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Wydarzenia i ludzie
Sprawozdania

Po raz drugi Lublin gościł uczestników mię-
dzynarodowej konferencji „Mniejszości
narodowe, etniczne i językowe w Unii

Europejskiej”, która odbyła się w dniach 14–16
września tego roku jako impreza towarzysząca
prezydencji Polski w Radzie Unii. Patronat nad
imprezą, zorganizowaną przez Zakład Praw
Człowieka Wydziału Politologii i Zakład Historii
Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu im.
Marii Curie-Skłodowskiej, objęli Przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
i Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna,
który zaszczycił otwarcie konferencji swoją
obecnością. Wśród gości byli także przewodni-
czący Komisji Mniejszości Narodowych
i Etnicznych Sejmu RP Marek Ast oraz współ-
przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych: sekre-
tarz stanu w MSWiA Włodzimierz Karpiński
i przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego Artur Jabłoński, a także pełno-
mocnik premiera ds. równego traktowania
Elżbieta Radziszewska i przedstawiciele władz
samorządowych. W otwarciu uczestniczył też
Tomasz Siemoniak, do niedawna jeszcze sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny
za politykę państwa wobec mniejszości narodo-
wych i etnicznych, który opuszczał stanowisko
w MSWiA, by jak wiadomo, podjąć inne ważne
obowiązki.
Nie bez kozery piszemy tyle o części oficjalnej,

która na ogół niczym specjalnym się nie wyróż-
nia. Tym razem jednak były szczególne powody

do klaskania. I nie chodzi tu
tylko o pożegnanie ministra
Siemoniaka, który w podzięce
za dobrą współpracę otrzymał
od przedstawicieli mniejszości
kosz prezentów (Karaimi
postarali się zadbać i o ducha,
i o ciało pana ministra, ofiaro-
wując mu album Karaj jołłary
– karaimskie drogi oraz butelkę
domowego krupniku).
Otwarcie konferencji było

okazją do wręczenia odznaczeń

przyznanych przez Prezydenta RP osobom
zasłużonym w działalności na rzecz mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w Polsce. Wśród
uhonorowanych znalazła się Mariola
Abkowicz, która otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi (choć w trakcie uroczystości przez
pomyłkę przypięto jej… złoty). Serdeczne gra-
tulacje!
Program części naukowej był niezwykle boga-

ty. Tak bogaty, że dwa dni z trudem wystarczy-
ły na wszystkie wystąpienia, choć z konieczno-
ści zostały one mocno okrojone czasowo.
Oprócz dwóch sesji plenarnych i trzech dys-
kusji panelowych dotyczących kwestii ogól-
nych (m.in. położenia prawnego mniejszości
i funkcjonowania w Polsce ustawy o mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym), zorganizowane zostały posiedze-
nia siedemnastu sekcji problemowych.
Poruszana problematyka poza analizą uregu-
lowań prawnych dotyczących mniejszości
w Polsce i w Europie dotyczyła także zmian
sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce w XX w. oraz socjologicznych, kultu-
roznawczych i demograficznych aspektów
funkcjonowania mniejszości. Tematyka kara-
imska była przedmiotem wystąpień Marioli
Abkowicz („Współczesne karaimskie życie spo-
łeczne”), Anny Sulimowicz („Karaimskie czaso-
pisma jako narzędzie w staraniach o zachowa-
nie języka i kultury”) oraz Longina Graczyka
(„Tożsamość poza terytorium. Wirtualne spo-
łeczności Tatarów, Ormian, Karaimów”). 
Konferencja była doskonałą okazją nie tylko

do zapoznania się ze stanem badań nad mniej-
szościami, lecz także do wymiany poglądów
i doświadczeń. Warto podkreślić znakomitą
organizację i gościnność, z jaką miasto Lublin
i miejscowy uniwersytet podejmowały uczest-
ników spotkania. Intensywny program wypeł-
nił nam czas od rana do wieczora, ale pogoda
dopisała, więc w wyjątkowo ciepłe wrześniowe
noce udało się nam choć trochę przyjrzeć
miastu. Lublin w świetle księżyca… Bajeczny!

Anna Sulimowicz
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Odznaczeni działacze
mniejszości narodowych:

Piotr Tyma, Artur
Jabłoński i Mariola

Abkowicz
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