
 
Protokół Nr  14/2018 
z posiedzenia Komisji 
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
w dniu 20 marca 2018 r.  
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Edward Adamczyk stwierdzając quorum otworzył 
posiedzenie Komisji, witając przybyłych członków Komisji oraz zaproszonych gości.  

 
Następnie Przewodniczący pogratulował bp. Pawłowi Hause wyboru na Biskupa 

Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Introdukcja ks. Hause na biskupa 
mazurskiego odbyła się 17 lutego 2018 r. w kościele św. Trójcy w Mikołajkach. Konsekracji 
dokonał biskup Jerzy Samiec. Kadencja bp. Pawła Hause jako zwierzchnika diecezji mazurskiej 
obejmuje lata 2018-2028. 

 
            Załącznik nr 1,2 

 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  
3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych.  
4. Informacja o głównych planowanych działaniach stowarzyszeń i organizacji 

mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r.  
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 2018 r.  
6. Sprawy bieżące. 
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
8. Zakończenie posiedzenia.  

  
Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został zatwierdzony przez 

aklamację. 

 
3. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń mniejszości narodowych  i etnicznych.  
 
4. Informacja o głównych planowanych działaniach stowarzyszeń i organizacji 
mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r.  

 

 Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli stowarzyszeń mniejszości 
narodowych i etnicznych, aby w kilku słowach omówili działalności i przedstawili swoje 
zamierzenia zaplanowane na 2018 r.  



 Przewodnicząca ZUwP Oddział Mazurski p. Katarzyna Polewczak poinformowała, iż 
w roku bieżącym Związek po raz kolejny jest organizatorem Koncertów Muzyki Cerkiewnej w 
Giżycku. Jest to święto miłośników śpiewu chóralnego.  Jak co roku starają się, aby każdego 
roku gościć nowe zespoły, proponować nowe rzeczy. Przygotowanie tak dużej imprezy, jak 
koncerty z udziałem kilkunastu bardzo licznych zespołów, to duże wezwanie. Na rzecz imprezy 
pracuje 50 wolontariuszy, a przygotowania trwają już od kilku miesięcy. Chóry będzie można 
usłyszeć w Giżycku, Węgorzewie, Baniach Mazurskich, Wydminach, Kruklankach, Wilkasach 
i Bystrym. Będą występowały w cerkwiach i kościołach. Związek organizuje także Święto 
Twórczości Dziecięcej w Giżycku. W programie przewidziano występy zespołów z Punktów 
Nauczania Języka Ukraińskiego Regionu Mazurskiego, chóru i zespołu instrumentalnego 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku, zespołu tanecznego „Nadija” z Dubna na Ukrainie. 
Nie wiadomo czy odbędą się Dni Kultury Ukraińskiej ponieważ Związek nie otrzymał na ten 
cel dotacji z Ministerstwa. 

 Pani Farida Ryzwanowicz Przewodnicząca Stowarzyszenia Tatarów Warmii i Mazur 
SUJMBIKE powiedziała, że Stowarzyszenie kontynuuje promocję kultury tatarskiej, 
pogłębianie wiedzy o tradycji tej grupy etnicznej. Organizuje spotkania z kulturą tatarską w 
MOK w Olsztynie, ale również w szkołach olsztyńskich , na których prezentowana jest historia 
i zwyczaje polskich Tatarów, ich potrawy i pieśni oraz inne atrakcje dla młodszych i starszych. 
Zaprosiła członków Komisji do siedziby Stowarzyszenia.  

 Przewodnicząca Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej p. Krystyna 
Płocharska poinformowała, że Stowarzyszenie jak co roku organizuje Dzień Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Celem tej imprezy jest integracja różnych grup etnicznych oraz 
przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Od kilku lat w obchodach Dnia 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych bierze udział jedna z mniejszości jako gość specjalny 
m.in.  Ukraińcy,  Litwini,  Karaimi,  Tatarzy, Kaszubi, Łemkowie, Białorusini. Stowarzyszenie  
prowadzi kursy języka niemieckiego. Zajęcia organizowane są na różnych poziomach 
zaawansowania i dla osób w różnym wieku. Stowarzyszeni planuje również organizację  
Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

 W imieniu Przewodniczącego Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
głos zabrała  p. Magdalena Olbryś, która poinformował, że Związek w tym roku obchodzi swoje 
25-lecie.  Z tej okazji 7 lipca w olsztyńskiej restauracji Villa Pallas odbędą się oficjalne 
urodziny.  W czerwcu odbędzie się  Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur oraz 
6. Letnia Olimpiada Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur. W trakcie olimpiady 
zaplanowano wiele wrażeń sportowych m.in. konkurencje: siatkówka plażowa, bieg 
długodystansowy, pływanie, trójbój. Związek wydaje miesięcznik MITTEILUNGSBLATT 
dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Konsulatu Generalnego RFN w 
Gdańsku. W Radio Olsztyn nadawana jest audycja „Allensteiner Welle”. Jest to magazyn 
kulturalno-informacyjny w języku niemieckim. Składa się on z krótkich wiadomości, reportaży, 
sond oraz relacji. Program ukazuje prace 25 organizacji niemieckich z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzane są wywiady z artystami, politykami i pisarzami, jak 
także reportaże z odbywających się seminariów dotyczących polsko-niemieckich, niemieckich 
czy europejskich spotkań.  

Przewodniczący ZUwP Oddział w Olsztynie p. Stefan Migus  poinformował, że Związek 
zaplanował na ten rok następujące imprezy:  Dni Szewczenkowskie poświęcone poecie 
Tarasowi Szewczenko, Ekołomyja 2018 w Górowie Iławeckim, Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny Narodów Europy „Pod Wspólnym Niebem” organizowany wspólnie ze Związkiem 



Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Podczas  Festiwalu wystąpią grupy artystyczne 
narodowych i etnicznych mniejszości: niemieckiej, litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, 
romskiej oraz artystów z Niemiec i Ukrainy. Inauguracja Roku Kulturalnego Ukraińców 
Warmii i Mazur e Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie. Festyn Ludowy w Asunach. W 
Górowie Iławeckim odbędzie się 50-lecie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. 
Historia szkoły sięga 1968 roku, kiedy w Górowie Iławeckim otwarto pierwsze klasy z 
ukraińskim językiem nauczania. Obecnie jest to największa placówka oświatowa dla 
mniejszości ukraińskiej w Polsce. 

Pan Stefan Migus poruszył kwestię narastającego zjawiska nienawiści na tle 
narodowościowym, jest to wrogość i nienawiść już nie tylko słowna z jaką można spotkać się 
w internecie. W 2016 r. zerwano i podeptano ukraińską flagę, która została powieszona przed 
restauracją DUMKA na olsztyńskim Zatorzu. Flaga miała być formą upamiętnienia wydarzeń 
na ukraińskim Majdanie. Taka sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie – flaga za każdym 
razem była konsekwentnie zrywana przez nieznanych sprawców. Olsztyn nie jest odosobniony, 
jeśli chodzi o tego typu incydenty. Do podobnego zdarzenia doszło również w Bartoszycach. 
Tam został połamany krzyż znajdujący się przy greckokatolickiej cerkwi, który również miał 
upamiętnić wydarzenia z Majdanu. Rozklejano w Olsztynie  tzw. wlepki z antybanderowskimi 
motywami. Pierwsza przedstawiała przekreśloną podobiznę lidera OUN, Stepana Bandery. Na 
drugiej widać było grafikę z płonącymi wiejskimi zabudowaniami i napisem „UPA. Ukraińscy 
mordercy”. Zniszczono wiele ukraińskich grobów i upamiętnień żołnierzy UPA. Głównie w 
Polsce południowo-wschodniej, ale również np. w Białymstoku. Najbardziej skandaliczna, bo 
upubliczniona, była dewastacja pomnika w Werchracie, na podkarpaciu.  

Bp. Pawłowi Hause także poinformował o akcie wandalizmu, którego dokonano  na 
budynku kaplicy ewangelickiej w Białej Piskiej przy pl. Mickiewicza. Wandale zerwali tablicę 
informującą o tym, że w budynku prowadzona jest terapia dla osób potrzebujących przez 
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel w ramach Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Białej Piskiej. Na elewacji, pod krzyżem, ktoś namalował obraźliwe rysunki 
oraz napisał: „tu jest Polska”. Trudno ocenić w przyzwoitych słowach poziom i zachowanie 
autorów tego zniszczenia. Aktualnie w rzeczywistości naszego kraju powstało przyzwolenie 
społeczne na dokonywanie podziałów na obywateli bardziej lub mnie „polskich”. Takie 
podziały są sztuczne, rozbijają społeczność jaką tworzymy w naszej Ojczyźnie, w naszych 
miastach i wioskach: jako katolicy, ewangelicy, prawosławni, czy osoby innych wyznań i 
religii. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu, jako właściciel budynku, złożyła wniosek o 
ukaranie sprawców w związku ze zniszczeniem mienia oraz obrazą uczuć religijnych. 

 
4. Omówienie planu pracy Komisji na 2018 r. 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił Członkom Komisji projekt Planu Pracy Komisji 
ds. MNiE ma rok 2018. 
 
Marzec 

1. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń narodowych i etnicznych 
2. Informacja o głównych planowanych działaniach stowarzyszeń i organizacji 

mniejszości narodowych i etnicznych w 2018r. 
3. Przyjęcie planu pracy. 
4. Sprawy bieżące. 

 



Maj 
1. Opinia na temat przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w roku 2017. 

2. Sprawy bieżące. 
 
Czerwiec 

Wyjazd na Ukrainę  
 
Lipiec-Sierpień 
 

1. Udział w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych. 

2. Zapoznanie się z sytuacją szkół Mniejszości Narodowych i Etnicznych przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

3. Sprawy bieżące. 
 
Październik 
 

1. Informacja o wykorzystaniu środków z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego 
przeznaczonych na działalność mniejszości narodowych i etnicznych za 8 miesięcy br. 

2. Zapoznanie się z działalnością mniejszości rosyjskiej w województwie. 
3. Sprawy bieżące. 
 

Grudzień 
 

1. Omówienie założeń budżetowych na rok 2018. 
2. Przyjęcie założeń do planu pracy Komisji na rok 2019. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy 

Komisji. Plan pracy przyjęto jednogłośnie. 
 
 

5. Sprawy różne. 
 
Spraw rożnych nie było.  
    
 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z 
poprzedniego posiedzenia Komisji.   
 
 
 
 
 
 



7. Zakończenie posiedzenia.  
 

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji MNiE Sejmiku 
Województwa Warmińsko Mazurskiego. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
Edward Adamczyk  

Protokołowała:  
 
Anna Maksyśko – Mucha  
 
 


