
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Marka Konopkê i Piotra Gruszczyñskiego

na 2. posiedzeniu Senatu
w dniu 17 listopada 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych Jacka Cichockiego

Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju
Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” z Wêgorzewa dotycz¹cego udzielenia dota-
cji na realizacjê zadania, które ma na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej mniej-
szoœci narodowych i etnicznych, a tak¿e zachowanie i rozwój jêzyka regionalnego, w formie cyklu imprez
pod tytu³em „Kultura ukraiñska z daleka i z bliska”.

Myœl¹ przewodni¹ dzia³añ wynikaj¹cych z powy¿szego has³a jest dialog z kultur¹ ukraiñsk¹, by sta-
wa³ siê przede wszystkim bli¿szym, jak blisk¹ jest przestrzeñ miêdzy s¹siadami, Polakami a Ukraiñca-
mi. W imprezach wezm¹ udzia³ mieszkañcy Wêgorzewa i okolic, a z drugiej strony – Ukraiñcy z terenów
z powiatu jaworowskiego (Ukraina), miasta bliŸniaczego Wêgorzewa.

W ramach tych dzia³añ organizator planuje zrealizowaæ:
– regionalny konkurs prac plastycznych pod tytu³em „Moja Ukraina”, skierowany do uczniów z pun-

któw nauczania jêzyka ukraiñskiego oraz gimnazjum i liceum z ukraiñskim jêzykiem nauczania, jedno-
czeœnie taki konkurs odbêdzie siê wœród dzieci i m³odzie¿y w Jaworowie na Ukrainie;

– wystêp ukraiñskich zespo³ów z terenu Warmii i Mazur i powiatu jaworowskiego z Ukrainy, które
zakoñcz¹ siê wspólnym integracyjnym spotkaniem rówieœników z Polski i Ukrainy.

Najwa¿niejszym efektem, który organizatorzy chc¹ osi¹gn¹æ, jest cyklicznoœæ spotkañ m³odzie¿y
dwóch zaprzyjaŸnionych powiatów z Ukrainy i Polski.

Powy¿sze dzia³ania maj¹ nastêpuj¹ce cele:
– rozwijanie ducha tolerancji i dialogu kultur niezale¿nie od to¿samoœci etnicznej, kulturowej, jêzy-

kowej i religijnej;
– wzrost œwiadomoœci lokalnej dotycz¹cej ¿ycia wœród spo³ecznoœci wielokulturowej i wspieranie plu-

ralizmu kulturowego;
– podniesienie poziomu wiedzy na temat dorobku kulturowego ró¿nych grup etnicznych i narodowo-

œciowych zamieszkuj¹cych region Warmii i Mazur;
– stworzenie na bazie dziedzictwa kulturowego form dialogu w zakresie poprawy stosunków miêdzy

przedstawicielami ró¿nych nacji.
Uwa¿amy, ¿e spojrzenie na œwiat oczami m³odego pokolenia przyci¹gnie uwagê i wzbudzi zaintereso-

wanie przedstawicieli ró¿nych grup wiekowych, pomo¿e zrozumieæ potrzeby i d¹¿enia wspó³mieszkañ-
ców naszego regionu. Ponadto dziêki realizacji tego projektu dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mia³y sposobnoœæ
przekonaæ siê, ¿e kultura ludowa mo¿e staæ siê doskona³¹ drog¹ do nawi¹zywania kontaktów, zawiera-
nia przyjaŸni, poznania ludzi z innych krajów.

W naszej ocenie wniosek niesie za sob¹ wiele korzyœci zarówno w zakresie kulturowym, jak i spo³ecz-
nym, dlatego zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ o jego uwzglêdnienie i wsparcie.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyñski




