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Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wsparcie wniosku Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju

Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” z Węgorzewa dotyczącego udziele-
nia dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kultu-
rowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w formie
cyklu imprez pod tytułem „XVII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycz-
nych Mniejszości Narodowych”, podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej zespołów folklory-
stycznych reprezentujących mniejszości narodowe w Polsce i za granicą poprzez występy sceniczne
i prezentację swego dorobku artystycznego oraz stworzenie na bazie dziedzictwa kulturowego form
dialogu w zakresie poprawy stosunków między przedstawicielami mniejszości narodowych różnych
państw Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych
jest imprezą cykliczną wpisaną na stałe do ogólnopolskiego kalendarza imprez kulturalnych. Jest
jedyną taką imprezą w Polsce, mają tam możliwość spotykania się dzieci należące do mniejszości
narodowych i grup etnicznych nie tylko z Europy, ale i z całego świata.

Mazury są regionem zamieszkałym przez wiele grup narodowościowych, etnicznych i religij-
nych, będących niewątpliwie źródłem różnorodności oraz bogactwa kulturowego. W ostatnim czasie
budzi się zainteresowanie folklorem tych grup i zrozumienie zasady, że kultura mniejszości naro-
dowych jest wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniejszości zamieszkują.

Celem festiwalu jest zwiększenie świadomości lokalnej na temat odmienności kulturowej. Uwa-
żamy, że zainteresowanie folklorem przełamie wzajemne uprzedzenia, przekonania i mity oraz po-
może zrozumieć potrzeby i dążenia współmieszkańców naszego regionu. Sądzimy, że takie spojrze-
nie pomoże pod każdym względem we współistnieniu wielonarodowościowego społeczeństwa, a
rozszerzenie horyzontów myślowych młodego pokolenia pozwoli mu zrozumieć właśnie to, że kul-
tura narodowa mniejszości wzbogaca dziedzictwo kultury narodowej kraju, który ona zamieszkuje.

Realizacja zadania w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzmocnienia powiązań kulturo-
wych oraz długofalowej współpracy poprzez uznanie różnorodności pośród grup mniejszości naro-
dowych i grup etnicznych w kraju i za granicą.

W naszej ocenie wniosek niesie za sobą wiele korzyści zarówno w zakresie kulturowym, jak i
społecznym, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o jego uwzględnienie i wsparcie.

Z poważaniem
Marek Konopka
Piotr Gruszczyński




