
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani zaniepokojony informacjami medialnymi o sytuacji w szkolnictwie dla Ukraińców i 

po ukraińsku, oferowanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretnie chodzi o inicjatywy dotyczące urucho-

mienia w Polsce szkolnictwa w języku ukraińskim, tj. z ukraińskim językiem nauczania dla dzieci Ukraiń-

ców, którzy przybyli do naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Jako przykład można podać ukraińską szkołę 

podstawową, nową szkołę w Legnicy. Podkreślam, że chodzi o nauczanie języka ukraińskiego i w języku 

ukraińskim dla dzieci i młodzieży ostatniej ukraińskiej imigracji, a nie dla członków ukraińskiej mniejszości 

narodowej. 

Jeśli chodzi o tych ostatnich, to państwo polskie zobowiązało się zarówno w prawie wewnętrznym, jak i 

poprzez umowy międzynarodowe do przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 

mniejszości ukraińskiej. Tak więc nauka w języku ukraińskim i języka ukraińskiego dla członków mniejszo-

ści ukraińskiej w Polsce jest zrozumiała, chociaż oczekiwać by należało pełnej symetrii w tym zakresie, tj. 

takich samych praw dla Polaków zamieszkałych na terenie obecnej Ukrainy. 

Według mnie nie do przyjęcia jest jednak rozpoczęcie procesu przyznawania przywilejów należnych 

mniejszości ukraińskiej w Polsce wszystkim Ukraińcom przebywającym w naszym kraju. Nie powinniśmy 

rozszerzać praw nadanych członkom mniejszości narodowej na ogół obywateli Ukrainy mieszkających w 

Polsce, z 2 powodów. 

Po pierwsze, Ukraińcy będący obecnie emigrantami zarobkowymi przybyli do Polski i przebywają na pol-

skim terytorium dobrowolnie, bez przymusu. Dobrowolnie więc izolują siebie i swoje rodziny w Polsce od 

języka ukraińskiego, od jego nauczania i publicznego używania. Nauka języka ukraińskiego ukraińskim pra-

cownikom i ich rodzinom w Polsce po prostu się nie należy. Żadne zobowiązania międzynarodowe, umowy 

dwu- i wielostronne ani też polskie prawo wewnętrzne nie nakazują polskiemu państwu organizowania oso-

bom przybywającym na jego terytorium nauki ich ojczystego języka, nawet gdy zamierzają oni osiąść w Pol-

sce na stałe, a co dopiero wtedy, gdy jest to pobyt czasowy, zarobkowy. Chyba że chcemy i dążymy do tego, 

aby sztucznie zwiększyć liczbę członków mniejszości ukraińskiej w Polsce, m.in. po to, aby umocnić jej 

pewność siebie w eskalacji żądań skierowanych do Polski. A jak informują media, już teraz, nieliczne na 

razie, środowiska faktycznej mniejszości ukraińskiej podejmują działania konfliktujące ją z polską większo-

ścią. To np. skandal wiążący się z obecnością probanderowskich książek autorstwa Wołodymyra Wjatrowy-

cza w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w województwie warmińsko-

mazurskim. Czy ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce mają być wychowywane w duchu neobanderyzmu, 

ludobójczego nacjonalizmu ukraińskiego, i to jeszcze za pieniądze polskiego podatnika? 

Szanowna Pani Minister, drugi powód jest według mnie oczywisty: państwo polskie powinno dążyć do 

asymilacji cudzoziemców przebywających na jego terenie. Dotyczy to także ukraińskich imigrantów zarob-

kowych. Polska, zamiast uczyć Ukraińców języka ukraińskiego, powinna raczej uczyć ich, i ich dzieci rów-

nież, języka polskiego. Pomogłoby to im w znalezieniu i utrzymaniu lepszej pracy w Polsce, ich większej 

identyfikacji z polskim otoczeniem i ewentualnemu pozostaniu w naszym kraju. Zapobiegłoby także tworze-

niu w Polsce ukraińskich gett, te zaś, jak obserwujemy to w przypadku imigrantów innych nacji w państwach 

Europy Zachodniej, są rozsadnikiem przestępstw i przemocy. A konfliktów polsko-ukraińskich o podłożu 

narodowościowym z racji historycznych zaszłości powinniśmy w Polsce unikać jak ognia. 

Szanowna Pani Minister, proszę o sprawdzenie danych i przesłanie w odpowiedzi informacji, ile dzieci i 

młodzieży uczyło się języka ukraińskiego jako ojczystego lub uczyło się w języku ukraińskim w szkołach 

położonych na terytorium Polski w ostatnich 5 latach. Czy ta liczba ma charakter wzrostowy i czy ten wzrost 

jest gwałtowny? Jeśli tak, to oznacza to, że proces przeze mnie opisany ma charakter rzeczywisty. 

Proszę też o odpowiedź na pytanie, czy dostrzega Pani Minister niebezpieczeństwa przeze mnie opisane i 



jaki jest Pani stosunek do nich, w szczególności czy podejmowała Pani czynności mające na celu zniwelowa-

nie ich negatywnych skutków i jakie to były działania. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 
 


