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przez senatorów Marka Konopkę 
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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 wniosku nr 906/12 złożonego 

przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz” 
w Węgorzewie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” – „Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne” w ob-
szarze wsparcia porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych, tytuł zadania: „Młodzież 
naszą przyszłością”. 

Rekomendowany projekt obejmuje organizację trzech działań kulturalnych, które będą służyć tworzeniu 
partnerskich relacji między społecznościami różnych narodowości zamieszkujących powiat węgorzewski 
w województwie warmińsko-mazurskim. Działanie obejmuje między innymi międzynarodowy festiwal dzie-
cięcych zespołów folklorystycznych mniejszości narodowych. Jest to impreza cykliczna, czterodniowa, skie-
rowana do wszystkich środowisk mniejszości narodowych, grup etnicznych i polonijnych z całego świata. 
Członkowie zespołów folklorystycznych poprzez uczestnictwo w festiwalu podnoszą swoje umiejętności 
i poziom artystyczny, nawiązują bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych grup etnicznych, zdoby-
wają nowe umiejętności i doświadczenia. Organizatorzy szacują, że koncerty festiwalowe obejrzy około 
9 tysięcy widzów. Wniosek dotyczy organizacji XVI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie. Organizatorzy planują zaprosić do uczestnictwa 
w festiwalu dziesięć dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych reprezentujących mniejszości 
narodowe i etniczne w Polsce i innych państwach. 

Należy podkreślić, że obszar Mazur jest regionem zamieszkałym przez wiele grup narodowościowych, et-
nicznych i religijnych, co jest niewątpliwie źródłem różnorodności oraz bogactwa kulturowego. Pragniemy 
zwrócić Pana uwagę na fakt, iż folklor tych grup i zasada, że kultura mniejszości narodowych jest wzbogace-
niem kultury kraju, który mniejszości zamieszkują, cieszą się coraz większym zrozumieniem, zainteresowa-
niem i skutecznością. 

Wnioski płynące z realizacji wspomnianego programu przekonują o celowości prowadzonych działań 
i potrzebie rozszerzenia ich na inne grupy narodowościowe z obszaru Europy Środkowej i Środkowo-
Wschodniej. 

Znając przychylność Pana Ministra dla ośrodków kultury na Mazurach, czego potwierdzeniem jest do-
tychczasowa nieoceniona pomoc, wierzymy, że przychyli się Pan do naszej prośby. 

Z poważaniem 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




