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Tab. 2 Odsetek osób wed ug hierarchii warto ci uznawanych za bardzo 
wa ne i wa ne

 Pierwsza kolumna zawiera uporz dkowane malej co sumy 
wska ników cz sto ci wyboru dla obu badanych rodowisk. Tworz  one 
wspóln  hierarchi  warto ci uznawanych na Litwie i w Polsce. Pierwsze 
miejsce na tej li cie zajmuje "rodzina", a ostanie "dzia alno  publicz-
na". Je eli taki sam zabieg porz dkuj cy zastosowa  oddzielnie do wy-
borów dokonanych w ka dym z badanych rodowisk, to uzyskamy dwie 
kolejne listy ró ni ce si  kolejno ci  u o enia warto ci. Je eli za punkt 
odniesienia dla porówna  przyj  hierarchi  warto ci g ównego rodo-
wiska karaimskiego, tzn. litewskiego, to atwo zauwa y , e najwi ksze
zmiany w tej hierarchii wyst pi y w odniesieniu do warto ci okre lanych 
jako „kultura” i „przyjaciele”. Na li cie ustalonej dla rodowiska pol-
skiego pierwsza z nich zajmuje pozycj  6, a na litewskiej 9. Nast pi o
wi c przesuni cie „kultury” o trzy miejsca w gór . Równocze nie kate-
goria ”przyjaciele” przesun a si  z pozycji 2 na pozycj  5 czyli równie
o trzy miejsca ale w dó . W rodowisku polskim mniejsze ni  w litew-
skim znaczenie przywi zuje si  do kategorii: „kariera”, „hobby”  
i „wiara” natomiast wi ksze do kategorii: „praca”, „dzieci” i „czas wol-
ny”.  

Tab. 3 Hierarchia warto ci wed ug rodowisk badania  

 Tylko dwie pozycje na li cie warto ci nie zmieni y swojego 
miejsca we wszystkich trzech porz dkach – jest to „rodzina” na pierw-
szym miejscu i „dzia anie publiczne” na ostatnim miejscu. Mo na by ten 
fakt optymistycznie zinterpretowa  w ten sposób, e najsilniejszym spo-
iwem tego rodowiska i najwy ej cenion  warto ci  jest rodzina dzi ki 
której rodowisko trwa od wieków i dzi ki której mo e si  odradza .
Drug  wspóln  cech  obu rodowisk jest zdecydowana niech  do anga-
owania si  w dzia alno  publiczn  uwik an  w walk  polityczn .

 Zaprezentowany tu sposób analizy systemu warto ci uznawa-
nych za wa ne w oddalonych od siebie rodowiskach karaimskich jest 
tylko pewn  propozycj  wymagaj c  dalszych prac i wyja nie . Analiza 
wykaza a jednak, e kilkudziesi cioletnia izolacja nie pozosta a bez 
wp ywu na system wyznawanych warto ci. Niektóre wyst puj ce ró ni-
ce w zakresie uznawania warto ci s  zapewne w jakim  stopniu wyni-
kiem odmiennych warunków ycia, pozycji spo ecznej czy wykszta ce-
nia (odmiennej struktury spo eczno-demograficznej) obu rodowisk. Ich 
u ci lenie wymaga jednak powi kszenia bazy danych o rodowiska 
karaimskie na Ukrainie i w Rosji. 
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Rola grup etnicznych  
w Zjednoczonej Europie 

18 wrze nia 2004 r. Kaszubski Instytut Rozwoju zorganizowa
konferencj  „Rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie”. Spotkanie, 
na które zaproszono przedstawicieli organizacji m odzie owych mniej-
szo ci mieszkaj cych w Polsce, odby o si  na terenie O rodka Wypo-
czynkowego „Kormoran” w Sycowej Hucie niedaleko Ko cierzyny. 

Delegacja Zwi zku Karaimów Polskich, w sk ad której wesz a
Basia Posel oraz autor, dotar a na miejsce ju  w pi tek wieczorem. Na 
dworcu w Ko cierzynie spotka a nas pracownik KIR, Kasia Knopik  
i razem z przedstawicielami stowarzyszenia „Harangos” pojechali my 
samochodem do OW „Kormoran”. 

Kolacj  zjedli my w towarzystwie naszych pierwszych znajo-
mych, dowiaduj c si  przy okazji o dzia aniach Romskiego Stowarzy-
szenia O wiatowego. Zosta o ono za o one przez krakowskich studen-
tów pochodzenia romskiego, przy aktywnym wsparciu ze strony 
MSWiA oraz Ambasady Brytyjskiej i stawia sobie za cel edukacj  dzie-
ci romskich. Dzia acze wychodz  z za o enia, e jedyn  szans  na po-
lepszenie perspektyw jest dla Romów edukacja. Ich dzia ania zaczynaj
si  ju  w szkole podstawowej i koncentruj  si  na stworzeniu warunków 
dla jak najwi kszej liczby osób do uzyskania wy szego wykszta cenia. 

W sobot  po niadaniu rozpocz a si  w a ciwa konferencja. 
Obecni byli przedstawiciele mniejszo ci bia oruskiej, karaimskiej, litew-
skiej, niemieckiej, romskiej, rosyjskiej, s owackiej, tatarskiej, ukrai -
skiej oraz kaszubskiej. Z zapowiedzianych go ci nie przyjechali tylko 
przedstawiciele mniejszo ci ydowskiej. 
 Pierwsze wyst pienie wyg osi  Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, prof. Brunon Synak. W krótkiej prezentacji opowiedzia  o 
historii Kaszubów, wysi kach w celu utrzymania to samo ci, zw aszcza 
poprzez kultywacj  j zyka, oraz dzia aniach promuj cych turystyczne 
atrakcje regionu. 
 Po nim wyst pi  Pawe  Bednorz z Fundacji Edukacji Ekono-
micznej (www.europa.edu.pl), którego prezentacj  uwa am za najcie-
kawsz  na konferencji. Omówione zosta y sposoby finansowania projek-
tów mniejszo ci narodowych i etnicznych ze róde  unijnych a tak e
krajów z poza UE; mi dzy innymi: www.mk.gov.pl/pkk/;
www.youth.org.pl - tylko 3% rodków przeznaczonych na ten program 
zosta o wykorzystanych w zesz ym roku. Z rozmów kuluarowych wiem, 
e wsparcie z tego programu uzyskali przedstawiciele Zwi zku Ukrai -

skiej M odzie y Niezale nej na organizacj  „Pikniku Europejskiego”. 
 Nast pnie wyst pi a Pani Danuta G owacka-Mazur, Zast pca
Dyrektora Departamentu Wyzna  i Mniejszo ci Narodowych w MSWiA 
omawiaj c dzia ania jej Departamentu oraz now  ustaw  o mniejszo-
ciach narodowych i etnicznych oraz j zyku regionalnym. 

 Po obiedzie udali my si  na zwiedzanie skansenu we Wdzy-
dzach Kiszewskich a potem rejs po „Kaszubskim Morzu” – Jeziorze 
Wdzydze. 
 Po powrocie i krótkiej przerwie rozpocz o si  spotkanie integra-
cyjne. Ze swojej strony opowiedzieli my o pochodzeniu i wspó czesnej 
sytuacji Karaimów polskich, rozdali my kilka numerów Awazymyza
i odpowiadali my na pytania uczestników. 

W cz ci mniej oficjalnej wymieni em uwagi z Paw em Bed-
norzem. Opowiada  o m.in. o tym, jak wygl da polityka wobec mniej-
szo ci ze strony urz dników pa stwowych. Przedstawi  proceduralne 
mo liwo ci realizacji projektów przez Karaimów (Polska-Litwa, Polska-
Ukraina; ale nie Polska-Litwa-Ukraina). Dzia anie z jego strony by o co 
prawda promocj  reprezentowanej przez niego organizacji, ale my l e
jaka  forma wspó pracy z Fundacj  Edukacji Ekonomicznej jest warta 
rozwa enia. 
 Generalnie konferencj  uwa am za udan  i warto ciow . Cho
organizatorzy kilkakrotnie wspomnieli, e sfinansowanie jej ze rodków
UE by o mo liwe, poniewa  na Mi dzynarodowy Zjazd Kaszubów nie 
przyjechali Szkoci, to trzeba przyzna e jej organizacja, w któr  czyn-
nie zaanga owany by  samorz d lokalny, dzia a a bardzo sprawnie  
a konferencja toczy a si  planowo i precyzyjnie. 

Marcin Posel  

Hierarchia warto ci dla rodowisk:
po czonych litewskiego polskiego
1 Rodzina 1 Rodzina 1 Rodzina 
2 Przyjaciele 2 Przyjaciele 4 +Praca 
3 Dzieci 4 Praca 3 +Dzieci 
4 Praca 3 Dzieci 5 +Czas wolny 
5 Czas wolny 5 Czas wolny 2 - - - Przyjaciele 
6 Kariera 6 Kariera 9 +++ Kultura 
7 Hobby 7 Hobby 6 - Kariera 
8 Wiara religijna 8 Wiara religijna 7 - Hobby 
9 Kultura 9 Kultura 8 - Wiara religijna 

10 Dzia anie pu-
bliczne 10 Dzia anie pu-

bliczne 10 Dzia anie pu-
bliczne 

Warto ci Razem Litwa 
(L)

Polska 
(P)

Ró nica
L - P

Rodzina 89,6 88,5 98,4 -12,9 
Przyjaciele 79,8 82,9 73,0 +9,9 
Dzieci 72,8 69,8 79,4 -9,6 
Praca 72,5 77,8 61,2 +16,6
Czas wolny 71,6 67,7 80,2 -12,5 
Kariera 47,1 66,3 25,4 +39,3
Hobby 46,8 44,0 53,1 -9,1 
Wiara religijna 40,7 38,6 45,2 -6,6 
Kultura 23,4 19,3 32,6 -13,3 
Dzia anie publiczne 17,4 16,0 20,7 -4,7 




