
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Marka Konopkę oraz Piotra Gruszczyńskiego 

na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2011 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie w sprawie wniosku złożonego do 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszo-
ści Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Węgorzewie w związku z Programem Operacyjnym Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich, w ramach priorytetu „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne”, 
w obszarze wsparcia „Porozumienie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie „Kultura 
to my”. 

Projekt obejmuje organizację czterech imprez kulturalnych, które służyć będą tworzeniu partnerskich rela-
cji między społecznościami różnych narodowości zamieszkującymi region Warmii i Mazur. Uzupełnieniem 
imprez będą wystawy rękodzieła i sztuki ludowej różnych narodów, warsztaty, szkolenia i seminaria. Organi-
zowane imprezy objęte wnioskiem to: 

1. VI Międzynarodowa Noc Świętojańska, 
2. XVII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych, 
3. Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne, 
4. Kultura Ukraińska z Daleka i z Bliska. 
Szczegóły planowanych imprez wnioskodawca zawarł w swoim wniosku. A my pragniemy zwrócić uwa-

gę Pana Ministra na fakt, iż obszar Mazur jest regionem zamieszkałym przez wiele grup narodowościowych, 
etnicznych i religijnych, będących niewątpliwie źródłem różnorodności oraz bogactwa kulturowego. Pra-
gniemy podkreślić, iż folklor tych grup i zasada, że „kultura mniejszości narodowych jest wzbogaceniem 
kultury kraju, w którym mniejszości zamieszkują”, cieszą się coraz większym zrozumieniem i zainteresowa-
niem wśród społeczności lokalnej. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że impreza jest adresowana do dzieci i młodzieży w liczbie oko-
ło siedmiuset – członkowie zespołów folklorystycznych reprezentujących mniejszości narodowe, oraz wi-
dzów w liczbie osiemnastu tysięcy – osoby biorące w nocy udział w festiwalu, warsztatach, obcujące z kultu-
rą ukraińską, a także reprezentanci władz lokalnych. 

Wierzymy, że Pan Minister pochyli się nad rekomendowanym przez nas wnioskiem, a cele w nim okre-
ślone znajdą Pana akceptację i wsparcie. 

Z wyrazami szacunku 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




