansowanych ze środków pochodzących z Polski. Raport MSZ 
dotyczący funkcjonowania Polonii wskazuje, że lokalne struktury admi-
nistracyjne jak również Ministerstwo Oświaty piętrzą trudności przed 
polskimi nauczycielami delegowanycmi na Ukrainę w celu podjęcia tam 
pracy. Lokalne władze zasadniczo sprzyjają powstawaniu nowych klas 
nauki języka polskiego, niechętnie natomiast partycypują w kosztach 
z tym związanymi47. W przypadku szkolnictwa polskiego na Ukrainie 
z budżetu państwa finansowane są jedynie pensje dla nauczycieli 

44 R. Drozd, Stosunek władz centralnych wobec kwestii greckokatolickiej w Polsce 
w latach 1956–1990, [w:] J. Marszałek-Kawa, Z. Karpus (red.), Stosunki polsko-ukrai-
ńskie…, s. 220.

45 Ibidem, s. 232.
46 Ibidem, s. 230.
47 Raport MSZ, Raport o sytuacji…, s. 247.
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oraz w niewielkim stopniu wyposażenie w podstawowy sprzęt, podręcz-
niki i pomoce naukowe. 

Sytuacja ta związana jest z ogólnym kryzysem ukraińskiego 
szkolnictwa. Do pozytywnych faktów należy rozpoczęcie komputery-
zacji placówek oświatowych, m.in. tzw. szkół polskich w Mościskach 
oraz Strzelczyskach. Na ograniczoną pomoc mogą liczyć polskie szko-
ły sobotnie. Jedynie w przypadku kilku placówek, zarejestrowanych 
w lokalnych kuratoriach oświaty, np. w Samborze i Drohobyczu, strona 
ukraińska utrzymuje niewielką część etatów nauczycielskich. Szkoły 
te istnieją praktycznie wyłącznie dzięki pomocy z Polski oraz wspar-
ciu konsulatu polskiego. Organizacje polskie na Ukrainie wskazują, 
że z roku na rok zmniejsza się wsparcie finansowe państwa ukraińskie-
go dla mniejszości polskiej, w szczególności brak dostatecznych środ-
ków na podręczniki w języku polskim, wydania literatury pięknej w ję-
zyku polskim czy też nieudzielania wsparcia finansowego dla zespołów 
artystycznych działających przy ośrodkach kulturalno-oświatowych48. 
Polskie organizacje na Ukrainie odnotowują także działania lokalnych 
kuratoriów, które zmierzają do zmniejszenia zakresu nauczania w ję-
zyku polskim.

W Polsce działa 137 placówek oświatowych z nauczaniem języka 
ukraińskiego. Są to szkoły szczebla podstawowego gimnazjalnego i po-
nadgimnazjalnego, w których w 2012 r. uczyło się łącznie 2349 uczniów. 
Szkoły te finansowane są na zasadach ogólnych funkcjonujących 
w państwie polskim. Zarówno podręczniki, jak i inne pomoce nauko-
we finansowane są przez państwo polskie na takich samych zasadach, 
jakie odnoszą się do innych mniejszości narodowych istniejących w na-
szym kraju.

Poważne trudności są napotykane przede wszystkim w zakresie 
ochrony cmentarzy i innych miejsc pamięci na Ukrainie. Szczególnie 
dotyczy to upamiętnienia miejsc pochówku ofiar dziesiątków tysięcy 
Polaków, którzy zostali zamordowani na Wołyniu w latach 1943–194449. 
Przedstawiciele mniejszości polskiej na Ukrainie wskazują, że zacho-
wanie istniejącego tam kulturalnego i narodowego dziedzictwa pozosta-
wia wiele do życzenia. Odrębną kwestią jest problem właściwej oceny 
tych wydarzeń przez stronę ukraińską. Z polskiej strony można dostrzec 
pewne dążenia do upamiętnienia ofiar akcji „Wisła”. Stosowna uchwa-
ła dotycząca tej kwestii została podjęta przez Senat RP już w 1990 r. 
Projekt podobnej uchwały podjętej przez Sejm spotkał się jednakże 
z burzliwą reakcją wielu środowisk i jak do tej pory nie został przez 

48 „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie” 2006, nr 3(35), s. 7.
49 Patrz: Raport MSZ, Raport o sytuacji…, s. 245.
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Sejm uchwalony. Tymczasem projekt uchwały Sejmu dotyczący upa-
miętnienia ofiar zbrodni popełnianych na Polakach w czasie II wojny 
światowej spotyka się z radykalną i agresywną reakcją części środo-
wisk politycznych na Ukrainie. 

Trzeba podkreślić, że w ostatnim czasie ukazały się ważne de-
klaracje w tej sprawie. Jest to przede wszystkim przesłanie Synodu 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, odnoszące się do tych tra-
gicznych wydarzeń, w którym padają znamienne w Polsce słowa „prze-
baczamy i prosimy o przebaczenia”. Działania te zostały poparte także 
uchwałą Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce. Niestety, mimo po-
dejmowanych starań przez Kościół katolicki i greckokatolicki nie doszło 
do wydania wspólnego przesłania do wiernych. W Polsce zdaniem za-
równo Kościoła, jak i polskich organizacji społecznych brak jest po stro-
nie ukraińskiej woli do wyraźnego wskazania UPA za organizację odpo-
wiedzialną za zbrodnie ludobójstwa. Wydaje się, że wynika to nie tylko 
z określonej postawy ideologicznej niektórych organizacji politycznych 
na Ukrainie, lecz wiąże się też z poważnym problemem wewnętrznym 
w tym państwie związanym z określeniem stosunku do najnowszej hi-
storii Ukrainy. Tytułem przykładu można wskazać dwie wypowiedzi de-
putowanych do parlamentu Ukrainy. W jednej z nich deputowany z par-
tii Swoboda twierdzi, że partia regionów zapłaciła Polakom za „uchwałę 
polskiego Sejmu w sprawie zbrodni wołyńskiej”, w celu znieważenia 
pamięci ukraińskich bohaterów narodowych. Podczas gdy deputowa-
ny z partii regionów pochwalił ten sam projekt, wskazując, że „UPA to 
bandyci po łokcie ubabrani we krwi”. Spór o historię jest na Ukrainie 
niezwykle istotnym elementem budowania tożsamości politycznej po-
szczególnych partii i póki tak będzie trudno spodziewać się doprowadze-
nia do sytuacji, gdy kwestie te w stosunkach polsko-ukraińskich zosta-
ną rozwiązane w sposób satysfakcjonujący obie strony. Tym niemniej 
posłanie przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego, mimo wszelkich 
zastrzeżeń płynących ze strony polskiej jako niedostatecznie jasno 
określające odpowiedzialność i niewskazujące w sposób jednoznaczny 
na Polaków jako ofiary zbrodni ludobójstwa, należy uznać za pewną „ja-
skółkę”, która jest optymistyczną zapowiedzią na przyszłość50.

Obserwacja postawy władz Polski i Ukrainy, dotycząca wspiera-
nia działalności kulturalnej mniejszości narodowych w celu zachowa-
nia tożsamości kulturowej mniejszości, wskazuje na daleko idącą asy-
metrie we wsparciu tego typu działalności przez oba państwa. Strona 

50 Patrz: wywiad Katolickiej Agencji Informacyjnej z arcybiskupem większym ki-
jowsko-halickim, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Świato-
sławem Szewczukiem z 10.06.2012 r., ekai.pl [18.03.2013].
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polska w różnych formach wspiera znacznymi środkami działalność or-
ganizacji ukraińskich w Polsce. W 2012 r. Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji przeznaczyło na tę działalność 1 893 800 zł. Wsparcie to 
ma charakter stały i w minionym dziesięcioleciu kwoty przeznaczane 
na ten cel stale oscylują wokół wysokości z roku 2012. W 2011 r. prze-
kazana została na programy kulturalne kwota w rekordowej wysokości 
2 536 359 zł. Tymczasem organizacje polskie na Ukrainie nie korzy-
stają z podobnego wsparcia. Przykładem podejścia do działania orga-
nizacji polskich przez władze Ukrainy jest fakt, że w roku ubiegłym 
jedna z największych organizacji polskich na Ukrainie, czyli Związek 
Polaków na Ukrainie, nie otrzymał, żadnego wsparcia materialnego, 
co grozi utratą siedziby przez Związek ze względu na zaległości w pła-
ceniu czynszu. 

Z całą pewnością potencjał ekonomiczny obu państw jest odmien-
ny, co za tym idzie możliwości wspierania przez państwa organizacji 
mniejszości narodowych także się różnią. Strona ukraińska wskazuje, 
że ze względu na bardziej złożoną od Polski sprawę mniejszości naro-
dowych, nie jest w stanie udzielać jej wsparcia finansowego, gdyż nie 
czyni tak również w stosunku do innych organizacji mniejszości naro-
dowych. Tym niemniej pewne zasady wzajemności w stosunkach mię-
dzynarodowych nakazywałyby trochę większe zaangażowanie władz 
Ukrainy we wsparciu finansowym organizacji polskich. Inną sprawą 
jest, że pomoc finansowa płynąca z Polski na wschód też zmniejsza się 
z roku na rok. Opinię o niedostatecznym wsparciu mniejszości pol-
skiej na Ukrainie przez państwo polskie i poświęcenie spraw mniej-
szości w imię dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą jest często for-
mułowana w dyskusjach na temat funkcjonowania mniejszości polskiej 
na Ukrainie51.

Innym przykładem pewnej nierównorzędności podejścia władz lo-
kalnych do działań organizacji mniejszości jest kwestia działania sie-
dzib organizacji. Strona polska w 2010 r. przekazała Związkowi Ukra-
ińców w Polsce na siedzibę dawny Dom Ludowy, noszący obe cnie nazwę 
Domu Narodowego – Ukraiński Dom Ludowy w Przemyślu, praktycz-
nie za darmo (zapłacony został 1% jego wartości) Jednocześnie wła-
dze lokalne przeprowadziły jego remont, przekazując na ten cel kwo-
tę 317 tys. zł. Działanie to zostało przeprowadzone w porozumieniu 
ze stroną ukraińską, która w rewanżu miała przekazać na rzecz orga-
nizacji polskich na Ukrainie budynek tzw. Domu Polskiego we Lwowie. 
W 2011 na ten cel budynek przeznaczyło Ministerstwo Obrony Ukrainy. 

51 Patrz: wypowiedź M. Iwanowa w panelu, Polityka wschodnia a sytuacja polskiej 
mniejszości na Wschodzi – propozycje rozwiązań, [w:] Polska polityka…, s. 169–170.
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Jednakże na skutek działania władz lokalnych długo trwało jego prze-
kazania organizacją polskim. Na szczęście 30 maja 2013 r. Rada Miasta 
Lwowa przegłosował uchwałę o przekazaniu tej nieruchomości na sie-
dzibę Domu Polskiego52. Trzeba jednakże podkreślić, że trudności 
związane z wykonaniem porozumienia wiązało się przede wszystkim 
z postawą ukraińskiej partii Swoboda, której przedstawiciele w Radzie 
Miasta Lwowa sabotowali ten proces. Jednakże w regionach, w których 
władze lokalne prezentują inną postawę, udaje się osiągnąć porozu-
mienie i nawiązać owocną współpracę. Przykładem tego jest otwarcie 
11  maja 2013 r. Domu Polskiego w Iwano-Frankowsku (dawniej Stani-
sławowie). Dom Polski działa także w Żytomierzu.

Przyjazne stosunki, jakie łączą władze szczebla centralnego Polski 
i Ukrainy, sprawiają, że można uznać, że obie strony dążą do przyjazne-
go ułożenia wzajemnych relacji. Dotyczy to także stosunku do mniejszo-
ści narodowych. Jednakże można dostrzec poważne problemy związane 
z realizacją tych zamierzeń w praktyce. Wynikają one z kilku przyczyn. 
Po pierwsze, z niedostatecznych środków przeznaczanych na działal-
ność organizacji polskich na Ukrainie, co może być wszak usprawie-
dliwione stanem zamożności państwa ukraińskiego. Po drugie, z trud-
nościami wynikającymi z konfliktów politycznych, które mają miejsce 
na Ukrainie między najważniejszymi partiami politycznymi. Konflikty 
te, które są bardzo gwałtowne, głęboko antagonizują uczestników sce-
ny politycznej. Kwestie historyczne i narodowe są istotnym elementem 
tego sporu, co poważnie utrudnia osiągnięcie kompromisu w sprawach 
oceny przeszłości i tym samym należytego zapewnienia realizacji po-
stanowień traktatowych. Po trzecie, można wyraźnie zaobserwować, 
że istotnym problemem w działalności mniejszości polskiej na Ukra-
inie jest niechętny, a co najmniej obojętny stosunek władz lokalnych 
do organizacji polskich i ich problemów. O ile stosunki polsko-ukraiń-
skie na szczeblu centralnym oparte są na daleko idącej sympatii i part-
nerstwie, o tyle nie znajduje to przełożenia na działanie terenowych 
struktur władzy na Ukrainie. Przykładem tego jest postawa lokalnej 
administracji w kwestii dostępu do dokumentów archiwalnych. Fe-
deracja Organizacji Polskich na Ukrainie wskazuje, że urzędnicy lo-
kalnych urzędów stanu cywilnego odmawiają wydania dokumentów 
potwierdzających polskie pochodzenie, a niezbędnych do uzyskania 
Karty Polaka53.

52 http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/polacynaukr/polskaaktywn/2205-do-
m-polski-sta-si-rzeczywistoci [01.06.2013].

53 Patrz: Raport MSZ, Raport o sytuacji…, s. 252; A. Kozłowski, Karta Polaka 
– rea lizacja i oczekiwania, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności…, s. 210–212.
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Podsumowując omawianą problematykę, wypada stwierdzić, że 
w obu państwach będących przedmiotem analizy regulacja normatyw-
na dotycząca praw mniejszości narodowych odpowiada standardowi 
państwa demokratycznego. Oba państwa podejmują także działania, 
które mają na celu wprowadzenie w życie postanowień traktatowych. 
Główny problem tkwi jednakże w tym, że, jak słusznie sygnalizują 
polskie organizacje na Ukrainie, państwo polskie ze swoich zobowią-
zań wywiązuje się bez zarzutu, wspierając działalność i funkcjonowa-
nie mniejszości ukraińskiej w Polsce, tymczasem polskie organizacje 
na Ukrainie nie otrzymują adekwatnego wsparcia ze strony państwa 
ukraińskiego. Tym niemniej wiele problemów jest systematycznie roz-
wiązywanych i z optymizmem oceniam szanse na korzystny rozwój nie 
tylko sfery organizacyjnej i finansowej działalności polskiej i ukraiń-
skiej mniejszości w obu państwach, lecz także rozkwit współpracy pol-
sko-ukraińskiej w sferze społecznej i kulturalnej. 
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Jarosław Sułkowski

realizacja praw mniejszości polskiej w czechach 
i mniejszości czeskiej w polsce

W XX stuleciu obraz etniczny Europy znacznie się zmienił. Wpływ 
na taki stan rzeczy miały przede wszystkim skutki obu wojen świato-
wych. Działania wojenne skutkowały wysiedleniami ludności, migracja-
mi, a wreszcie zmianami terytorialnymi w poszczególnych państwach. 
W okresie tym doszło również do konfliktów narodowościowych, a także 
do licznych procesów państwowotwórczych – np. na Bałkanach, rozpa-
du Związku Radzieckiego czy podziału Czechosłowacji na dwa nieza-
leżne byty państwowe. W ślad za tymi procesami, niekiedy niezwykle 
dynamicznymi, dojść musiało do upodmiotowienia grup ludności, które 
etnicznie związane z ojczyzną z przyczyn niezależnych stały się człon-
kami innych wspólnot narodowych. Problem praw mniejszości naro-
dowych i etnicznych stał się kwestią globalną, wymagającą regulacji 
zarówno na szczeblu międzynarodowym (a z czasem wraz z rozwojem 
UE – europejskim), jak i krajowym, w tym konstytucyjnym. Niezbędne 
stało się zapewnienie przedstawicielom mniejszości specjalnych upraw-
nień, gdyż ograniczenie się do zasady równości było niewystarczające1. 
Z naturalnych względów państwa były zainteresowane stworzeniem 
prawnych podstaw ochrony praw mniejszości i ich realizacji, gdyż w tym 
zakresie z reguły obowiązuje zasada wzajemności. Mogą więc narazić 
swoich obywateli na reperkusje w sytuacji, gdy same nie będą prze-
strzegały praw mniejszości zamieszkującej na ich terytorium. Trzeba 
przy tym zastrzec, że ochronę tych praw – niejako naturalnie – utrud-
nia mimowolna asymilacja diaspory z obywatelami danego kraju, a nie-
kiedy działania państw zmierzających do ich ograniczania. Powyższe 
ukazuje, że kwestia realizacji praw mniejszości narodowych i etnicz-

1 Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynaro-
dowym i polskim, Opracowania tematyczne OT-599, Kancelaria Senatu, marzec 2011,
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf, s. 5 [01.07.2013].
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nych jest zagadnieniem niezwykle aktualnym, a przy tym wymagają-
cym stałego monitorowania. 

Ze wskazanych wyżej względów pożądane jest zbadanie realizacji 
praw mniejszości polskiej w Czechach, jednego z najstarszych i najlepiej 
zorganizowanych środowisk polonijnych. Przy okazji należy odnieść się 
do praw Czechów w Polsce. Formalnie, dla określenia położenia mniej-
szości uwzględnić należy następujące czynniki: stan liczebny mniejszo-
ści narodowej, regulacje prawne statusu mniejszości narodowych w da-
nym państwie oraz procesy zachodzące w ramach danej mniejszości2. 
Nieodzownym elementem analizy muszą być także fakty, dane pokazu-
jące, do jakiego stopnia następuje realizacja praw zagwarantowanych 
w obowiązujących przepisach. Nie można również abstrahować od do-
świadczeń historycznych omawianej mniejszości.

rys historyczny

Dzieje Śląska Cieszyńskiego, obszaru kluczowego dla ludności 
polskiej, były ściśle i naprzemiennie związane z państwami polskim 
i czeskim. Naznaczone były także ciągłym konfliktem, który – w za-
leżności od okresu – przebiegał z różnym natężeniem. Od samego 
początku Śląsk Cieszyński stanowił pole rywalizacji. W X w. prawa 
do niego rościły sobie dynastie Piastów oraz Przemyślidów. W tym 
samym stuleciu Śląsk przyłączono do państwa polskiego w ramach 
Księstwa Opolskiego. W 1281 r. powstało Księstwo Cieszyńskie, które 
od 1327 r. stanowiło lenno korony czeskiej z zachowaniem dużej au-
tonomii wewnętrznej. W XVII w. teren ten znajdował się pod wpły-
wami Habsburgów. Wiek XIX przyniósł gwałtowny rozwój gospodar-
czy i społeczny Księstwa Cieszyńskiego oraz procesy narodowościowe. 
Na przełomie XIX i XX w. przeprowadzono spis ludności, z którego 
wynikało, że polska mniejszość narodowa miała 60% przewagę wśród 
ludności zamieszkującej Śląsk Cieszyński3. W tym samym okresie pod-
jęło działalność szereg polskich organizacji społecznych oraz ruchów 
narodowych i partii politycznych, np. Towarzystwo Oświaty Ludowej, 

2 G. Janusz, Stopień asymilacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 
i w Europie, referat wygłoszony na posiedzeniu seminaryjnym komisji mniejszości na-
rodowych i etnicznych nt. Tożsamość mniejszości narodowych i etnicznych: akulturacja, 
asymilacja, stygmatyzacja, 25 VI 2008 r., Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.
nsf/0/8d681500727f9010c1257471003473c2/$file/grzegorz%20janusz.pdf, s. 1 [03.04.2013].

3 S. Zahradnik, Struktura narodowościowa na Zaolziu według wyników spisów 
ludności (1880–1981), [w:] J. Valenta (red.), Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, Wy-
dawnictwo Advertis, 1992, s. 159.
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Związek Śląskich Katolików, Polskie Stronnictwo Narodowe, Śląska 
Partia Ludowa4. 

Po rozpadzie monarchii habsburskiej w 1918 r. powstała Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, będąca polityczną reprezentacją 
Polaków żyjących na Śląsku Cieszyńskim5. W nocy z 31 października 
na 1 listopada 1918 r. po rozbrojeniu żołnierzy austriackich oraz li-
kwidacji austriackiej administracji w Cieszynie przejęła ona władzę 
na terenie Śląska Cieszyńskiego. Rada zawarła, ze swym czeskim 
odpowiednikiem – Zemským Národním Výborem pro Slezsko – poro-
zumienie, które dzieliło księstwo na strefy wpływów polskich i cze-
skich na zasadach etnicznych6. Działania te były wynikiem licznych 
manifestacji, inicjatyw lokalnych, przejawem chęci ówczesnej ludno-
ści do samodecydowania. Rząd czechosłowacki nie uznał jednak tego 
podziału. W latach 1919–1920, w związku z nierozwiązaniem kwestii 
przynależności Śląska Cieszyńskiego, doszło do walk o przynależ-
ność państwową Śląska Cieszyńskiego, a w 1920 r. mocarstwa nale-
żące do Ententy (a ściślej Rady Ambasadorów) zadecydowały 28 lip-
ca 1920 r. podzielić Śląsk Cieszyński korzystnie dla Czechosłowacji 
(Czesi uzyskali polskie tereny, które przyznano pod ich zarząd 
po wojnie z 1919 r., całą strefę zdemilitaryzowaną oraz część polskie-
go terytorium pozostawionego Polsce po wojnie z 1919 r. z miasta-
mi Trzyniec, Karwina, Jabłonków oraz południowymi dzielnicami 
Cieszyna). Polakom m.in. przypadł obwód bielski, część cieszyńskie-
go, część obwodu frysztackiego. 

Na terenach, które w wyniku podziału przypadły Polsce, za-
mieszkiwało 94 tys. Polaków (67,5%), ponad 30 tys. Niemców (30,7%) 
oraz 2 tys. Czechów (1,7%). Na ziemiach należących do Czechosłowacji 
mieszkało 140 tys. Polaków (48,6%), 113 tys. Czechów (39,5%) i 34 tys. 
Niemców (30,7%)7. W okresie międzywojennym stosunki polsko-cze-
chosłowackie były bardzo napięte, mimo zawartej w 1925 r. umowy 
między Czechosłowacją a Polską. Polacy zgłaszali zastrzeżenia w od-
niesieniu do sposobu przeprowadzania spisów ludności, preferowania 
nowo osiedlających się obywateli czeskich, zapisów polskich dzieci 
do czeskich szkół, braku reprezentacji Polaków w samorządach i urzę-
dach. Nieprzychylna mniejszości polskiej polityka władz czeskich 

4 A. Grobelný, Śląsk Cieszyński od wiosny ludów do samodzielnych państw 
(1848–1918), [w:] J. Valenta (red.), Zarys dziejów…, s. 71–74.

5 G. Gąsior, Rozdělení těšínského slezska v letech 1918–1920, [w:] R. Kaszper, 
B. Małysz (red.), Poláci na těšínsku. Studijní materiál, Český Těšín 2009, s. 22.

6 Ibidem, s. 22.
7 Ibidem, s. 28; zob. także J. Friedl, K. Nowak, Prvni nezávislost, Cieszyn 

2008, s. 149.
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doprowadzała do konfliktów narodowościowych i emigracji części lud-
ności polskiej, głównie najbardziej prześladowanych polskich działa-
czy narodowych i społecznych. Rok przed wybuchem II wojny świato-
wej wojska polskie zajęły większość terenów czechosłowackiego Śląska 
Cieszyńskiego (Zaolzie)8. W 1945 r. przywrócono jednak granicę sprzed 
1938 r., choć obszar ten pozostawał sporny. Dopiero w 1958 r. Polska 
i Czechosłowacja podpisały porozumienie zatwierdzające granicę usta-
loną w 1920 r. 

Po II wojnie światowej działalność mniejszości polskiej była pod-
dana kontroli i nierzadko ograniczana przez Komunistyczną Partię 
Czechosłowacji, choć sfera kulturalno-oświatowa była „faktycznie je-
dyną […], którą polska mniejszość mogła prowadzić”9. Od 1 stycznia 
1993 r. czechosłowackie tereny Śląska Cieszyńskiego stały się częścią 
Republiki Czeskiej. 

Doświadczenia historyczne wskazują, że tereny pierwotnie rdzen-
nie zamieszkałe przez ludność polską, na skutek działań politycznych, 
wojen i konfliktów, zostały podzielone między Polskę a Czechy, a próby 
ponownego wcielenia tych ziem do terytorium Polski nie powiodły się. 
Zasadniczym źródłem podziału Śląska Cieszyńskiego, niekorzystnym 
dla Polski, stała się decyzja Rady Ambasadorów z 1920 r., którą premier 
Władysław Grabski zaakceptował, licząc na pomoc w razie nieuniknio-
nej inwazji wojsk bolszewickich10. Trzeba też pamiętać, że niekorzyst-
nemu – z punktu widzenia Polski – podziałowi terytorialnemu Śląska 
sprzyjała Francja. Mniejszość polska znalazła się w Czechosłowacji 
w wyniku decyzji politycznych, wydzielone terytorium zamieszka-
łe w znacznej mierze przez Polaków zostało dołączone do tego kraju. 
Mniejszość ta od zawsze tworzyła zwartą, jednolitą społeczność – którą, 
odwołując się do słów Jaroslava Valenty, można określić jako „jedyną 
klasyczną mniejszość w Republice Czeskiej”11.

Mniejszość czeska w RP, w przeciwieństwie do polskiej w Czechach, 
nie jest skoncentrowana i ma dwojaki charakter. Na terenie dzisiejsze-
go województwa łódzkiego (w Zelowie) oraz mazowieckiego mieszkają 

8 I. Baran, Polská menšina v československo-polských vztazích mezi světovými 
válkami, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci..., s. 40.

9 J. Friedl, Polská menšina v letech 1945–1956, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), 
Poláci…, s. 67. 

10 K. M. Kamiński, J. M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 
1918–1939, Warszawa 1987, s. 29.

11 J. Valenta, Polská menšina na těšínsku – jediná klasická menšina v České re-
publice, [w:] M. Bezchlebová, J. Kohnová (red.), Národnostní menšiny: historické souvi-
slosti některých aktuálních problémů v evropě a v ČR: XII. Letní škola historie, porta 
linguarum / texty pro další vzdělávání učitelů, Praha 2000, s. 61.
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Czesi, których przodkowie przybyli na tereny obecnej Polski między 
XVI a XVIII w. Byli to protestanci, którzy uciekali ze swego kraju 
w wyniku prześladowań religijnych braci czeskich. Z kolei w wojewódz-
twie dolnośląskim (tzw. Czeski Kątek) zamieszkują czescy autochtoni.

Dane demograficzne

Polska mniejszość narodowa w Czechach była jedną z liczniejszych 
w tym kraju, a według spisu przeprowadzonego w 2001 r. obejmowała 
52 095 osób, z czego około 80% zamieszkuje na Śląsku Cieszyńskim. 
Na terenie Czech mieszka także około 20 tys. Polaków12. Trzeba wszak 
zauważyć malejącą liczbę członków polskiej mniejszości13. Jest ona 
widoczna szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, skąd – według danych 
Czeskiego Urzędu Statystycznego – nastąpił odpływ ponad 10 tys. 
osób14. Ze spisu ludności z 2011 r. wynika przy tym, że ludność ta 
nie przeniosła się do innych części Czech. Obecnie, według danych 
Czeskiego Urzędu Statystycznego i spisu przeprowadzonego w 2011 r., 
polska mniejszość narodowa liczy 39 096 osób, co stanowi 0,4% ludno-
ści Republiki Czeskiej (w tym 16 696 mężczyzn i 22 400 kobiet), z tego 
28 430 mieszka w Kraju Morawskośląskim, w tym w powiecie Karviná 
– 13 399 osób i w powiecie Frýdek-Místek – 13 743. Warto zauważyć, 
że są to powiaty położone w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego15. 
Co ciekawe, nie wszyscy uważają język polski za język ojczysty (twier-
dzi tak nieco ponad 33 tys. osób)16.

12 Polská národnostní menšina, Vláda ČR, http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/men-
siny/polska-narodnostni-mensina-16124 [03.04.2013].

13 Jest on szczególnie widoczny z dłuższej perspektywy czasowej. Przykładowo 
wedle danych spisu ludności z 1921 r. na polską mniejszość narodową składało się 
103 521 osób, w 1950 r. – 70 816, natomiast w roku 1991 – 59 383 osoby – zob. Obyvatel-
stvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2001, http://www.czso.
cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/b5001fc4ee/$file/4032120117.pdf [03.04.2013]. 

14 Tabela 6.2: Obyvatelstvo podle národnosti podle krajů, výsledky podle trvalého 
bydliště, [w:] předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 česká republika, če-
ský statistický úřad, praha, 2012, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/950049f-
8f7/$file/pvcr.pdf [10.04.2013].

15 Tabela 13: Obyvatelstvo podle národnosti a podle velikostních skupin obcí a kra-
jů definitivní výsledky podle obvyklého pobytu, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.
nsf/t/d70024dba1/$file/zvcr013.pdf [10.04.2013].

16 Tabela 614b: Obyvatelstvo podle věku, mateřského jazyka a pohlaví, http://vdb.
czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=0&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void 
[10.04.2013].
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Na poziomie obszarów administracyjnych gmin proporcjonal-
nie do narodowości mieszkańców największe skupisko mniejszości 
polskiej znajdują się w gminie Jablunkov, gdzie mieszka 4382 osób 
(blisko 19,35% populacji tej gminy). Kolejnymi skupiskami mniejszo-
ści polskiej (na podstawie powyższego kryterium) są gminy: Třinec, 
Český Těšín, Karviná, Havířov; mieszka w nich odpowiednio 8854, 
3534, 4414, 3771 osób, co stanowi odpowiednio 15,92%, 13,39%, 6,93%, 
3,99% mieszkańców.

Wszystkie dane statystyczne ukazują spadek liczby członków mniej-
szości polskiej w Czechach. Według danych Wspólnoty Polskiej „[p]ro-
gnoza demograficzna społeczności polskiej w Republice Czeskiej na naj-
bliższy okres jest jednak raczej pesymistyczna. Polskie społeczeństwo 
zaolziańskie zmaleje prawdopodobnie […] w roku 2020 do 27–29 tys., 
z kolei w roku 2030 do 20–23 tys.17” Przyczyn ubytku Polaków, zda-
niem Tadeusza Siwka, jest kilka. Pierwsza – to niski przyrost natural-
ny, który nie wyrównuje tej redukcji. Druga – poważniejsza – to asy-
milacja, potęgowana przez małżeństwa mieszane, w których obecnie 
żyje już większość czeskich Polaków. Trzecia – to migracje wywołane 
poszukiwaniem pracy lub przez zawarcie małżeństwa, w wyniku któ-
rych Polacy – głównie ci z Zaolzia – znajdują się w środowisku czeskim, 
bez polskich szkół, organizacji i całego polskiego zaplecza18. W mojej 
ocenie do przyczyn ubytku należy także zaliczyć skutki nieuchronnego 
procesu globalizacji i europeizacji życia społecznego, opartego przecież 
na swobodnym przepływie osób. Mobilność ludności zarówno wewnętrz-
na, jak i zewnętrzna stała się zjawiskiem powszechnym i charaktery-
stycznym dla XXI w. 

Społeczność czeska jest najmniej liczną mniejszością narodową 
w Polsce. Według danych zawartych w spisie ludności z 2002 r. liczy-
ła 386 obywateli: w województwie łódzkim – 111 (w tym 81 w gminie 
Zelów), w województwie śląskim – 61, w województwie dolnośląskim 
– 47, w województwie mazowieckim – 37. Mężczyźni stanowili 42,23%
członków mniejszości, natomiast kobiety – 57,77%. W spisie z 2011 r. 
przynależność do mniejszości czeskiej deklarowało 969 osób19.

17 T. Siwek, Polacy w Republice Czeskiej – według spisu ludności w 2001 r. Wyniki 
czeskiego spisu ludności z roku 2001, http://wspolnotapolska.org.pl/polonia_w_opraco-
waniach/5.html [03.04.2013].

18 Ibidem.
19 Tablica 4.2. Ludność według rodzaju i kolejności identyfikacji narodowo-etnicz-

nych w 2011 roku, [w:] Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, http://www.
stat.gov.pl/ [02.07.2013]. 
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regulacja prawna ochrony praw mniejszości 
narodowych w prawie międzynarodowym

Ochrona praw mniejszości narodowych w Czechach i Polsce realizo-
wana jest na trzech płaszczyznach: międzynarodowej na podstawie re-
gulacji Rady Europy, międzynarodowej bilateralnej na podstawie poro-
zumień i umów, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i Republika 
Czeska oraz krajowej konstytucyjnej i ustawowej. Uprzedzając nieco dal-
sze rozważania, już w tym momencie należy podkreślić, że w Czechach 
unormowanie dotyczące praw mniejszości narodowych obejmuje ponad 
40 różnorodnych aktów prawnych (w tym ponad 30 krajowych). Wielość 
ta może świadczyć o zainteresowaniu władz czeskich zagwarantowa-
niem szeregu praw członkom mniejszości narodowej. Można jednak tak-
że zastanawiać się, czy nie jest ona dowodem na zbytnią wiarę w moc 
sprawczą prawa stanowionego, rzeczywisty kształt praw mniejszości 
nie zależy przecież wyłącznie od zakresu regulacji prawnej.

Polska i Republika Czeska są państwami członkowskimi Rady 
Europy i jako jej członkowie związane są dwoma kluczowymi dla ochro-
ny praw mniejszości narodowych aktami prawnymi. Pierwszym jest 
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona 
w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.20

Konwencja ramowa jest aktem, który wprowadził ochronę praw 
mniejszości oraz praw i wolności osób do nich należących do między-
narodowej ochrony praw człowieka. Warto podkreślić przy tym, że jest 
ona adresowana nie tylko do pojedynczych osób, ale również do ich 
wspólnot, choć trudno sobie wyobrazić realizację prawa przez zbioro-
wość członków należących do danej wspólnoty. Nie jest ona przecież 
wyodrębnionym tworem prawnym. Konwencja składa się z V działów 
(I – postanowienia ogólne, II – który można nazwać częścią właści-
wą, obejmującą poszczególne prawa mniejszości i osób je tworzących, 
III – reguły kolizyjne i odnosi się Konwencję do Europejskiej konwencji 
praw człowieka oraz do praw krajowych, IV – instytucjonalne gwaran-
cje przestrzegania postanowień konwencyjnych oraz V – przepisy doty-
czące wejścia Konwencji w życie). Największe znaczenie ma przy tym 
dział II – ze względu na obowiązek raportowania stanu przestrzegania 
praw mniejszości. 

Ramy niniejszego opracowania uniemożliwiają wyczerpujące 
przedstawienie części szczegółowej Konwencji. Niezbędne jest jednak 

20 Dokument w języku polskim opublikowano w Dz.U. 2002, nr 22, poz. 209, dalej 
również jako: Konwencja, Konwencja ramowa.
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zaprezentowanie podstawowych praw gwarantowanych postanowienia-
mi Konwencji. Akt ten gwarantuje więc: jednakową ochronę prawną 
mniejszości oraz równość w prawach jej członków (art. 4), prawo do za-
chowania zasadniczych elementów tożsamości mniejszości, tj. religii, 
języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego (art. 5), prawo do swobodne-
go, pokojowego zgromadzania się, swobodnego stowarzyszania, wolno-
ści wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i religii (art. 7), prawo 
do uzewnętrzniania przekonań religijnych oraz do zakładania instytu-
cji, organizacji i stowarzyszeń religijnych (art. 8), wolność wyrażania 
opinii obejmująca także prawo do przekazywania i otrzymywania infor-
macji w języku mniejszości bez ingerencji władz publicznych (art. 9 ust. 
1), prawo do drukowania środków przekazu oraz – w miarę możliwości 
państw sygnatariuszy – prawo do tworzenia i używania własnych środ-
ków przekazu (art. 9 ust. 2), prawo do posługiwania się pisemnie lub 
ustnie publicznie bądź prywatnie językiem mniejszości, z zastrzeże-
niem, że w stosunkach pomiędzy organami administracyjnymi a człon-
kami mniejszości na obszarach zamieszkałych tradycyjnie lub w zna-
czącej ilości przez osoby należące do mniejszości narodowej państwa 
strony Konwencji będą starały się zapewnić używanie języka mniejszo-
ści na życzenie jej członków, pod warunkiem jednak, że życzenie to od-
powiada rzeczywistym potrzebom (art. 10 ust. 1 i 2), prawo do informa-
cji w języku zrozumiałym (a więc niekoniecznie w języku mniejszości) 
o przyczynach zatrzymania i o wszystkich oskarżeniach (art. 10 ust. 3), 
prawo do używania nazwiska i imion w języku mniejszości (art. 11 ust. 
1), prawo do umieszczania w języku mniejszości znaków, napisów i in-
nych informacji o charakterze prywatnym w sposób widoczny dla osób 
postronnych (art. 11 ust. 2), prawo do zakładania i prowadzenia wła-
snych instytucji oświatowych i szkoleniowych (art. 13 ust. 1) i prawo 
do nauki języka mniejszości (art. 14 ust. 1). 

Konwencja nakłada także obowiązki na jej sygnatariuszy i zalicza 
do nich m.in.: obowiązek umacniania dialogu międzykulturowego (art. 
6), obowiązek umieszczania w języku mniejszości tradycyjnych nazw lo-
kalnych, nazw ulic i innych oznaczeń topograficznych o charakterze pu-
blicznym oraz obowiązek zapewnienia nauki języka mniejszości w ra-
mach państwowych systemów oświatowych, pod warunkiem, że istnieje 
zapotrzebowanie na takie oznakowanie lub nauczanie – realizacja tych 
obowiązków dotyczy rejonów tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą 
liczbę osób należących do mniejszości (art. 11 ust. 3 i art. 14 ust. 2), 
obowiązek zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli i dostępu 
do podręczników (art. 12 ust. 2), obowiązek nieingerowania w prawa 
członków mniejszości do utrzymywania swobodnych kontaktów przez 
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granice z osobami, z którymi łączy ich tożsamość etniczna, kulturalna, 
językowa lub religijna. 

Konwencja, której Polska i Republika Czeska są sygnatariusza-
mi odpowiednio od 20 grudnia 2000 r. i 18 grudnia 1997 r., zawiera 
istotny z punktu widzenia realizacji praw mniejszości mechanizm. 
Zgodnie z jej art. 25 ust. 1 i 2 w ciągu jednego roku od wejścia w życie 
Konwencji w stosunku do danego państwa, przekaże ono Sekretarzowi 
Generalnemu Rady Europy informację o prawnych i innych środkach 
podjętych w celu wprowadzenia w życie zobowiązań konwencyjnych. 
Informacje takie mają także być okresowo przekazywane temu same-
mu podmiotowi. Przygotowane raporty są źródłem licznych informacji 
i danych pozwalających na dokonanie analizy realizacji praw mniejszo-
ści w danym państwie. 

Następnym, ważnym aktem prawnym Rady Europy jest Europejska 
karta języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzona 
w Strasburgu 5 listopada 1992 r.21 Także ten akt prawny wprowadza 
obowiązek przedstawiania przez strony umowy okresowych raportów 
o polityce realizowanej zgodnie z Częścią II Karty oraz o środkach pod-
jętych w celu realizacji postanowień Części III; sprawozdania te są ad-
resowane do Sekretarza Generalnego RE (art. 15).

Karta jest rozbudowanym aktem prawnym zawierającym cele i za-
sady polityki, ustawodawstwa i praktyki względem języków regional-
nych lub mniejszościowych (Część II)22 oraz ponad 90 obowiązków, za-
leceń, zobowiązań adresowanych do jej sygnatariuszy (Część III). Te 
ostatnie są podzielone na sześć kategorii: szkolnictwo, władze sądowni-
cze, władze administracyjne i służby publiczne, media, działania kul-
turalne i obiekty kulturalne oraz życie gospodarcze i społeczne. Każde 

21 Karta została opublikowana w Dz.U. 2009, nr 137, poz. 1121, dalej również jako: 
Karta.

22 Do celów Karta zalicza m.in.: a) uznanie języków regionalnych lub mniejszo-
ściowych za wyraz bogactwa kulturowego; b) poszanowanie obszaru geograficznego 
każdego języka mniejszościowego, by podziały administracyjne nie stanowiły przeszko-
dy w jego promowaniu; c) podjęcie działań promujących języki mniejszościowe w celu 
ich ochrony; d) ułatwianie stosowania języków mniejszościowych w mowie i w piśmie, 
w życiu publicznym i prywatnym, e) utrzymywanie powiązań pomiędzy grupami korzy-
stającymi z języka regionalnego a innymi grupami w państwie korzystającymi z języka 
używanego w identycznej lub podobnej formie, jak również tworzenie kontaktów kul-
turowych z innymi grupami; f) zapewnianie odpowiednich form i środków nauczania 
i uczenia się języków mniejszościowych na wszystkich stosownych poziomach; g) zapew-
nianie udogodnień dla osób nieposługujących się językiem mniejszościowym, a żyjącym 
na obszarze, gdzie jest on używany, jego nauki, jeśli mają takie życzenie; h) promowa-
nie studiów i badań nad językami mniejszościowymi na uniwersytetach; i) promowanie 
odpowiednich rodzajów wymiany międzynarodowej.
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państwo-strona Karty jest zobowiązane do stosowania wszystkich ce-
lów i zasad z Części II oraz do stosowania co najmniej 35 ustępów bądź 
punktów zawartych w III Części, w tym po trzy z kategorii szkolni-
ctwo i działania kulturalne i obiekty kultury oraz po jednym z pozosta-
łych kategorii. Należy także podkreślić, że sygnatariusze karty mogą 
w czasie podpisania lub złożenia dokumentu ratyfikacyjnego zgłosić 
zastrzeżenia co do celów Karty (art. 21). Republika Czeska, która jest 
stroną karty od 1 marca 2007 r., dokonała takich zastrzeżeń. W odnie-
sieniu do mniejszości polskiej zamieszkałej w powiatach Frydek-Mistek 
i Karviná Czechy nie zaakceptowały 39 postanowień dotyczących m.in.:

1) szkolnictwa – w zakresie nauczania przedszkolnego oraz szkol-
nego podstawowego i średniego w języku polskim na życzenie rodziców, 
a nadto udostępnienia szkolnictwa technicznego, zawodowego i uniwer-
syteckiego, kursów nauczania dorosłych w języku polskim;

2) władz sądowniczych – w zakresie zapewnienia, aby sądy w spra-
wach cywilnych, karnych lub administracyjnych prowadziły postępowa-
nie w języku polskim oraz zapewnienia możliwości powołania się na do-
kumenty prawne sporządzone w Czechach w języku polskim względem 
osób trzecich;

3) władz administracyjnych i służb publicznych – w zakresie: 
a) używania przez władze administracyjne, władze regionalne i lokalne, 
urzędników języka polskiego; b) uzyskiwania od urzędników odpowie-
dzi w języku polskim; c) upowszechniania tekstów i formularzy admini-
stracyjnych w języku polskim lub w wersji dwujęzycznej; d) zezwolenia 
władzom administracyjnym na sporządzanie dokumentów i świadcze-
nie usług w języku polskim; c) rekrutacji i szkoleń urzędników oraz ak-
ceptacji wniosków pracowników legitymujących się znajomością języka 
polskiego o skierowanie ich do pracy na terytorium, na którym język 
ten jest używany;

4) mediów – w zakresie utworzenia oraz ułatwienia uruchomienia 
co najmniej jednej stacji radiowej i jednego kanału telewizyjnego w języ-
ku polskim, regularnego publikowania (a także zachęcania do publiko-
wania) artykułów prasowych w języku polskim, zastosowania środków 
pomocy finansowej także w odniesieniu do produkcji audiowizualnych 
w języku polskim, reprezentacji mniejszości w organach odpowiedzial-
nych za pluralizm w środkach masowego przekazu;

5) działań kulturalnych i obiektów kultury – w zakresie wspierania 
dostępu do dzieł tworzonych w języku polskim przez przekład na język 
czeski i odwrotnie, tworzenia, promowania i finansowania usług tłu-
maczeniowych i badań terminologicznych, wykorzystania języka pol-
skiego w działaniach kulturalnych podejmowanych przez organy pań-
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stwowe oraz delegowania pracowników posiadających znajomość języka 
polskiego do promocji i wspierania tych działań; 

6) życia gospodarczego i społecznego – w zakresie: a) wyelimino-
wania z ustawodawstwa wszelkich postanowień zabraniających lub 
ograniczających wykorzystanie języka polskiego w dokumentach doty-
czących życia gospodarczego i społecznego, w szczególności w umowach 
o pracę i w dokumentach technicznych; b) zabraniania umieszczania 
w wewnętrznych przepisach przedsiębiorstw klauzul wykluczających 
stosowania języka polskiego; c) używania języka polskiego w sektorze 
publicznym; d) włączenia do przepisów finansowych i bankowych ze-
zwalających na używanie języka polskiego przy płatnościach czekiem, 
przekazem itp.; e) zapewnienia by szpitale, domy dla emerytów, schro-
niska oferowały możliwość przyjęcia osób używających języka polskie-
go; f) sporządzania instrukcji dotyczących zasad bezpieczeństwa w ję-
zyku polskim23. 

Formalnie rzecz ujmując, Republika Czeska dokonała właściwej 
implementacji Karty – gdyż zobowiązała się do przestrzegania wyma-
ganej przez jej art. 2 liczby celów, zadań i postanowień. Trzeba jed-
nak zauważyć, że zakres wyłączeń jest dość obszerny. Częściowo ma 
on uzasadnienie w trosce o stan finansów państwowych, niektóre 
rozwiązania mogą też wymagać czasu lub dodatkowej infrastruktury 
dla ich implementacji. Część z tych wyłączeń wiąże się, jak można są-
dzić, z dość konserwatywnym podejściem władz czeskich do realizowa-
nia praw mniejszości. Szczegółowe analizy przedstawione są w dalszej 
części opracowania. Już w tym miejscu należy jednak zasygnalizować, 
że Karta nabiera szczególnego znaczenia w obecnie rozwijającym się 
społeczeństwie informacyjnym24.

Polska, związana Kartą od 1 czerwca 2009 r., nie dokonała zastrze-
żeń względem mniejszości czeskiej.

Kolejnym międzynarodowym aktem prawnym odgrywającym dość 
istotne znaczenie dla ochrony praw mniejszości polskiej w Czechach 
i mniejszości czeskiej w Polsce jest Układ między Rzecząpospolitą 
Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedz-
twie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzony w Krakowie 

23 Wyłączenia powyższe dostępne są w bazie danych „Database for the European 
charter for regional or minority languages” w dokumencie The European charter for 
regional or minority languages – applied to Polish in the Czech republic, http://lan-
guagecharter.eokik.hu/docs/appliedtolanguages/polish_in_the_czechrepublic_chp2&3.
pdf [03.04.2013].

24 S. Mcnagle, The European charter for regional or minority languages: Still rele-
vant in the information age?, „Journal on Ehnopolitics and Minority Issues in Europe” 
2012, vol. 11, no. 2, s. 14 i n.
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6 października 1991 r.25 Gdy chodzi o zakres przedmiotowy, Układ 
pokrywa się w zasadniczej mierze z Kartą i Konwencją, mimo że jest 
aktem chronologicznie wcześniejszym, to można uznać go za uzupeł-
nienie ochrony obowiązującej na szczeblu Rady Europy. Układ zapew-
nia: współpracę na szczeblu międzypaństwowym, jak również między 
regionami, województwami, powiatami, miastami i gminami w zakre-
sie uspołecznienia wzajemnych stosunków, rozszerzenia bezpośred-
nich kontaktów partii i ruchów politycznych, związków zawodowych, 
Kościołów i związków wyznaniowych, fundacji oraz innych stowarzy-
szeń i organizacji (art. 7); prawo do swobodnego wyrażania, zachowa-
nia i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i reli-
gijnej oraz do rozwijania swej kultury we wszystkich kierunkach, bez 
jakichkolwiek prób asymilacji wbrew woli członków mniejszości, swo-
bodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i pu-
blicznym i – obok potrzeby znajomości języka urzędowego lub języków 
urzędowych danego Państwa – posługiwania się językiem ojczystym 
w urzędach państwowych, zgodnie z prawem krajowym, prawo dostę-
pu do informacji w języku ojczystym, jej rozpowszechniania i wymiany, 
nauczania swego języka ojczystego i nauki w swoim języku ojczystym, 
zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji i stowa-
rzyszeń gospodarczych, oświatowych, kulturalnych i religijnych (art. 8) 
czy prawo swobodnego ruchu dla swych obywateli (art. 9). Układ za-
wiera również deklarację wzmocnienia międzypaństwowej współpracy 
w zakresie obronności, bezpieczeństwa, polityki gospodarczej, ochrony 
środowiska, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, transportu ko-
lejowego, lotniczego, drogowego, morskiego i rzecznego, polityki prze-
strzennej, nauki, techniki, szkolnictwa, programów nauczania itd.

Gdyby ustalać rangę praw, które mają największe znaczenie dla za-
chowania tożsamości mniejszości narodowej przez zakres i głębokość 
regulacji prawnych, na pierwszy plan wysunęłyby się zagadnienia 
kultury, szkolnictwa i nauki. Stały się one bowiem przedmiotem na-
stępnej regulacji prawnej – umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultu-
ry, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.26 
Umowę tę należy traktować jako kontynuację układu z 1991 r., na co 
zresztą bezpośrednio wskazuje się w jej preambule. Nie ma potrzeby 
przytaczać ani streszczać postanowień umowy. Należy jednak podkre-
ślić, że na podstawie jej przepisów utworzony został Instytut Polski 
w Pradze oraz Czeskie Centrum w Warszawie. 

25 Dz.U. 1992, nr 59, poz. 296.
26 Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2449.
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Potwierdzeniem znaczenia edukacji dla praw mniejszości jest pro-
gram współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospo-
litej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycz-
nej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie 
20 września 2012 r.27 Program został uzgodniony w wykonaniu omó-
wionej wyżej umowy z 2003 r. (art. 15 ust. 2). Najistotniejszym – i co 
ważniejsze – zrealizowanym już jego postanowieniem było utworzenie 
Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowe-
go. Działanie to jest częścią czeskiego programu dotacyjnego, ukierun-
kowanego na wsparcie nauczania w językach mniejszości narodowych 
wychowania wielokulturowego, który umożliwia finansowanie działań 
różnych podmiotów, łącznie ze szkołami, w zakresie nauczania w języ-
ku polskim28.

realizacja praw mniejszości polskiej w republice 
czeskiej – aspekt formalnoprawny

Czeskie prawo krajowe poświęca mniejszościom narodowym wiele 
miejsca. Z punktu widzenia tematu opracowania zasadne wydaje się 
jego podzielenie na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć akty 
wyznaczające zakres i zasady funkcjonowania mniejszości narodo-
wych – tj. Konstytucję29, Kartę podstawowych praw i wolności (dalej 

27 Dz.U. 2012, poz. 1250.
28 Strona czeska – zgodnie z art. 7 programu – ma nadto dbać o to, aby centrum 

pedagogiczne zapewniało kontynuację: 1) oferowania możliwości dalszego kształcenia 
pracownikom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
z polskim językiem nauczania, szkół ze zintegrowanymi klasami polskimi oraz placó-
wek szkolnych polskiego szkolnictwa narodowościowego i innych pracowników peda-
gogicznych w regionie śląska cieszyńskiego; 2) udostępniania informacji oraz pomocy 
metodycznej szkołom i pozostałym placówkom szkolnym; 3) udostępniania informacji 
m.in. w zakresie metodyki, innowacji pedagogicznych, technologii informatycznych, 
zarządzania i ekonomiki szkolnictwa; 4) organizowania konkursów, olimpiad i prze-
glądów; 5) zaspokajania potrzeb szkół z polskim językiem nauczania, łącznie z korektą 
i recenzją podręczników, tłumaczeniem podręczników i pomocy dydaktycznych, wy-
dawaniem metodycznych pomocy naukowych, dzienniczków ucznia dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów i świadectw dla wszystkich rodzajów szkół z polskim językiem 
nauczania. Centrum pedagogiczne uczestniczy również w polsko-czeskiej współpracy 
przygranicznej i transgranicznym kształceniu polskich i czeskich nauczycieli, w działa-
niach i projektach realizowanych w ramach programu uczenia się przez całe życie i fun-
duszy strukturalnych unii europejskiej oraz w projektach ogłaszanych przez urzędy 
i jednostki samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

29 Ustawa konstytucyjna czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 r. Konsty-
tucja Republiki Czeskiej została ogłoszona w „Sbírka zákonů České republiky” 1993, č. 1.
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Karta praw)30 oraz ustawę z 10 lipca 2001 r. o prawach członków 
mniejszości narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw31. Druga 
grupa aktów prawnych składa się z około 30 ustaw szczegółowych, 
które stanowią formalny wyraz realizacji praw członków mniejszości 
narodowych. Oczywiście, w ten sam sposób można oceniać ustawę 
o prawach członków mniejszości narodowych, zwłaszcza że jej uchwa-
lenie było następstwem związania się Republiki Czeskiej Konwencją 
ramową32.

Czeska Konstytucja nie odnosi się wprost do mniejszości naro-
dowych, stanowi jedynie – w art. 6 – że decyzje polityczne opiera-
ją się na woli większości wyrażonej w wolnym głosowaniu i zastrze-
ga, że rozstrzygnięcia większości uwzględniają ochronę mniejszości. 
Reguła ta odnoszona prima facie – do zasady zwierzchnictwa naro-
du może stać się konstytucyjnym źródłem ochrony praw mniejszości 
narodowych uszczegółowionym w dalszej części regulacji konstytu-
cyjnej33. Artykuł 6 Konstytucji pozostaje w bezpośrednim związku 
z art. 3 Karty praw, w którym stanowi się, że każdy ma prawo swo-
bodnie decydować o swojej narodowości, a przy tym zabrania się ja-
kiegokolwiek wpływania na tę decyzję, jak również wszelkich form 
nacisku zmierzającego do wynarodowienia. Karta Praw zastrzega 
również, że podstawowe prawa i wolności gwarantuje się wszystkim 
bez różnicy płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary i religii, poglądów po-
litycznych i innych, pochodzenia narodowego i społecznego, przynależ-
ności do mniejszości narodowościowej lub etnicznej, majątku, urodze-
nia lub pozycji. Rozwinięciem ogólnych postanowień tak Konstytucji, 
jak i Karty praw jest III rozdział Karty praw, poświęcony wyłącznie 
mniejszościom narodowym. Rozdział ten rozpoczyna się od oczywiste-
go założenia – zgodnie z art. 24 Karty praw nikomu nie może szko-
dzić przynależność do jakiejkolwiek mniejszości narodowościowej lub 
etnicznej. Następnie, art. 25 tego aktu prawnego poręcza obywatelom 
tworzącym mniejszości narodowościowe lub etniczne wszechstronny 
rozwój, zwłaszcza prawo do wspólnego z innymi członkami mniejszo-
ści rozwijania własnej kultury, do rozpowszechniania i otrzymywania 

30 Uchwałą Prezydium czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 r. Karta 
podstawowych praw i wolności została uznana za część porządku konstytucyjnego Re-
publiki Czeskiej – tekst uchwały i tekst karty został ogłoszony w Sb. 1993, č. 1. 

31 Ustawa została ogłoszona w Sb. 2001, č. 273.
32 A. Sulitka, K aktuálním otázkám menšinového zákona, [w:] Aktuální problémy 

právního postavení menšin v České republice, úřad Vlády, Praha 2010, s. 64–65.
33 M. Forejtová, Národnostní menšiny, [w:] K. Klima i inni, Encyklopedie ústavního 

práva, ASPI, 2007, s. 362–363. 
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informacji w języku macierzystym i zrzeszania się w zrzeszeniach 
narodowościowych, prawo do pobierania nauki w ich języku, pra-
wo używania własnego języka w stosunkach urzędowych oraz prawo 
do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących mniejszości naro-
dowościowych i etnicznych. Wprawdzie w obu przepisach ustrojodawca 
odsyła do ustawy, w której nastąpić ma uszczegółowienie ochrony praw 
członków mniejszości, ale odesłanie to nie oznacza, że art. 24 i art. 25 
Karty praw nie są źródłem praw podmiotowych, gdyż nie zostały za-
warte w art. 41 Karty praw jako przepisy poręczające prawa, których 
można dochodzić tylko w granicach ustaw, które są wobec tych przepi-
sów wykonawcze. Karta praw gwarantuje również prawo do tłumacza 
dla osób, które oświadczą, że nie władają językiem, w jakim toczy się 
postępowanie przed sądami, innymi organami państwowymi lub orga-
nami administracji publicznej (art. 37 ust. 4).

Regulacja konstytucyjna ochrony praw mniejszości oparta jest 
na indywidualistycznej koncepcji tej ochrony, gdyż prawa wskazane 
w art. 24 i art. 25 Karty praw adresowane są do pojedynczych członków 
mniejszości (art. 25 dodatkowo zawęża zakres podmiotowy do obywateli 
Republiki Czeskiej). Znaczy to, że podmiotem praw nie będzie mniej-
szość jako taka. Wniosek ten potwierdza ustawa z 2001 r., która już 
w tytule odnosi się do „członków mniejszości narodowych”. 

Mniejszością narodową – zgodnie z § 2 ustawy o prawach członków 
mniejszości – jest wspólnota obywateli Republiki Czeskiej żyjących 
na terenie obecnej Republiki Czeskiej, która odróżnia się od pozosta-
łych obywateli zasadniczo wspólnym pochodzeniem etnicznym, języ-
kiem, kulturą i tradycjami, tworzy liczniejszą mniejszość obywateli 
i jednocześnie przejawia wolę bycia uważaną za mniejszość narodowo-
ściową w celu wspólnego wysiłku o zachowanie i rozwój własnej swo-
istości (samodzielności), języka, kultury i jednocześnie w celu wyraże-
nia i ochrony interesów jej wspólnoty, którą historycznie wytworzyła. 
Członkiem mniejszości jest natomiast obywatel Republiki Czeskiej, 
który deklaruje inną niż czeską narodowość i przejawia życzenie by być 
traktowanym jako członek mniejszości narodowej wspólnie z innymi 
osobami, które się deklarują do tej samej narodowości.

Ustawa potwierdza wolny wybór przynależności do mniejszości 
narodowej, a nadto przyznaje członkom mniejszości prawo do: zrzesza-
nia się (§ 5), uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniej-
szości (§ 6), używania imienia i nazwiska w języku mniejszości (§ 7), 
wielojęzycznych nazw i oznaczeń (§ 8), używania języka mniejszości 
w kontaktach urzędowych i przed sądem, w sprawach wyborczych (§ 9 
i § 10), edukacji w języku mniejszości (§ 11), rozwoju kultury członków 
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mniejszości (§ 12) oraz prawo do rozpowszechniania oraz przyjmowania 
informacji w języku mniejszości (§ 13). Jak widać, katalog praw człon-
ków mniejszości nie jest obszerny.

Ustawa o prawach członków mniejszości narodowościowych oraz 
o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa) – której rządowy projekt 
wpłynął do Izby Poselskiej w 2000 r. – została uchwalona w 2001 r. 
W uzasadnieniu projektu Rząd wyjaśnił, że unormowanie kwestii praw 
mniejszości narodowych jest uzasadnione postanowieniami Konstytu-
cji, Karty Praw, regulacjami międzynarodowymi (w tym Konwencją ra-
mową o ochronie mniejszości narodowych, umowami bilateralnymi, tak-
że z Polską), wymogami prawa UE oraz chęcią uporządkowania prawa 
czeskiego, w którym do 2001 r. określone uprawnienia członków mniej-
szości były regulowane punktowo, w poszczególnych ustawach34. Twór-
com ustawy nie udało się – wbrew intencjom – doprowadzić do „skody-
fikowania” regulacji dotyczących praw członków mniejszości. Ustawa 
w zasadniczej części składa się z przepisów odsyłających, które regulują 
sposób realizacji poszczególnych praw. Zaletą tego aktu jest natomiast 
wprowadzenie do porządku prawnego instytucjonalnej gwarancji praw 
członków mniejszości narodowych – Rządowej Rady ds. Mniejszości Na-
rodowych (Rada vlády pro národnostní menšiny).

Ustawodawstwo Republiki Czeskiej dotyczące mniejszości narodo-
wych, jak już wskazywałem, obejmuje kilkadziesiąt aktów prawnych. 
Pierwszą i najliczniejszą grupę tworzą ustawy, które wprowadzają 
prawo członków mniejszości do posługiwania się językiem mniejszości 
w postępowaniach administracyjnych, sądowych i szczególnych. I tak, 
członkowie mniejszości mają prawo używać języka macierzystego w po-
stępowaniu przed organami administracyjnymi. W sytuacji, gdy w or-
ganie tym nie jest zatrudniony pracownik władający tym językiem, 
wnioskodawca powinien zapewnić tłumacza, którego koszty funkcjono-
wania pokrywa organ administracyjny35 – zob. § 16 ust. 4 ustawy z dnia 
24 czerwca 2004 r. kodeks postępowania administracyjnego36. Podobna 
reguła obowiązuje w postępowaniach:

a) podatkowym (§ 76 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2009 r. kodeks 
postępowania podatkowego37), 

34 Sněmovní tisk 778/0 vl., O právech příslušníků národnostních menšin, http://
www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=778&ct1=0 [03.04.2013].

35 Tłumaczeniu podlegają także ogłoszenia publiczne (jest to zastępcza forma do-
ręczeń) oraz umowy publicznoprawne (§ 25 ust. 4 oraz § 164 ust. 4 kodeksu postępowa-
nia administracyjnego).

36 Ustawa została opublikowana w Sb. 2004, č. 500.
37 Ustawa została opublikowana w Sb. 2008, č. 209.
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b) telekomunikacyjnym (§ 104 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2000 r. 
o telekomunikacji38),

c) przed urzędem ds. przedsiębiorczości (§ 71 ust. 3 ustawy z dnia 
2 października 1991 r. o drobnej przedsiębiorczości39),

d) przed organem wydającym zezwolenia w sprawach loterii (§ 46a 
ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o loteriach i innych podobnych 
grach40),

e) przed organem ds. ochrony informacji niejawnych (§ 89 ust. 3 
ustawy z dnia 21 września 2005 r. o ochronie i bezpieczeństwie infor-
macji niejawnych41),

f) przed Sądem Konstytucyjnym (§ 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
16 czerwca 1993 r. o Sądzie Konstytucyjnym42). 

Z kolei w sądowym postępowaniu cywilnym możliwe jest ustanowie-
nie przez sąd tłumacza (gdy zdaniem sądu zachodzi taka potrzeba)43. 
Te same przepisy znajdują zastosowanie w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym. W postępowaniu karnym natomiast istnieje obowiązek 
tłumaczenia zawartości dokumentów, zeznań lub treści innych czyn-
ności procesowych, gdy oskarżonym jest osoba, która nie włada języ-
kiem czeskim. Przepisy wymagają jednak złożenia oświadczenia przez 
stronę postępowania, która chce posługiwać się językiem mniejszości, 
że nie włada językiem czeskim44. 

Możliwość korzystania z języka macierzystego przewidziana zosta-
ła także dla posłów Izby Poselskiej, którzy są uprawnieni do składania 
projektów ustaw w tym języku, co z kolei pociąga za sobą konieczność 
tłumaczenia tych dokumentów45. 

Druga grupa aktów prawnych wiąże się z zapewnieniem udzia-
łu członków mniejszości w procesie wyborczym. Wszystkie ustawy 
wyborcze i referendalne przewidują w gminach, w których utwo-
rzone zostały komitety ds. mniejszości narodowych, obowiązek 

38 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 151.
39 Tekst jednolity ustawy został opublikowany w „Sbírka zákonů České a Sloven-

ské federativní republiky” 1991, č. 455.
40 Ustawa została opublikowana w Sb.ČS. 1990, č. 202.
41 Ustawa została opublikowana w Sb. 2005, č. 412.
42 Ustawa została opublikowana w Sb. 1993, č. 182.
43 Zob. § 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 grudnia 1963 r., kodeks postępowania cywilne-

go; ustawa została opublikowana w Sb.ČS. 1963, č. 99.
44 Zob. § 2 pkt 14 oraz § 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1961 r. kodeks postę-

powania karnego; ustawa została opublikowana w Sb.ČS. 1961, č. 141.
45 Zob. § 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1995 r. o regulaminie Izby Poselskiej; usta-

wa została opublikowana w Sb. 1995, č. 90.
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umieszczenia obwieszczenia o warunkach głosowania w języku 
mniejszości46. 

Cztery ustawy: o Telewizji Czeskiej, o Czeskim Radiu, o prowadze-
niu emisji radiowej i telewizyjnej oraz o regulowaniu reklamy odno-
szą się do praw członków mniejszości w środkach masowego przekazu. 
Ustawy zaliczają do zadań mediów publicznych rozwój tożsamości kul-
turowej mniejszości narodowych, tworzą odpowiednio Radę Telewizji 
Czeskiej oraz Radę Czeskiego Radia, do których kandydatów przedsta-
wiają Izbie Poselskiej organizacje i stowarzyszenia narodowe, przewi-
dują możliwość cofnięcia licencji na nadawanie programów, jeśli dopusz-
czono się w nich nienawiści narodowościowej, warunkują jej udzielenie 
od wkładu w rozwój kultury mniejszości narodowych oraz zakazują 
reklam dyskryminujących ze względu na narodowość oraz nienawiści 
narodowej w audiowizualnych usługach medialnych47.

Odrębną kategorię tworzą akty prawne dotyczące działań kultu-
ralnych mniejszości narodowych. W jej ramach należy wymienić usta-
wę z 14 kwietnia 1992 r. o Państwowym Funduszu Kultury Republiki 
Czeskiej, która przewiduje, że środki Funduszu mogą być przezna-
czane na finansowanie projektów służących wspieraniu i rozwojowi 
mniejszości narodowych48, ustawę z 26 października 2012 r. o utwo-
rach audiowizualnych i o wsparciu kinematografii oraz o zmianie 
niektórych ustaw uzależniającą wsparcie projektów kinematograficz-
nych od wartości dokumentalnej odnoszącej się do mniejszości narodo-
wych oraz ustawę z 7 kwietnia 2000 r. o ochronie zbiorów muzealnych 

46 Zob. § 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2001 r. o wyborach do rad gmin i o zmianie 
niektórych ustaw (ustawa została opublikowana w Sb. 2001, č. 491), § 27 ustawy z dnia 
12 kwietnia 2000 r. o wyborach do rad województw i o zmianie niektórych ustaw (ibi-
dem, 2000, č. 130), § 15 ustawy z dnia 27 września 1995 r. o wyborach do parlamentu 
Republiki Czeskiej i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (ibidem, 1995, č. 247), 
§ 32 ustawy z dnia 18 lutego 2003 r. o wyborach do parlamentu europejskiego i o zmia-
nie niektórych ustaw (ibidem, 2003, č. 62), § 34 ustawy konstytucyjnej z dnia 18 lipca 
2012 r. o wyborach prezydenta republiki i o zmianie niektórych ustaw (ibidem, 2012, 
č. 71), § 32 ustawy z dnia 9 marca 2010 r. o referendum krajowym i o zmianie niektó-
rych ustaw (ibidem, č. 142) oraz § 31 ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. o referendum 
miejskim i o zmianie niektórych ustaw (ibidem, 2004, č. 22).

47 Zob. § 2 ust. 2 lit. c i d, § 4 ustawy z dnia 7 listopada 1991 r. o Telewizji Czeskiej 
(Sb.ČS. 1991, č. 483), § 2 ust. 2 lit. c i d, § 4 ustawy z dnia 7 listopada 1991 r. o Czeskim 
Radiu (ibidem, č. 484), § 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 lutego 1995 r. o regulowaniu reklamy 
oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 468/1991 sb., o prowadzeniu emisji radiowej 
i telewizyjnej (Sb. 1995, č. 40), § 4 ust. 1, § 12 ust. 2 oraz § 17 lit. g ustawy z dnia 17 maja 
2001 r. o prowadzeniu emisji radiowej i telewizyjnej i o zmianie innych ustaw (ibidem, 
2001, č. 231) oraz § 6 ust. 2 i § 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2010 r. o audiowizualnych 
usługach medialnych i o zmianie niektórych ustaw (ibidem, 2010, č. 47).

48 Ustawa została opublikowana w Sb. 1992, č. 239.
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i o zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z jej § 10a eksponaty dotyczące 
mniejszości narodowych są objęte obowiązkiem czasowego (w roku ka-
lendarzowym) ich udostępniania49. 

Duże znaczenie dla rozwoju mniejszości narodowych odgrywa-
ją dwa rozporządzenia Rządu. Pierwsze z 29 maja 2002 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania dotacji na wspieranie bibliotek, któ-
re do księgozbiorów czynią zakup książek w związku ze wspieraniem 
mniejszości narodowych50. Drugie z 20 lutego 2002 r. w sprawie usta-
nowienia warunków i sposobu przyznawania dotacji z budżetu państwa 
na działalność członków mniejszości narodowych oraz na wspieranie in-
tegracji członków społeczności romskiej reguluje zasady ubiegania się 
o dotacje, które odbywa się zawsze w ramach procedury konkursowej. 
Dotacje mogą zostać przyznane m.in. na teatry, muzea, galerie, biblio-
teki, prasę, imprezy artystyczne, działalność wydawniczą, a także na-
uczanie dzieci i młodzieży. 

Obszerną kategorią unormowań są regulacje dotyczące funkcjo-
nowania szkolnictwa. Składają się nań ustawa z 24 września 2004 r. 
o edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej, wyższej, specjali-
stycznej i innej (ustawa szkolna)51 oraz cztery zarządzenia Ministra 
Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu: 1) z 10 czerwca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków ukończenia nauki w szkole średniej egzami-
nem maturalnym52, 2) z 8 grudnia 2005 r. o krajowych normach eduka-
cyjnych53, 3) z 18 stycznia 2005 r. o edukacji podstawowej oraz niektó-
rych wymaganiach obowiązku szkolnego54 oraz 4) z 27 grudnia 2004 r. 
o ustanowieniu warunków planów długoterminowych, sprawozdań 
rocznych oraz ocen szkolnych55. Edukacja w Republice Czeskiej jest 
oparta – zgodnie z § 2 ustawy szkolnej – na zasadzie równego dostę-
pu obywateli czeskich do szkół bez względu na pochodzenie narodowe 
i ma na celu tworzenie świadomości narodowej i obywatelskiej oraz po-
szanowania tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej 
każdej jednostki. Ustawa poręcza prawa członków mniejszości do edu-
kacji w ich języku macierzystym, jednak jest to dopuszczalne wyłącz-
nie w gminach, w których powołany został Komitet ds. Mniejszości 
Narodowych. Organem założycielskim szkoły może być gmina, związek 

49 Ustawa została opublikowana w Sb. 1992, č. 241.
50 Rozporządzenie zostało opublikowane w Sb. 2002, č. 288.
51 Ustawa została opublikowana w Sb. 2004, č. 561.
52 Zarządzenie zostało opublikowane w Sb. 2009, č. 177.
53 Zarządzenie zostało opublikowane w Sb. 2005, č. 492.
54 Zarządzenie zostało opublikowane w Sb. 2005, č. 48.
55 Zarządzenie zostało opublikowane w Sb. 2005, č. 15.
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gmin, kraj albo Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu. Ustawa 
wprowadza minimalne limity osób dla uruchomienia klas, różnicu-
je je w zależności od typu jednostek oświatowych. W przedszkolach 
do klasy musi być zapisanych co najmniej 8 dzieci członków mniejszo-
ści, a w szkołach podstawowych – 10, natomiast uruchomienie placów-
ki z językiem mniejszości (nie klasy) wymaga, by do wszystkich klas 
zapisanych zostało średnio nie mniej niż 12 dzieci (uczniów) członków 
mniejszości. Na szczeblu szkolnictwa średniego wielkości te wynoszą 
12 uczniów dla uruchomienia klasy oraz 15 uczniów dla założenia pla-
cówki. W razie niespełnienia tych warunków edukacja w języku ma-
cierzystym możliwa jest wyłączenie w odniesieniu do poszczególnych 
przedmiotów lub ich części na zarządzenie dyrektora placówki oświato-
wej i wymaga zgody założyciela szkoły. W szkołach dwujęzycznych albo 
z językiem macierzystym certyfikaty, świadectwa, dyplomy zawodowe, 
wydawane są w wersji dwujęzycznej. Dopuszcza się przy tym zdawanie 
egzaminu maturalnego w języku macierzystym z wyjątkiem egzaminu 
z języka czeskiego.

Dla realizacji praw mniejszości polskiej duże znaczenie odgrywają 
akty prawne umożliwiające stosowanie dwujęzycznych nazw ulic i in-
nych miejsc publicznych. W art. 29 § 2 ustawy z 12 kwietnia 2000 r. 
o gminach56 stanowi się o umieszczaniu nazw gmin, jej części, ulic i in-
nych miejsc publicznych również w języku mniejszości pod warunkiem, 
że zgodnie z ostatnim spisem ludności co najmniej 10% obywateli gminy 
to członkowie mniejszości. Uszczegółowieniem tej regulacji jest zarzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 września 2000 r. w sprawie 
sposobu oznaczania nazwami ulic i innych miejsc publicznych, sposobu 
używania i umieszczania numerów dla oznaczenia budynków, trybu 
i zawiadamiania o przyznaniu numerów oraz dokumentów potrzebnych 
do przyznania numerów57.

Wartym uwagi aktem prawnym jest także ustawa z 4 kwietnia 
2000 r. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw, 
która za sensytywne uznaje dane o pochodzeniu narodowym (§ 4 lit. b). 
Taka kategoryzacja ma duże znaczenie, gdyż przetwarzanie danych 
wrażliwych – poza przypadkami wskazanymi w ustawie – wymaga 
wyraźnej zgody zainteresowanego (§ 9)58. Z kolei § 26 ust. 3 ustawy 
z 2 sierpnia 2000 r. o aktach stanu cywilnego, imieniu i nazwisku 
oraz o zmianie niektórych związanych z nią ustaw gwarantuje człon-

56 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 128.
57 Zarządzenie zostało opublikowane w Sb. 2000, č. 326.
58 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 101.
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kom mniejszości prawo do posługiwania się imieniem (imionami) i na-
zwiskiem w języku macierzystym (po dokonaniu transliteracji znaków 
do postaci, w jakiej pojawiają się w systemach informacyjnych admini-
stracji publicznej)59.

realizacja praw mniejszości czeskiej w polsce 
– aspekt formalnoprawny

Prawo polskie, tak jak czeskie, reguluje problematykę mniejszości 
na poziomie konstytucyjnym i ustawowym i identycznie jak w Czechach 
zrębem regulacji jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 r.60 oraz ustawa o prawach mniejszości61. Inne akty ustawowe 
odnoszą się do poszczególnych praw członków mniejszości narodowych. 
Podążając za systematyką przewidzianą w III raporcie dla Sekretarza 
Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską po-
stanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych62, 
można wyróżnić następujące prawa i wolności członków mniejszości 
zagwarantowane w prawie polskim: 1) wolność zachowania i rozwo-
ju własnego języka – art. 35 ust. 1 Konstytucji oraz art. 8 i rozdział 4 
ustawy o mniejszościach; 2) wolność zachowania obyczajów i tradycji 
oraz rozwoju własnej kultury – art. 35 ust. 1 Konstytucji, art. 1–7 usta-
wy z 17 maja 1989 r. O gwarancjach wolności sumienia i wyznania63, 
rozdział 3 ustawy o mniejszościach; 3) prawo do tworzenia własnych 
instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz takich, których celem jest 
ochrona tożsamości religijnej – art. 35 ust. 2 Konstytucji, art. 13 usta-
wy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty64 oraz ustawa o gwarancjach 
wolności sumienia; 4) prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw 
dotyczących własnej tożsamości narodowej – art. 35 ust. 2 Konstytucji; 
art. 23–30 ustawy o mniejszościach; 5) prawo do swobodnego posłu-

59 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 301.
60 Dz.U., nr 78, poz. 483, ze zm., dalej: Konstytucja.
61 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. O mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz O języku regionalnym, (Dz.U., nr 17, poz. 141, ze zm., dalej: ustawa o mniejszo-
ściach).

62 Załącznik nr 1 do III raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z reali-
zacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszo-
ści narodowych, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Tekst-III-Raportu.pdf., 
s. 1–2 [03.04.2013].

63 Dz.U. 2005, nr 231, poz. 1965, ze zm., dalej: ustawa o wolności sumienia.
64 Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572, ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty.
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giwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie 
– art. 27 Konstytucji, art. 2 ustawy z 7 października 1999 r. o języku 
polskim65, rozdział 2 ustawy o mniejszościach narodowych; 6) prawo 
do pisowni imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości – art. 7 
ustawy o mniejszościach narodowych; 7) prawo dostępu do publicznych 
środków masowego przekazu – art. 54 Konstytucji, art. 21 ust. 2 pkt 9 
ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji66; 8) prawo do nie-
skrępowanego wykonywania praktyk religijnych – art. 53 Konstytucji, 
ustawa o wolności sumienia; 9) prawo do udziału w życiu publicznym 
oraz przywileje wyborcze dla komitetów wyborczych organizacji mniej-
szości – art. 197 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy67; 10) pra-
wo do zrzeszania się – art. 58 Konstytucji oraz art. 1 ustawy z 7 kwiet-
nia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach68.

Konstytucja w art. 35 gwarantuje obywatelom polskim należącym 
do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwo-
ju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju wła-
snej kultury, w tym prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyj-
nych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej 
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości 
kulturowej. Konstrukcja omawianego przepisu jest dwuelementowa. 
Z jednej strony konstytucja poręcza członkom mniejszości (obywatelom 
polskim) określone prawa, z drugiej tworzy instytucjonalnie (tworze-
nie własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji) i pro-
ceduralne (uczestnictwo w rozstrzyganiu spraw dotyczących tożsamo-
ści kulturowej mniejszości) gwarancje dla mniejszości jako podmiotów 
zbiorowych. Trzeba jednak zastrzec, że pojęcie „mniejszość narodowa” 
ma charakter sporny i brak jest jego jednolitej definicji, także w pra-
wie międzynarodowym. Pomimo tego konstytucja uczyniła mniejszość 
podmiotem praw. Zakres podmiotowy konstytucyjnej regulacji polskiej 
jest więc szerszy od czeskiej odpowiedniczki opartej – jak już była mowa 
– na koncepcji indywidualistycznej. Nie ulega przy tym wątpliwości, 
że art. 35 jest źródłem praw podmiotowych i może stać się podstawą 
skargi konstytucyjnej.

W zakresie prawa do używania języka art. 27 Konstytucji odsyła 
do umów międzynarodowych (w tym Karty, Konwencji ramowej), po-
twierdzając gwarancje w nich przewidziane. 

65 Dz.U. 2011, nr 43, poz. 224; dalej: ustawa o języku polskim.
66 Dz.U. 2011, nr 43, poz. 226, ze zm.
67 Dz.U., nr 21, poz. 112, ze zm.
68 Dz.U. 2011, nr 79, poz. 855, ze zm.
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Obowiązująca ustawa o mniejszościach – uchwalona w 2005 r. 
– w odróżnieniu od czeskiej regulacji nie zawiera katalogu praw człon-
ków mniejszości narodowych. Koncentruje się na prawie do używania 
języka macierzystego, zwanego pomocniczym (w tym nauki w tym ję-
zyku), reguluje kwestię oznaczeń dwujęzycznych oraz w niewielkim za-
kresie odnosi się do prawa do nauki oraz praw kulturalnych członków 
mniejszości. 

Ustawa definiuje mniejszość narodową jako grupę obywate-
li polskich, która jest mniej liczebna od pozostałej części ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej i w sposób istotny odróżnia się od pozostałych 
obywateli językiem, kulturą lub tradycją, dąży do zachowania swoje-
go języka, kultury lub tradycji, ma świadomość własnej historycznej 
wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę 
oraz utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 
Co ciekawe, ustawodawca wprowadził dodatkowo wymóg, by przod-
kowie mniejszości zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej od co najmniej 100 lat69.

Język pomocniczy w postępowaniu przed organami gminy 
oraz w postępowaniu sądowym pierwszej instancji może być jednak 
używany jedynie w gminach, w których liczba mieszkańców gminy 
należących do mniejszości, której język ma być używany jako język 
pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców 
gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w któ-
rych używany jest ten język70. Prawo polskie przewiduje więc dwu-
krotnie wyższy od rozwiązań czeskich próg ludnościowy. Podobnie 
większe wymogi wprowadzone zostały dla wprowadzania obok usta-
lonych w języku polskim nazw geograficznych nazw dodatkowych 
– tradycyjnych nazw w języku mniejszości dla miejscowości, obiektów 
fizjograficznych oraz ulic. Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiek-
tu fizjograficznego w języku mniejszości może być ustalona na wnio-
sek rady gminy, jeżeli, m.in., liczba mieszkańców gminy należących 
do mniejszości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców 
tej gminy lub gdy za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w ję-
zyku mniejszości opowiedziała się w konsultacjach, przeprowadzonych 

69 Kwestia „długości zamieszkiwania” członków mniejszości na terytorium RP była 
jedną z najbardziej spornych – w pracach nad projektem ustawy w Sejmie III kadencji 
stała się ona przyczyną nieuchwalenia ustawy – zob. S. Łodziński, Wyrównanie czy 
uprzywilejowanie? Spory dotyczące projektu ustawy o ochronie mniejszości narodowych 
(1989–2005), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 232, marzec 
2005, s. 6–7.

70 Ustawa przewiduje możliwość przyznania dodatku dla pracownika organu ad-
ministracyjnego posługującego się językiem mniejszości z tytułu jego znajomości.
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w trybie określonym w art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591, ze zm.), ponad poło-
wa mieszkańców tej miejscowości biorących udział w konsultacjach.

Względem praw kulturalnych ustawa wprowadza określone obo-
wiązki organów władzy publicznej. Są one zobowiązane wspierać 
(w szczególności finansowo) działalność zmierzającą do ochrony, za-
chowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Wsparcie od-
nosi się do działalności instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego 
i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne 
znaczenie dla kultury mniejszości; wydawania książek, czasopism, pe-
riodyków i druków w językach mniejszości lub wspieranie programów 
telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości; 
ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości; działalność świetlico-
wą; prowadzenie bibliotek czy edukację dzieci i młodzieży realizowaną 
w różnych formach.

Historia uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych była niezwykle burzliwa. Jak wspominał poseł sprawozdawca od-
powiedzialny za przygotowanie projektu, „nawet znawcy tematu byli 
zaskoczeni niechęcią czy wręcz wrogością dużej części polskich parla-
mentarzystów do współobywateli innej niż polska narodowości”71.

Ustawa o języku polskim zawiera – powtórzoną za konstytucją 
– deklarację, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw mniej-
szości. Z kolei ustawa o systemie oświaty stanowi, iż szkoły publiczne 
umożliwiają podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultu-
ry. Szczegółowe warunki realizacji prawa do nauki członków mniejszo-
ści zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz spo-
łeczności posługującej się językiem regionalnym72. Za formy podtrzymy-
wania tej tożsamości, rozporządzenie uznaje: 1) naukę języka mniejszo-
ści narodowej lub grupy etnicznej, 2) naukę historii, geografii i kultury 
kraju pochodzenia mniejszości narodowej, 3) prowadzenie zajęć arty-
stycznych lub innych dodatkowych zajęć. Naukę języka mniejszości lub 
języka regionalnego w przedszkolu oraz naukę języka mniejszości lub 

71 E. Czykwin, Ustawa o mniejszościach narodowych po pięciu latach, „Prze-
gląd Prawosławny” 2010, nr 10, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_
n=2414&id=8 [03.04.2013].

72 Dz.U., nr 214, poz. 1579, ze zm.
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języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organi-
zuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, na pisemny wniosek 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobro-
wolności. Wyodrębnione oddziały dla dzieci należących do mniejszości 
są organizowane wówczas, gdy na naukę języka mniejszości narodo-
wej lub grupy etnicznej na poziomie danej klasy zgłosi się co najmniej 
7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum i 14 uczniów w szkole 
ponadgimnazjalnej. Dla mniejszej liczby dzieci organizuje się naukę 
w grupach międzyoddziałowych – przy udziale, odpowiednio do typu 
szkoły, co najmniej 7 bądź 14 osób chętnych na poziomie klasy, a jeżeli 
i te warunki nie są spełnione, można organizować grupy międzykla-
sowe dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 14 uczniów73. Należy także 
podkreślić, że podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia 
uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamo-
ści narodowej, etnicznej i językowej mogą być dofinansowywane z bu-
dżetu państwa.

Natomiast ustawa o radiofonii i telewizji ustala, że publiczne radio 
i telewizja powinny uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i et-
nicznych.

realizacja praw mniejszości polskiej w republice 
czeskiej i mniejszości czeskiej w polsce w praktyce

Gwarancje instytucjonalne realizacji praw mniejszości 
narodowych

Jak już była o tym mowa, od 2001 r. w Republice Czeskiej funk-
cjonuje Rządowa Rada ds. Mniejszości Narodowych, będąca organem 
doradczym i inicjującym w sprawach mniejszości narodowych oraz jej 
członków74. Na czele Rady stoi członek Rządu, obecnie wicepremier 
i minister spraw zagranicznych. Podkreślenia wymaga, że co najmniej 
połowę członków Rady tworzą przedstawiciele mniejszości narodo-
wych, zgłaszani przez zrzeszenia członków mniejszości. W Radzie re-
prezentowane jest 11 mniejszości narodowych lub etnicznych75, w tym 

73 M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, Warszawa 2011, s. 359.
74 Szczegóły dotyczące składu, sposobu mianowania członków oraz działalności 

Rady określa statut zatwierdzany przez Rząd – dostępny na stronie internetowej rady 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/statut_rady_leden_2012.pdf [03.04.2013]. 

75 Są to mniejszości: austriacka, bułgarska, chorwacka, niemiecka, polska, rom-
ska, rosyjska, słowacka, serbska, ukraińska i węgierska. 
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mniejszość niemiecka, polska, romska i słowacka posiadają po 2 repre-
zentantów. Dla praw mniejszości polskiej pewne znaczenie może mieć 
również obecność – z urzędu – w składzie Rady przedstawiciela Kraju 
Morawskośląskiego, jedynego regionu Republiki Czeskiej wyróżnione-
go w ten sposób. Obecnie Rada liczy 30 osób. Do zakresu jej działań 
należy przygotowanie rozwiązań rządowych dotyczących praw człon-
ków mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, opiniowanie pro-
jektów ustaw, rozporządzeń oraz innych rozwiązań dotyczących praw 
członków mniejszości narodowych przed przedłożeniem ich pod obrady 
Rządu, przygotowanie dla Rządu sprawozdań o sytuacji narodowościo-
wej na terytorium Republiki Czeskiej, przygotowanie dla Rządu, mi-
nisterstw lub innych urzędów zaleceń mających na celu realizację po-
trzeb członków mniejszości narodowych, w szczególności w dziedzinie 
edukacji, kultury oraz mediów, stosowania języka ojczystego oraz życia 
społecznego i kulturalnego, współpraca z organami samorządów tery-
torialnych, proponowanie rozdzielenia środków finansowych wydawa-
nych z budżetu państwa na poparcie aktywności członków mniejszości 
narodowych.

Powołanie Rady należy ocenić pozytywnie. Skład Rady zapew-
nia reprezentację mniejszości, która stanowi forum wymiany po-
glądów między członkami mniejszości a Rządem i – co istotniejsze 
– samorządami (w ramach Rady działa Komisja ds. Współpracy 
z Organami Samorządowymi). Przede wszystkim jednak Rada jest 
ciałem konsultacyjnym i doradczym w zakresie finansowego wsparcia 
działań poszczególnych mniejszości (to zadanie drugiego jej organu 
wewnętrznego – Komisji ds. Polityki Dotacyjnej76). W Czechach dzia-
łania te wspierane są przez Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo 
Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu. Są to organy właściwe w sprawach 
dotacji na działalność kulturalną i edukacyjną. Rada pełni więc rolę 
swoistego „centrum doradczego” w tym zakresie. Ważna jest także 
działalność inicjatywna Rady oraz rola działającej w jej ramach ko-
misji oceniającej projekty w ramach programu „Wsparcie” Karty ję-
zyków regionalnych lub mniejszościowych. Rada jest również podmio-
tem monitorującym stan przestrzegania praw członków mniejszości 
i przygotowuje raporty wymagane przez Kartę języków regionalnych 
lub mniejszościowych oraz Konwencję ramową o ochronie mniejszości 
narodowych.

Drugim rozwiązaniem instytucjonalnym mającym na celu ochro-
nę praw mniejszości narodowych są gminne lub wojewódzkie komitety 

76 Przewodniczącym komisji jest reprezentant mniejszości polskiej – Tadeusz 
Wantuła.
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do spraw mniejszości narodowych. Na szczeblu gminnym – zgodnie 
z § 117 ust. 3 ustawy o gminach – tworzy się je w gminach, w których we-
dług ostatniego spisu ludności żyje co najmniej 10% obywateli deklaru-
jących narodowość inną niż czeska. W przypadku województw – o czym 
stanowi § 78 ust. 2 ustawy z 12 kwietnia 2000 r. o województwach77 
– wymóg ten wynosi 5%. Co najmniej połowę składu komitetu muszą 
tworzyć członkowie mniejszości. Identyczne rozwiązania (z 5% pro-
giem) przewiduje także ustawa z 13 kwietnia 2000 r. o stolicy Pradze78. 
Komitety tworzone są przez gminę (kraj), a ich członkowie są delego-
wani przez związek mniejszości funkcjonujący na podstawie przepisów 
ustawy z 27 marca 1990 r. o zrzeszaniu się obywateli79. Utworzenie ko-
mitetu nie wymaga oczywiście tożsamości narodowej członków danej 
mniejszości, ważne jest, by łącznie liczba osób przekroczyła wartości 
procentowe wskazane w przepisach.

Według danych udostępnionych przez Radę, komitety do spraw 
mniejszości utworzone zostały w 30 gminach z 31, w których zamiesz-
kiwało minimum 10% członków mniejszości polskiej80. Dane te trze-
ba jednak uzupełnić o jednostki samorządowe, w których członkowie 
mniejszości polskiej nie są grupą tak liczną, by przekroczyć ustawowy 
10% próg, ale w których członkowie innych mniejszości (w tym polskiej) 
razem liczą ponad 10%. Z materiałów przygotowanych przez Radę wy-
nika, że w 2009 r. sytuacja taka miała miejsce w 16 gminach i wynikała 
z braku zainteresowania członków mniejszości powołaniem komitetu81. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy są wielorakie. Po pierwsze, ustawy 
nie przypisują komitetom żadnych kompetencji. Ich znaczenie jest ra-
czej niewielkie. Gminy je tworzą, ale nie wiedzą, jak wykorzystać ich 

77 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 129.
78 Ustawa została opublikowana w Sb. 2000, č. 131.
79 Ustawa została opublikowana w Sb.ČS. 1990, č. 83.
80 Hrádek, Milíkov, Košařiska, Vendryně, Dolní Lomná, Bocanovice, Bystřice, Ro-

pice, Horní Lomná, Písečná, Nýdek, Smilovice, Stonava, Návsí, Albrechtice, Horní Su-
chá, Komorní Lhotka, Chotěbuz, Řeka, Třanovice, Písek, Jablunkov, Vělopolí, Střítež, 
Mosty u Jablunkova, Třinec, Petrovice u Karviné, Český Těšín, Těrlicko, Hnojník 
– zob. http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/yybory-samospravy/yybory-v-obcich/vybory-po-
jednotlivych-mensinach---nemecka--polska-a-romska-59036/ [03.04.2013].

81 Chodzi o gminy: Bělá pod Pradědem, Blatno, Chvalec, Desná V Jizerských Ho-
rách, Doubrava, Horní Maršov, Hrčava, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Dvůr, Kry-
štofovo Údolí, Loučovice, Oborná, Rotava, Rožmitál na Šumavě, Veliká Ves, Vilémov 
– zob. Výbory pro národnostní menšiiny v kontextu aktuálních potřeb. Informační a me-
todický průvodce, praga 2009, http://www.mezikulturnidialog.cz/res/data/010/001202.
pdf [data]. Zob. także přehled obcí s více než 10% obyvatel – příslušníků národnostních 
menšin, které nezřídily výbor pro národnostní menšiny, http://www.vlada.cz/assets/
ppov/rnm/yybory-samospravy/vybory-v-obcich/obce_nevybory.pdf [03.04.2013].
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istnienie82. Częściowo może to wynikać z niskiej świadomości członków 
mniejszości o możliwości powołania komitetu, a po części ze świadomej 
rezygnacji z jego utworzenia83. Skoro jedynym wnioskodawcą w tym za-
kresie jest stowarzyszenie, niezbędne jest jego uprzednie założenie. Dla 
powołania komitetu konieczne jest także porozumienie się wszystkich 
członków mniejszości danego terytorium, których liczba przekracza 
5% próg ludnościowy; okazuje się, że nie we wszystkich gminach istnie-
je zgodność co do potrzeby powołania komitetu.

Funkcjonowanie komitetów zostało poddane badaniu przez Ruch 
Polityczny Wspólnota-Coexistentia. Analizy te potwierdzają fakt utwo-
rzenia komitetu w prawie wszystkich gminach, w których mniejszość 
polska stanowi ponad 10% mieszkańców gminy. Z danych zaprezento-
wanych przez Ruch wynika, że komitety zbierają się z różną częstotli-
wością, najczęściej kilka razy w roku, a ich głównym przedmiotem za-
interesowania są kwestie dwujęzyczności nazw geograficznych i ulic84. 

W odniesieniu do sytuacji mniejszości polskiej w krajach 5% 
próg został przekroczony jedynie w Krajach Morawskośląskim 
oraz Usteckim i w nich komitety zostały powołane. Natomiast w Kraju 
Południowomorawskim wymóg 5% nie został osiągnięty, ale samorząd 
zdecydował się na dobrowolne utworzenie odpowiednika komitetu na-
zwanego Radą85. Powołanie komitetów w Kraju Morawskośląskim było 
faktycznym potwierdzeniem działań na rzecz mniejszości polskiej, któ-
re podejmowane były przed wprowadzeniem komitetów ustawą o woje-
wództwach86.

W Polsce ustawa o mniejszościach wyróżnia trzy organy do spraw 
mniejszości narodowych i etnicznych. Są to minister właściwy do spraw 
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie 
minister administracji i cyfryzacji), wojewoda oraz Komisja Wspólna 
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podział między organem 
administracji rządowej a wojewodą dokonany jest według skali podej-
mowanych działań – minister funkcjonuje na płaszczyźnie ogólnopań-

82 P. Kolman, Orgány zastupitelstva obce a rady obce, „Aplikované právo” 2/2004, 
http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/23.pdf, s. 79 [03.04.2013].

83 Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr 73/4/2007 – przedstawicielstwo gminne nie 
powołało komisji z powodu braku postulatu mniejszości narodowych – zob. treść pisma 
wójta gminy z 2 lipca 2007 r. Květušy Szyrokej – http://www.coexistentia.cz/komitety.
htm [03.04.2013].

84 Komitety ds. Mniejszości narodowych. W interesie polskiej mniejszości narodowej 
w republice czeskiej?, http://www.coexistentia.cz/komitety.htm [03.04.2013].

85 Výbory pro národnostní menšiiny…, http://www.mezikulturnidialog.cz/res/
data/010/001202.pdf [03.04.2013].

86 Ibidem.
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stwowej, wojewodowie – lokalnej we współpracy z organami samorządu 
terytorialnego. Z kolei Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady 
Ministrów. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie programów służących 
tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości 
kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalne-
go; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniej-
szości; opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych 
w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochro-
ny, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz za-
chowania i rozwoju języka regionalnego. Komisja podejmuje działania 
na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszo-
ści. W skład Komisji wchodzi obecnie 35 osób, w tym 21 przedstawicieli 
mniejszości; społeczność czeska ma 1 przedstawiciela.

W ujęciu instytucjonalnym do organów, które zajmują się ochro-
ną praw mniejszości czeskiej, należy również zaliczyć Sejm i Senat, 
gdyż w obu izbach polskiego parlamentu funkcjonują komisje, które 
w przedmiotowym zakresie działania mają problematykę mniejszo-
ści narodowych. W Sejmie zagadnieniami tymi zajmuje się Komisja 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w Senacie Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej87.

Ocena realizacji poszczególnych praw członków mniejszości

Dzięki aktywności Sekretariatu Generalnego Rady Europy i Ko-
mitetu RE istnieje obszerny materiał dotyczący stanu przestrzegania 
praw mniejszości narodowych. Każde państwo-sygnatariusz Konwencji 
i Karty składa cyklicznie właściwe raporty o stanie przestrzegania po-
stanowień tych aktów prawnych. Uzupełniający charakter względem 
tych analiz mają opracowywane corocznie przez Rządową Radę ds. 
Spraw Mniejszości Narodowych sprawozdania o położeniu mniejszości 
narodowych w Republice Czeskiej. Ocenę sytuacji prawnej polskiej dia-
spory w Czechach ułatwia istotna cecha polskiej mniejszości narodowej 
w Czechach, jaką jest wysoki stopień jej skupienia na określonym obsza-
rze (Śląsku Cieszyńskim). Przedstawienie faktycznej sytuacji polskiej 
mniejszości narodowej wymaga odniesienia się do następujących praw 
jej członków: a) politycznych – prawa do udziału w życiu publicznym 

87 Art. 18 ust. 1 pkt 13 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2012, poz. 32) oraz pkt 10 
załącznika do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. 
Regulamin Senatu (M.P. 2010, nr 39, poz. 542, ze zm.).
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państwa zamieszkania, w tym prawa do stowarzyszania; b) osobistych 
– wolności słowa, swobody wyznania, prawa do używania języka ma-
cierzystego; c) praw socjalnych i kulturalnych (prawa do nauki, prawa 
do zachowania własnej tożsamości i kultury).

prawa polityczne

Funkcjonowanie partii politycznych uregulowane jest w ustawie 
z 2 października 1991 r. O zrzeszaniu się w partiach politycznych i ru-
chach politycznych88 oraz w powoływanych już ustawach wyborczych. Ża-
den z tych aktów prawnych nie zawiera szczegółowych regulacji wzglę-
dem ugrupowań reprezentujących mniejszości narodowe. Znaczy to, 
że muszą one konkurować z partiami (ruchami) czeskimi na zasadach 
ogólnych, co stawia je w oczywisty sposób w słabszej pozycji. Ugrupowa-
niem politycznym działającym wśród mniejszości narodowych Czecho-
słowacji i Czech, mającym na celu zagwarantowanie praw mniejszości 
narodowych i etnicznych w demokratycznym państwie czeskim jest 
Ruch Polityczny Coexistentia–Wspólnota–Egyűttélés–Spivžitja–Souži-
tí–Zusammenleben, zwany w skrócie Coexistentia – Wspólnota. 

W wyborach parlamentarnych 2010 r. żadna z kandydujących par-
tii nie umieściła w swoim programie ochrony praw mniejszości naro-
dowych. Także żaden z kandydatów z polskim rodowodem nie uzyskał 
poparcia. Fakt ten nie może jednak dziwić, gdyż do uzyskania man-
datu potrzebne było uzyskanie co najmniej 26 194 głosów, a do tego, 
jak skomentował Stanisław Gawlik z Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu 
Politycznego Coexistentia – Wspólnota, przy uwzględnieniu 60% fre-
kwencji wyborczej „nie starczyłoby całe nasze dorosłe społeczeństwo, 
chociażby było jednomyślne, przeforsować swojego kandydata”89. Jest 
to głównie wina 5% progu poparcia wymaganego do wejścia do ciał 
przedstawicielskich zarówno parlamentu, jak i organów przedstawi-
cielskich krajów. Jest więc oczywiste, że bez zmiany systemu wybor-
czego uzyskanie miejsca w parlamencie państwowym czy krajowym 
jest niemożliwe90. Trudno jednakże oczekiwać, że zmiana taka nastą-
pi. W pracach nad obecnie obowiązującą ustawą była rozważana kwe-

88 Ustawa została opublikowana w Sb.ČS. 1991, č. 424.
89 S. Gawlik, Komentarz – wybory do parlamentu Republiki Czeskiej 2010 r., 

http://www.polskiekresy.info/index.php?view=article&catid=99%3awiadomosci 
&id=1008%3awybory-do-parlamentu-rc 2010r&format=pdf&option=com_content&i-
temid=488 [03.04.2013].

90 A. Sulitka, Národnostní menšiny v České republice po roce 1989 a národnostně 
menšinová politika, [w:] R. Petráš, H. Petrův, H. Ch. Scheu (red.), Menšiny a právo 
v české republice, Praha 2009, s. 177.
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stia utworzenia kategorii „posłów mniejszościowych”, ale nie zyskała 
aprobaty parlamentarzystów91. Nieco inaczej natomiast przedstawia-
ją się wyniki działalności samorządowej ruchu (na szczeblu gminnym), 
który w wyborach w 2002 r. w okresie Karvina uzyskał 9 mandatów, 
a w okresie Frydek-Mistek 31. W kolejnych wyborach z roku 2006 zdobył 
odpowiednio 29 i 12 mandatów w gminnych organach stanowiących92. 
Natomiast w 2011 r. Ruch posiadał swą reprezentację w 19 gminach93. 
Wyniki wyborów dowodzą jednak, że Ruch Coexistentia – Wspólnota 
ma niewielki wpływ na politykę regionu śląskomorawskiego i jest ugru-
powaniem o minimalnej relewancji politycznej94. 

W odniesieniu do prawa do stowarzyszania się sytuacja wygląda le-
piej. Wprawdzie powołana już ustawa o zrzeszaniu się obywateli w sto-
warzyszeniach, ustawa o organizacjach charytatywnych95 ani ustawa 
o fundacjach i majątku fundacji96 nie wprowadzają ułatwień dla orga-
nizacji mniejszości narodowych, ale tworzenie tej formy zrzeszania się 
jednostek jest stosunkowo proste i odformalizowane. Stąd w 2011 r. w re-
jestrze prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisa-
nych było 28 stowarzyszeń polskich. Do najważniejszych z nich należą 
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) z siedzibą w Czeskim 
Cieszynie (liczy około 15 tys. członków) oraz Kongres Polaków w Re-
publice Czeskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie (skupiający 28 innych 
organizacji).

Z kolei gdy chodzi o prawa polityczne członków mniejszości czeskiej 
w Polsce, trzeba zauważyć, że formalnie rzecz ujmując są one gwaran-
towane, gdyż polskie ustawodawstwo przewiduje uprzywilejowanie 
wyrównawcze i wyłącza 5% próg wyborczy dla komitetów mniejszości. 
Jednak nie wydaje się możliwe wykorzystanie tego rozwiązania przez 
Czechów z uwagi na niewielką liczebność czeskiej społeczności.

W zakresie prawa stowarzyszania się trzeba odnotować istotny pro-
gres. Od 2010 r. podjęło działalność Stowarzyszenie Czechów w Polsce 

91 Zob. A. Sulitka, K aktuálním otázkám…, s. 67.
92 Zob. Stručná zpráva o činnosti politického hnutí coexistentia-wspólnota-egyűttélés-

spivžitja-soužití-zusammenleben za období posledních dvaceti let se zdůrazněním obdo-
bí od 2005 do 2010 roku, http://www.coexistentia.cz/indexc.html [03.04.2013].

93 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011, http://
www.mezikulturnidialog.Cz/res/data/021/002354.pdf, s. 12 [03.04.2013].

94 L. Kopeček, Coexistencia-soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšín-
sku, 2–3 / v / spring-summer 2003, http://www.cepsr.com/index.php?id=20  [03.04.2013]. 

95 Ustawa z dnia 28 września 1995 r. O organizacjach charytatywnych, opubliko-
wana w Sb. 1995, č. 248.

96 Ustawa z dnia 3 września 1997 r. o fundacjach i majątku fundacji, opublikowa-
na w Sb. 1997, č. 227.
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z siedzibą w Zelowie, które zrzesza członków czeskiej mniejszości na-
rodowej oraz ich potomków żyjących w Polsce i podejmuje działania 
dla zachowania języka przodków i dziedzictwa kulturowego osadników 
czeskich, żyjących od wielu pokoleń w Polsce.

Celem organizacji jest m.in.: opieka nad członkami deklarującymi 
przynależność do mniejszości czeskiej oraz ich potomkami żyjącymi 
w Polsce; wspieranie tradycji religijnych osób deklarujących przynależ-
ność do narodowości czeskiej oraz ich potomków; obrona interesów na-
rodowych, kulturalnych, religijnych i społecznych czeskiej mniejszości 
narodowej oraz jej potomków; kultywowanie obyczajów, tradycji, języka 
i kultury przodków97. 

prawa osobiste

W ramach omawianej tu grupy praw na plan pierwszy wysuwa-
ją się dwa zagadnienia – korzystanie z języka macierzystego oraz swo-
boda praktyk religijnych.

Problematyka używania języka polskiego i związana z nią dwu-
języczność nazw geograficznych jest jednym z najczęściej dyskutowa-
nych i kontrowersyjnych zagadnień w polsko-czeskiej debacie98. Jest 
to całkowicie zrozumiałe, gdyż możliwość używania języka jest jed-
nym z determinantów pozycji mniejszości. Realizacja prawa do uży-
wania języka polskiego wymaga odniesienia zarówno do relacji człon-
ków mniejszości z czeskimi organami władzy publicznej, jak i do 
zapewnienia korzystania z języka w ramach wspólnoty i możliwości 
jego rozwoju. 

Jak już była o tym mowa, przepisy aktów prawnych zapewniają 
możliwość posługiwania się językiem polskim w różnorakich postę-
powaniach przed czeskimi organami i sądami. Regulacja ta nie jest 
jednak jednolita99. Przykładowo, powoływany Kodeks postępowania 
administracyjnego przez wiele lat nie przewidywał możliwości posłu-
giwania się językiem mniejszości, a gdy rozwiązanie takie wprowadzo-
no, prawo to ograniczono do mniejszości, która „tradycyjnie i długo za-
mieszkuje na terytorium Republiki Czeskiej”. Takiej kwalifikacji nie 

97 Zob. § 9 statutu Stowarzyszenia Czechów w Polsce z 7 września 2009 r., http://
www.czesi.org/ [03.04.2013].

98 Zob. J. Szymeczek, Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkla-
du dvojjazyčnosti a dvojjazyčných názvů, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci..., 
s. 90–94.

99 V. Mikule, Národnostní menšiny v České republice pohledem českého práva, [w:] 
Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace, Praha 1999, s. 64–65.
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zawierają inne procedury. Nie jest więc jasne, dlaczego doszło do tego 
zróżnicowania. Nadto, w postępowaniach administracyjnych, zdaniem 
Polaków ankietowanych przez Komitet Ekspertów Rady Europy, spra-
wy procedowane w języku polskim załatwiane są dłużej niż te, w któ-
rych językiem postępowania jest język czeski100.

Członkowie mniejszości nie mogą również posługiwać się językiem 
mniejszości np. w postępowaniu prowadzonym przez Policję Republiki 
Czeskiej, policję gminną. Pewne trudności wiążą się także z postępowa-
niem karnym. W raporcie z 2009 r. Komitet Ekspertów Rady Europy 
stwierdził, że istotnym problemem jest ograniczenie możliwości używa-
nia języka polskiego w tym postępowaniu w przypadku, gdy dana osoba 
potrafi porozumieć się także w języku czeskim. W kolejnym raporcie 
z 2013 r. stwierdza się, że władze Republiki Czeskiej są zobowiązane 
do usunięcia z Kodeksu postępowania karnego przepisów uzależnia-
jących posługiwanie się w tym postępowaniu językiem macierzystym 
od niewładania językiem czeskim101.

Używanie języka mniejszości wiąże się bezpośrednio z możliwością 
posługiwania się imieniem i nazwiskiem w transkrypcji języka macie-
rzystego. W szczególności problem dotyczył nazwisk żeńskich, które 
w języku czeskim kończą się przyrostkiem „ová”. Kwestia ta została 
rozwiązana w 2008 r. i powoływaną ustawą o aktach stanu cywilnego, 
imieniu i nazwisku oraz o zmianie niektórych związanych z nią ustaw 
dano możliwość posługiwania się nazwiskiem w języku macierzystym 
na wniosek zainteresowanej osoby102. Na krytyczną ocenę zasługuje jed-
nak wprowadzenie wysokich opłat od tych wniosków (1000 CZK)103.

Sporną kwestią pozostaje sposób wykonania zobowiązania 
do wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości i oznaczeń 

100 Punkt 172 raportu: European Charter for Regional or Minority Languages Se-
cond report of the Committee of Experts in respect of the Czech Republic Item to be 
prepared by the GR-J at its meeting on 17 January 2013, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=2015289&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB02
1&BackColorLogged=F5D383 [03.04.2013].

101 Punkt 166 raportu: European Charter for Regional or Minority Languages Se-
cond report of the Committee of Experts in respect of the Czech Republic Item to be 
prepared by the GR-J at its meeting on 17 January 2013, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=2015289&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB02
1&BackColorLogged=F5D383 [03.04.2013].

102 Zob. art. IX ustawy z dnia 6 czerwca 2008 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z rejestrowanymi związkami partnerskimi, która została opublikowana 
w Sb. 2008, č. 239.

103 C. Zwilling, Minority Protection and Language Policy in the Czech Republic, 
„Revista de Sociolingüística”, Autumn 2004, http://www6.gencat.net/llengcat/noves/
hm04tardor/docs/zwilling.pdf [03.04.2013].
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topogra ficznych, które mogą zostać wprowadzone pod warunkiem, 
że dana mniejszość stanowi co najmniej 10% ludności gminy, a komitet 
do spraw mniejszości zażąda ich wprowadzenia. W praktyce pojawia-
ją się problemy z realizacją dwujęzyczności nazw i oznaczeń. Po pierw-
sze, wynikają one z tego, że w komitetach zasiadają przedstawiciele 
wszystkich mniejszości narodowych, więc mniejszość polska, aby wpro-
wadzić polskie nazwy i oznaczenia, potrzebuje poparcia pozostałych 
mniejszości, które nie muszą jej go udzielić. Taka sytuacja miała miej-
sce w gminie Trzyniec, w której, pomimo że 17,7% ludności stanowi 
mniejszość polska, propozycje wprowadzenia polskich nazw i oznaczeń 
były trzykrotnie odrzucane głosami pozostałych członków komisji, czy-
li reprezentantów innych mniejszości i władz czeskich104.

Wprowadzanie oznakowania dwujęzycznego jest procesem zbyt dłu-
go trwającym. W 2012 r. z 31 gmin, w których zostały powołane ko-
mitety do spraw mniejszości, dwujęzyczne nazwy pojawiły się w około 
20 z nich105. Postęp jest niewielki, gdy weźmie się pod uwagę, że nazwy 
te w 2009 r. istniały w 13 gminach. Odrębną kwestią pozostaje zakres 
wprowadzania oznaczeń w języku czeskim i polskim. Nie można bowiem 
ograniczać tych znaków wyłącznie do tablic informacyjnych z nazwa-
mi miejscowości Zasadne wydaje się bowiem objęcie dwujęzycznością 
tablic na dworcach kolejowych i autobusowych, tablic informacyjnych, 
turystycznych, szkół, sklepów, ulotek, stron internetowych itd. 

Niezwykle ciekawą analizę oznaczeń miejscowości na Śląsku Cie-
szyńskim przeprowadzono w pracy V. Cymorka w Katedrze Geografii 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Z opra-
cowania tego wynika, że w 2012 r. w obszarze administracyjnym 
Trzyńca, Czeskiego Cieszyna i Jabłonkowa we wszystkich 26 gminach 
znajdują się dwujęzyczne tablice informacyjne, jednakże inne ozna-
czenia są stosowane zdecydowanie rzadziej: tablice witające w gminie 
– w 17 przypadkach, oznaczenia drogowe i biblioteki – w 12, sklepy 
w 14, szkoły w tylko w 9, a strony internetowe jedynie w 4106. Nie ulega 
więc wątpliwości, że oznakowanie miejscowości i obiektów wymaga dal-
szych nakładów i ulepszeń.

104 Języki regionalne i mniejszościowe w Czechach, http://wyszehrad.com/czechy/
kultura/jezyki-mniejszosci#_ftnref1 [03.04.2013].

105 Punkty 183–186 raportu: European Charter for Regional or Minority Languages 
Second report of the Committee of Experts in respect of the Czech Republic Item to be 
prepared by the GR-J at its meeting on 17 January 2013, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=2015289&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB02
1&BackColorLogged=F5D383 [03.04.2013].

106 V. Cymorek, Polská identita na území Těšínského Slezska, Masarykova univerzi-
ta, Pedagogická fakulta, 2012, http://is.muni.cz/th/329073/pedf_b/, s. 27–28 [03.04.2013].
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Odnosząc się do wolności wyznania oraz prawa członków mniejszo-
ści do podejmowania praktyk religijnych, stwierdzić należy, że mniej-
szość polska w Czechach nie napotyka trudności w ich realizacji i to 
niezależnie od tego, czy członkowie mniejszości należą do Kościoła 
rzymskokatolickiego czy do Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego Wyznania107. Każdy z Kościołów ma w swych postanowieniach 
wewnętrznych, że nabożeństwa oraz inne praktyki religijne na Śląsku 
Cieszyńskim będą prowadzone w dwóch językach. Z tego względu każ-
dy czeski ewangelicki student teologii odbywa obowiązkowe praktyki 
na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Kazania są więc dwuję-
zyczne. Przykładowo w kościele ewangelicko-augsburskiego wyznania 
msza w języku polskim rozpoczyna się o 9.00, a msza czeskojęzyczna 
o 10.30; kolejność ta zmienia się w cyklu cotygodniowym108.

Członkowie mniejszości czeskiej są protestantami, należą do różnych 
parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce: w Zelowie, Beł-
chatowie, Kleszczowie, Łodzi, Warszawie a także w Gęsińcu. Najbardziej 
znaną parafią jest zelowska parafia ewangelicko-reformowana prowa-
dząca działalność duszpasterską, kaznodziejską i katechetyczną. Przy 
parafii działa przedszkole edukacyjne oraz Muzeum w Zelowie – Ośro-
dek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich, a jedną z form pracy młodzie-
ży jest udział w zajęciach zespołu „Zelowskie Dzwonki”. 

Oświata

Państwo czeskie, co do zasady, realizuje prawa członków polskiej 
diaspory do nauki. Mniejszość polska, jako jedyna ze wszystkich 
mniejszości, w pełnym zakresie korzysta z tych praw, włączając pra-
wo do zakładania jednostek oświatowych, w których jedynym językiem 
wykładowym jest język polski. Jednak z uwagi na niż demograficzny 
oraz minimalne limity uczniów niezbędne do utworzenia klasy liczba 
Polaków uczących się w Czechach systematycznie spada. W roku szkol-
nym 2010/2011 w Republice Czeskiej działało 27 przedszkoli z języ-
kiem polskim i 6 dwujęzycznych, w których uczyło się łącznie 734 dzie-
ci (ze średnią 20 dzieci na jedną grupę przedszkolną). Działalność 

107 Z danych Kongresu Polaków w 1991 r. ponad 57% Polaków mieszkających 
na Śląsku Cieszyńskim należało do Kościoła rzymskokatolickiego, a blisko 16% do Ślą-
skiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania, Poláci na Těšínsku, http://
www.polonica.cz/prezentace/index.php?h=126582787159724927 [03.04.2013].

108 M. Dyrčík, Religiozita polské menšiny na těšínském Slezsku, Univerzita Par-
dubice. Fakulta filozofická. Katedra religionistiky a filosofie, http://hdl.handle.
net/10195/28848, s. 23 [03.04.2013]. 
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edukacyjną prowadziło także 21 szkół podstawowych ze 112 klasami 
i 1633 uczniami, trzy szkoły średnie ogólnokształcące z 12 klasami 
i 412 uczniami oraz 2 średnie szkoły zawodowe z 77 uczniami109.

Prawo do nauki realizowane jest również w ten sposób, że polscy 
nauczyciele, a nadto osoby dorosłe mogą doskonalić swe umiejętno-
ści w utworzonym w 1995 r. Centrum Pedagogicznym dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, które jest 
instytucją doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego 
oraz współpracy europejskiej. 

Na niektórych czeskich uniwersytetach istnieją kierunki dla stu-
dentów władających językiem polskim. Przykładowo na Uniwersytecie 
Masaryka w Brnie uruchomione zostały studia polonistyczne zor-
ganizowane przez Instytut Slawistyki na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Masaryka. Możliwość studiowania języka polskiego 
stwarza także Uniwersytet w Brnie, Hradec Kralove, Ołomuńcu, 
Ostrawie, Pardubicach, Pilźnie i Pradze.

W dziedzinie oświaty, w której język polski został objęty szerokim za-
kresem ochrony, problemy dostrzeżone przez Komitet Ekspertów w jego 
pierwszym raporcie to: mała liczba uczniów uczęszczających do polskich 
szkół, mogąca powodować likwidację lub łączenie niektórych placówek, 
niezapewnienie w ramach programu szkolnego nauczania historii i kul-
tury mniejszości polskiej oraz niejasna sytuacja odnośnie do uruchomie-
nia szkoleń zawodowych i kursów dla dorosłych w języku polskim110. 

Pewne trudności pojawiały się także z dostępem do polskich pod-
ręczników111 oraz programem nauczania historii w czeskich szkołach, 
w którym niewiele informacji poświęca się Polsce, a zainteresowanie 
mniejszością polską jest minimalne112. 

Z uwagi na niewielką liczbę członków mniejszości brak jest da-
nych o istnieniu placówek oświatowych czeskiej mniejszości w Polsce113. 
Mimo to od września 2011 r. w parafii w Zelowie prowadzone są zajęcia 

109 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011, http://
www.mezikulturnidialog. cz/res/data/021/002354.pdf, s. 27–28 [03.04.2013].

110 Języki regionalne i mniejszościowe w Czechach, http://wyszehrad.com/czechy/
kultura/jezyki-mniejszosci#_ftnref1 [03.04.2013].

111 Third Report Submitted by the Czech Republic Pursuant to Article 25, Paragraph 2 of 
the Framework Convention for the Protection of National Minorities (received on 3 May 2010), 
ACFC/SR/III(2010)008 http://www.refworld.org/docid/4c7620042.html, s. 52 [03.04.2013].

112 Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, http://www.msz.gov.pl/pl/
polityka_zagraniczna/polonia/raport_o_sytuacji_polonii_i_polakow_za_granica/, s. 81 
[03.04.2013].

113 Projekt Rady Europy. RAPORT KRAJOWY. Edukacja językowa w Polsce. Język na-
rodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa 31 
grudnia 2005 r., http://www.lifelong-learning.pl/jezyki/Edukacjaj.pdf, s. 7–8 [03.04.2013].
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z języka czeskiego z dziećmi, które chodzą do przedszkola. Jest to wła-
ściwie zabawa językiem czeskim – dzieci uczą się czeskich wierszyków, 
rymowanek i piosenek. Zajęcia prowadzone są woluntarystycznie114.

środki masowego przekazu

Ocena działalności mediów musi uwzględniać specyfikę mniejszo-
ści polskiej. Jest ona bowiem środowiskiem skupionym geograficznie, 
w przeciwieństwie np. do Słowaków, którzy są mniejszością rozproszoną 
po całym terytorium Czech. Koncentracja taka przekłada się na dzia-
łalność mediów, ponieważ programy dotyczące mniejszości polskiej 
mogą być nadawane regionalnie. Trudno bowiem oczekiwać, że media 
ogólnopaństwowe będą emitować audycje dla odbiorców zamieszkują-
cych określone terytorium.

W 2011 r. Telewizja Czeska, a ściślej, regionalne studio czeskiej te-
lewizji publicznej w Ostrawie, nadawała 5–6-minutowy program Wia-
domości w języku polskim115. Jest on jednak emitowany jedynie raz 
w tygodniu. Należy więc uznać, że liczba programów w języku polskim 
w czeskiej telewizji publicznej jest zbyt mała, mimo że Telewizja Czeska 
w 2008 r. wyemitowała łącznie 607 programów dotyczących mniejszo-
ści narodowych trwających 244 godziny łącznie, co daje średnio 40 min 
dziennie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że polskie programy informa-
cyjne są regularnie obecne w prywatnych kanałach telewizyjnych. 

Radio Czeskie oddział w Ostrawie od 1945 r. emituje programy 
w języku polskim, nadawane codziennie od 7.00 do 8.00 (w niedzielę 
od 7.30 do 8.00), a prowadzą je dziennikarze mówiący płynnie po pol-
sku. W 2007 r. Radio Ostrava nadało dla Polaków 542 programy trwa-
jące 222 godziny, z kolei Radio Hradec Kralove emitowało 250 audycji 
o długości emisji ponad 60 godzin.

Za satysfakcjonujące z punktu widzenia praw mniejszości polskiej 
należy uznać dotacje do polskiej prasy116. Wszystkie funkcjonujące 

114 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszennia Czechów w Polsce za rok 2012 
na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 24 lutego 2013 roku, http://www.
czesi.org/ [03.04.2013].

115 Respondenci Komitetu Ekspertów Rady Europy zwracali uwagę, że często pro-
gram ten trwa nie więcej niż 4 minuty – zob. pkt 189 raportu: European Charter for 
Regional or Minority Languages Second Report of the Committee of Experts in Respect 
of the Czech Republic Item to be Prepared by the GR-J at its Meeting on 17 January 
2013, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2015289&Site=CM&BackColorInternet=C3C
3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D38 [03.04.2013].

116 Szczegółowe dane o polskich gazetach – zob. Analýza periodik vydávaných or-
ganizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozporu, 
przygotowana przez stowarzyszenie Media 007, http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/
Mensiny-media/analyza_casopisu.pdf [03.04.2013].
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w 2008 r. polskie periodyki (w tym trzy najważniejsze: „Głos Ludu 
– Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Nasza Gazetka” i „Zwrot”) 
otrzymały łącznie 7 mln 958 tys. CZK, najwięcej z 3 mln CZK budżetu 
na wszystkie periodyki mniejszości narodowych117. Z powyższych da-
nych wynika, że prawa członków mniejszości polskiej do uzyskiwania 
informacji w języku macierzystym są przestrzegane; poprawy wymaga 
jednak sytuacja w Telewizji Czeskiej.

Media publiczne w Polsce nie nadają audycji poświęconych mniej-
szości czeskiej. Sytuacja jej członków może być przedmiotem dyskusji 
w ramach programów dotyczących problematyki mniejszości w ogóle.

Działalność kulturalna

Mniejszości polskiej zagwarantowana została możliwość prowadze-
nia działalności kulturalnej. Należy przypomnieć, że władze czeskie 
w 2011 r. przewidziały w budżecie państwa 8 mln 629 tys. CZK na wspar-
cie programów kulturalnych poszczególnych mniejszości (z których wy-
korzystano 8 541 906 CZK). Środki te częściowo są rozdzielane przez 
Rządową Radę ds. Mniejszości Narodowych zgodnie z warunkami prze-
widzianymi w przywoływanym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
warunków i sposobu przyznawania dotacji z budżetu państwa na dzia-
łalność członków mniejszości narodowych oraz na wspieranie integracji 
członków społeczności romskiej. Niezależnie od powyższych środków, 
mniejszości mogą również ubiegać się o dotacje pozostające w dyspo-
zycji Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa 
Kultury. W 2011 r. Polska była liderem, gdy chodzi o wysokość pozy-
skanych dotacji. Z programów będących w dyspozycji Ministerstwa 
Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu mniejszość polska uzyskała najwię-
cej ze wszystkich mniejszości – aż 13 197 233 CZK118. Całkowita do-
tacja dla mniejszości polskiej w 2011 r. opiewała na kwotę ponad 
16 mln CZK119. Przykładowo, Kongres Polaków uzyskał dotacje na or-
ganizację zielonych szkół nad Bałtykiem, Centrum Dokumentacyjne 
Kongresu Polaków, projekt „Szkoła-język-przestrzeń” oraz projekt 
„Tacy jesteśmy 2011” na łączną kwotę 1 mln 9 tys. CZK. Dotacje dla pol-

117 Third Report Submitted by the Czech Republic Pursuant to Article 25, Para-
graph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (received 
on 3 May 2010), ACFC/SR/III(2010)008 http://www.refworld.org/docid/4c7620042.html, 
s. 37–38 [03.04.2013].

118 Największa liczebnie większość słowacka uzyskała 5 663 400 CZK.
119 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011, http://

www.mezikulturnidialog. cz/res/data/021/002354.pdf, s. 50 [03.04.2013].
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skich gazet („Głos Ludu”, „Nasza Gazetka” oraz „Zwrot”) wyniosły 
8 mln 653 tys. CZK, emisję polskojęzycznych programów telewizyjnych 
wsparto 350 tys. CZK, program kulturalnego wsparcia mniejszości pol-
skiej w 2011 r. został dofinansowany kwotą 2 211 233 CZK, szkolni-
ctwo 2 mln 333 tys. CZK. Ponad 50 tys. CZK przekazanych zostało tak-
że na zakup polskich książek w bibliotekach m.in. w miejscowościach 
Karviná, Ropice, Komomí Lhotka, Vendryně, Horní Suchá, Mosty 
u Jablunkova. Wsparcie działalności kulturalnej mniejszości polskiej 
jest widoczne i nie podlega kwestionowaniu, trzeba jednak odnotować, 
że od wielu lat środki budżetowe na wsparcie mniejszości w Czechach 
utrzymywane są na tym samym poziomie.

Działalność kulturalna mniejszości czeskiej koncentruje się w Sto-
warzyszeniu Czechów w Polsce oraz w zelowskiej Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Zelowie. Organizacja podejmuje szereg przedsięwzięć 
kulturalnych. Ze środków uzyskanych z dotacji Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji założono, administrowano i prowadzono stronę in-
ternetową Stowarzyszenia oraz wspierano działalność Ośrodka Kultury 
Czeskiej „Klubu Czeskiego”. Prowadzono także wypożyczalnię książek, 
filmów i muzyki czeskiej, prowadzono zajęcia tematyczne dla dzieci 
i młodzieży, zrealizowano pokaz filmów czeskich. Stowarzyszenie uzy-
skało dotację na działalność Klubu Czeskiego oraz na działalność sta-
tutową Stowarzyszenia.

Przeprowadzone badania prowadzą do kilku wniosków. Przede 
wszystkim obie mniejszości są społecznościami o odmiennej pozycji 
i różnych skalach problemów. Nieporównywalny charakter obu skupisk 
diaspory wynika z wielu względów. I tak, odmienne są ich historycz-
ne uwarunkowania. Polacy znaleźli się na terytorium Republiki Cze-
skiej na skutek politycznych rozstrzygnięć decydentów i wbrew danym 
o przynależności państwowej ludności, gdyż do Czech dołączone zostały 
tereny zamieszkane w większości przez obywateli polskich. Uwzględ-
niając dzieje terenów Śląska Cieszyńskiego, należy przyjąć, że Polacy 
są autochtonami. Czesi z kolei przybyli na ziemie polskie w obawie 
przed prześladowaniami ze strony działań Braci Czeskich. Mniejszość 
czeska w Polsce, poza tzw. Czeskim Kątkiem, ma charakter napływo-
wy, nie rdzenny. 

Różnice między obiema mniejszościami wiążą się także z jej geo-
graficznym rozmieszczeniem. Polacy w Republice Czeskiej są diasporą 
skupioną na obszarze Zaolzia, podczas gdy Czesi w Polsce to mniejszość 
rozproszona. Ta cecha wpływa na zdolność mniejszości do uzyskania 
wpływu na zarządzanie sprawami lokalnymi, co widać na przykładzie 
polskiej diaspory na Śląsku Cieszyńskim. Koncentracja ludności to 
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także ważki argument za określonym sposobem rozdziału programów 
telewizyjnych i radiowych, które można ograniczyć do zasięgu lokalne-
go, ale za to zwiększając czas emisji.

Zasadnicza różnica ma jednak charakter liczebny, Polacy to mniej-
szość licząca 39 tys. osób w Republice Czeskiej, druga pod wzglę-
dem większości społeczność narodowa, Czechów w Polsce jest prawie 
100 razy mniej – 386 osób według danych z 2002 r. Dane te przesądzają 
o faktycznej niemożliwości realizowania niektórych uprawnień przez 
mniejszość czeską. De facto Czesi w Polsce są niedostrzegani.

Analiza materiału prawnego pozwoliła również na stwierdzenie, 
że wiek XX przyniósł rozwój prawnej regulacji mniejszości narodo-
wych, zwłaszcza na szczeblu międzynarodowym oraz bilateralnym. 
Umiędzynarodowienie spraw mniejszości poprawiło ich sytuację, stwo-
rzyło nieznane wcześniej gwarancje praw jej członków, wprowadzi-
ło stały monitoring przestrzegania tych praw, wymusiło na prawach 
krajowych modyfikacje. Prawo polskie i czeskie gwarantuje członkom 
mniejszości określone uprawnienia. Formalnie rzecz ujmując, zakres 
tych praw jakkolwiek różni się między sobą, zasadzie odpowiadając 
standardom obecnych państw demokratycznych. Trzeba jednak odno-
tować szerszy zakres ochrony przez polską Konstytucję, która poręcza 
prawa mniejszościom jako takim, gwarantując określone uprawnienia 
proceduralne i instytucjonalne. 

Bogaty materiał empiryczny daje także podstawy do twierdzenia, 
że realizacja praw mniejszości polskiej w Republice Czeskiej w zasad-
niczej części jest gwarantowana, a w odniesieniu do niektórych praw 
jest wręcz wzorcowa, choć – co oczywiste – możliwe są udoskonalenia 
w pewnych obszarach. Największym problemem pozostaje kwestia ko-
mitetów ds. mniejszości w gminach i związany z ich działalnością proces 
wprowadzania dwujęzyczności w gminach. Realizacja praw Czechów 
w Polsce także zasługuje na aprobatę, choć oczywiście jej faktyczny wy-
miar jest nieporównywalnie mniejszy.
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Noty biograficzne autorów

Dariusz Górecki – profesor zw. dr hab., kierow-
nik Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Zakładu 
Polskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Jego dorobek naukowy obejmuje około 170 pozycji, w tym 5 monogra-
fii, 14 podręczników (współautorstwo, redakcja). Kilkanaście publikacji 
ukazało się poza granicami kraju (Czechy, Litwa, Słowacja, Ukraina, 
Włochy, Wielka Brytania).

Główny obszar zainteresowań naukowych stanowi historia polskie-
go prawa konstytucyjnego oraz komparatystyka prawno-konstytucyj-
na. Ekspert Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji i Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1993–1997. Pisał eksperty-
zy na zamówienie Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP, komi-
sji sejmowych oraz członków rządu.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (polskiej 
sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego), 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez trzy kadencje (II, III, IV) wy-
bierany był do Rady Miejskiej w Łodzi, gdzie pełnił funkcje przewodni-
czącego komisji. 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2007 (członek 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich). Przewodniczący Polsko-
-Litewskiej Grupy Parlamentarnej. 
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Olgierd Andrzej Górecki – doktor, adiunkt 
w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się 
na problematyce XIX i XX-wiecznego liberalizmu an-

glosaskiego oraz ciągłości ideologicznej liberalizmu konserwatywnego 
ze współczesnym libertarianizmem. Autor monografii Obrona państwa 
ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera. W la-
tach 2007–2013 współpracownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej 
im. Alexisa de Tocqueville`a.

Grzegorz Kulka – doktor nauk humanistycznych 
z zakresu historii oraz magister prawa. Adiunkt 
w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX 
i XX w. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego nauko-
wego zainteresowania obejmują historię parlamenta-

ryzmu i sądownictwa wojskowego II RP, dzieje emigracji polskiej XX w. 
oraz prawo konstytucyjne i europejskie. Autor publikacji w takich pe-
riodykach, jak: „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Dzieje Najnowsze” 
czy „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 
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Jerzy rychlik – doktor, absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego (w 1984 r.). Po zakończeniu stu-
diów rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie w 1993 r. na Wydziale Prawa 

i Administracji uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1988 r. 
pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk. W 1994 r. po uzyskaniu uprawnień konsularnych rozpoczął pra-
cę w służbie zagranicznej. W latach 1994–1997 był pierwszym polskim 
konsulem w Brześciu na Białorusi – tworzył tam placówkę konsularną 
oraz z racji sprawowanej funkcji dość ściśle współpracował z miejscową 
mniejszością polską. Następnie w okresie od marca 1997 do paździer-
nika 2001 r. był kierownikiem wydziału konsularnego Ambasady RP 
w Moskwie (tj. w moskiewskim okręgu konsularnym), sprawując rów-
nocześnie funkcję konsula RP w Erewaniu (Armenia). Podczas pracy 
w Moskwie współpracował z mniejszością polską na terenie tamtejszego 
okręgu konsularnego obejmującego terytorium europejskiej części Rosji, 
Syberii i Dalekiego Wschodu. Po zakończeniu pracy w Rosji z przerwa-
mi do 2005 r. pracował w MSZ jako radca ministra w Departamencie 
Konsularnym oraz Departamencie Prawno-Traktatowym. Obecnie 
kontynuuje pracę naukową w Instytucie Nauk Prawnych PAN i wyż-
szych uczelniach – m.in. w Uczelni Heleny Chodkowskiej, gdzie 
w latach 2010–2013 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Prawa 
i Administracji.
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Konrad Składowski – doktor, w 1995 r. ukończył 
studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego. W latach 1995–1999 był słuchaczem 
studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Konstytu-
cyjnego. Od 1999 r. jest zatrudniony na stanowisku 

adiunkta. W 2001 r. obronił pracę doktorską pt. Zasada równości w wy-
borach do Sejmu i Senatu III RP, nominowaną do nagrody Prezesa 
Rady Ministrów. Od 2001 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Polskiego Prawa Konstytucyjnego Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego. W jego zainteresowaniach badawczych dominuje tematyka 
prawa wyborczego i systemu konstytucyjnego Republiki Chorwacji. 
Jest autorem licznych publikacji w wielu opracowaniach naukowych, 
współautorem trzech podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego.

Jarosław Sułkowski – doktor, studia ukończył 
w 2003 r. i w tym samym roku rozpoczął studia dok-
toranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego. W październiku 2007 r. obronił 
pracę doktorską pt. Pozycja ustrojowoprawna partii 

politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 
2005–2008 pracował jako rzeczoznawca w Biurze Prawa i Ustroju Kan-
celarii Prezydenta RP. Od lutego 2008 r. zatrudniony jako radca orzecz-
nictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Zainteresowania badaw-
cze obejmują zasadę pluralizmu politycznego, zasady funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości oraz konstytucyjne środki ochrony wolności 
i praw w aspekcie prawnoporównawczym, sądownictwo konstytucyjne 
Królestwa Hiszpanii. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich 
w ORA w Warszawie. Od 2011 r. dwukrotny stypendysta V zadania pro-
jektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej WPiA – stypen-
dia dla młodych doktorów w projekcie Kształcenie kadr dla potrzeb ryn-
ku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk 
humanistyczno-społecznych UŁ.
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KONStYtUcJA rZecZYpOSpOLiteJ pOLSKieJ 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483)

Artykuł 6
1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i rów-

nego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu pol-
skiego, jego trwania i rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym 
za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kul-
turalnym.

Artykuł 13
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji od-

wołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk 
działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których pro-
gram lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i naro-
dowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu 
na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członko-
stwa. 

Artykuł 27
W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. 

Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających 
z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Artykuł 32
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, spo-

łecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Artykuł 35
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym 

do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju 
własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej 
kultury. 

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia wła-
snych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących 
ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu 
spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
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KONStYtUcJA repUBLiKi LiteWSKieJ
przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przepro-

wadzonym 25 października 1992 r.

Artykuł 25
Człowiek ma prawo do przekonań i swobody ich wyrażania.
Nikomu nie można utrudniać poszukiwania, otrzymywania i rozpo-

wszechniania informacji oraz idei.
Wolność wyrażania przekonań, otrzymywania i rozpowszechnia-

nia informacji nie może być ograniczona inaczej niż w drodze ustawy 
i jeżeli byłoby to konieczne dla ochrony zdrowia, honoru oraz godności 
człowieka, życia prywatnego, moralności lub ustroju konstytucyjnego.

Wolność wyrażania przekonań i rozpowszechniania informacji jest 
niepołączalna z działalnością przestępczą, szerzeniem nienawiści naro-
dowej, rasowej, religijnej i społecznej, przemocy i dyskryminacji, a tak-
że z oszczerstwem i dezinformacją. 

Artykuł 29
Wszyscy ludzie są równi wobec ustaw oraz sądu, innych instytucji 

państwowych lub funkcjonariuszy.
Niedozwolone jest ograniczanie praw człowieka lub ustanawianie 

przywilejów ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, 
położenie społeczne, wiarę, przekonania lub poglądy.

Artykuł 37
Obywatele należący do wspólnot narodowościowych mają prawo 

do pielęgnowania swego języka, kultury i obyczajów.

Artykuł 45
Wspólnoty narodowościowe obywateli zajmują się samodzielnie 

problemami swej kultury narodowej, oświaty, dobroczynności i wza-
jemnej pomocy. 

Wspólnoty narodowościowe są wspomagane przez państwo.
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KONStYtUcJA repUBLiKi BiAŁOrUś
z 15 marca 1994 r.

Artykuł 5
Partie polityczne i inne organizacje społeczne działające w ramach 

Konstytucji i ustaw Republiki Białorusi przyczyniają się do ustalenia 
i wyrażania woli politycznej obywateli i biorą udział w wyborach. 

Partie polityczne i inne organizacje społeczne mają prawo korzy-
stać z publicznych środków masowego przekazu, na zasadach określo-
nych w ustawach.

Zabrania się tworzenia i działalności partii politycznych oraz in-
nych stowarzyszeń obywateli, mających na celu zmianę ładu konstytu-
cyjnego drogą przemocy albo rozpowszechniających propagandę wojny, 
wywołujących konflikty na tle społecznym, narodowościowym, religij-
nym lub rasowym. 

Artykuł 14
Państwo reguluje stosunki pomiędzy socjalnymi, narodowościowy-

mi i innymi wspólnotami na zasadzie równości wobec prawa, poszano-
wania ich praw i interesów. 

Relacje w sferze społecznej i zawodowej między organami admini-
stracji państwowej, związków pracodawców i związków zawodowych są 
wykonywane na zasadach partnerstwa społecznego i współdziałania 
stron. 

Artykuł 15
Państwo odpowiada za ochronę dóbr historyczno-kulturalnych i du-

chowych, swobodny rozwoju kultur wszystkich grup narodowościowych 
zamieszkujących Republikę Białoruś.

Artykuł 22
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo bez jakiejkolwiek dys-

kryminacji do równej ochrony ich praw i interesów, gwarantowanych 
ustawowo. 

Artykuł 35
Państwo gwarantuje swobodę zrzeszania się, organizowania mityn-

gów, pochodów ulicznych, demonstracji i pikiet nie naruszających po-
rządku publicznego i praw innych obywateli Republiki Białoruś.

Zasady organizacji wymienionych imprez są określone ustawowo. 
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Artykuł 50
Każdy ma prawo do zachowania swojej tożsamości narodowej, jak 

również nikt nie może być zmuszony do określenia lub wskazania toż-
samości narodowej. 

Naruszenie godności narodowej jest karalne zgodnie z prawem. 
Każdy ma prawo do posługiwania się językiem ojczystym i wyboru 

języka porozumiewania się. Państwo gwarantuje na mocy prawa swo-
bodę wyboru języka wychowania i nauczania. 
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KONStYtUcJA UKrAiNY
uchwalona na piątej sesji Rady Najwyższej 

28 czerwca 1996 r.1 

Artykuł 10
Językiem państwowym na Ukrainie jest język ukraiński. Państwo 

zapewnia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie języka ukraińskiego 
we wszystkich sferach życia społecznego na całym terytorium Ukrainy. 
Na Ukrainie gwarantuje się swobodny rozwój, używanie i ochronę języ-
ka rosyjskiego oraz innych języków mniejszości narodowych Ukrainy. 
Państwo popiera naukę języków obcych umożliwiających porozumie-
wanie się między narodami. Możliwość stosowania różnych języków 
na Ukrainie gwarantuje konstytucja Ukrainy, a określa ustawa.

Artykuł 11
Państwo popiera konsolidację i rozwój narodu ukraińskiego, jego 

historyczną świadomość, tradycję, i kulturę, a także rozwój etniczny, 
kulturowy, językowy i religijny tożsamości wszystkich rdzennych ludów 
i mniejszości narodowych Ukrainy.

Artykuł 24
Obywatele mają jednakowe konstytucyjne prawa i wolności oraz są 

równi wobec prawa. Nie mogą istnieć przywileje lub ograniczenia z po-
wodu rasy, koloru skóry, przekonań politycznych, religijnych i innych, 
płci, pochodzenia etnicznego i społecznego, stanu posiadania, miejsce 
zamieszkania, z powodu języka czy z innych powodów. Zapewnia się 
równość praw kobiety i mężczyzny: nadając kobietom równe z mężczy-
znami możliwości w działalności społeczno-politycznej i kulturalnej, 
w zdobyciu wykształcenia i przygotowania zawodowego, w pracy i wy-
nagrodzeniu za nią; nadając specjalne prawa dotyczące ochrony pra-
cy i zdrowia kobiet, ulgi emerytalne; tworząc warunki umożliwiające 
kobietom pogodzenie pracy z macierzyństwem; dając prawną ochronę, 
materialną i moralną, wspierającą macierzyństwo i dzieciństwo, wli-
czając w to płatne urlopy i inne ulgi dla kobiet brzemiennych i matek.

Artykuł 53
Każdemu przysługuje prawo do wykształcenia. Ogólne wykształce-

nie średnie jest objęte powszechnym obowiązkiem szkolnym. Państwo 
zapewnia: dostęp i bezpłatną opiekę przedszkolną, ogólne wykształcenie 
średnie, wykształcenie zawodowo-techniczne i wyższe w państwowych 

1 „Uriadowyj Kurier”, 13 VII 1996, No 129–130, tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.
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i komunalnych instytucjach nauczania; rozwój przedszkoli, wykształ-
cenia średniego, pomaturalnego, zawodowo-technicznego, wyższego 
i podyplomowego, różnych form nauki; udzielanie stypendiów i ulg 
państwowych dla uczniów i studentów. Obywatele mają prawo do bez-
płatnego wyższego wykształcenia w państwowych i komunalnych in-
stytucjach nauczania, do których są przyjmowani na zasadzie konkur-
su. Obywatelom należącym do mniejszości narodowych gwarantuje się, 
zgodnie z ustawą, prawo do nauki w języku ojczystym lub nauki języka 
ojczystego w państwowych i komunalnych instytucjach nauczania albo 
w ośrodkach kultury narodowej.
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UcHWAŁA
Prezydium Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 

o ogłoszeniu

KArtY pODStAWOWYcH prAW i WOLNOści
jako części porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej

Prezydium Czeskiej Rady Narodowej postanowiło:

Prezydium Czeskiej Rady Narodowej ogłasza  
KARTĘ PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI  

jako część porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej1.

KArtA pODStAWOWYcH prAW i WOLNOści

Artykuł 3 
(1) Podstawowe prawa i wolności gwarantuje się wszystkim bez 

różnicy płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary i religii, poglądów poli-
tycznych i innych, pochodzenia narodowego i społecznego, przynależno-
ści do mniejszości narodowościowej lub etnicznej, majątku, urodzenia 
lub pozycji. 

(2) Każdy ma prawo swobodnie decydować o swojej narodowości. 
Zabrania się jakiegokolwiek wpływania na tę decyzję, jak również 
wszelkich form nacisku zmierzającego do wynarodowienia. 

(3) Nikomu nie wolno pomniejszać prawa do korzystania z jego 
podstawowych praw i wolności. 

rozdział trzeci 

prAWA MNieJSZOści NArODOWOściOWYcH 
i etNicZNYcH 

Artykuł 24
Nikomu nie może szkodzić przynależność do jakiejkolwiek mniej-

szości narodowościowej lub etnicznej. 

Artykuł 25
(1) Obywatelom tworzącym mniejszości narodowościowe lub et-

niczne poręcza się wszechstronny rozwój, zwłaszcza prawo do wspól-
nego z innymi członkami mniejszości rozwijania własnej kultury, 

1 Tekst uchwały i tekst Karty został ogłoszony w „Sbírka zákonů České Republi-
ky” 1993, č. 1. 
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do rozpowszechniania i otrzymywania informacji w języku macierzy-
stym i zrzeszania się w zrzeszeniach narodowościowych. Szczegóły 
określa ustawa. 

(2) Obywatelom należącym do mniejszości narodowościowych i et-
nicznych poręcza się także na zasadach określonych w ustawie: 

a) prawo do pobierania nauki w ich języku, 
b) prawo używania własnego języka w stosunkach urzędowych, 
c) prawo do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 

mniejszości narodowościowych i etnicznych. 

Artykuł 37 
(1) Każdy ma prawo odmówić zeznań, które by ściągnęły na niego 

lub osobę bliską niebezpieczeństwo odpowiedzialności karnej. 
(2) Każdy ma prawo do pomocy prawnej w postępowaniu przed są-

dami, innymi organami państwowymi lub organami administracji pu-
blicznej i to od początku postępowania. 

(3) Wszyscy uczestnicy postępowania są równi. 
(4) Kto oświadczy, że nie włada językiem, w jakim toczy się postę-

powanie, ma prawo do tłumacza. 
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trAKtAt
między rzecząpospolitą polską a republiką Litewską  

o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy,
sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.

(Dz.U. z dnia 20 lutego 1995 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 kwietnia 1994 r. został sporządzony w Wilnie Traktat 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy w następującym brzmieniu:

trAKtAt

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską 
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy

Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska, nazywane dalej 
Układającymi się Stronami,

– kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, 
Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
Paryskiej Karty Nowej Europy oraz dokumentów wielostronnej współ-
pracy ogólnoeuropejskiej,

– dążąc do wniesienia swego wkładu do procesu integracji Europy 
i świadome wspólnoty ich interesów oraz swojej współodpowiedzialno-
ści za pokój, bezpieczeństwo, porozumienie i współpracę w demokra-
tycznej, wolnej i szanującej prawa człowieka Europie,

– doceniając znaczenie stosunków polsko-litewskich dla cało-
kształtu współpracy w Europie Środkowej, regionie bałtyckim i na 
całym kontynencie europejskim oraz deklarując wolę współdziałania 
na płaszczyźnie dwustronnej, jak i w ramach organizacji i instytucji 
międzynarodowych, jak również w celu rozwoju wszechstronnej współ-
pracy w regionie bałtyckim,

– pomne złożoności historii naszych narodów oraz wielowiekowej 
bliskości Polaków i Litwinów, biorąc pod uwagę możliwości odmiennego 
rozumienia wspólnej historii przez oba narody,

– podkreślając, że świadomość dobrych i złych kart z historii na-
szych państw ma służyć utrwalaniu wzajemnego zrozumienia pomię-
dzy narodami polskim i litewskim w jednoczącej się demokratycznej 
Europie,
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– wyrażając żal z powodu konfliktów między obydwoma państwa-
mi po zakończeniu I wojny światowej, kiedy po długotrwałej niewoli 
Polacy i Litwini przystępowali do budowy nowego, niepodległego życia, 
oraz potępiając używanie przemocy, które się zdarzało w stosunkach 
wzajemnych obu narodów,

– ubolewając z powodu tragedii i ogromu strat, jakie dotknęły na-
sze narody za sprawą systemów totalitarnych w XX wieku,

– uroczyście potwierdzając wzajemnie integralność, dziś i w przy-
szłości, swoich aktualnych terytoriów ze stolicami w Warszawie 
i w Wilnie, niezależnie od procesu kształtowania się ich granic w prze-
szłości,

– uwzględniając fakt, że mieszkający od wieków na terytorium oby-
dwu państw Polacy i Litwini wnosili i wnoszą trwałe wartości do kul-
tury obu narodów i państw, jak również mają istotny wkład w rozwój 
kultury europejskiej,

– pojmując, że odzyskanie niepodległości przez oba państwa i na-
rody nakłada na nas obowiązek śmiałego myślenia o przyszłości,

– dążąc do wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków 
i przyjaznej współpracy, w oparciu o zasadę dobrosąsiedztwa, uzgodni-
ły, co następuje:

Artykuł 1
Układające się Strony kształtują swoje stosunki w duchu wzajem-

nego szacunku, zaufania, równouprawnienia i dobrosąsiedztwa, opie-
rając się na prymacie prawa międzynarodowego, a szczególnie na za-
sadach poszanowania suwerenności, nienaruszalności granic, zakazu 
agresji zbrojnej, integralności terytorialnej, nieingerencji w sprawy we-
wnętrzne oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód.

Artykuł 2
1. Układające się Strony uznają istniejącą między nimi i wytyczo-

ną w terenie granicę za nienaruszalną oraz zobowiązują się wzajemnie 
do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i integralności tery-
torialnej.

2. Strony potwierdzają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń 
terytorialnych i roszczeń takich nie będą miały również w przyszłości.

Artykuł 3
1. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz odpowiednimi 

dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
Układające się Strony zobowiązują się rozwiązywać swoje spory 
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wyłącznie środkami pokojowymi i potwierdzają, że powstrzymają się 
od użycia siły lub groźby jej użycia w stosunkach wzajemnych.

2. Żadna ze Stron nie dopuści, aby z jej terytorium państwo trzecie 
lub państwa trzecie dokonały aktu agresji przeciw drugiej Stronie.

3. Każda ze Stron gwarantuje, że działalność jej sił zbrojnych na jej 
terytorium będzie zgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych, Aktem koń-
cowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryską 
Kartą Nowej Europy i innymi dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie.

Artykuł 4
1. Stosownie do postanowień odpowiednich dokumentów Konferen-

cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Układające się Strony będą 
współdziałać w celu utrzymania i umocnienia bezpieczeństwa na kon-
tynencie europejskim.

2. Strony będą wprowadzać w życie uzgodnione ogólnoeuropejskie 
środki umacniania zaufania i bezpieczeństwa. W razie potrzeby Strony 
uzgodnią dodatkowe środki tego rodzaju.

3. Strony szczególną uwagę poświęcą sprawom umocnienia bezpie-
czeństwa oraz środkom zaufania w regionie Bałtyku.

Artykuł 5
1. Układające się Strony będą aktywnie wspierać proces rozbroje-

nia jądrowego, chemicznego i biologicznego. Strony uważają, że reduk-
cja zbrojeń do poziomu niezbędnej wystarczalności do obrony oraz wy-
konanie Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie będą 
prowadziły do utrwalenia stabilności i bezpieczeństwa w Europie.

2. Zgodnie z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, 
Strony będą współdziałać na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu tej 
broni w świecie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej.

3. Strony podejmą środki w celu zagwarantowania kontroli ekspor-
tu towarów i technologii, które służą celom pokojowym, lecz mogą być 
wykorzystane do produkcji broni, o których mowa w ustępach 1 i 2.

4. Strony będą układać swoje stosunki w dziedzinie wojskowości 
na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł 6
1. W przypadku powstania sporu lub sytuacji, które zdaniem jed-

nej z Układających się Stron mogą zagrażać lub zagrażają utrzymaniu 
pokoju lub bezpieczeństwa w świecie albo naruszają pokój międzyna-
rodowy lub bezpieczeństwo, w szczególności, gdy taki spór lub sytu-
acja dotyczy obu Stron, Strony niezwłocznie przeprowadzą stosowne 



221

konsultacje w celu poszukiwania możliwych środków uregulowania 
sporu lub powstałej sytuacji, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

2. W razie gdyby państwo trzecie lub państwa trzecie dokonały zbroj-
nej napaści na jedną ze Stron, druga Strona zobowiązuje się nie udzie-
lać jakiejkolwiek pomocy i poparcia takiemu państwu lub państwom 
przez cały czas trwania konfliktu zbrojnego oraz będzie działać na rzecz 
uregulowania tego konfliktu, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych 
i dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Artykuł 7
1. W ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego i innych organiza-

cji i instytucji regionu bałtyckiego Układające się Strony będą tworzyć 
sprzyjające warunki dla rozwoju współpracy i dobrego sąsiedztwa w tej 
części Europy.

Artykuł 8
1. Układające się Strony będą rozwijać regularne kontakty między 

organami państwowymi. Będą w szczególności tworzyć sprzyjające wa-
runki dla rozwoju współpracy międzyparlamentarnej.

2. Spotkania szefów państw i rządów będą odbywać się z reguły co-
rocznie, a także w każdym przypadku, kiedy Strony uznają to za celo-
we.

3. Ministrowie Spraw Zagranicznych będą odbywać regularne kon-
sultacje w sprawach będących przedmiotem zainteresowania obu Stron.

4. W razie potrzeby Strony w oparciu o obustronne porozumienie 
mogą powołać dwustronne komisje w celu rozwiązania wzajemnie inte-
resujących kwestii.

Artykuł 9
1. Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie ko-

rzystnej współpracy gospodarczej, w tym handlowej, opartej na zasa-
dach rynkowych, i zapewnią dogodne warunki dla takiej współpracy, 
z uwzględnieniem ochrony inwestycji, technologii, praw patentowych 
i autorskich, oraz wprowadzą odpowiednie uregulowania prawne w za-
kresie przepływu kapitałów, siły roboczej, towarów i usług.

2. Strony będą ułatwiać rozwój współpracy przedsiębiorstw pań-
stwowych i prywatnych oraz innych podmiotów gospodarczych. W szcze-
gólności będą popierać rozwój kooperacji inwestycyjnej i kapitałowej 
przedsiębiorstw polskich i litewskich, wykorzystując w pełni wszyst-
kie dostępne środki promocji. Szczególna uwaga będzie skierowana 
na współpracę małych i średnich przedsiębiorstw.
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3. Strony będą dokonywać wymiany doświadczeń oraz udzielać so-
bie pomocy szkoleniowej i innej w procesie budowania i doskonalenia 
gospodarki rynkowej.

4. Strony będą rozwijać i ułatwiać współpracę naukową i technicz-
ną między obydwoma państwami w celach pokojowych na zasadach 
równouprawnienia i wzajemnych korzyści, uwzględniając możliwości 
nowoczesnej nauki i techniki.

Artykuł 10
1. Układające się Strony przywiązują duże znaczenie do wzajem-

nie korzystnej współpracy między gminami, miastami i innymi jednost-
kami administracyjno-terytorialnymi oraz regionami, w szczególności 
na obszarach przygranicznych. Strony będą ułatwiać i popierać tę współ-
pracę we wszystkich dziedzinach zarówno w stosunkach dwustronnych, 
jak i przez udział w Radzie Państw Morza Bałtyckiego i Związku Miast 
Bałtyckich.

2. We współpracy, o której mowa w ustępie 1, Strony kierują się 
w szczególności odpowiednimi konwencjami Rady Europy. Strony będą 
dążyć do włączenia tej współpracy do działalności odpowiednich insty-
tucji europejskich.

3. Strony powołają wspólną dwustronną Komisję do Spraw Współ-
pracy Transgranicznej. W tym celu zostanie zawarta odpowiednia umo-
wa.

4. Strony zwiększą liczbę przejść granicznych, zmodernizują przej-
ścia istniejące i drogi dojazdowe do nich oraz dołożą starań dla uspraw-
nienia i przyspieszenia na zasadzie wzajemności odpraw celnych, 
granicznych oraz dalszego rozwoju współpracy właściwych organów ad-
ministracji.

5. Strony są zgodne co do tego, że w warunkach postępującej in-
tegracji państw Europy istnieje konieczność uzgadniania polityki po-
szczególnych państw w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w szcze-
gólności między państwami bezpośrednio sąsiadującymi.

Artykuł 11
1. Układające się Strony będą współpracować w celu doskonale-

nia wzajemnych i tranzytowych połączeń transportowych i związanej 
z nimi infrastruktury we wszystkich dziedzinach transportu, łącznie 
z transportem rurociągowym oraz liniami energetycznymi.

2. Strony będą podejmować kroki na rzecz modernizacji i doskona-
lenia połączeń telekomunikacyjnych, w szczególności połączeń telefo-
nicznych, teleksowych i elektronicznego przekazywania danych.
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3. Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie transportu i łącz-
ności tak w Europie, jak i w innych częściach świata. Ich właściwe or-
gany będą zawierać odrębne umowy w tym zakresie, odpowiadające 
standardom i normom międzynarodowym.

Artykuł 12
1. Układające się Strony będą współdziałać w dziedzinie ochrony 

środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych celem 
zapewnienia wzajemnego i trwałego bezpieczeństwa ekologicznego. 
Będą rozwijać, wspierać i stwarzać warunki dla poprawy i utrwalenia 
dobrej jakości środowiska, w tym w szczególności wód, powietrza, gle-
by i lasów oraz ochrony fauny i flory, zwłaszcza na obszarach przygra-
nicznych. Strony będą stosować środki zapobiegawcze w celu unikania 
zanieczyszczeń transgranicznych, zwłaszcza chemicznych i promienio-
twórczych, i będą dążyć do skutecznego ograniczania i likwidacji tych 
zanieczyszczeń. Będą one także współpracować przy stosowaniu i roz-
woju ekologicznie czystych produkcji i technologii.

2. Strony będą wzajemnie ostrzegać się o mogącym nastąpić za-
nieczyszczeniu środowiska drugiej Strony oraz współdziałać i udzielać 
sobie wzajemnej pomocy w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń 
ekologicznych na obszarach przygranicznych.

3. Strony będą uczestniczyć w tworzeniu skoordynowanej współ-
pracy i strategii ochrony środowiska w regionie, w Europie i na świecie.

4. Właściwe organy obu Stron zawrą szczegółowe umowy dotyczące 
bezpieczeństwa i współpracy ekologicznej, zgodnie ze standardami mię-
dzynarodowymi.

Artykuł 13
1. Układające się Strony zobowiązują się do poszanowania między-

narodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszo-
ści narodowych, w szczególności zawartych w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, w Międzynarodowych paktach praw człowieka, w od-
powiednich dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, a także w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, wraz z protokołami dodatkowymi, przyjętymi 
przez obie strony.

2. Osoby należące do mniejszości polskiej w Republice Litewskiej, 
czyli osoby posiadające obywatelstwo litewskie, które są polskiego po-
chodzenia albo przyznają się do narodowości, kultury lub tradycji pol-
skiej oraz uznają język polski za swój język ojczysty, a także osoby na-
leżące do mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli osoby 
posiadające obywatelstwo polskie, które są litewskiego pochodzenia 
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albo przyznają się do narodowości, kultury lub tradycji litewskiej 
oraz uznają język litewski za swój język ojczysty, mają prawo indywidu-
alnie lub wespół z innymi członkami swej grupy do swobodnego wyra-
żania, zachowania i rozwijania swej tożsamości narodowej, kulturowej, 
językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i przy zachowa-
niu pełnej równości wobec prawa.

3. Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej 
jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego przez osobę i że nie 
mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne następstwa. Nikt nie 
może być zmuszony do udowodnienia swej narodowości ani do jej wyrze-
czenia się.

Artykuł 14
Układające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w artyku-

le 13 ustęp 2 mają w szczególności prawo do:
– swobodnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej 

w życiu prywatnym i publicznie,
– dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wy-

miany oraz posiadania własnych środków masowego przekazu,
– uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania na-

uki w tym języku,
– zgodnego z prawem krajowym zakładania i utrzymywania wła-

snych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń, w szczególności kultu-
ralnych, religijnych i oświatowych, w tym szkół wszystkich szczebli, 
które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady finansowe i inne, z kra-
ju i z zagranicy, jak również o pomoc publiczną, oraz uczestniczenia 
w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,

– wyznawania i praktykowania swojej religii, w tym nabywania, 
posiadania i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadze-
nia oświatowej działalności religijnej w języku mniejszości narodowej,

– ustanawiania i utrzymywania nie zakłóconych kontaktów mie-
dzy sobą w obrębie swego kraju, jak również kontaktów poprzez granicę 
z obywatelami innych państw, z którymi łączy ich wspólne pochodzenie 
narodowe,

– używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszo-
ści narodowej; szczegółowe regulacje dotyczące pisowni imion i nazwisk 
zostaną określone w odrębnej umowie,

– uczestniczenia w życiu publicznym bezpośrednio lub za pośred-
nictwem swobodnie wybranych przedstawicieli na szczeblu władz pań-
stwowych i lokalnych oraz dopuszczenia do służby publicznej na równi 
z innymi obywatelami.
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Artykuł 15
Układające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsa-

mość narodową, kulturową, językową i religijną osób wymienionych 
w artykule 13 ustęp 2 oraz tworzyły warunki jej rozwijania.

Strony w szczególności:
– rozważą dopuszczenie używania języków mniejszości narodo-

wych przed swymi urzędami, szczególnie zaś w tych jednostkach ad-
ministracyjno-terytorialnych, w których dużą część ludności stanowi 
mniejszość narodowa,

– zapewnią mniejszościom narodowym dostęp do publicznych 
środków masowego przekazu,

– zapewnią odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości 
narodowej i pobierania nauki w tym języku w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i średnich,

– będą podejmować niezbędne środki dotyczące ochrony tożsamo-
ści mniejszości narodowej po należytej konsultacji, łącznie z kontakta-
mi z organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w arty-
kule 13 ustęp 2,

– będą uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w arty-
kule 13 ustęp 2 w związku z nauczaniem historii i kultury w placów-
kach oświatowych,

– powstrzymają się od jakichkolwiek działań mogących dopro-
wadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej wbrew ich woli 
oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi powstrzymają się 
od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obsza-
rach zamieszkałych przez mniejszości narodowe.

Artykuł 16
1. Żadne z postanowień przewidzianych w artykule 14 nie może 

być interpretowane jako dające prawo do prowadzenia jakiejkolwiek 
działalności lub dokonania jakichkolwiek działań sprzecznych z Kartą 
Narodów Zjednoczonych, zasadami prawa międzynarodowego, szczegól-
nie z zasadą poszanowania integralności terytorialnej państwa oraz do-
kumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

2. Każda osoba należąca do mniejszości narodowej polskiej 
w Republice Litewskiej oraz litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej po-
winna być jak każdy obywatel lojalna wobec państwa swego zamiesz-
kania, kierując się obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego 
państwa.

Artykuł 17
Układające się Strony gwarantują osobom stale zamieszkują-

cym na ich terytorium, a posiadającym obywatelstwo drugiej Strony, 
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wszystkie prawa człowieka, które są przyznawane takim osobom zgod-
nie z powszechnie uznawanymi zasadami i szczegółowymi normami 
prawa międzynarodowego oraz prawami państwa, w którym osoby te 
stale mieszkają.

Artykuł 18
1. Układające się Strony otoczą szczególną opieką znajdujące się 

na ich terytoriach miejsca i dobra kultury świadczące o wydarzeniach 
historycznych oraz osiągnięciach i tradycjach kulturalnych i nauko-
wych drugiej Strony oraz będą działać na rzecz ich obiegu kulturalne-
go oraz zapewnią należytą ochronę prawną, materialną i inną, a także 
zapewnią do nich swobodny i nieskrępowany dostęp lub zadbają o taki 
dostęp w przypadkach, gdy jego zapewnienie nie należy do kompetencji 
państwa.

2. Strony dołożą starań w celu odszukania, zidentyfikowania 
i zwrotu dóbr kultury, które zostały wywiezione z terytorium drugiej 
Strony z naruszeniem norm międzynarodowych.

3. Strony powołają pełnomocników rządów Stron w celu realizacji 
zadań określonych w ustępach 1 i 2.

Artykuł 19
1. Układające się Strony będą działać na rzecz rozwoju współpracy 

pomiędzy różnymi rodzajami szkół i szkół wyższych oraz między insty-
tutami naukowymi, między innymi poprzez wymianę uczniów, studen-
tów i stypendystów.

2. Strony będą uznawać okresy studiów i dyplomy szkół i szkół 
wyższych różnego szczebla oraz tytuły naukowe.

Artykuł 20
1. Układające się Strony potwierdzają swą gotowość do umożli-

wienia wszystkim zainteresowanym osobom pełnego dostępu do języ-
ka i kultury drugiej Strony i będą popierać odpowiednie państwowe 
oraz prywatne inicjatywy i instytucje.

2. Strony będą popierać upowszechnianie literatury drugiej Strony 
zarówno w języku oryginału, jak i w przekładzie.

3. Strony opowiadają się za rozszerzeniem możliwości nauki języ-
ka drugiej Strony w szkołach, szkołach wyższych i innych placówkach 
oświatowych. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możli-
wości studiów polonistycznych i lituanistycznych w szkołach wyższych 
drugiej Strony.
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4. Strony będą współpracować w delegowaniu pracowników dydak-
tycznych i naukowych, w ich kształceniu i doskonaleniu zawodowym 
i naukowym oraz we wzajemnym udostępnianiu pomocy naukowych.

5. Strony będą wspierały działalność wspólnych komisji do spraw 
podręczników szkolnych.

Artykuł 21
1. Każda z Układających się Stron będzie dążyć do ułatwiania roz-

powszechniania prasy, książek i przekazów audiowizualnych drugiej 
Strony. Strony będą rozwijały współpracę w dziedzinie radiofonii i tele-
wizji oraz między agencjami prasowymi, przyczyniając się w ten sposób 
do obiektywnego i wyczerpującego informowania o życiu społeczeństw 
obu Stron. Szczegółowe warunki współpracy określą odrębne umowy.

2. Dla promowania narodowego dorobku i osiągnięć w dziedzinie 
kultury, nauki i oświaty, a także dla wspomagania współpracy w tych 
dziedzinach Strony powołają ośrodki kultury i informacji, odpowiednio 
polski na Litwie i litewski w Polsce.

3. Strony będą udzielać poparcia rozwojowi kontaktów między oby-
watelami obu Stron, współpracy między organizacjami społecznymi, 
partiami politycznymi, związkami zawodowymi, kościołami i związka-
mi wyznaniowymi, organizacjami sportowymi, fundacjami oraz innymi 
organizacjami i zrzeszeniami społecznymi.

4. Ze względu na szczególną rolę młodego pokolenia w kształtowa-
niu wzajemnych stosunków w porozumieniu narodów obu państw rządy 
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej zawrą umowę o współ-
pracy i wzajemnej wymianie młodzieży.

Artykuł 22
1. Układające się Strony będą popierać wszechstronną współpra-

cę w dziedzinie ochrony zdrowia i higieny sanitarnej, w szczególności 
w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób cywilizacyjnych i zakaź-
nych.

2. Strony będą dążyć do ścisłego współdziałania w dziedzinie sto-
sunków pracy, ubezpieczeń i opieki społecznej.

Artykuł 23
1. Każda z Układających się Stron zobowiązuje się do zachowania 

i objęcia ochroną prawną oraz utrzymania zgodnego z prawem mię-
dzynarodowym i zwyczajami narodowymi i religijnymi, wojskowych 
i cywilnych cmentarzy, grobów, miejsc pochówku, wraz z pomnikami, 
oraz innych miejsc i obiektów pamięci znajdujących się obecnie lub 
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w przyszłości odkrytych na jej terytorium, stanowiących przedmiot czci 
i pamięci obywateli drugiej Strony.

2. Obywatele obu Stron będą mieć zapewnione dostęp oraz możli-
wości opieki nad grobami, cmentarzami oraz miejscami pochówku i pa-
mięci rodaków, które znajdują się na terytorium drugiej Strony.

3. Strony będą współdziałać w ustalaniu i rejestracji miejsc po-
chówku obywateli drugiej Strony na swoim terytorium.

Artykuł 24
1. Układające się Strony będą na podstawie odrębnych umów two-

rzyć warunki dla obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych, 
karnych i administracyjnych.

2. Strony będą współpracować w zwalczaniu zorganizowanej prze-
stępczości, terroryzmu, przestępczości gospodarczej, nielegalnego han-
dlu narkotykami i bronią oraz nielegalnego handlu dziełami sztuki, 
naruszeń bezpieczeństwa cywilnej żeglugi powietrznej i morskiej, wy-
twarzania i wprowadzania do obiegu fałszywych środków płatniczych, 
a także nielegalnej migracji.

Artykuł 25
Traktat niniejszy nie narusza praw i obowiązków określonych w umo-

wach dwustronnych i wielostronnych, które każda z Układających się 
Stron zawarła z innymi państwami.

Artykuł 26
Niniejszy traktat będzie zarejestrowany w Sekretariacie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów 
Zjednoczonych.

Artykuł 27
1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu 

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
2. Niniejszy traktat zostaje zawarty na okres 15 lat. Jego ważność 

ulega następnie automatycznemu przedłużeniu na okresy pięcioletnie, 
o ile żadna ze stron nie wypowie go, w drodze notyfikacji, najpóźniej 
na rok przed upływem danego okresu obowiązywania.

Sporządzono w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r. w dwóch egzempla-
rzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty 
mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oświadczam, że:
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– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z po-
stanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
– będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 23 listopada 1994 r.
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trAKtAt
między rzecząpospolitą polską a republiką Białoruś  

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,
podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.

(Dz.U. z dnia 9 grudnia 1993 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 23 czerwca 1992 r. w Warszawie został podpisany między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś Traktat o dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy w następującym brzmieniu:

trAKtAt

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Rzeczpospolita Polska i Republika Białoruś, zwane dalej „Umawia-
jącymi się Stronami”, kierując się celami i zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych, Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie, Paryskiej Karty dla Nowej Europy, jak również in-
nych dokumentów współpracy europejskiej, świadome swej odpowie-
dzialności za pokój i bezpieczeństwo w świecie, pragnąc wnieść wkład 
w budowę sprawiedliwego i pokojowego ładu w Europie, potwierdza-
jąc poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasad 
demokracji, sprawiedliwości i tolerancji, stanowiących niezbywalny 
element dziedzictwa europejskiego, doceniając znaczenie przyjaznych 
stosunków polsko-białoruskich dla umocnienia zaufania i współpracy 
na kontynencie europejskim, a w szczególności w Europie Środkowej 
i Wschodniej, biorąc pod uwagę, że Polska i Białoruś mają w dużej 
mierze wspólną historię, której najlepszą tradycją jest współistnienie 
i wzajemne wzbogacanie kultur, uwzględniając etniczną i kulturową 
bliskość narodów polskiego i białoruskiego, uwzględniając fakt, że Pola-
cy i Białorusini, mieszkający na terytoriach obydwu Umawiających się 
Stron, wnoszą istotny wkład w rozwój obu Państw i kultury obu naro-
dów, dążąc do umocnienia podstaw dobrosąsiedzkiej współpracy mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, a także do pogłębia-
nia wzajemnego zrozumienia między narodami polskim i białoruskim, 
uzgodniły, co następuje:
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Artykuł 1 
Umawiające się Strony kształtują swoje stosunki jako zaprzy-

jaźnione Państwa w duchu wzajemnego szacunku, dobrosąsiedztwa 
i partnerstwa. Kierują się zasadami suwerennej równości, niestosowa-
nia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalności granic, integralności 
terytorialnej, pokojowego rozstrzygania sporów, nieingerencji w spra-
wy wewnętrzne, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód 
oraz prawa narodów do samostanowienia.

Artykuł 2 
Umawiające się Strony potwierdzają istniejącą między nimi grani-

cę, uważają tę granicę za nienaruszalną i stwierdzają, że nie mają i nie 
będą mieć w przyszłości wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych.

Artykuł 3 
Umawiające się Strony zobowiązują się umacniać europejskie me-

chanizmy bezpieczeństwa, stabilności i współpracy na podstawie Aktu 
końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Pary-
skiej Karty dla Nowej Europy, innych dokumentów Konferencji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie oraz Traktatu o konwencjonalnych 
siłach zbrojnych w Europie.

Artykuł 4 
Umawiające się Strony będą wspierać proces rozbrojenia w dzie-

dzinie broni jądrowej, chemicznej i innych rodzajów broni masowej za-
głady oraz broni konwencjonalnej. Będą one także dążyć do dalszego 
ograniczenia sił zbrojnych i zbrojeń w Europie do stopnia wystarczają-
cego do obrony oraz umacniać środki budowy zaufania i bezpieczeństwa 
w sferze militarnej.

Artykuł 5 
Zgodnie z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Uma-

wiające się Strony będą współpracować na rzecz nierozprzestrzenia-
nia tej broni, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Będą 
one współdziałać w celu zagwarantowania kontroli eksportu towarów 
i technologii, które służą celom pokojowym, lecz mogą być wykorzysta-
ne do produkcji broni masowej zagłady.

Artykuł 6 
Umawiające się Strony zobowiązują się, zgodnie z Kartą Na-

ro dów Zjednoczonych i odpowiednimi dokumentami Konferencji 
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Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do rozstrzygania sporów mo-
gących powstać między nimi wyłącznie środkami pokojowymi.

Artykuł 7 
1. Umawiające się Strony wyrzekają się użycia siły lub groźby jej 

użycia we wzajemnych stosunkach.
2. Żadna z Umawiających się Stron nie pozwoli, aby jej teryto-

rium było wykorzystywane przez państwo trzecie lub państwa trzecie 
w celach zbrojnej agresji lub wrogiej działalności przeciwko drugiej 
Umawiającej się Stronie.

3. W razie gdyby państwo trzecie lub państwa trzecie dokonały na-
paści zbrojnej na jedną z Umawiających się Stron, druga Umawiająca się 
Strona zobowiązuje się do nieudzielania pomocy militarnej ani jakiego-
kolwiek poparcia takiemu państwu lub państwom przez cały czas trwa-
nia konfliktu zbrojnego oraz będzie działać na rzecz uregulowania tego 
konfliktu zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i doku-
mentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

4. Wymienione wyżej zobowiązania nie naruszają praw i obo-
wiązków Umawiających się Stron, wynikających z Karty Narodów 
Zjednoczonych.

Artykuł 8 
Umawiające się Strony będą przeprowadzać konsultacje w sprawach 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeżeli jedna z Umawiających się 
Stron uzna, że powstała sytuacja lub konflikt zagraża pokojowi mię-
dzynarodowemu lub europejskiemu bezpieczeństwu bądź je narusza, 
Umawiające się Strony przeprowadzą bezzwłoczne konsultacje na te-
mat możliwych sposobów przezwyciężenia zaistniałej sytuacji lub ure-
gulowania konfliktu. Takie konsultacje będą prowadzone zgodnie z do-
kumentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Artykuł 9 
Umawiające się Strony będą, w razie potrzeby, przeprowadzać kon-

sultacje w dziedzinie obrony w sprawach będących przedmiotem wspól-
nego zainteresowania.

Artykuł 10 
1. Umawiające się Strony będą rozwijać regularne kontakty między 

organami władzy i administracji państwowej. Przywiązują one szcze-
gólne znaczenie do wzajemnych stosunków międzyparlamentarnych.

2. Spotkania i konsultacje na najwyższym szczeblu będą do-
konywane w celu zapewnienia rozwoju stosunków dwustronnych 
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i zharmonizowania stanowisk w kwestiach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

3. Ministrowie Spraw Zagranicznych będą odbywać regularne kon-
sultacje przynajmniej raz w roku.

4. W zależności od potrzeb i na podstawie wzajemnego porozumie-
nia Umawiające się Strony mogą tworzyć odpowiednie komisje miesza-
ne.

Artykuł 11 
1. Umawiające się Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi 

bezpośrednich kontaktów i współpracy między regionami, miastami 
i innymi jednostkami administracyjno-terytorialnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Białoruś. Szczególna uwaga będzie poświęcona 
współpracy na obszarach przygranicznych. W tych sprawach zostaną 
zawarte odrębne porozumienia oraz zostanie utworzona komisja mię-
dzyrządowa do spraw współpracy regionalnej i przygranicznej.

2. Umawiające się Strony zwiększą liczbę przejść granicznych, do-
konają ich modernizacji zgodnie ze standardami międzynarodowymi 
oraz usprawnią kontrolę graniczną i celną, w tym podejmą stosowne 
kroki w celu uproszczenia postępowania w sprawach kontroli granicz-
nej i celnej obywateli obu Państw.

Artykuł 12 
1. Umawiające się Strony będą usilnie sprzyjać działaniom zmie-

rzającym do kontynuowania pozytywnych tradycji stosunków między 
obu narodami. Stworzą one warunki do swobodnej wymiany rzetelnej 
informacji we wszystkich sferach życia społecznego i kulturalnego.

2. Umawiające się Strony będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu 
kontaktów między ich obywatelami. Będą tworzyć odpowiednie warun-
ki do rozwijania stosunków między partiami politycznymi, ruchami 
społecznymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami naukowymi 
i twórczymi, innymi organizacjami społecznymi, instytucjami wyzna-
niowymi, fundacjami i środkami masowego przekazu.

3. Umawiające się Strony uznają doniosłą rolę młodego pokolenia 
w kształtowaniu nowych stosunków między narodami i będą popierać 
rozwój przyjaznych związków między młodzieżą obu Państw.

4. Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy 
w dziedzinie sportu i turystyki.

Artykuł 13 
Umawiające się Strony zobowiązują się do respektowania między-

narodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości 
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narodowych, w szczególności zawartych w międzynarodowych pak-
tach praw człowieka, Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, Dokumencie spotkania kopenhaskiego w spra-
wie ludzkiego wymiaru oraz Paryskiej Karcie dla Nowej Europy.

Artykuł 14 
1. Umawiające się Strony potwierdzają, że osoby należące do mniej-

szości polskiej w Republice Białoruś oraz mniejszości białoruskiej 
w Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo, indywidualnie lub wespół z in-
nymi członkami swojej grupy, do swobodnego zachowania, rozwijania 
i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i reli-
gijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości 
wobec prawa.

2. Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do mniej-
szości narodowej jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego 
przez osoby i że nie mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne 
następstwa.

Artykuł 15 
Umawiające się Strony gwarantują, że osoby wymienione w arty-

kule 14 mają w szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi 
członkami swej grupy, do:

– swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu pry-
watnym i publicznym, dostępu do informacji w tym języku, jej rozpo-
wszechniania i wymiany, a także używania swych imion i nazwisk 
w brzmieniu przyjętym dla języka ojczystego,

– zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub 
stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i innych, które mogą ubie-
gać się o dobrowolną pomoc finansową lub inną, jak również o pomoc 
państwową, zgodnie z prawem krajowym, korzystać z dostępu do środ-
ków masowego przekazu, a także uczestniczyć w działalności między-
narodowych organizacji pozarządowych,

– wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania 
i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświato-
wej działalności religijnej w języku ojczystym,

– ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów mię-
dzy sobą na terytorium swego Państwa, jak również kontaktów poprzez 
granice z obywatelami innych państw, z którymi łączą je wspólne po-
chodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub przekona-
nia religijne,
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– korzystania ze środków prawnych, przewidzianych ustawodaw-
stwem wewnętrznym Państwa zamieszkania, dla urzeczywistnienia 
i ochrony swych praw.

Artykuł 16 
1. Umawiające się Strony będą rozwijać konstruktywną współpracę 

w zakresie ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych, 
traktując je jako czynnik wzmocnienia wzajemnego zrozumienia i do-
brosąsiedzkich stosunków między narodami polskim i białoruskim.

2. Umawiające się Strony w trakcie realizacji rozwoju regionalnego 
będą uwzględniać społeczne i ekonomiczne interesy osób wymienionych 
w artykule 14 oraz ich organizacji lub stowarzyszeń.

3. Umawiające się Strony będą starać się zapewnić osobom, o któ-
rych mowa w artykule 14, odpowiednie możliwości nauczania ich języ-
ka ojczystego lub nauczania w tym języku w placówkach oświatowych, 
a także, gdzie jest to możliwe i konieczne, posługiwania się językiem oj-
czystym wobec władz publicznych. W programach nauczania placówek 
oświatowych, do których uczęszczają wyżej wymienione osoby, będzie 
uwzględniona w szerszym zakresie historia i kultura mniejszości naro-
dowych.

4. Umawiające się Strony będą szanować prawo osób, o których 
mowa w artykule 14, do uczestnictwa w sprawach publicznych, w szcze-
gólności dotyczących ochrony i umacniania ich tożsamości, a także 
w razie potrzeby przeprowadzać konsultacje z organizacjami lub stowa-
rzyszeniami tych osób.

Artykuł 17 
Umawiające się Strony są zgodne co do tego, że osoby, o których 

mowa w artykule 14, powinny przestrzegać ustawodawstwa Państwa 
swego zamieszkania.

Artykuł 18 
1. Umawiające się Strony będą sprzyjać wzajemnie korzystnej 

współpracy gospodarczej, dążąc do zachowania i rozwoju tradycyjnych 
powiązań ekonomicznych i handlowych, z uwzględnieniem potrzeb i re-
alnych możliwości obu Państw, w oparciu o zasady gospodarki rynko-
wej.

2. Umawiające się Strony będą tworzyć dogodne warunki ekono-
miczne, finansowe, podatkowe i prawne dla działalności gospodarczej, 
w tym rozwoju przedsiębiorczości. Będą popierać i ochraniać inwesty-
cje, przestrzegać norm prawa autorskiego i patentowego, a także uła-
twiać przepływ przez granice towarów, usług, siły roboczej i kapitałów.
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3. Umawiające się Strony będą ułatwiać rozwój bezpośredniej 
współpracy przedsiębiorstw państwowych, prywatnych oraz innych 
podmiotów gospodarczych, a także dokonywać wymiany doświadczeń 
oraz udzielać sobie pomocy szkoleniowej i innej w procesie tworzenia 
gospodarki rynkowej.

Artykuł 19 
Umawiające się Strony będą rozszerzać współpracę w celu doskona-

lenia bezpośrednich i tranzytowych połączeń i związanej z nimi infra-
struktury we wszystkich dziedzinach transportu, łącznie z transportem 
rurociągowym i liniami energetycznymi. Sprawy te będą przedmiotem 
odrębnych umów.

Artykuł 20 
Umawiające się Strony będą podejmować właściwe kroki, w tym 

zawierając odpowiednie porozumienia, w celu modernizacji i zapew-
nienia kompatybilnej łączności telefonicznej, telegraficznej i pocztowej, 
a także rozwijać współpracę w dziedzinie elektronicznego przetwarza-
nia danych.

Artykuł 21 
1. Umawiające się Strony będą pogłębiać współpracę w dziedzi-

nie ochrony i polepszania stanu środowiska, zapobiegania transgra-
nicznym zanieczyszczeniom, w szczególności w dorzeczu rzeki Bug, 
zmniejszania i likwidacji następstw awarii i klęsk żywiołowych, ra-
cjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, rozszerzania sfe-
ry produkcji ekologicznie czystej i realizacji najbardziej efektywnych 
przedsięwzięć w zakresie ochrony i odtwarzania należytego stanu śro-
dowiska. Właściwe organy obu Państw będą w szczególności dokony-
wać wymiany informacji w tym zakresie oraz przeprowadzać regular-
ne konsultacje.

2. Umawiające się Strony, świadome konsekwencji, które spowodo-
wała czarnobylska katastrofa, dołożą szczególnych starań w celu mini-
malizacji i likwidacji jej skutków. Zobowiązują się one do bezzwłocznego 
wzajemnego informowania się w przypadkach powstania lub niebezpie-
czeństwa pojawienia się zagrożenia promieniotwórczego, chemicznego 
i biologicznego.

3. Umawiające się Strony zawrą odrębne porozumienia w sprawie 
bezpieczeństwa i współpracy ekologicznej, zgodne ze standardami mię-
dzynarodowymi.

4. Umawiające się Strony będą brać udział w tworzeniu skoordy-
nowanej międzynarodowej strategii w dziedzinie ochrony środowiska, 
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a także współpracować w rozwiązywaniu globalnych, w szczególności 
europejskich, problemów ekologicznych.

Artykuł 22 
1. Nawiązując do pozytywnych wartości wielowiekowego dziedzic-

twa kulturowego narodów polskiego i białoruskiego oraz ich wkładu 
do cywilizacji europejskiej, Umawiające się Strony będą sprzyjać dalszej 
współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i informacji. Wezmą 
one pod uwagę postanowienia Dokumentu krakowskiego sympozjum 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie euro-
pejskiego dziedzictwa kulturalnego.

2. W celu wzajemnego upowszechniania wiedzy o narodowym 
dorobku w dziedzinie kultury, nauki, oświaty i informacji każda 
z Umawiających się Stron powoła ośrodki kulturalne na terytorium 
drugiej Umawiającej się Strony, które będą korzystać z szerokiego po-
parcia Państwa siedziby.

3. Umawiające się Strony będą współdziałać w dziedzinie środków 
masowego przekazu, a także ułatwiać rozpowszechnianie książek, pra-
sy i przekazów audiowizualnych drugiej Umawiającej się Strony.

4. Umawiające się Strony będą rozszerzać wymianę kulturalną 
w różnych formach, sprzyjać współpracy między instytucjami i organi-
zacjami kulturalnymi, w tym związkami twórczymi, na szczeblu ogól-
nokrajowym, regionalnym i lokalnym, a także popierać bezpośrednie 
kontakty między twórcami kultury i sztuki.

5. Każda z Umawiających się Stron będzie zapewniać należytą 
ochronę prawną, materialną i inną znajdującym się na jej terytorium 
wartościom, zabytkom i obiektom związanym z dziedzictwem kultural-
nym i historycznym drugiej Umawiającej się Strony lub wspólnym, jak 
również będzie działać na rzecz ich ujawnienia, zachowania, scalania 
i wprowadzania do obiegu kulturalnego, w tym tworzenia swobodnego 
dostępu do nich.

6. Zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami, a także 
na podstawie dwustronnych porozumień, Umawiające się Strony po-
dejmą i będą wspierać działania zmierzające do ujawnienia i zwrotu 
dóbr kulturalnych i historycznych, które zaginęły, zostały bezprawnie 
wywiezione lub w inny nielegalny sposób znalazły się na terytorium 
drugiej Umawiającej się Strony.

7. Umawiające się Strony będą rozszerzać współdziałanie w dziedzi-
nie nauki, techniki i oświaty. Będą sprzyjać rozwojowi współpracy szkół, 
wyższych uczelni i innych instytucji naukowych, między innymi w za-
kresie wymiany studentów, pracowników naukowych i stypendystów, 
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a także popierać nauczanie języka polskiego w Republice Białoruś 
oraz języka białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 23 
1. Umawiające się Strony będą popierać wszechstronną współpra-

cę w dziedzinie ochrony zdrowia i higieny sanitarnej, w szczególności 
w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i związa-
nych ze współczesną cywilizacją.

2. Umawiające się Strony będą dążyć do ścisłego współdziałania 
w dziedzinie pracy, ubezpieczeń i opieki społecznej. W tym celu zawrą 
odpowiednie umowy.

Artykuł 24 
1. Umawiające się Strony będą doskonalić stosunki konsular-

ne, a także, na podstawie odrębnych umów, realizować obrót prawny 
w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych.

2. Umawiające się Strony będą współdziałać w zwalczaniu prze-
stępczości zorganizowanej, terroryzmu, przestępczości gospodarczej, 
nielegalnego handlu bronią, narkotykami i dziełami sztuki, bezpraw-
nych aktów wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywil-
nego i żeglugi morskiej, przemytu, nielegalnej migracji, wytwarzania 
i wprowadzania do obiegu fałszywych środków płatniczych, a także in-
nych rodzajów przestępstw. Warunki tej współpracy zostaną określone 
w odrębnych porozumieniach, które będą zawierać w szczególności po-
stanowienia o wymianie doświadczeń i informacji w tych dziedzinach.

Artykuł 25 
1. Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do objęcia 

ochroną prawną, jak również utrzymywania - zgodnie z normami pra-
wa międzynarodowego, w tym humanitarnego, oraz zwyczajami na-
rodowymi i religijnymi - wojskowych i cywilnych cmentarzy, grobów 
i miejsc pochówku, znajdujących się obecnie lub odkrytych w przyszło-
ści na jej terytorium, stanowiących przedmiot pamięci obywateli dru-
giej Umawiającej się Strony.

2. Obywatele każdej z Umawiających się Stron będą mieć zapew-
niony dostęp do znajdujących się na terytorium drugiej Umawiającej się 
Strony grobów i miejsc pochówku rodaków oraz możliwość opieki nad 
nimi.

3. Umawiające się Strony będą współdziałać w ustalaniu i rejestra-
cji miejsc pochówku obywateli drugiej Umawiającej się Strony na swo-
im terytorium.
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Artykuł 26 
Postanowienia niniejszego traktatu nie naruszają praw i zobo-

wiązań wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów, obo-
wiązujących w stosunkach każdej z Umawiających się Stron z innymi 
państwami.

Artykuł 27 
Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wy-

miany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Mińsku.

Artykuł 28 
Niniejszy traktat zostaje zawarty na okres 15 lat. Po tym terminie 

jego moc obowiązująca ulega automatycznie każdorazowo przedłużeniu 
na okres pięcioletni, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypo-
wie go w drodze notyfikacji na rok przed upływem danego okresu.

Artykuł 29 
Niniejszy traktat, po jego wejściu w życie, zostanie zarejestrowany 

w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artyku-
łem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r. w dwóch egzem-
plarzach, każdy w językach polskim i białoruskim, przy czym obydwa 
teksty mają jednakową moc.

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych,

– jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
– będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 29 października 1992 r.
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trAKtAt
między rzecząpospolitą polską a Ukrainą  

o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy,
sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

(Dz.U. z dnia 20 grudnia 1993 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 18 maja 1992 r. w Warszawie został sporządzony Traktat 
między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przy-
jaznych stosunkach i współpracy w następującym brzmieniu:

trAKtAt

między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie,  
przyjaznych stosunkach i współpracy

Rzeczpospolita Polska i Ukraina, zwane dalej Stronami,
– przestrzegając celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, 

Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
Paryskiej Karty dla Nowej Europy oraz innych dokumentów współpra-
cy europejskiej,

– potwierdzając poszanowanie praw człowieka i podstawowych 
wolności, zasad demokracji i sprawiedliwości,

– pragnąc wnieść wkład w budowę sprawiedliwego i pokojowego 
ładu europejskiego, opartego na ogólnoeuropejskich normach i mecha-
nizmach w dziedzinie bezpieczeństwa,

– doceniając znaczenie przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich 
dla budowania solidarności europejskiej,

– świadome swojej współodpowiedzialności za pokój, bezpieczeń-
stwo, porozumienie i współpracę na kontynencie europejskim, w tym 
w Europie Środkowej,

– przekonane, że pozytywne składniki bogatej historii stosunków 
polsko-ukraińskich będą sprzyjać rozszerzaniu współpracy między 
bratnimi narodami,

– uwzględniając, że na terytoriach obydwu Stron mieszkający 
tam od wieków Polacy i Ukraińcy wnoszą istotny wkład w rozwój obu 
Państw i kultury obu narodów, jak również Europy,

– mając świadomość, że z przywróceniem pełnej niezależności 
politycznej Państwu Polskiemu i z powstaniem niezależnego Państwa 
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Ukraińskiego polsko-ukraińskie stosunki wchodzą w jakościowo nowy 
okres,

– wyrażając satysfakcję z nawiązania między nimi stosunków dy-
plomatycznych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 
W nowych warunkach politycznych Strony zobowiązują się rozwijać 

stosunki w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku, zro-
zumienia, zaufania i dobrego sąsiedztwa na podstawie prawa między-
narodowego, w tym zasad suwerennej równości, niestosowania siły lub 
groźby jej użycia, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej, 
pokojowego załatwiania sporów, nieingerencji w sprawy wewnętrzne, 
samostanowienia narodów, poszanowania praw człowieka i podstawo-
wych wolności, wykonania w dobrej wierze zobowiązań wynikających 
z prawa międzynarodowego.

Artykuł 2 
Strony uważają za nienaruszalną istniejącą i wytyczoną w terenie 

granicę między nimi i potwierdzają, że nie mają wobec siebie żadnych 
roszczeń terytorialnych oraz nie będą takich roszczeń wysuwać w przy-
szłości.

Artykuł 3 
1. Strony, w celu umocnienia bezpieczeństwa, zaufania, stabilno-

ści i współpracy, będą aktywnie współdziałać w odpowiednich euro-
pejskich mechanizmach i strukturach na podstawie Aktu końcowego 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryskiej Karty 
dla Nowej Europy, Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych 
w Europie, Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz innych 
międzynarodowych porozumień w dziedzinie rozbrojenia.

2. Strony będą współpracować na rzecz bezpieczeństwa i stabilno-
ści w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa regio-
nalnego, i w tym celu będą wspierać proces rozbrojenia w dziedzinie 
broni jądrowej, chemicznej i innych rodzajów broni masowej zagłady 
oraz broni konwencjonalnej.

3. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowej zagła-
dy w świecie, a zwłaszcza w Europie, Strony wyrzekają się posiada-
nia, nabywania i wytwarzania takiej broni. Strony gwarantują także 
pełną kontrolę wytwarzania i przechowywania na swoich terytoriach 
materiałów i substancji, które służą celom pokojowym, lecz mogą być 
wykorzystane do produkcji broni masowej zagłady, jak również pełną 
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kontrolę eksportu tych materiałów i substancji oraz technologii służą-
cych ich wytwarzaniu.

Artykuł 4 
1. Zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych Strony będą 

rozstrzygać spory, które mogłyby powstać między nimi, wyłącznie środ-
kami pokojowymi i wyrzekają się użycia siły lub groźby jej użycia w sto-
sunkach wzajemnych.

2. Żadna ze Stron nie pozwoli, aby z jej terytorium państwo trzecie 
lub państwa trzecie dokonały aktu agresji zbrojnej przeciwko drugiej 
Stronie.

3. W razie gdyby państwo trzecie lub państwa trzecie dokonały 
napaści zbrojnej na jedną ze Stron, druga Strona nie będzie udzielała 
jakiejkolwiek pomocy militarnej i poparcia politycznego takiemu pań-
stwu lub takim państwom przez cały czas trwania konfliktu zbrojne-
go oraz będzie działać na rzecz uregulowania tego konfliktu zgodnie 
z zasadami i procedurą Karty Narodów Zjednoczonych i dokumentami 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

4. Strony będą przeprowadzać systematyczne konsultacje w spra-
wach bezpieczeństwa międzynarodowego na wszystkich szczeblach. Jeżeli 
jedna ze Stron uzna, że powstała sytuacja lub spór, który zagraża lub 
może zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
albo je narusza, Strony przeprowadzą niezwłoczne konsultacje dotyczące 
sposobów uregulowania sporu lub położenia kresu powstałej sytuacji.

5. Strony będą rozwijać wzajemnie korzystną współpracę wojskową 
na podstawie odrębnych porozumień.

Artykuł 5 
W celu umacniania i dalszej instytucjonalizacji Konferencji Bezpie-

czeństwa i Współpracy w Europie i innych struktur ogólnoeuropejskich 
Strony będą działać na rzecz współpracy politycznej, gospodarczej, 
ekologicznej, kulturalnej, naukowej, humanitarnej i prawnej, zwłasz-
cza współtworzenia, rozwijania i upowszechniania ogólnoeuropejskich 
standardów w tych dziedzinach.

Artykuł 6 
1. Strony będą odbywać konsultacje na różnych szczeblach, w tym 

najwyższym, w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju wzajem-
nych stosunków, jak również współpracy w sprawach o charakterze 
wielostronnym, stanowiących przedmiot zainteresowania obu Stron, 
ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa między-
narodowego.
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2. Strony będą tworzyć sprzyjające warunki do szerokiego rozwoju 
kontaktów międzyparlamentarnych.

3. Ministrowie Spraw Zagranicznych obu Stron będą się spotykać 
przynajmniej raz w roku.

4. Strony będą rozwijać współpracę między odpowiednimi organa-
mi władzy i administracji państwowej. W zależności od potrzeb na pod-
stawie odpowiednich porozumień będą powoływać komisje mieszane.

5. Strony wyrażają wspólne zainteresowanie regionalną współpra-
cą wielostronną.

Artykuł 7 
1. Strony będą sprzyjać wzajemnie korzystnej współpracy gospo-

darczej, w tym handlowej, opartej na zasadach rynkowych, i zapewnią 
dogodne warunki takiej współpracy, z uwzględnieniem ochrony inwe-
stycji, technologii, praw autorskich i patentowych, oraz będą dokonywać 
odpowiednich regulacji prawnomiędzynarodowych w zakresie obiegu 
kapitałów, przepływu siły roboczej, towarów i usług, jak również będą 
zawierać odpowiednie umowy w zakresie współpracy gospodarczej.

2. Strony będą ułatwiać rozwój współpracy przedsiębiorstw pań-
stwowych i prywatnych oraz innych podmiotów gospodarczych.

3. Strony będą dokonywać wymiany doświadczeń oraz udzielać so-
bie pomocy w procesie tworzenia i rozwoju gospodarki rynkowej.

4. Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy naukowej i technicz-
nej.

Artykuł 8 
1. Strony będą współpracować w celu doskonalenia wzajemnych 

i tranzytowych połączeń transportowych i związanej z nimi infrastruk-
tury we wszystkich dziedzinach transportu, łącznie z transportem ru-
rociągowym oraz liniami energetycznymi.

2. Strony będą podejmować kroki na rzecz modernizacji i rozwoju 
połączeń telekomunikacyjnych.

3. Strony będą sprzyjać współpracy międzynarodowej w dziedzi-
nie transportu i łączności. Ich właściwe organy będą zawierać odrębne 
umowy w tym zakresie, odpowiadające standardom i normom między-
narodowym.

Artykuł 9 
1. Strony będą dążyć do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa 

ekologicznego i znaczącego zmniejszenia istniejącego zanieczyszcze-
nia środowiska. Zgodnie z międzynarodowymi standardami będą także 
dążyć do zapobiegania wszelkim zanieczyszczeniom transgranicznym, 
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między innymi przez stosowanie bezpiecznych technologii i produkcję 
ekologicznie czystą, zwłaszcza w rejonach przygranicznych oraz w do-
rzeczach Bugu i Sanu.

2. Strony będą zmierzać do całkowitej likwidacji zagrożeń promie-
niotwórczych, chemicznych i biologicznych, zgodnie ze standardami 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i innymi odpowiednimi 
standardami międzynarodowymi. Będą się niezwłocznie wzajemnie 
informować oraz tworzyć systemy wczesnego ostrzegania i wzajemnej 
pomocy na wypadek powstania lub niebezpieczeństwa pojawienia się 
takich zagrożeń.

3. Strony będą brać udział w tworzeniu skoordynowanej między-
narodowej strategii ochrony środowiska, a w szczególności przykładać 
należytą wagę do ochrony fauny i flory w obu Państwach.

4. Właściwe organy Stron będą zawierać odrębne umowy dotyczące 
bezpieczeństwa i współpracy ekologicznej, zgodne ze standardami mię-
dzynarodowymi.

Artykuł 10 
1. Strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich 

kontaktów i współpracy między regionami, jednostkami administra-
cyjno-terytorialnymi i miastami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. 
Szczególna uwaga będzie poświęcona współpracy w obszarach przygra-
nicznych. Strony będą współpracować w dziedzinie perspektywicznego 
planowania rozwoju regionów przygranicznych.

2. W celu realizacji tych ustaleń będzie utworzona Komisja 
Międzyrządowa do spraw Współpracy Międzyregionalnej.

3. Strony będą zwiększać liczbę przejść granicznych oraz uspraw-
nią przeprowadzanie kontroli celnej i granicznej.

Artykuł 11 
1. Strony, zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami mię-

dzynarodowymi, dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych, uzna-
ją prawo członków mniejszości polskiej na Ukrainie i ukraińskiej 
w Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie lub wespół z innymi człon-
kami danej mniejszości, do zachowania, wyrażania i rozwijania swo-
jej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiej-
kolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa. 
Strony podejmą niezbędne działania w celu realizacji tego prawa, 
w szczególności prawa do:

– nauczania i uczenia się języka ojczystego i w języku ojczystym, 
swobodnego posługiwania się nim, dostępu, rozpowszechniania i wy-
miany informacji w tym języku,



245

– zakładania i utrzymywania własnych instytucji i stowarzyszeń 
oświatowych, kulturalnych i religijnych,

– wyznawania i praktykowania swej religii,
– używania imion i nazwisk w brzmieniu przyjętym dla języka oj-

czystego,
– ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów mię-

dzy sobą w obrębie kraju zamieszkania, jak również przez granice.
2. Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej 

jest sprawą indywidualnego wyboru osoby i że nie mogą z tego wynikać 
dla niej żadne niekorzystne następstwa. Każda ze Stron będzie chroniła 
na swoim terytorium tożsamość narodową mniejszości drugiej Strony 
przed jakimkolwiek działaniem zagrażającym tej tożsamości i tworzyła 
warunki do jej umacniania.

3. Każda osoba należąca do mniejszości polskiej na Ukrainie 
oraz ukraińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana, jak każ-
dy obywatel, do lojalności wobec Państwa swego zamieszkania, kieru-
jąc się ustawodawstwem tego Państwa.

Artykuł 12 
1. Strony będą podejmować i wspierać działania zmierzające do za-

chowania i rozwijania pozytywnych tradycji wspólnego dziedzictwa 
oraz przełamywania uprzedzeń i negatywnych stereotypów w stosun-
kach między obu narodami. W tych celach Strony stworzą warunki 
do wzajemnego swobodnego rozpowszechniania rzetelnych informacji 
o wszystkich sferach ich życia społecznego i kulturalnego.

2. Doceniając szczególne znaczenie współpracy w dziedzinie huma-
nitarnej, Strony będą sprzyjać swobodnym kontaktom między obywate-
lami obydwu Państw, jak również współpracy organizacji społecznych, 
partii politycznych oraz stowarzyszeń naukowych i twórczych.

3. Uznając doniosłą rolę młodego pokolenia w budowaniu nowych 
stosunków między narodami, Strony będą sprzyjać dalszemu rozwojowi 
przyjaznych związków pomiędzy młodzieżą obu Państw.

4. Strony będą udzielać poparcia rozwojowi kontaktów w dziedzi-
nie sportu i turystyki.

Artykuł 13 
1. Opierając się na pozytywnych wartościach wielowiekowego 

wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy oraz ich wkładu 
do cywilizacji europejskiej, Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzi-
nie kultury, nauki i oświaty, przestrzegając światowych i europejskich 
standardów, określonych w szczególności w konwencjach UNESCO, 
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Europejskiej konwencji kulturalnej z 1953 r. i dokumentach Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w tym krakowskiego sym-
pozjum na temat dziedzictwa kulturalnego państw uczestniczących 
w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

2. W celu wzajemnego upowszechniania wiedzy o narodowym do-
robku w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, a także dążąc do promocji 
nowych osiągnięć w tej dziedzinie, każda ze Stron na podstawie odręb-
nych umów będzie powoływać na terytorium drugiej Strony - przy jej 
szerokim poparciu dla tej działalności - ośrodki informacji i kultury. 
Strony będą także ułatwiać rozpowszechnianie prasy, druków i mate-
riałów audiowizualnych drugiej Strony oraz współdziałać w dziedzinie 
radia, telewizji i agencji prasowych.

3. Strony będą rozszerzać wymianę kulturalną w różnych formach 
oraz będą sprzyjać współpracy między instytucjami i stowarzyszeniami 
kulturalnymi, w tym związkami twórczymi, a także bezpośrednim kon-
taktom między twórcami.

4. Strony będą zapewniać należytą ochronę prawną, materialną 
i inną znajdującym się na ich terytoriach wartościom, zabytkom i obiek-
tom związanym z dziedzictwem kulturalnym i historycznym drugiej 
Strony, jak również będą działać na rzecz ich ujawniania, zachowa-
nia, scalania, wprowadzania do obiegu kulturalnego, w tym tworzenia 
swobodnego dostępu do nich. Ponadto Strony zgodnie z normami po-
wszechnego prawa międzynarodowego, porozumieniami dwustronnymi 
i innymi standardami międzynarodowymi będą zmierzać do ujawnie-
nia i zwrotu dóbr kulturalnych i historycznych, które zaginęły, zosta-
ły bezprawnie wywiezione lub w inny nielegalny sposób znalazły się 
na terytorium drugiej Strony.

5. W celu rozwiązania tych spraw Rządy Stron powołają pełnomoc-
ników, którzy podejmą odpowiednie działania.

Artykuł 14 
Strony będą działać na rzecz rozwoju współpracy szkół, uczelni 

i instytucji naukowych, między innymi w dziedzinie wymiany pracow-
ników naukowych, wykładowców, studentów, doktorantów i stypendy-
stów, oraz będą sprzyjać wspólnym pracom badawczym.

Artykuł 15 
Strony będą popierać współpracę oświatową, w tym nauczanie języ-

ka polskiego na Ukrainie oraz języka ukraińskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach szkół i uczelni, a także poza nimi.
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Artykuł 16 
1. Strony będą rozwijać, intensyfikować i doskonalić stosunki 

prawne i konsularne, w tym pomoc prawną w sprawach cywilnych, kar-
nych i administracyjnych, z uwzględnieniem ich systemów prawnych 
oraz umów dwustronnych i wielostronnych, w szczególności odpowied-
nich konwencji Rady Europy.

2. Strony będą współdziałać w zwalczaniu przestępczości zorga-
nizowanej, terroryzmu, przestępczości gospodarczej, przestępczości 
związanej z narkotykami, nielegalnego handlu dziełami sztuki, aktów 
bezprawia stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cy-
wilnego i żeglugi morskiej, wytwarzania i wprowadzania do obiegu fał-
szywych środków płatniczych, przemytu, a także innych rodzajów prze-
stępczości. Warunki tej współpracy zostaną uzgodnione odrębnie.

Artykuł 17 
1. Strony będą rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinie 

ochrony zdrowia i higieny środowiska, w szczególności w zakresie zwal-
czania chorób zakaźnych, cywilizacyjnych i innych powodowanych wa-
runkami środowiska, oraz zapobiegania tym chorobom. Strony będą 
realizować wzajemną wymianę informacji w tych dziedzinach.

2. Strony będą współpracować w dziedzinie ubezpieczeń i opieki 
społecznej.

Artykuł 18 
1. Strony zachowają i obejmą ochroną prawną, jak również będą 

utrzymywać zgodnie z normami prawa międzynarodowego, w tym hu-
manitarnego, oraz zwyczajami narodowymi i religijnymi, wojskowe 
i cywilne groby, cmentarze i miejsca pochówku znajdujące się obecnie 
lub w przyszłości odkryte na ich terytoriach, stanowiące przedmiot pa-
mięci i czci obywateli drugiej Strony.

2. Obywatele obu Stron będą mieli dostęp do grobów, cmentarzy 
i miejsc pochówku rodaków, które znajdują się na terytorium drugiej Strony.

Artykuł 19 
Postanowienia niniejszego traktatu nie naruszają praw i zobowią-

zań wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów obowiązują-
cych w stosunkach każdej ze Stron z innymi państwami.

Artykuł 20 
Niniejszy traktat będzie zarejestrowany w Sekretariacie Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów 
Zjednoczonych.
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Artykuł 21 
1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu 

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Kijowie.
2. Niniejszy traktat zostaje zawarty na okres piętnastu lat. Po tym 

terminie jego moc obowiązująca ulega automatycznemu przedłużeniu 
każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go 
w drodze notyfikacji na rok przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. w dwóch egzem-
plarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa 
teksty mają jednakową moc.

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczypospo-
litej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny w całości, jak i każde z postanowień 
w nim zawartych,

– jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
– będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 29 października 1992 r.
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UKŁAD
między rzecząpospolitą polską a czeską i Słowacką 

republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie,  
solidarności i przyjacielskiej współpracy,

sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
(Dz.U. z dnia 10 sierpnia 1992 r.)

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 października 1991 r. został sporządzony w Krakowie 
Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką 
Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współ-
pracy.

UKŁAD

między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką 
Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej 

współpracy.

Rzeczpospolita Polska oraz Czeska i Słowacka Republika Fede-
racyjna, nazywane dalej „Umawiającymi się stronami”,

– zdecydowane nawiązać do wielowiekowej tradycji przyjaźni łą-
czącej oba państwa i ich narody,

– świadome potrzeby solidarności dla zapewnienia swoim naro-
dom godnego miejsca w Europie,

– potwierdzając bezwzględne poszanowanie praw człowieka i jego 
podstawowych wolności, zasad demokracji i państwa praworządnego, 
jak również wyrażając przekonanie, że ich przestrzeganie i konse-
kwentna realizacja stanowi fundament wolności, sprawiedliwości i po-
koju,

– przyjmując za punkt wyjścia istotne przemiany polityczne i go-
spodarcze w Europie oraz bogate doświadczenia państw europejskich,

– przekonanie o konieczności rozszerzenia i umacniania solidar-
ności na rzecz zjednoczenia Europy oraz ścisłej współpracy regionów,

– przestrzegając prawa międzynarodowego, w szczególności 
Karty Narodów Zjednoczonych, działając zgodnie z Aktem końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Paryską Kartą 
Nowej Europy oraz innymi dokumentami Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie,
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– dążąc do wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków i przy-
jacielskiej współpracy w oparciu o zasady dobrego sąsiedztwa,

uzgodniły, co następuje:
 

Artykuł 1
Umawiające się Strony będą umacniać przyjacielskie stosunki, soli-

darność i współpracę oraz pogłębiać wzajemne poszanowanie, zaufanie 
i zrozumienie. Będą one również wspierać oraz koordynować wysiłki 
zmierzające do ich pełnego uczestnictwa w instytucjach zintegrowanej 
Europy.

 
Artykuł 2

1. Umawiające się Strony w stosunkach wzajemnych kierować się 
będą prawem międzynarodowym, w szczególności zasadami suwe-
rennej równości, integralności terytorialnej, niezależności politycznej 
i nieingerencji w sprawy wewnętrzne.

2. Umawiające się Strony potwierdzają określoną w układach 
międzynarodowych wspólną granicę państwową i jej nienaruszalność. 
Umawiające się strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń teryto-
rialnych i również w przyszłości nie będą występować z takimi roszcze-
niami.

3. Umawiające się Strony stwierdzają, że Układ Monachijski z dnia 
29 września 1938 r. był od samego początku nieważny ze wszystkimi 
wynikającymi z tego następstwami.

 
Artykuł 3

1. Umawiające się Strony przywiązują szczególne znaczenie 
do wzajemnych stosunków międzyparlamentarnych.

2. Umawiające się Strony będą regularnie organizować konsultacje 
na różnych szczeblach w celu zapewnienia rozwoju swych stosunków 
dwustronnych i maksymalnego zharmonizowania swych stanowisk 
w kwestiach międzynarodowych, będących przedmiotem wspólnego za-
interesowania.

3. Konsultacje na szczeblu premierów odbywać się będą w miarę 
potrzeby, co najmniej raz w roku.

Ministrowie Spraw Zagranicznych spotykać się będą przynajmniej 
raz w roku na konsultacjach, podczas których oceniają realizację ni-
niejszego układu.

Pozostali ministrowie prowadzić będą okresowe konsultacje.
4. Umawiające się Strony będą w zależności od potrzeb i na podsta-

wie wzajemnego porozumienia tworzyć odpowiednie komisje mieszane.
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Artykuł 4
1. Umawiające się Strony będą wszechstronnie wspierać utrzyma-

nie i umocnienie bezpieczeństwa i rozwój współpracy w Europie w celu 
stworzenia skutecznego ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, 
zwłaszcza zaś bezpieczeństwa regionu, do którego przynależą.

2. Umawiające się Strony działać będą na rzecz umocnienia stabil-
ności w Europie. W drodze obowiązujących i podlegających skutecznej 
kontroli porozumień będą one dążyć do osiągnięcia takiego stanu sił 
zbrojnych i uzbrojenia w Europie, aby został on zredukowany do pozio-
mu dostatecznego dla obrony, jednak uniemożliwiającego napaść. Będą 
również wspólnie działać na rzecz umacniania zaufania na podstawach 
wielostronnych i dwustronnych.

 
Artykuł 5

1. Umawiające się Strony będą organizować systematyczne kon-
sultacje na różnych szczeblach w celu koordynacji stanowisk i działań 
w sprawach bezpieczeństwa i obrony.

2. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że powstała sytu-
acja międzynarodowa, która może zagrozić lub naruszyć jej suweren-
ność, całość terytorialną lub inne żywotne interesy bezpieczeństwa, 
obie Umawiające się Strony podejmą natychmiastowe konsultacje 
w sprawie najskuteczniejszego sposobu usunięcia zagrożenia.

3. W razie zbrojnej napaści na jedną z Umawiających się Stron, 
Umawiające się Strony porozumieją się w sprawie możliwości udzie-
lenia napadniętej Stronie pomocy stosownie do artykułu 51 Karty 
Narodów Zjednoczonych oraz będą czynić wysiłki, aby konflikt został 
rozwiązany zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i doku-
mentami Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

4. W miarę potrzeby Umawiające się Strony podejmą konsultacje 
również w przypadku powstania lub trwania sporu lub sytuacji innych 
niż określone w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu, jeżeli uznają, że za-
grożone lub naruszone zostały pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.

 
Artykuł 6

Umawiające się Strony będą rozwijać wzajemnie korzystną współ-
pracę w dziedzinie wojskowej na postawie odrębnych umów między wła-
ściwymi ministerstwami. 

 
Artykuł 7

1. Umawiające się Strony będą popierać współpracę na szczeblu 
Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, jak również między regiona-
mi, województwami, powiatami, miastami i gminami.
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2. Umawiające się Strony dążyć będą do szerokiego i skutecznego 
uspołecznienia wzajemnych stosunków. Stwarzać będą również nie-
zbędne warunki dla rozszerzenia bezpośrednich kontaktów partii i ru-
chów politycznych, związków zawodowych, kościołów i związków wy-
znaniowych, fundacji oraz innych stowarzyszeń i organizacji.

3. Umawiające się Strony, ze względu na szczególną rolę młodego 
pokolenia w kształtowaniu wzajemnych stosunków, stworzą możliwości 
wszechstronnej współpracy i wymiany młodzieży obu Państw.

 
Artykuł 8

1. Umawiające się Strony potwierdzą, że osoby należące do czeskiej 
i słowackiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz oso-
by należące do polskiej mniejszości narodowej w Czeskiej i Słowackiej 
Republice Federacyjnej mają prawo, indywidualnie jak też wespół z in-
nymi członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania 
i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej 
oraz do rozwijania swej kultury we wszystkich kierunkach, bez jakich-
kolwiek prób jej asymilacji wbrew ich woli.

Umawiające się Strony respektować będą prawa i wypełniać obo-
wiązki dotyczące mniejszości narodowych zgodnie ze standardami mię-
dzynarodowymi, w szczególności europejskimi.

2. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione 
w ustępie 1 niniejszego artykułu mają prawo indywidualnie jak też we-
spół z innymi członkami swej grupy:

– swobodnie posługiwać się swoim językiem ojczystym w życiu pry-
watnym i publicznym i – obok potrzeby znajomości języka urzędowego 
lub języków urzędowych danego Państwa – posługiwać się językiem oj-
czystym w urzędach państwowych, zgodnie z prawem krajowym;

– mieć dostęp do informacji w języku ojczystym, jej rozpowszech-
niania i wymiany;

– mieć odpowiednie możliwości nauczania swego języka ojczystego 
i nauki w swoim języku ojczystym; 

– zakładać i utrzymywać własne instytucje, organizacje i stowa-
rzyszenia gospodarcze, oświatowe, kulturalne i religijne.

3. Przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą osobistego 
wyboru każdego obywatela. Z wyboru tego nie mogą wynikać żadne 
niekorzystne następstwa.

4. Przynależność do mniejszości narodowej nie zwalnia obywatela 
z obowiązku lojalnego postępowania wobec swego Państwa, przestrze-
gania jego przepisów prawnych i korzystania ze swoich praw zgodnie 
z prawem krajowym.
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Artykuł 9
Umawiające się Strony będą popierać osobiste kontakty obywateli 

obydwu Państw. W tym celu zobowiązują się stworzyć stosowne warun-
ki swobodnego ruchu dla swych obywateli. W szczególności będą po-
pierać wszechstronny rozwój kontaktów grupowych i indywidualnych 
oraz różnych form bezpośredniej współpracy społecznej i gospodarczej 
w rejonach przygranicznych.

 
Artykuł 10

Umawiające się Strony uważają, że jednym z podstawowych wa-
runków postępu społecznego jest rozwój współpracy gospodarczej. Dla 
osiągnięcia tego postępu konieczny jest wspólny wysiłek społeczności 
międzynarodowej, mający na celu przekształcenie kontynentu europej-
skiego w obszar wspólnego dobrobytu.

 
Artykuł 11

1. Umawiające się Strony rozwijać będą wzajemnie korzystną 
współpracę gospodarczą i finansową, w tym także współpracę między 
regionami. Będą przyczyniać się do bezpośredniej współpracy między 
podmiotami gospodarczymi Umawiających się Stron.

2. Umawiające się Strony dążyć będą do rozszerzania i doskonale-
nia współpracy w dziedzinie transportu kolejowego, lotniczego, drogo-
wego, morskiego i rzecznego.

3. Umawiające się Strony zwiększą ilość przejść granicznych.
4. Rzeczpospolita Polska potwierdza prawo dostępu Czeskiej 

i Słowackiej Republiki Federacyjnej do Morza Bałtyckiego.
5. Umawiające się Strony będą dążyć do usprawnienia i rozszerze-

nia wzajemnych usług pocztowych i telekomunikacyjnych zgodnie z eu-
ropejskimi i międzynarodowymi normami technicznymi oraz popierać 
bezpośrednią przygraniczną łączność telekomunikacyjną.

6. Szczegółowe uregulowania współpracy w dziedzinie gospodarki, 
finansów, handlu, transportu i łączności nastąpią w oddzielnych umo-
wach, zawieranych przez Umawiające się Strony, dostosowanych do po-
wstającego jednolitego ekonomicznego organizmu europejskiego.

 
Artykuł 12

1. Umawiające się Strony będą ściśle współdziałać w dziedzinie 
ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Będą stwarzać warunki dla stałej poprawy jakości środowiska, 
w tym w szczególności wód, powietrza, gleb i lasów oraz fauny i flory, 
zwłaszcza w strefach przygranicznych. Będą one wspólnie zapobiegać 
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zanieczyszczeniom transgranicznym i dążyć do ich zmniejszenia i li-
kwidacji.

Umawiające się Strony będą współdziałać i wzajemnie udzielać so-
bie pomocy w celu zapobiegania i zwalczania nadzwyczajnych zanie-
czyszczeń i zagrożeń środowiska. Będą współpracować przy wprowa-
dzaniu i rozwoju technologii ekologicznie czystych.

2. Umawiające się Strony będą uczestniczyć w opracowywaniu 
i realizacji skoordynowanej strategii ochrony środowiska naturalnego 
na skalę międzynarodową, w szczególności europejską.

3. Szczegółowe zasady współpracy w dziedzinie ochrony środowi-
ska będą regulowane odrębnymi umowami.

 
Artykuł 13

Umawiające się Strony są jednomyślne w tym, że w jednoczącej się 
Europie konieczna jest koordynacja polityki planowania przestrzenne-
go, zwłaszcza między bezpośrednio ze sobą sąsiadującymi państwami. 
Dlatego będą one współpracować ze sobą na wszystkich poziomach przy 
przygotowywaniu prognoz terytorialnych i planów przestrzennych, któ-
rych zakres przekracza wspólną granicę.

 
Artykuł 14

1. Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać wzajemną 
współpracę naukową i techniczną. W tym celu zawierać będą stosowne 
umowy i podejmować wspólne przedsięwzięcia w celu ich realizacji.

2. Umawiające się Strony będą popierać inicjatywy uczonych i in-
stytucji badawczych, zmierzające do dynamicznego, harmonijnego 
i szerokiego rozwoju tej współpracy.

3. Umawiające się Strony będą popierać intensywną wymianę in-
formacji i dokumentacji naukowo-technicznej, a także ułatwiać dostęp 
do instytutów naukowo-badawczych, archiwów, bibliotek i podobnych 
instytucji.

 
Artykuł 15

1. Umawiające się Strony rozwijać będą współpracę w dziedzinie 
kultury, nauki i szkolnictwa.

Na podstawie umów i programów rozszerzać będą wymianę 
we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach, będą popierać 
współprace między twórczymi oraz innymi instytucjami i organizacja-
mi kulturalnymi, jak również bezpośrednie kontakty między artystami.

2. Umawiające się Strony będą rozszerzać i popierać współpracę 
między wszystkimi rodzajami szkół i uczelni oraz między instytutami 
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badawczymi i ich jednostkami, zarówno poprzez wymianę studentów, 
stypendystów, nauczycieli i pracowników naukowych, jak również po-
przez wspólne prace badawcze.

3. Umawiające się Strony będą popierać nauczanie języka polskie-
go w Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej oraz języków czeskie-
go i słowackiego w Rzeczypospolitej Polskiej w szkołach i uczelniach 
oraz poza systemem szkolnym.

4. Umawiające się Strony będą nawzajem uznawać dokumenty 
o ukończeniu szkół i studiów wyższych, zgodnie z odpowiednimi umo-
wami. 

 
Artykuł 16

Umawiające się Strony będą czynić wysiłki na rzecz zachowania 
dóbr i zabytków kulturalnych drugiej Umawiającej się Strony na swym 
terytorium.

 
Artykuł 17

1. Umawiające się Strony będą popierać każdy wysiłek zmierzający 
do obiektywnego wzajemnego poznania się i porozumienia.

2. Umawiające się Strony będą ułatwiać swobodny wzajemny prze-
pływ informacji o życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, kul-
turalnym, naukowym i innym drugiej Umawiającej się Strony, w szcze-
gólności zapewnią obiektywną informację o drugiej Umawiającej się 
Stronie w procesach nauczania i wychowania młodzieży, w tym w pod-
ręcznikach szkolnych.

3. Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie 
środków masowego przekazu, w szczególności radia i telewizji.

 
Artykuł 18

1. Umawiające się Strony popierać będą wszechstronną współpra-
cę w dziedzinie ochrony zdrowia, higieny sanitarnej, w szczególności 
w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób cywilizacyjnych, zakaź-
nych i innych.

2. Umawiające się Strony będą współpracować w celu wzajemnego 
udzielania sobie pomocy przy klęskach żywiołowych i ciężkich wypad-
kach.

3. Umawiające się Strony dążyć będą do najściślejszej współpracy 
w dziedzinie ubezpieczeń i opieki społecznej.

 
Artykuł 19

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie wy-
chowania fizycznego, sportu i turystyki.



256

Artykuł 20
1. Umawiające się Strony będą na podstawie odrębnych umów 

współpracować w dziedzinie prawa.
2. Umawiające się Strony współpracować będą w szczególności 

w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, nielegalnego 
handlu narkotykami oraz nielegalnego przewożenia przez granicę dóbr 
kulturalnych i historycznych. Nielegalnie wywiezione dobra kulturalne 
zostaną zwrócone drugiej Umawiającej się Stronie.

 
Artykuł 21

Niniejszy układ nie jest skierowany przeciwko państwom trzecim. 
Nie narusza on praw i zobowiązań, wynikających z ważnych umów dwu-
stronnych i wielostronnych, zawartych przez Umawiające się Strony 
z innymi Państwami.

 
Artykuł 22

W dniu wejścia w życie niniejszego układu traci moc Układ mię-
dzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką 
Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisany 
w Warszawie w dniu 1 marca 1967 r.

 
Artykuł 23

1. Niniejszy układ podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu 
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi jak najszybciej 
w Pradze.

2. Niniejszy układ zostaje zawarty na okres 15 lat. Po tym terminie 
jego ważność ulega przedłużaniu na okresy pięcioletnie, jeżeli żadna 
z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji najpóź-
niej na rok przed upływem danego okresu obowiązywania.

Sporządzono w Krakowie dnia 6 października 1991 r. w dwóch eg-
zemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa 
teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższym układem w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z po-
stanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
– będzie niezmiennie zachowywany.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 17 marca 1992 r.
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