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Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją  
a autorytaryzmem

Mariusz Brzostek
mgr 

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
e-mail: mariuszbrzostek(at)icloud.com

S łowa k luczowe demokracja, europeizacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska, integracja eu-
ropejska, teoria europeizacji, top-down, teoria kręgów koncentrycznych

Abstrak t Państwa Europy Środkowej, mimo formalnej budowy demokracji liberalnej jako modelu 
rządzenia, wciąż borykają się z trudnościami. Los demokracji nie jest ostatecznie przesą-
dzony. Pytanie o przyszłość pozostaje otwarte. Autor widzi kilka przyczyn takiego stanu 
rzeczy. Po pierwsze, idealistyczne podejście do samej demokracji jako panaceum na proble-
my Europy Środkowo-Wschodniej i błędne założenie, że jej implementacja zagwarantuje 
powszechną szczęśliwość . Po drugie, jej instrumentalne traktowanie przez dotychczasowe 
elity. Demokracja ma być gwarnacją status quo. Po trzecie, brak implementacji jednej bar-
dzo ważnej zasady – przejrzystości rządów prawa. Autor odnosi się też do znaczenia Unii 
Europejskiej. Na podstawie europeistycznej teorii top-down i modelu Saturna, analizuje 
potencjalność zachowań państw Europy Środkowo-Wschodniej w omawianym aspekcie 
z punktu widzenia oddziaływania Unii Europejskiej oraz skali jej wpływu. 

East-Central Europe – between democracy and authoritarity 
Key words Democracy, Europeanization, East-Central Europe, European Union, European integration, 

Europeanization theory, top-down, concentric circles theory

Abstrac t The East-Central European states are still on the difficult way to reach democratic rules, 
despite the formal construction of liberal democracy as model of government, they still face 
difficulties. The question of the future is open. 

The reasons why, is few. Firstly, the idealistic approching to the democracy as the only one way 
dissolving East-Central European problems and wrong assumption, that democracy will guaran-
tee uiversal happiness Secondly, very operant conditioning by the current elite – democracy has 
to be status quo guarantee. The democracy has not a implementation one of the most impor-
tant principles – transparency and rules of law. Author considerates UE aspects. According to 
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europeistic theory – top-down and Saturn’s model, author analizes European Union influence to 
East-Central European countries behavior. 

Wprowadzenie
Celem autora jest, na podstawie metod związanych z teorią europeizacji i dostępnych danych 
empirycznych, analiza przemian, jakim podlegały wybrane państwa z obszaru Europy Środko-
wo-Wschodniej po 1989 roku. Powyższy termin, geograficznie, nie obejmuje wszystkich państw 
opisanych jako demokracje ludowe, będących satelitami ZSRR przed 1998 rokiem, dlatego też 
autor rozszerzył zakres analizy o państwa bałkańskie powstałe po rozpadzie Jugosławii. Przy 
czym Albanię oraz Kosowo autor świadomie pominął, przyjmując że są to państwa o znikomym 
wpływie (dodatkowo międzynarodowe uznanie państwowego statusu budzi wątpliwości jak to 
ma miejsce w przypadku Kosowa), tym samym ich działania w badanym obszarze nie zaburzą 
wyników. Jednocześnie, co wynika z powyższego, autor umieścił w obszarze analizy Turcję, 
która mimo że nigdy nie była częścią Europy Środkowo-Wschodniej (zarówno geograficznie, 
jak i politycznie), to jej potencjał ekonomiczny, demograficzny oraz militarny, a także interakcja 
między tym państwem a Unią Europejską może, zdaniem autora, mieć znaczenie.

Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej kluczowymi punktami (z zastrzeżeniami poczy-
nionymi wyżej) jest Unia Europejska z jednej strony oraz Rosja z drugiej. 

Tezą badawczą jest dla autora założenie, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej, bałkań-
skie i Turcja, a precyzyjniej – rozwój ich instytucji i zachowań demokratycznych – nie są zależne 
od Unii Europejskiej. 

Podstawową koncepcją, wykorzystaną przez autora, jest teoria europeizacji, której założe-
nia o wpływie UE na innych aktorów międzynarodowej sceny, w szczególności europeizacja 
ad extra, są mocnym instrumentarium dla wykazania prawdziwości przyjętej tezy badawczej. 
W ramach tej teorii zastosowano metodę kręgów koncentrycznych, która w sposób przejrzysty 
egzemplifikuje zmiany, jakim podlegają wybrane do niniejszej analizy państwa w przedmioto-
wym obszarze – demokracji.

Demokracja nie jest uniwersalnym panaceum
Zgodnie z tytułem raportu Freedom House, rok 2014 cechuje odwrót (porzucenie) demokracji 
oraz powrót do rządów żelaznej pięści. Arch Puddington pisze:

Rok ten naznaczony był wybuchem terrorystycznej przemocy, brutalnej autokracji i rosyjskiej inwazji 
i aneksji terytoriów jej sąsiadów, wolność w 2014 roku w tym regionie była bardziej zagrożona niż 
prawie w każdej innej części świata.

Obserwowalny najbliższy nam świat, Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego, przecho-
dził wstrząsy o niespotykanej od 1989 roku sile. 
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Rok 1989 był znaczący dla demokracji, wtedy „pierwsze ogniwa” bloku wschodniego w Eu-
ropie zaczęły pękać. Najważniejsze były przemiany w Polsce i upadek muru berlińskiego. Póź-
niejsze zmiany były ich pochodną. Lata 90. XX wieku sugerowały badaczom, że gwałtowny 
rozwój demokracji nie może zostać powstrzymany. Tym samym historia dobiega końca (Fuku-
yama, 1996). Świat miał zakończyć proces politycznej samorealizacji, powszechną dominacją 
demokracji liberalnej.

Nawet Samuel Huntington (1995) uległ częściowo presji wydarzeń z końca lat 80. XX wieku. 
Trzecia fala była empirycznym dowodem na Fukuyamowską tezę. 

Słowo klucz – „demokracja” – używane jest przez politologów i przeciętnych obywateli nad 
wyraz często. Pojęcie, które rozumiane jest tak dobrze, że wyjaśnianie go czy deskrypcja jest 
zbędna. Czy rzeczywiście?

Powszechne rozumienie sensu demokracji sprowadzono w większości przypadków do jego 
konotacji, sensu znaczenia greckiego zapisu: demos – lud, kratos – władza, czyli „władza ludu” 
lub „ludowa władza”. W latach 1944–1989 (we wskazanym obszarze geografii politycznej – Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej) szczególnie to drugie znaczenie było nadużywane. Najprościej, de-
mokracja to rządy ludu. Początki jej możemy odnaleźć w reformach Solona w VI wieku przed 
Chrystusem, swój rozkwit, wiek później, zawdzięcza reformom Peryklesa. 

Demokracja antyczna była ustrojem o ograniczonym zasięgu zarówno geograficznie, jak i po-
pulacyjnie. Terytorialnie tworzyły ją miasta-państwa Aten. Ludnościowo obejmowała wolnych 
obywateli Aten. Tym samym wykluczała zarówno kobiety, niewolników, jak i imigrantów – lu-
dzi wolnych, ale bez ateńskiego obywatelstwa, który to przywilej posiadali jedynie urodzeni 
w Atenach z obu rodziców-Ateńczyków. Nasze rozumienie demokracji odbiega więc znacząco 
od archetypu (Dahl, 1995). Perspektywa dwóch tysięcy lat, doświadczeń człowieka jako gatun-
ku w wymiarze społecznym (szczególnie na kontynencie europejskim i w Ameryce Północnej), 
spowodowały, że dla współczesnych demokracja jest czymś zupełnie innym. Doskonały wykład 
znaczenia pojęcia „demokracji” wygłosił Robert Dahl w książce Demokracja i jej krytycy. Wska-
zał, że mało precyzyjne, może zbyt amorficzne podejście do zagadnienia „władzy ludu” prowadzi 
w konsekwencji do szczególnej nadaktywności krytyków demokracji, którzy w sposób niezwy-
kle łatwy mogli atakować podstawy tego systemu, szczególnie gdy sami definiowali to, co chcieli 
krytykować. Podstawowym zarzutem wobec demokracji, w rozumieniu antycznym, było to, że 
nie można jej było multiplikować na coraz większym obszarze, z udziałem coraz to większej 
populacji. Innymi słowy, demokracja antyczna zapewne pozostałaby reliktem przeszłości jako 
ciekawy polityczny wynalazek, ale bez praktycznego znaczenia – bez możliwości zastosowania. 

Nowożytni myśliciele dostrzegali ten problem. Monteskiusz, John Locke, John Stuart Mill 
czy nawet Jean-Jaques Rousseau uznawali konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie. 
Rozwiązaniem było odejście od imperatywu wykonywania władzy zwierzchniej przez każdego 
z członków społeczeństwa. 

Demokracja przedstawicielska stała się fundamentem pozwalającym budować struktury 
państw narodowych, bez ograniczeń terytorialnych i populacyjnych, które były cechą imma-
nentną sytemu politycznego antycznych Aten, republikańskiego Rzymu czy renesansowych 
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republik włoskich. Jednocześnie nowa forma organizacji politycznej wprowadziła instytucje, 
które sprzeczne były z klasyczną koncepcją demokracji. Frakcyjność, tolerowana jedynie w Ate-
nach, stała się koniecznością, a partie polityczne – podstawową formą wyrażania interesów gru-
powych w procesie ścierania się poglądów. Wiek XX jest tego najlepszym przykładem. 

Demokracja – władza ludu czy rządy obywateli – sprawowana w sposób bezpośredni umar-
ła, choć nie dosłownie i nie całkowicie, przestała być dominującym mechanizmem realizacji, 
wyrażonego przez Abrahama Lincolna, ideału: and the government of the people, by the people, 
for the people. Reprezentacyjny, kadencyjny parlament oparty na partyjnej podstawie, ścieraniu 
się poglądów, zdominował praktykę polityczną demokracji. Dobro wspólne zastąpiono nowym 
pojęciem – „interesem większości”, najczęściej utożsamianym z interesem (czy raczej dobrem) 
państwowym.

Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku obciążone były wielo-
znacznością pojęcia „demokracji”, jaką przedstawiono powyżej. Z jednej strony, deklaratywnie, 
państwa takie jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, później – po rozpadzie ZSRR – Bałtowie, 
Ukraina i nawet Rosja, przechodziły transformację od systemu totalitarnego (tym był w istocie 
komunizm, a także jego praktyczna wersja socjalizmu realnego) do demokracji jako wartości za-
pewniającej każdemu z osobna i społeczeństwu jako całości pełnię praw oraz swobód. Z drugiej, 
faktycznie budowano podstawy systemu przedstawicielskiego, który historycznie nie ma nic 
wspólnego z demokracją sensu largo (Dahl, 1995). Jest wyłącznie elementem, swoistą klamrą, 
łączącym dawną demokrację ze współczesnością i to w sposób niedoskonały. 

Państwa Europy Środowej i Wschodniej (a precyzyjniej – społeczeństwa tych państw) prze-
konane, że budują demokrację, w znaczeniu bliższym antycznemu, faktycznie tworzyły podwa-
liny pod zupełnie inny system. 

Rewolucji nie dokonują warstwy, stany czy klasy najbiedniejsze. Siłą napędową społecznych 
zmian są prawie zawsze te części społeczeństw, które mają znaczącą (czasami dominującą) po-
zycję w pewnym obszarze aktywności i są jednocześnie upośledzone z punktu widzenia praw 
politycznych (Fukuyama, 1996, s. 166, 254). 

Przemiany demokratyczne we współczesnym świecie łączy się najczęściej ze zmianami 
o charakterze swobód indywidualnych i opisuje się je jako liberalne. Demokracja liberalna jest 
więc wzorem, a także wartością nadrzędną dla społeczeństw Europy Środkowej-Wschodniej. 

Na zbyt ogólnikowe, idealistyczne podejście do istoty demokracji wskazywał Arystoteles 
(2003). Mimo że od tego czasu minęło prawie 25 wieków, przypominanie o różnicach między ide-
alistyczną koncepcją demokracji a jej praktyczną stroną, wciąż pozostaje aktualne (Dahl, 1995). 
Pytanie o to, kto lub jakie grupy społeczne były motorem przemian w Europie Środkowo-Wschod-
niej po 1989 roku, autor uważa za drugorzędne z punktu widzenia tematu. Pytanie o kierunek czy 
charakter tych zmian jest jednak istotne z punktu widzenia przyszłości tego regionu.

Demokracja liberalna nie jest systemem najskuteczniej rozwiązującym konflikty w ramach 
społeczeństwa (Fukuyama, 1996). Inaczej mówiąc, nie jest panaceum implemetowalnym bez-
warunkowo. Jest to konstatacja akceptowalna zarówno w wymiarze naukowym, jak i powszech-
nym odczuciu społecznym. 
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Badania Freedom House (jako wskaźnik przyjęto porównanie swobód obywatelskich oraz 
politycznych) pokazują, że bardzo zbliżona liczba ludzi żyje w warunkach państw określanych 
mianem „wolny”, co w państwach pozbawionych tych cech. Choć liczba państw o statusie „wol-
ny” wzrosła od 1984 roku, to w okresie 1994–2014 (a szczególnie od 2004 r.) zjawisko to (krzy-
wa) ma charakter płaski. W 1994 roku 40% ludności świata żyło w państwach o statucie „wolne – 
free”, a w 2004 roku procent ten wzrósł do 46% i pozostał bez zmian aż do 2014 roku. Przy czym 
procent państw o statusie „not free” (bez wolności) pozostaje na bardzo podobnym poziomie 
we wskazanym okresie i waha się w przedziale 26–28%. W przypadku Europy nie ma mowy 
o państwach pozbawionych swobód obywatelskich. Jedynie niewielki odsetek populacji (14%) 
ma w jakiś sposób ograniczone prawa. Zdecydowana większość Europejczyków żyje w warun-
kach określonych przez Freedom House jako „demokratyczne”. Pięć państw, w tym tylko jedno 
z Europy Środkowej – Węgry – uzyskały nieco gorszy wynik. Autorzy raportu Freedom House 
wskazują na ograniczenia swobód politycznych na Węgrzech, co przejawia się między innymi 
w ograniczeniu przestrzeni dla swobody konkurencji w wyborach przez rządzącą partię. 

Dużo istotniejsza z punktu widzenia postawionego problemu jest sytuacja w euroazjatyckiej 
części świata. Według Freedom Hause 58% państw i aż 79% populacji tego regionu funkcjonuje 
w warunkach ograniczonych swobód cywilnych oraz politycznych do tego stopnia, że uzyskały 
one status pozbawionych wolności. Ponad 280 mln osób żyje w warunkach „bezwolnościowych”. 
Niewątpliwie na takiej ocenie zaważyła polityka Rosji. Zarówno wewnętrzne ograniczenia swo-
bód obywatelskich (kontrola mediów, dramatyczny wzrost propagandy rządowej, nowe restryk-
cje, co do swobody przemieszczania się dla niektórych obywateli), jak i zachowanie międzynaro-
dowe (inwazja na Ukrainę) stawiają ten kraj wśród państw pozbawionych swobód obywatelskich. 
Zmiany na Ukrainie (wprowadzenie pluralizmu politycznego, wyborów parlamentarnych oraz 
przejrzystości władzy po ucieczce Janukowycza), zmniejszają ten niekorzystny dla Euroazji bi-
lans, ale i tak region został najgorszy (z punktu widzenia stanu swobód cywilnych oraz politycz-
nych) zaraz po Bliskim Wschodzie. 

Autorzy raportu Freedom House publikując swój ranking uwzględniali dwa rodzaje swobód, 
które determinują możliwość funkcjonowania demokracji, rozumianej bardziej jako proces prze-
mian o charakterze demokratycznym. Demokracja liberalna ma dwa istotne desygnaty. Pierw-
szym są swobody polityczne, do których prawa wyborcze (czynne i bierne) w ramach systemu 
parlamentarnego stanowią podstawę. Drugim – swobody liberalne, czyli wolnościowe, które 
gwarantują, że ingerencja państwa w obszar aktywności jednostki pojawia się wtedy, gdy jest 
niezbędna do funkcjonowania jego instytucji. Są to bardzo ważne elementy opisujące demokra-
cję, jednak nie jedyne (Huntington, 1995). Dahl, prócz wyborów o charakterze powszechnym, 
jako istotne wskazuje:

 – swobodę w zakresie tworzenia i migracji w ramach organizacji politycznych,
 – wolność słowa,
 – dostęp do informacji w sposób nieograniczony,
 – rywalizację o poparcie wyborców (Dahl, 1971).
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Interesujące z punktu widzenia badacza jest to, że prawie zawsze demokracja jest synonimem 
obu, niekoniecznie współzależnych, pojęć. Zamykamy w nim zarówno prawa wyborcze, swobo-
dę bycia wybieranym i prawo do wybierania oraz walkę o głosy elekcyjne w procesie rządzenia 
(co stanowi sens demokracji), jak i wolność osobistą, indywidualną (Fukuyama, 1996). Wolność 
pozytywna i negatywna zapewniają prawa (wolności) polityczne. Liberalizm zaś odnosi się do 
praw cywilnych – osobistych. Istnienie jednych nie musi bezwarunkowo oznaczać pojawienia 
się drugich (Fukuyma, 1996). Jest to jednak kategoria, która trwale łączy oba obszary. 

Bazą, która pozwala na realizację powyższych postulatów są rządy prawa (Rule of Law) oraz 
przejrzystość zasad i mechanizmów (Diamond, 2015). Larry Diamond skorelował dane Freedom 
House dotyczące poziomu praw politycznych i obywatelskich ze swoim własnym „subparame-
trem” – Transparency and Rule of Law (przejrzystości i rządów prawa). Okazuje się, że naj-
słabszą stroną w państwach budujących demokrację parlamentarną, liberalną są szeroko pojęte 
zasady prawa i przejrzystość sprawowania władzy. Jeżeli przyjąć, że wartość 1 oznacza pełnię 
swobód w każdym z trzech proponowanych przez Diamonda aspektów, to poziom Rule of Law 
jest najniższy. Zarówno dla państw Europy Środkowej należących do UE (Unii Europejskiej), jak 
i FSU (byłych republik radzieckich) (rys. 1). 

Rysunek 1. Prawa polityczne, wolności obywatelskie oraz przejrzystość/rządy prawa w 2013 roku

Źródło: Diamond (2015, s. 150). 
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Wyznacznik ten stawia państwa byłego Związku Radzieckiego na rys. FSU na ostatnim miej-
scu – na tym samym poziomie co państwa arabskie. Innymi słowy, to co wpływa znacząco na 
rozwój demokratycznych wartości to poziom, stan, zabezpieczeń procesów demokratycznych 
w postaci jasnych oraz przejrzystych procedur prawnych (Rule of Law). Brak tych zasad powo-
duje, że państwa, które zapoczątkowały procesy zmian demokratycznych nie mają gwarancji 
ani ich utrzymania, ani tym bardziej wzrostu swobód politycznych i obywatelskich. Dotyczy to 
również krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Diamond zauważa, że ostatnią dekadę cechują procesy odwrotu od demokracji. Przyznaje, że 
demokracje mogą upaść, zarówno w mniejszych , jak i dużych krajach, np. Ukraina (Diamond, 
2015). Przyczyny są złożone, a także to, że Stany Zjednoczone straciły siłę oraz wolę budowania 
demokracji w innych częściach świata wpływa na ten proces.

Kwestią nie do przecenienia jest to, że liberalna demokracja – jej implementacja – nie gwa-
rantuje skutecznego rozwiązania wcześniejszych problemów w sposób pokojowy. Demokracja 
jest szczególnie skuteczna w przypadku konfliktów ekonomicznych i jedynie wtedy, gdy kon-
flikt interesów zachodzi między podobnymi grupami, uznającymi podobne zasady. W przypad-
ku konfliktów wynikających z różnic społecznych czy narodowych, demokracja niespecjalnie 
sobie radzi (Fukuyama, 1996). Wprowadzenie demokracji (oczywiście jedynie w wymiarze for-
malnoprawnym) w mocno spolaryzowanych klasowo państwach, może prowadzić do zawoalo-
wania istoty konfliktu i, w ramach nowego systemu, powstania bardzo zradykalizowanej opozy-
cji o cechach ultralewicowych (Fukuyama, 1996) lub ultraprawicowych. Ukraina, z jej fasadową 
demokracją, która po pomarańczowej rewolucji z przełomu lat 2004/2005, mającej powstrzymać 
autokratyczne zmiany, faktycznie stała się bazą dla budowy autorytaryzmu Wiktora Janukowy-
cza i przykrywką dla oligarchicznego systemu gospodarczo-politycznego w tym kraju. Dopiero 
wydarzenia z przełomu 2013/2014 roku, określane jako Euromajdan, powstrzymały ten proces, 
jednak za wysoką cenę ludzkiego życia.

Nieudolne rządy Węgierskiej Partii Socjalistycznej z Ferencem Gyurcsany jako premie-
rem pomogły wygrać wybory ugrupowaniu Fidesz (Węgierska Unia Obywatelska) z Viktorem 
Orbanem w 2010 roku1. Większość, jaką zdobył Fidesz pozwoliła na przeprowadzenie zmian 
ustrojowych z konstytucją włącznie. Choć Viktor Orban podkreślał swoje poparcie dla demo-
kracji i zjednoczonej Europy, to zmiany, jakie wprowadził ograniczyły zaufanie do polityki 
węgierskiej2. 

Częściowe czy raczej instrumentalne potraktowanie demokracji bardzo wyraźnie można za-
uważyć na przykładzie Białorusi. Wybory parlamentarne czy prezydenckie przypominają farsę. 
Opozycja mocno kontrolowana przez władzę, szykanowana i pozbawiana wolności w celu ogra-
niczenia politycznej konkurencji, nie może skutecznie wpływać na charakter wybieranej wła-
dzy. Kontrkandydaci Aleksandra Łukaszenki, w walce o fotel prezydencki, są albo iluzoryczni, 

1 www.politics.hu.
2 www.freedomhouse.org.
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albo zatrzymywani przez służby Białorusi3. Również w odniesieniu do konfliktów etnicznych 
poszukiwanie konsensusu, który jest podstawą liberalnej-demokracji, nie jest możliwe do 
zrealizowania. 

Wiara w autoimplementację procesów demokracji to inna przyczyna odchodzenia od tej for-
my politycznej organizacji państwa. W ścieraniu się idei z rzeczywistością nieskuteczność libe-
ralnej-demokracji, rozczarowanie co do jej możliwości i naturalne ograniczenia motywują elity 
do poszukiwania innych rozwiązań. Czasami zjawisko to ma charakter chwilowy, ale są kraje, 
które zdaje się na stałe porzuciły demokratyzację. Według Diamonda odwrót od demokracji na 
Ukrainie trwał tylko dwa lata (2012–2014). Regres procesów demokratycznych w Rosji trwa 
nieprzerwanie od 2000 roku, natomiast Turcja w 2014 roku ograniczeniem praw opozycji i de-
gradacją egzekutywy zeszła ze ścieżki rozwoju demokratycznego (tab. 1).

Podsumowując tę część roważań, można powiedzieć, że przyczyną odchodzenia od prze-
mian demokratycznych (demokracji liberalnej) są złe rządy lub szerzej – złe, nieudolne rządze-
nie (Diamond, 2015). To teza opisująca chwilowe trendy w skali światowej. Mimo że istnieje 
wiele przesłanek potwierdzających takie zmiany, to państwa Europy Środkowej i Wschodniej 
wyróżnia pewien szczególny aspekt. Wszystkie (po zmianach w 1989 i 1990 r.) znalazły się 
w bezpośredniej orbicie Unii Europejskiej (powstała 1.11.1993 r. na mocy traktatu z Maastricht) 
i uległy (w mniejszym lub większym stopniu) europeizacji.

Europa Środkowo-Wschodnia w świetle teorii top-down i modelu Saturna

Unia Europejska główna siła modelująca zachowania państw Europy Środkowo- 
-Wschodniej

Choć europeizacja nie jest teorią sensu stricto (Ruszkowski, 2010), to niewątpliwie jest zjawi-
skiem istniejącym obiektywnie i dającym się opisać oraz funkcjonalnie wykazać. Sam termin 
ma wiele znaczeń. Autor, dla zgodności z tematem artykułu, rozumie (z punktu widzenia zacho-
wań) europeizację jako: 

1. Przenikanie wymiaru europejskiego do instytucji narodowych i subnarodowych.
2. Eksport europejskiego modelu organizacji politycznych poza granice UE.
3. Zmianę i ekspansję zewnętrznych granic terytorialnych UE (Ruszkowski, 2010).
W odniesieniu do stosowanych mechanizmów, autor traktuje europeizację jako: dwukierun-

kowy transfer wartości, rozwiązań lub standardów z poziomu europejskiego na narodowy (lub 
odwrotnie) oraz ich zastosowanie i efekt wywołany taką implementacją. Proces ten może obej-
mować następujące etapy: transfer, implementacja, rezultat (Ruszkowski, 2007). 

W powyższym rozumieniu procesu transferu, interesujący jest kierunek z góry na dół, czy-
li europeizacja top-down (Ruszkowski, 2010), w tym przypadku preakcesyjna i postakcesyjna, 
dotycząca krajów przygotowujących się do wejścia w struktury UE i tych, które już weszły do 
Wspólnoty. Europeizację preakcesyjną dość wyraźnie można powiązać z szerszym procesem 

3 www.tvn24.pl.
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Tabela 1. Załamanie demokracji w latach 2000–2014

Źródło: Na podstawie: Diamond (2015, s. 145). 
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określanym mianem ad extra, choć dotyczy on i wpływu Unii Europejskiej poza jej granice, to 
autor ograniczył ten zakres wyłącznie do obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Europeizację 
bezpośrednią (nośnikiem jest UE) i pośrednią (nośnikiem są elementy polityki zagranicznej jed-
nego z krajów członkowskich UE (Ruszkowski, 2010). 

Przyjmując europeizację (ekspansję terytorialną i zmianę granic UE) jako proces, który miał 
i wciąż ma znaczenie w odniesieniu do zachowań państw Europy Środkowej i Wschodniej, autor 
wyróżnił kilka etapów:

1. Okres preakcesyjny w latach 1989–2003. W tym czasie część państw postkomunistycz-
nych Europy Środkowo-Wschodniej weszła na ścieżkę procesu integracji z UE. W przy-
padku Polski okres ten dzielił się na: nawiązanie kontaktów z UE (1989–1990), stowarzy-
szenie (1990–1994), właściwy okres przedakcesyjny (1994–1997), negocjacje akcesyjne 
(1997–2003), przyjęcie traktatu akcesyjnego w 2003 roku4. 

2. Członkostwo w UE grupy Luksemburskiej i części Helsińskiej5 – 2004 rok.
3. Członkostwo Bułgarii i Rumunii – 2007 rok.
4. Członkostwo Chorwacji – 2013 rok. 
Proces rozszerzania się Unii Europejskiej przebiegał stopniowo. W przypadku państw Eu-

ropy Środkowej dalej trwa. Nawet w tych państwach, które są już członkami Unii Europejskiej 
europeizacja top-down przebiega w sposób zróżnicowany zarówno w czasie, jak i geograficznie. 
Wciąż poza Unią pozostają państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii (wyjątek stanowi Sło-
wenia). Wydaje się, że konstatacja Fukuyamy (1996), iż demokracja liberalna nie radzi sobie 
z konfliktami o charakterze narodowym czy etnicznym, w tym przypadku znajduje realne po-
twierdzenie swojej prawdziwości. 

Poza Unią Europejską pozostają cztery państwa, dawne republiki ZSRR: Rosja, Białoruś, 
Ukraina oraz Gruzja. W teorii europeistycznej top-down wpływ UE stopniuje się ze względu na 
jego skutki, które nie wynikają wprost z położenia geograficznego, bardziej zależność tę można 
wyrazić stopniem chłonności zasad, jakimi kieruje się Unia Europejska, w tym przypadku desy-
gnatami demokracji liberalnej. Czterostopniowa gradacja: inercja, aberracja, dyfuzja, adaptacja 
(Ruszkowski, 2010), zastosowana do opisu relacji między Unią Europejską, rozumianego tutaj 
jako wzorzec demokracji liberalnej, a państwami Europy Środkowo-Wschodniej przedstawia się 
następująco:

 – inercja (całkowite opieranie się zmianom) – brak,
 – aberracja (zmiany, ale idące w innym kierunku niż wymogi demokracji liberalnej) – Ro-

sja, Białoruś, Ukraina (w latach 2012–2014),
 – dyfuzja (przyjęcie tylko niektórych elementów w sposób rozproszony) – państwa powsta-

łe po rozpadzie Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii, która od 2004 roku jest członkiem UE), 
Gruzja, Ukraina (od 2014 roku),

4 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html.
5 Grupę Luksemburską tworzyły: Polska, Czechy, Węgry, Estonia, Słowenia i Cypr. W grupie helsińskiej, która 
podjęła negocjacje w 1999 r., Litwa, Łotwa, Słowacja oraz Malta wstąpiły do UE w 2004 r., natomiast Bułgaria wraz 
z Rumunią zakończyły proces integracji dopiero w 2007 r.



15nr 2/2017 (40)

Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem 

 – adaptacja (pełne zaakceptowanie i implementacja) – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry6, 
państwa bałtyckie, Słowenia, Rumunia, Bułgaria.

Z powyższego zestawienia można wnioskować, że wpływ Unii Europejskiej na państwa Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej jest znaczący. W przypadku aktualnych członków UE, z przedmio-
towej części Europy, miał decydujący wpływ, a w sferze niepewności dotyczącej politycznej 
przyszłości pozostają ważne, z punktu widzenia bezpieczeństwa regionalnego, państwa postju-
gosłowiańskie7 i Ukraina, natomiast Rosja oraz Białoruś, w dającej się przewidzieć perspek-
tywie, nie ulegną europeizacji rozumianej jako implementacja zasad demokracji liberalnej en 
bloc. Oba te państwa, choć zaklasyfikowane do kategorii zachowań aberracyjnych, są gdzieś 
na granicy między aberracją a dyfuzją. Możemy zauważyć pewne instytucje, a także mechani-
zmy właściwe dla demokracji liberalnej (parlament, wybory, kadencyjność, system sądowniczy). 
To faktycznie elementy pozwalające na stosowanie zasad autorytarnych z pogwałceniem praw 
politycznych społeczeństwa i wolności jednostki. Formalnie obywatel może oczekiwać zabez-
pieczenia swoich praw oraz, w razie potrzeby, dochodzić ich, ale większość urządzeń systemu 
formalno-prawnego, mimo nomenklaturowych podobieństw, nie jest tożsama ze swoimi odpo-
wiednikami w Unii Europejskiej jako emanacja zasad liberalnej demokracji.

UE i państwa Europy Środkowo-Wschodniej w modelu Saturna

W ramach teorii europeizacji autor zaproponował zastosowanie modelu Saturna lub też con-
centrics circles out (Ruszkowski, 2010a), który wskaże wyraźniej tendencje rozwojowe Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Z tego punktu widzenia twardym jądrem (Saturnem), którego siła grawitacji nie pozostawia 
obojętnym żadnego z państw Europy Środkowo-Wschodniej jest Unia Europejska sprzed 2004 
roku. Najbliżej niej (obecnie stanowiące część UE) są państwa, które podpisały traktaty w 2004 
roku (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia). W drugim kręgu Ru-
munia i Bułgaria, które przystąpiły do UE w 2007 roku. Trzeci krąg stanowią państwa dawnej 
Jugosławii oraz Ukraina. Na czwartym – Rosja i Białoruś (rys. 2).

Najjaśniejszy pierścień (biały) obejmuje państwa, które dokonały pełnej adaptacji norm i za-
sad, którymi kieruje się Unia Europejska (prawa polityczne oraz swobody obywatelskie). W dru-
gim kręgu (jasnoszarym) są państwa, które tylko w jakimś zakresie dokonały implementacji za-
sad UE. W trzecim (szarym) kręgu, odpowiadającym tym państwom, które jedynie aberracyjnie 
podeszły do norm UE są pozostałe kraje: Rosja, Białoruś. 

6 W przypadku Węgier Freedom House wskazuje na pewien regres praw politycznych, co nie zmienia faktu, iż kraj 
ten wciąż pozostaje w jądrze demokracji liberalnej.
7 Autor umieścił je w powyższej analizie, ponieważ stanowią one istotną część europejskiego bloku państw komuni-
stycznych i z tego powodu mają podobne, wspólne, problemy w dochodzeniu do liberalnej demokracji, mimo że nie są 
częścią Europy Środkowo-Wschodniej.
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Legenda: 7 – wartość najniższa, 1 – pełnia praw.

Rysunek 2. Model Saturna wskazujący poziom swobód obywatelskich i politycznych według Diamonda 
dla wybranych państw europejskich

Źródło: opracowanie własne.

Choć na rysunku 2 Białoruś umieszczono w strefie ciemnoszarej – inercyjnej (co wynika 
z przyjęcia siedmiostopniowej skali zaproponowanej przez Diamonda), zdaniem autora, żaden 
kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie pozostaje poza oddziaływaniem UE. W strefie inercyjnej, 
poza obszarem oznaczonym cyfrą 7 nie pozostaje ani jedno państwo.

Równie interesujący jest rozkład, jaki obserwujemy w odniesieniu do trzeciej kategorii swo-
bód (wolności) transparentności oraz rządów prawa (rys. 3). Bazując na tym samym modelu 
Saturna (na podstawie danych Diamonda, tab. 1), położenie poszczególnych państw wygląda 
następująco:

Legenda: 7 – wartość najniższa, 1 – pełnia praw.

Rysunek 3. Model Saturna wskazujący poziom swobód obywatelskich i praw politycznych według 
Diamonda dla wybranych państw europejskich

Źródło: opracowanie własne.
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Oddziaływanie UE w odniesieniu do stosowania rządów prawa, transparentności zarządza-
nia (rządzenia) jest znacznie mniejsze. Zdolność przyciągania siłą grawitacji Unii Europejskiej 
maleje. Widać to po nałożeniu na siebie obu grafów (rys. 4). 

Legenda: 7 – wartość najniższa, 1 – pełnia praw.

Rysunek 4. Model Saturna wskazujący poziom rządów prawa i przejrzystości nałożony na poziom 
swobód obywatelskich i praw politycznych według Diamonda dla wybranych państw europejskich

Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli w ramach powyższego modelu core out Staurna, Unię Europejską uznamy za stały, do-
minujący, o ogromnej grawitacji element układu, to los państw będących obecnie członkami UE, 
wydaje się zdeterminowany siłą oddziaływania centrum – państwami tworzącymi UE przed 
2004 rokiem. Siła oddziaływania Unii Europejskiej jest tak duża, że odwrót od demokracji libe-
ralnej jest niemożliwy. Znajdujące się na drugim kręgu państwa w najbliższej perspektywie ule-
gną powiększającemu się wciąż centrum i same staną się jego częścią, co skutecznie przesunie 
państwa zewnętrze bliżej Unii Europejskiej. To z kolei doprowadzi do wchłonięcia ich w dalszej 
perspektywie. O ile waga państw powstałych po rozpadzie Jugosławii ma mniejsze znaczenie, 
o tyle Ukraina, zdaniem autora, jest masą krytyczną, która po wciągnięciu na najbliższą orbitę 
i w konsekwencji pochłonięciu przez twarde jądro Unii Europejskiej, zadecyduje o miejscu Rosji 
i Białorusi w przyszłości. Te pod wpływem dominującej grawitacji ogromnego oraz stabilnego 
jądra wejdą na drogę faktycznych przemian liberalno-demokratycznych.

Porównanie potencjałów UE i Rosji wskazuje jednoznacznie na decydujące znaczenie Ukra-
iny. Ludność Rosji to 141,892 mln osób, Ukrainy – 45,858 mln osób, Białorusi – niespełna 
10 mln, gdzie ludność UE przekracza 500 mln (GUS, 2012). Tylko ten parametr pokazuje, że 
zdolność integracji, synergia, a w konsekwencji emergencja UE (w modelu Saturna) decyduje 
o postępie procesów także, jeżeli nie przede wszystkim, demokratyzacyjnych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej.
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Posługując się powyższą metodą, można też wskazać inny przebieg zmian. Przyjmując, że 
Unia Europejska (rodzaj i kategoria przyczyn nie jest tutaj istotna) decyduje się na wzmocnienie 
„twardego jądra” UE i tworzy bardziej zorganizowaną, zunifikowaną strukturę obejmującą kraje 
Beneluxu, Niemcy, Francję i Austrię, zawieszając przy tym swobody wynikające z wprowadze-
nia strefy Schengen wobec pozostałych państw Unii Europejskiej. W takim przypadku przycią-
ganie – grawitacja – UE wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej radykalnie zmaleje. Nie 
tylko w stosunku do Ukrainy, Białorusi i organizmów państwowych powstałych po rozpadzie 
Jugosławii, ale także wobec obecnych członków UE z tego regionu. Wszystkie państwa Europy 
Wschodniej stracą swój punkt odniesienia (kierunek). Razem tworzą koncentryczne, niestabilne 
kręgi wokół niewielkiego jądra UE, niezdolnego do skutecznego oddziaływania na otaczające ją 
państwowe podmioty. 

Wpływ Rosji na zachowanie państw Europy Środkowo-Wschodniej w modelu Saturna

Prezentowane powyżej modele zakładają, że jedynym zdolnym do oddziaływania, o dużej sile 
grawitacji ciałem jest Unia Europejska. Pozostałe podmioty są niezdolne do wytworzenia wła-
snej siły przyciągania. Europejskie kraje postkomunistyczne nie powstały jednak w próżni. Były 
częścią innego bytu o dużej sile przyciągania – ZSRR. Tworzyły jądro Związku Sowieckiego 
albo krążyły na bliskich orbitach wokół niego. Z tej perspektywy właściwe wydaje się zastoso-
wanie w modelu dodatkowego elementu o dużej sile grawitacji, jaki powstał po rozpadzie ZSRR, 
czyli Rosji. Dla uproszczenia relacji przyjmijmy, że Rosja jest bezpośrednim spadkobiercą tota-
litaryzmu ZSRR i w modelu egzemplifikuje rządy autorytarne. W takim układzie jakiekolwiek 
osłabienie, redukcja potencjału (grawitacji) Unii Europejskiej prowadzi nie tylko do utrzymania 
nieokreślonego stanu państw Europ Środkowo-Wschodniej i tym samym wątpliwości, co do ich 
pozostania na koncentrycznych orbitach, których centrum stanowi Unia Europejska, ale wraz 
z redukcją potencjału UE, znaczenia nabiera siła przyciągania Rosji, która nie tylko może prze-
chwycić część państw Europy Środkowo-Wschodniej i wprowadzić je na swoje orbity, ale z cza-
sem może powiększyć swoje twarde jądro i w ten sposób zbliżyć się potencjałem do UE (rys. 5).
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Legenda: 7 – wartość najniższa, 1 – pełnia praw. 

Rysunek 5. Model Saturna wskazujący poziom przejrzystości i rządów prawa wg. Diamonda 2014 r. dla 
wybranych Państw Europejskich, rozszerzony o własną grawitację Rosji

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Jakie są konsekwencje wyżej przedstawionych wariantów modelu Saturna? Choć w sposób 
uproszczony, to jednak dość wyraźnie widać, że rola Unii Europejskiej w procesie samookreśle-
nia się państw Europy Środkowo-Wschodniej (a także pozostałych państw w regione Bałkanów) 
jest nie do przecenienia. Zdolność społeczeństw do emancypacji, dochodzenia do swoich praw 
obywatelskich i politycznych bez wsparcia silnej struktury o demokratyczno-liberalnej budowie, 
bez silnego wzorca, może zostać ograniczona (Diamond, 2008), a w skrajnych przypadkach 
całkowicie zatrzymana. Unia Europejska jest często atakowana jako instytucja, narzędzie reali-
zacji narodowych polityk największych państw wspólnoty, w szczególności Niemiec i Francji. 
Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy ścieranie się narodowych partykularyzmów przesłania 
główną ideę zjednoczonej Europy – rozwiązywanie konfliktów w sposób pokojowy oraz bu-
dowę demokracji liberalnej. Na drugi plan schodzi też nowa emergentna jakość – ponadnaro-
dowość w Unii Europejskiej – która jest fenomenem na skalę światową o znaczeniu, jak uważa 
autor, niemal rewolucyjnym. Jeżeli państwa członkowskie UE nie wypracują rozwiązań gwa-
rantujących stabilność tej organizacji (bez względu na rodzaj zagrożeń), to w dającej się przewi-
dzieć perspektywie czasowej Europa Środkowo-Wschodnia i cały kontynent może stanąć przed 
wyzwaniem o charakterze globalnym, którego skutki można porównać do upadku Imperium 
Rzymskiego. Nie do przecenienia jest znaczenie transparentności oraz podejmowania decyzji 
(rządzenie) zgodnie z literą prawa. O ile elementy demokracji są implementowane w krajach 
autorytarnych (rosyjski czy białoruski parlament), a prawa jednostki (oczywiście w ograniczo-
nym zakresie) są przestrzegane zarówno w monarchii, jak i państwach dalekich od miana nowo-
czesnych demokracji, to nie sposób budować podstaw liberalnej demokracji bez poszanowania 
prawa w każdym jego wymiarze. Innymi słowy, los państw Europy Środkowo-Wschodniej nie 
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jest zdeterminowany ostatecznie. Choć wiara w historyczną konieczność demokracji liberal-
nej jest wciąż obecna, to bez starań o jej faktyczną jakość Europa Środkowo-Wschodnia może 
ulec autorytarnym siłom. Nie tylko chwilowo. Ważnym czynnikiem modelującym procesy de-
mokratyzacyjne jest Unia Europejska. Mimo obiektywnych zagrożeń o złożonym charakterze, 
każda decyzja ograniczająca Unię, jej zasięg czy „twarde jądro” będzie rzutować negatywnie na 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego świadomość parlamentu, komisarza, członków 
Rady Europejskiej, co do znaczenia podejmowanych, przez te ciała decyzji nie może być zależna 
od narodowych czy grupowych (tym samym jedynie selektywnych) partykularnych interesów.

Bibliografia 
Arystoteles (2003). Polityka. Pobrane z: http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf (10.12.2015).
Berlin, I. (1969). Two concepts of Liberty. W: I. Berlin, Four Esseys on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. New Haven–London: Yale Univesity Press. 
Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Diamond, L. (2014). Is Democracy for Everyone? Center of International Private Enterprise. Pobrane z: http://www.

developmentinstitute.org/2014/05/is-democracy-for-everyone/ (20.11.2015).
Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democrating Recession. Journal of Democracy. The Johns Hopkins University 

Press: Maryland.
Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftu-

Id=FTU_6.5.1.html (20.11.2015).
Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
GUS (2012), Rocznik Statystyki Międzynarodowej. Warszawa. 
Huntington, S. (1995). Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: PWN.
Puddington, A. (2015). Discarding Democracy: A Return to the Iron First, Freedom House. Pobrane z: https://freedom-

house.org/report/freedom-world-2015/discarding-dedmocracy-return-iron-first (16.11.2015).
Ruszkowski, J. (2007). Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydaw-

nictwo Naukowe PWN. 
Ruszkowski, J. (2010). Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Ruszkowski, J. (2010a). Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governace) Unii Europejskiej. 

Rocznik Integracji Europejskiej, 4 (4).



21Uniwersytet Szczeciński

Acta Politica Polonica nr 2/2017 (40) | www.wnus.edu.pl/ap | DOI: 10.18276/ap.2017.40-02 | 21–31

Znaczenie polsko-litewskiej współpracy 
elektroenergetycznej dla realizacji  
Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego

Łukasz Wojcieszak
dr hab.

Politechnika Świętokrzyska, Centrum Ochrony Własności Intelektualnej 
e-mail: lwojcieszak(at)tu.kielce.pl

S łowa k luczowe Polska, Litwa, Bałtycki Pierścień Energetyczny, współpraca

Abstrak t Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia polsko-litewskiego mostu energetycznego 
jako części Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego. W kontekście wskazanego problemu 
ukazana została rola połączenia Ełk–Alytus, łączącego Polskę i Litwę. Przedstawiona zo-
stała specyfika bezpieczeństwa elektroenergetycznego Litwy w kontekście mostu energe-
tycznego. Artykuł przedstawia także sposób zasilania powstałej infrastruktury pierścienia 
oraz problem budowy elektrowni jądrowej w regionie. Zdaniem autora, dzięki inwestycjom 
możliwe jest domknięcie Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego.

Cooperation of Poland and Lithuania in the field of power engineering and its relevance 
for implementation of the Baltic Energy Ring
Key words Poland, Lithuania, Baltic Energy Ring, cooperation

Abstrac t The aim of the article is to show how important is the Polish-Lithuanian energy bridge as 
part of the Baltic Energy Ring. In this context the author presents the role of the transmis-
sion line Elk–Alytus, linking Poland and Lithuania. Further, the author describes specifics 
of power supply safety in Lithuania against the energy bridge. Moreover, the article shows 
how power is supplied to the existing infrastructure of the ring, as well as issues around 
building of a nuclear power plant in the region. According to the author, through invest-
ments it is possible to complete the Baltic Energy Ring. 
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Wprowadzenie 
Gospodarcze, a zwłaszcza energetyczne relacje, łączące Polskę i Litwę, nie są zbyt często przed-
miotem politologicznych analiz. Chociaż polityczne stosunki obu państw wciąż są dalekie od 
ideału, to w sferze energetycznej można zaobserwować, zasługującą na podkreślenie, koope-
rację. Przykładem takiej współpracy jest w szczególności powstanie mostu energetycznego, 
a więc połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy, a także Szwecji, co przyczyniło się do 
zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii w ramach tzw. Bałtyckiego Pierścienia 
Energetycznego. Połączenie nazywane LitPol Link połączyło Alytus, znajdujące się na Litwie, 
z polskim Ełkiem, stanowiąc – wraz z odcinkiem NordBalt (łączącym szwedzkie Nybro i litew-
ską Kłajpedę) – sposób na zwiększenie mocy połączeń międzysystemowych w regionie Morza 
Bałtyckiego.

Otwarcie mostu energetycznego między Polską a Litwą stanowi wyraz integracji sieci elek-
troenergetycznych na obszarze UE, przyczyniając się do likwidacji izolacji energetycznej państw 
członkowskich. Powstanie połączenia między Polską a Litwą jest zarazem działaniem na rzecz 
uniezależnienia się krajów bałtyckich od Rosji. Przede wszystkim integracja wokół Morza Bał-
tyckiego zwiększa pewność dostaw energii elektrycznej, na czym zależało wszystkim państwom 
zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju infrastruktury. Z uwagi na to, że polski rynek jest 
połączony z zachodnimi państwami UE, powstanie polsko-litewskiego połączenia czyni real-
nym „domknięcie” elektroenergetycznego pierścienia opasującego Bałtyk. 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia polsko-litewskiego mostu energetycznego, 
w kontekście funkcjonowania Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego. Można postawić hipo-
tezę, że łączący Polskę i Litwę most energetyczny ma bardzo istotne znaczenie dla domknięcia 
Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego. W kontekście wskazanej hipotezy celowe jest wska-
zanie poszczególnych inwestycji wynikających z polsko-litewskiej współpracy. Zasadne jest 
przy tym także pytanie o sposób zasilania powstałej infrastruktury pierścienia i możliwy rozwój 
mocy wytwórczych, w tym o sens budowy elektrowni jądrowej w regionie. Utrzymujące się 
niskie ceny elektrowni jądrowej mogą bowiem podważyć opłacalność potencjalnych inwestycji 
w nowe moce.

Bałtycki Pierścień Energetyczny
Współpraca energetyczna rozwija się w regionie Morza Bałtyckiego od 1960 roku, choć po-
czątkowo była ona ograniczona do państw skandynawskich. Pierwsze propozycje dotyczące 
stworzenia Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego pojawiły się na początku lat 90. XX wieku. 
W maju 1998 roku powstał Baltic Ring Electricity Cooperation Committee (BALTREL), mający 
na celu promowanie idei wspólnego rynku energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckie-
go. Wzięli w nim udział przedstawiciele 11 państw: Białorusi, Niemiec, Danii, Łotwy, Litwy, 
Norwegii, Polski, Rosji, Finlandii, Szwecji i Estonii. Ponadto w pracach komitetu uczestniczy-
ło 17 największych dostawców energii w tychże państwach. Zaplanowano integrację systemów 
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energetycznych krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), Białorusi i Rosji z rynkami energii 
elektrycznej w Polsce oraz w krajach skandynawskich w ramach BALTREL (Zverev, 2013, s. 67).

Jednym z celów Unii Europejskiej jest tworzenie wspólnego rynku energii na swoim obsza-
rze oraz jego stopniowa liberalizacja poprzez postępujące usuwanie barier w przepływie energii 
między państwami, a także budowę połączeń energetycznych między nimi (Soroka, 2015, s. 123). 
Pierścień bałtycki to ciąg połączeń elektroenergetycznych pomiędzy państwami regionu Morza 
Bałtyckiego. Z tego względu kluczowe znaczenie miało zwiększenie zdolności przesyłowych 
wzajemnych połączeń elektroenergetycznych (Tomala, 2008, s. 216). Dla realizacji projektu ko-
nieczne było zatem połączenie poszczególnych państw regionu za pomocą linii wysokiego na-
pięcia. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zależy także od zdolności do przesyłania 
energii w sposób stabilny i zsynchronizowany (The making…, 2001, s. 45), co nie zawsze jest 
realne. W 2001 roku została podpisana umowa pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 
Białorusi, Rosji, Estonii, Łotwy i Litwy, dotycząca połączeń sieci elektroenergetycznych ich 
systemów elektroenergetycznych (Korovina, 2013, s. 35). 

Przed akcesją do Unii Europejskiej sieci energetyczne krajów bałtyckich nie były jeszcze 
podłączone do sieci z innymi państwami członkowskimi UE. Kraje bałtyckie wymieniały je-
dynie energię elektryczną między sobą, a także otrzymywały ją z Rosji i Białorusi w ramach 
zawartej umowy. Izolacja Litwy, Łotwy i Estonii od sieci energetycznych UE stała się jednym 
z kluczowych zagadnień w ramach strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, 
przedstawionej w czerwcu 2009 roku i przyjętej w październiku tego samego roku. W celu 
rozwiązania tego problemu został przyjęty Baltic Energy Market Interconnection Plan – Bałtyc-
ki Planu Międzysystemowego Połączenia Rynku Energii (BEMIP), obejmujący wiele istotnych 
projektów (Zverev, 2013, s. 68–69). Jego celem jest między innymi powstanie zintegrowanego 
rynku energii elektrycznej w regionie tego akwenu. Na uwagę zasługuje połączenie skandynaw-
skiego rynku energii elektrycznej z krajami bałtyckimi. Celem tego połączenia jest usunięcie 
barier dla konkurencji w tych państwach oraz doprowadzenie do zgodności z przepisami UE 
(Baltic Energy…).

Domknięcie pierścienia bałtyckiego wymaga ukończenia połączeń w krajach bałtyckich. 
Pierścień łączy Danię, Niemcy, Polskę, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę i Estonię, zapewnia-
jąc bezpieczeństwo elektroenergetyczne każdemu z partnerów. Problemem jest jednak kwestia 
mocy wytwórczych, które mogłyby zasilać pierścień. Istotna byłaby energia wytwarzana ze 
źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Znaczenie mają w tym względzie moce energetyki 
odnawialnej w Niemczech (dla LitPol Link) oraz energetyki jądrowej w Szwecji (dla NordBalt). 
Problemem dla przestawienia Litwy na import energii z państw europejskich jest także oba-
wa niektórych z nich przed efektem ewentualnego uruchomienia litewskiej elektrowni jądrowej 
w Wisaginie. Ważną rolę mogłoby odegrać uruchomienie elektrowni atomowej w obwodzie ka-
liningradzkim, co zapowiada Rosatom (Jakóbik, 2015).
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Specyfika bezpieczeństwa elektroenergetycznego Litwy
Po wstąpieniu do UE krajów bałtyckich oraz Polski, Morze Bałtyckie stało się niemalże morzem 
wewnętrznym Unii Europejskiej. Istniejące warunki nie zostały jednak odpowiednio wykorzy-
stane w sferze elektroenergetycznej. Kraje bałtyckie, uważane wręcz za „wyspę energetyczną”, 
nie miały, jak wspomniano, odpowiednich połączeń z innymi państwami. Powstały program – 
BEMIP – sygnowały: Dania, Niemcy, Polska, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia. Pomi-
mo jednak istnienia projektu kreślącego wspólną przyszłość energetyczną regionu, jego wdro-
żenie następowało zbyt wolno – szczególnie w obszarze elektroenergetyki, a niektóre państwa 
UE, położone w regionie Bałtyku, ciągle pozostawały energetycznymi „samotnymi wyspami” 
(Nierada, 2015).

Przez lata problemem Litwy, podobnie jak pozostałych dwóch krajów bałtyckich, był brak 
integracji jej rynku z rynkami innych państw. Kraje bałtyckie charakteryzował niski poziom 
transgranicznego handlu energią, poważnym problemem była także niewystarczająca przepu-
stowość połączeń między sieciami państw członkowskich UE. Kraje bałtyckie funkcjonowały 
w ramach rosyjskiego systemu UPS/IPS, podczas gdy inne państwa UE działały w różniącym 
się od niego systemie UCTE (Tomala, 2008, s. 215–216). Sieć energetyczna Litwy pozostawała 
zatem w synchronizacji z systemami państw byłego ZSRR, importując stamtąd większość po-
trzebnej energii, już po zakończeniu działalności elektrowni atomowej w Ignalinie. Z punktu wi-
dzenia rozwoju, bezpieczeństwa i efektywności całego regionu, priorytetem pozostawał rozwój 
połączeń transgranicznych, a także sieci przesyłowych. Bez odpowiedniej infrastruktury nie jest 
bowiem możliwy rozwój w pełni wolnego rynku energii, a rozbudowa sieci może pociągać za 
sobą rozwój rynku bez dodatkowych zachęt ze strony regulatora (Nierada, 2015). Zasadniczym 
problemem pozostało zatem doprowadzenie do powstania połączeń międzysystemowych.

Powstałe plany integracji rynku energii krajów bałtyckich określiły, że na LitPol Link mają 
się składać: LitPol Link 1 i LitPol Link 2 (Pikšrytė, Mažylis, Povilaitis, 2015, s. 325) – trakto-
wane (podobnie jak NordBalt) jako projekty priorytetowe. Obok LitPol Link, także NordBalt 
jest ważnym połączeniem, pomocnym w rozwoju rynku energii elektrycznej w regionie Morza 
Bałtyckiego, umożliwiającym w szczególności zaopatrzenie Litwy i dwóch pozostałych krajów 
bałtyckich (Eteris, 2016). Uruchomiony w grudniu 2015 roku LitPol Link łączy Alytus na Litwie 
z Ełkiem w Polsce, a także NordBalt Nybro w Szwecji z Kłajpedą na Litwie. Dzięki temu rynki 
energii elektrycznej w krajach bałtyckich podłączono do polskich i szwedzkich sieci elektro-
energetycznych. Co ważne, region Morza Bałtyckiego został też podłączony do rynku energii 
elektrycznej w UE za pośrednictwem dwóch połączeń – Estlink 1 i 2, biegnących między Fin-
landią a Estonią. Nowe połączenia będą znacznie zwiększać powiązania energetyczne między 
Polską a krajami bałtyckimi, wzmacniając ich integrację na rynku energii elektrycznej w UE. 
Powstanie LitPol Link i NordBalt to zatem ważny krok w integracji krajów bałtyckich i Pol-
ski z pozostałą częścią europejskiego rynku energii elektrycznej. LitPol Link zwiększa również 
bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej Polski. Inwestorzy skorzystali z funduszy 
strukturalnych UE na prace budowlane prowadzone w Polsce, pożyczek z Europejskiego Banku 
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Inwestycyjnego w wysokości 55 mln euro oraz pożyczki Nordic Investment Bank w kwocie 
50 mln euro (Eteris, 2016).

W listopadzie 2015 roku przewodami połączenia elektroenergetycznego LitPol Link mię-
dzy Polską a Litwą po raz pierwszy dokonano przesyłu energii elektrycznej. Koordynatorem 
międzynarodowych prac przygotowawczych i budowlanych we wdrożeniu połączenia elektro-
energetycznego była spółka LitPol Link (Chojnacki, 2015). Z punktu widzenia podniesienia 
bezpieczeństwa energetycznego oraz integracji regionu Bałtyku na uwagę zasługuje realizacja 
takich inwestycji jak: EstLink2, NordBalt 1, NordBalt 2 (zakończenie prac planuje się na 2018 
rok) (Nierada, 2015, s. 114). Niezależnie jednak od tych i innych inwestycji, powstanie LitPol 
Link w istotny sposób przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa elektroenergetycznego mię-
dzy oboma państwami, co stanowiło istotny krok naprzód w kierunku powstania w pełni zinte-
growanego rynku wokół Bałtyku.

Znaczenie połączeń elektroenergetycznych 
Świadomość znaczenia współpracy w sferze energetyki oraz perspektywa akcesji Polski i krajów 
bałtyckich do Unii Europejskiej stały się podstawą intensyfikacji prac związanych z budową po-
łączeń międzysystemowych. We wrześniu 2004 roku w Wilnie odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, którego celem było m.in. przedyskuto-
wanie zagadnień związanych z kooperacją w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Było to 
tym ważniejsze, że rozszerzenie UE stworzyło nowy kontekst oraz warunki do realizacji wspól-
nych projektów, obejmujących tworzenie transeuropejskiej sieci energetycznej1. Zgromadzeni 
w Wilnie politycy uznali polsko-litewskie połączenie systemów zasilania energią elektryczną za 
jeden z najważniejszych projektów. Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie, jakie ma inte-
gracja rynku krajów bałtyckich z innymi regionalnymi rynkami Unii Europejskiej (w celu roz-
wiązywania problemów pracy równoległych systemów energetycznych państw bałtyckich oraz 
zapewnienia efektywnej współpracy operatorów systemów tych krajów na rynkach energii elek-
trycznej, jak również rozwoju i koordynacji systemów przesyłowych oraz promocji współpracy 
przedsiębiorstw energetycznych z państwami trzecimi w Europie i na świecie została powołana 
do życia organizacja BALTSO) (Tomala, 2008, s. 217). 

Chociaż zasadnicze znaczenie dla polsko-litewskiej współpracy ma realizacja połączenia 
LitPol Link, prowadząca do ukończenia mostu energetycznego Polska–Litwa, to istotne znacze-
nie ma także podpisanie w kwietniu 2015 roku porozumienia między polską Towarową Giełdą 
Energii a polską giełdą energii, przewidującego uzgodnienie przez strony wprowadzenia wspól-
nych zasad obrotu (Nierada, 2015). LitPol Link będzie zapewne wykorzystywany w obu kierun-
kach, choć obecnie dominują dostawy z Polski na Litwę. W przyszłości najtańsza energia może 
pochodzić ze Szwecji i przez Nord Balt trafiać do krajów bałtyckich, natomiast przez LitPol 
Link – do Polski. Polski rynek jest zintegrowany z zachodnimi krajami Unii Europejskiej, w tym 

1 Projekty budowy sieci transeuropejskich – Trans-European Networks (TEN) – zaczęto tworzyć już w połowie lat 
90. XX w. Obejmują one również sieci energetyczne, w tym elektroenergetyczne.
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z rozwiniętym rynkiem niemieckim, gdzie w hurcie dominuje energia pochodząca ze źródeł 
odnawialnych (Jakóbik, 2015).

Kraje bałtyckie, w szczególności Litwa oraz północno-wschodnia Polska, zmagają się z de-
ficytem mocy wytwórczych. W tę perspektywę dobrze wpisują się istniejące w unijnym pro-
gramie BEMIP projekty rozwoju energetyki nuklearnej, które mimo swoich wysokich kosztów 
mogą być atrakcyjne. Ważna jest przy tym koordynacja rozwoju mocy wytwórczych oraz inte-
gracja sieci połączeń transgranicznych. W Niemczech, Skandynawii czy Czechach cena energii 
plasowała się na poziomie 10–30 EUR/MWh, natomiast w Polsce było to nawet 300–400 EUR/
MWh (1200–1400 PLN/MWh). W tej sytuacji kluczowe znaczenie miało właśnie połączenie 

„samotnej wyspy” krajów bałtyckich z Polską, a za jej pośrednictwem z pozostałą częścią UE, jak 
również rozbudowa infrastruktury, w tym wytwarzania energii w Polsce północno-wschodniej. 
Inwestycje te zasadniczo przyczyniają się do domknięcia Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego 
poprzez rozbudowę sieci połączeń pomiędzy Polską, Niemcami i Skandynawią (Nierada, 2015). 

Dzięki połączeniom Litwy z Polską i Szwecją, które oficjalnie uruchomiono w grudniu 2015 
roku, możliwe stało się zsynchronizowanie bałtyckiego systemu w ramach ENTSO-E, czyli eu-
ropejskiej sieci elektroenergetycznej, do czego powinno dojść w 2025 roku (koszty szacuje się 
w granicach od 435 mln do 1,071 mld euro). Problemem pozostaje kwestia eksklawy kalinin-
gradzkiej, z którą łączy Litwinów jedno z połączeń. W założeniach Litgrid eksklawa miałaby 
funkcjonować na podstawie IPS/UPS, jednak w ten sposób nie wejdzie we współzależność z sys-
temem Europy kontynentalnej, co teoretycznie wyklucza możliwość synchronizacji obwodu ka-
liningradzkiego z siecią europejską i wymusza budowę nowej infrastruktury. Litwa domaga 
się w tym zakresie pośrednictwa Komisji Europejskiej w relacjach z sąsiadami działającymi 
w systemie UPS/IPS. Jednocześnie deklaruje pełną gotowość do zabezpieczenia tranzytu ener-
gii elektrycznej z Rosji do Kaliningradu. Desynchronizacja z Rosją i synchronizacja z Europą 
oznacza wiele problemów technologicznych do rozwiązania (Jakóbik, 2015).

Rola mostu energetycznego między Polską i Litwą
Według Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (2009, s. 9) główne kierunki polityki ener-
getycznej obejmują, obok rozwoju mocy wytwórczych energii elektrycznej, zdolności przesyło-
wych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych, również zwiększenie możliwości wymiany 
energii elektrycznej z krajami sąsiednimi, a więc także z Litwą. Z powstałym mostem elek-
troenergetycznym, łączącym Polskę i Litwę, związany jest szereg inwestycji po obu stronach 
granicy. Zdolność przesyłowa powstałego transgranicznego połączenia wynosi 500 MW, jednak 
do 2020 roku ma zostać podwojona. Co ważne, druga faza projektu przewidywała wzmocnie-
nie wewnętrznych linii w Polsce pomiędzy Stanisławowem a Olsztynem Mątki oraz na Litwie 
między miastami Alytus i Kroniami. Obie inwestycje są na liście unijnych projektów wspólnego 
zainteresowania (PCI) (Most, 2015), zaś sam most elektroenergetyczny Polska–Litwa był współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2007–2013.
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Projekt budowy tzw. mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą obejmował nie tylko 
zbudowanie połączenia stacji Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie, ale również, po stronie polskiej, 
budowę i modernizację linii oraz stacji elektroenergetycznych na terenie województw: mazo-
wieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu zrealizowano 11 du-
żych inwestycji w infrastrukturę sieciową, zbudowano cztery linie elektroenergetyczne 400 kV 
o łącznej długości około 400 km oraz pięć stacji elektroenergetycznych, zmodernizowano także 
dwie działające. W listopadzie 2015 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA przekazały do 
eksploatacji linię 400 kV Ełk Bis – granica RP, co stanowiło ostatni (po stronie polskiej) budowy 
mostu Polska–Litwa. Łączna wielkość nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyj-
nych po polskiej stronie wyniosła około 1,8 mld PLN, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 
blisko 868 mln PLN (połączenie). 

W ramach polsko-litewskiego projektu, po stronie polskiej zrealizowano łącznie 11 zadań 
inwestycyjnych, które obejmowały: budowę czterech linii elektroenergetycznych 400 kV (w tym 
odcinka linii łączącej oba państwa) oraz pięciu nowych, a także rozbudowę dwóch stacji elektro-
energetycznych najwyższych napięć. Ta nowoczesna sieć linii i stacji zwiększa pewność zasila-
nia centralnej i północno-wschodniej Polski, umożliwiając przy tym przesył energii elektrycznej 
pomiędzy nią a Litwą. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do zlikwidowania barier funk-
cjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejską Sieć Operatorów Elektroenergetycz-
nych Systemów Przesyłowych, przybliżając zamknięcie pierścienia bałtyckiego. Do wspomnia-
nych inwestycji należy:

 –  budowa linii 400 kV Ełk Bis – granica RP (kierunek Alytus); dwutorowa linia 400 kV 
o długości około 112 km, stanowiąca bezpośrednie powiązanie polskiego i litewskiego 
systemu elektroenergetycznego,

 – budowa linii 400 kV Ostrołęka–Łomża–Narew; linia o łącznej długości około 117 km, 
składająca się z odcinka dwutorowego (Ostrołęka–Łomża) i odcinka jednotorowego 
(Łomża–Narew),

 – budowa linii 400 kV Ełk Bis–Łomża; dwutorowa linia o długości około 83 km,
 – budowa linii 400 kV Miłosna–Siedlce Ujrzanów; jednotorowa linia o długości około 

90 km,
 – budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew; stacja składająca się z rozdzielni wnętrzowych 

400 kV, 220 kV oraz 110 kV w izolacji SF6, najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie,
 – budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis; stacja składająca się z napowietrznej rozdziel-

ni 400 kV i 110 kV, stanowiąca punkt połączenia polskiego i litewskiego systemu 
elektroenergetycznego,

 – budowa stacji 400 kV Łomża; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 400 kV, 
spinająca linie przesyłowe z kierunku stacji: Ostrołęka, Ełk Bis oraz Narew,

 – budowa stacji 400 kV Stanisławów; stacja składająca się z napowietrznej rozdzielni 
400 kV, spinająca linie przesyłowe z kierunku stacji: Ostrołęka, Narew, Siedlce Ujrzanów 
oraz Miłosna,
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 – budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów; stacja składająca się z napowietrznej roz-
dzielni 400 kV i 110 kV, 

 – rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV; w zakresie wykonania no-
wych rozdzielni wnętrzowych 400 kV i 110 kV w izolacji SF6, a także wykonania prac 
modernizacyjnych istniejącej napowietrznej rozdzielni 220 kV, 

 – rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew; w zakresie umożliwiającym 
wprowadzenie linii z kierunku stacji Łomża (połączenie).

Jak stwierdził Jarosław Niewierowicz, były minister energetyki Litwy, połączenie energe-
tyczne pomiędzy Polską a Litwą jest pierwszym tego typu nowoczesnym mostem energetycz-
nym między systemem europejskim a siecią postsowiecką. Były litewski minister i prezes Pol-
sko-Litewskiej Izby Handlowej podkreślił, że przesył energii będzie realizowany przez rynek. 
Włodzimierz Mucha, dyrektor departamentu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, za-
strzegł jednak, że gdy Polska rozbuduje moce przesyłowe (ważną inwestycją jest budowa linii 
z Ostrołęki do Stanisławowa, która planowana jest do oddania w 2021 roku), możliwy będzie 
stabilny eksport na Litwę 500 MW. Zdaniem Arturasa Vilimasa, prezes spółki LitPol Link, dzię-
ki powstałemu połączeniu ceny energii na Litwie mogą spaść nawet o 5, a nawet do 10 euro za 
1 MWh (Apanowicz, 2016).

Problem zasilania energią jądrową
Powstanie odpowiedniej infrastruktury energetycznej powinno iść w parze z zapewnieniem do-
staw odpowiedniej ilości energii. W przypadku polsko-litewskiego mostu energetycznego dosta-
wy prądu, który w zamiarze strony polskiej zasilałyby północno-wschodnią część RP, mogłyby 
pochodzić z elektrowni jądrowej w litewskiej Wisagini. Ograniczanie mocy elektrowni przez 
stronę litewską skutkowało jednak bezcelowością budowy mostu energetycznego. Warto też za-
znaczyć, że perspektywa powstania mostu energetycznego była silnym argumentem w podejmo-
waniu decyzji o budowie elektrowni jądrowej w obwodzie kaliningradzkim, konkurencyjnej wo-
bec litewskiej (Gryz, 2010, s. 139–140). Zasadniczym problemem okazało się jednak zamknięcie 
elektrowni w Ignalinie w 2009 roku, rodzące potrzebę importu energii, na co wskazuje Narodo-
wa Strategia Niezależności Energetycznej z 2012 roku (Dėl Nacionalinės, 2012). 

Próba przedłużenia działania elektrowni w Ignalinie przynajmniej do 2012 roku okazała 
się daremna. Zamknięcie elektrowni jądrowej w Ignalinie, wytwarzającej prawie 70% energii 
elektrycznej, z której korzystają obywatele kraju, postawiło Litwę w trudnej sytuacji. Wypro-
dukowana energia elektryczna była również dostarczana na Łotwę i do Estonii. W 2006 roku 
Litwa, Łotwa i Estonia podpisały komunikat wzywający do budowy nowej elektrowni jądrowej 
w Wisagini, mającej stanowić wspólny projekt tych trzech państw. Do projektu dołączyła także 
Polska. Pod znakiem zapytania jest liczba reaktorów, jak również termin realizacji projektu (re-
alistyczny termin to pierwsza połowa lat 20. XXI w.). Problemem jest także brak informacji, co 
do finansowania inicjatywy, a także zbyt małe poparcie ludności dla projektu – w referendum 
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(niewiążącym) z 2012 roku 62,7% respondentów głosowało przeciw powstaniu elektrowni (Zve-
rev, 2013, s. 70).

Zainteresowanie powstaniem elektrowni jądrowej wyrażała także Polska. Należy zauważyć, 
że budowa elektrowni jądrowej pociąga za sobą bardzo poważne koszty, choć jej eksploatacja 
może trwać około 50–60 lat. Elektrownia jądrowa poprawiłaby stabilność systemu elektroener-
getycznego, co jest ważnym argumentem za celowością tej inwestycji (Szczerbowski, 2013, s. 41). 
Jej powstanie należy jednak rozważać w kontekście analogicznych inwestycji na Litwie i w ob-
wodzie kaliningradzkim. Rosja uczestniczy również we współpracy energetycznej w regionie 
Morza Bałtyckiego, eksportując energię na Litwę oraz do Finlandii. Pewnym problemem jest 
jednak to, że rosyjska energia elektryczna jest zbyt droga. Rosyjski eksport energii elektrycznej 
na Litwę wzrósł w związku z zamknięciem drugiego bloku energetycznego w elektrowni jądro-
wej w Ignalinie. Rosja nadal zajmuje bardzo silną pozycję na litewskim rynku energii elektrycz-
nej. Zwiększenie znaczenia eksportu rosyjskiej energii byłoby możliwe w przypadku powstania 
planowanej elektrowni w obwodzie kaliningradzkim (Zverev, 2013, s. 71). Należy zauważyć, że 
elektrownia atomowa ma powstać także na Białorusi, co Litwa postrzega jako zagrożenie swoich 
interesów.

Elektrownia powstała w kaliningradzkiej eksklawie nie miałaby na celu jedynie zaspokajania 
potrzeb mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, lecz uzyskana energia miałaby być eksporto-
wana do krajów bałtyckich – Polski, Szwecji i Niemiec. Eksport energii elektrycznej do Polski 
nastąpiłby za pośrednictwem nowych linii przesyłowych między Mamonowem a Elblągiem. 

W maju 2010 roku Rosja zaprosiła Polskę do udziału w inwestycji. W listopadzie 2012 roku 
polski minister transportu, Sławomir Nowak, zapowiedział, że Polska może rozważyć możli-
wość zintegrowania swojego systemu energetycznego z obwodem kaliningradzkim. Co ważne, 
w marcu 2011 roku Intier RAO JES (rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe, zajmujące się han-
dlem energią elektryczną), podpisało umowę z Inter RAO Lietuva na dostawę energii elektrycz-
nej z litewskiej elektrowni jądrowej. W marcu 2013 roku litewski premier, Algirdas Butkevičius, 
krytycznie odniósł się do współpracy z Rosją, co wynikało z tego, że bałtycka elektrownia sta-
nowi bezpośrednią konkurencję dla litewskiej (Zverev, 2013, s. 72). Warto zaznaczyć, że pomi-
mo okazywanego niejednokrotnie zainteresowania, Polska nie planuje nabywać energii pocho-
dzącej z kaliningradzkiej elektrowni, podobnie jak inne państwa mogące być potencjalnymi 
importerami, co można tłumaczyć m.in. obawami przed możliwą dominacją Rosji. Stanowisko 
polskich decydentów przyczyniło się do zawieszenia prac nad budową elektrowni w 2013 roku.

Obecnie trudno wskazać, z którego z państw będą pochodziły największe dostawy ener-
gii przesyłane przez LitPol Link. Kluczowe znaczenie będą miały mixy energetyczne (bilansy 
energii pierwotnej wykorzystywanej w państwie) w poszczególnych państwach. Trudno obecnie 
stwierdzić, czy ostatecznie powstanie blok jądrowy i w jakim stopniu będzie mógł zaspokoić ist-
niejące potrzeby. Podobnie jak w przypadku dostaw z zachodniej granicy, Polska może domagać 
się regulacji zabezpieczających jej system elektroenergetyczny przed potencjalną niestabilnością 
w krajach bałtyckich. W ten sposób idealny model połączonego rynku energii w Europie zderza 
się z realiami, które weryfikują go. Chociaż minister Mateusz Morawiecki deklaruje gotowość 
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do domknięcia pierścienia bałtyckiego, to wciąż nie jest pewne, które zakłady będą ów pierścień 
zasilać (Jakóbik, 2015). Trwająca rywalizacja dowodzi, że zasadnicza kwestia, jaką niewątpliwie 
jest zasilanie bałtyckiego pierścienia, pozostanie jeszcze przez lata niewiadomą.

Podsumowanie
Odnosząc się do postawionej we wstępie hipotezy, należy stwierdzić, że łączący Polskę i Litwę 
most energetyczny ma bardzo duże znaczenie dla zakończenia realizacji (domknięcia) Bałtyc-
kiego Pierścienia Energetycznego. Przez tego rodzaju potwierdzenie bilateralnej współpracy są-
siadujących państw, możliwe jest obecnie zapewnienie przesyłu energii do wielu państw regio-
nu Morza Bałtyckiego. Dotychczasowy „słaby punkt” Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego, 
w postaci „samotnej wyspy” krajów bałtyckich, został wprzęgnięty we współpracę z polskim 
(a także skandynawskim) partnerem.

Dzięki połączeniu pomiędzy Ełkiem i Alytusem na Litwie (a także połączeniu Nordbalt), kra-
je bałtyckie mogły zostać zintegrowane z sieciami energetycznymi Europy Zachodniej. Istotna 
jest zwłaszcza likwidacja elektroenergetycznej „wyspiarskości” Litwy, znacznie zwiększająca 
jej bezpieczeństwo elektroenergetyczne. Możliwość przesyłu energii w różnych kierunkach in-
tegruje region, stanowiąc alternatywę dla energii pochodzącej z Rosji. Włączenie do bałtyckiej 
współpracy Litwy, a także Łotwy i Estonii jest zatem ważnym wydarzeniem, a aktywność Polski 
w tym względzie zaowocowała także korzyściami, m.in. dla jej północno-wschodnich obszarów. 

Należy stwierdzić, że powstanie wzajemnego połączenia LitPol Link, umożliwiającego prze-
sył energii elektrycznej między Polską a Litwą, w istotny sposób zwiększyło bezpieczeństwo 
obu państw. Poważną rolę odgrywają w szczególności liczne inicjatywy, będące rezultatem pol-
sko-litewskiej współpracy. Wiele inwestycji przyczyniło się do zlikwidowania barier funkcjono-
wania europejskiego rynku energii, czyniąc realnym domknięcie pierścienia bałtyckiego. 

Problemem jest wskazanie stabilniejszego sposobu zasilania powstałej infrastruktury pier-
ścienia, a także źródła zaopatrzenia w energię uczestników projektu – warto zaznaczyć, że aż 
cztery sąsiadujące ze sobą państwa: Polska, Litwa, Białoruś i Rosja (obwód kaliningradzki) kon-
kurują, dążąc do wybudowania własnych elektrowni atomowych. Trudno jednak obecnie wska-
zać, z którego z państw będą pochodziły największe dostawy energii przesyłane przez LitPol 
Link oraz czy powstanie blok jądrowy, zaspokajający istniejące potrzeby. Wydaje się, że istotna 
kwestia, jaką niewątpliwie jest zasilanie bałtyckiego pierścienia, pozostanie jeszcze przez lata 
niewiadomą.

Podsumowując, należy stwierdzić, że gwarantem bezpieczeństwa w sferze bezpieczeństwa 
energetycznego jest swobodny przepływ energii. Most energetyczny Polska–Litwa umożliwia 
wymianę energii między Polską a krajami bałtyckimi, co niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo 
zainteresowanych państw, integrując państwa tworzące Bałtycki Pierścień Energetyczny. Inwe-
stycja świadczy o sukcesie prac nad przyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii do systemu elektro-
energetycznego pozostałych państw UE, przynosząc zarazem poważne korzyści stronie polskiej.
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Abstrac t The activity of Campaign Against Homophobia constitutes a crucial element of the LGBT 
social movement in Poland. It is directed towards non-heterosexual people and for society 
in general. In this article the author analyze the activity of CAH, pointing the legal and 
psychological help especially for LGBT movement and educational activity among polish 
society. It has to be underlined, that the analyzed organization in this article, deals with 
pro-health and educational polices and has great success in defending the rights of LGBT 
people in Poland. Worth noting is the publishing activity which consist of periodical reports 
of LGBT social situation in Poland.

Działalność Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) na rzecz ruchu społecznego Lesbian, Gay, 
Bisexsual, Transgender (LGBT) w Polsce

S łowa k luczowe ruch społeczny, LGBT, Polska, prawa człowieka

Abstrak t Działalność Kampanii Przeciw Homofobii stanowi istotny element funkcjonowania ruchu 
społecznego LGBT w Polsce. W niniejszym artykule autor dokona analizy działalności 
kampanii, wskazując pomoc prawną i psychologiczną dla osób LGBT oraz edukacyjną 
udzielaną polskiemu społeczeństwu. Należy podkreślić, że organizacja będąca przedmio-
tem analizy w niniejszym artykule prowadzi szeroko pojętą politykę prozdrowotną oraz 
edukacyjną, ma na swoim koncie także sukcesy w obronie praw osób LGBT w Polsce. Na 
uwagę zasługuje ponadto prowadzona działalność wydawnicza, wśród której istotny ele-
ment stanowią wydawane cyklicznie raporty, obrazujące sytuację społeczną osób LGBT 
w Polsce.

Der grosse politisch-gesselschaftlicher Wandel nad dem Jahr 1989 in Polen sorgte dafuer, dass 
in der Oeffentlichkeit tauchten solche Probleme auf, die bis jetzt als Tabutehmen bezeichnet 
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wurden, Eines von ihnen beschaeftigt sich mit den Rechten der Menschen, die unter LGBT1 exis-
ttieren und deren Rechte in der Oeffentlichkeit artikuliert werden.Die Bewegung LGBT, die sich 
in Polen schrittenweise entwickelte , nahm in den neunziger Jahren verschiedene Institutions-
formen an. Man kann hier zum Beispiel regionale Vereine “Lambda” nennen, die unter anderen 
in Stettin (Szczecin), Warschau (Warszawa), oder Krakau (Kraków) taetig waren. Aber erst das 
Interesse der linken Parteeien an den Problemen der Nichtheterosexuellen und die Entwicklung 
des Internets nach der XX und XXI Jahrhundertwende haben dazu beigetragen, dass die Forde-
rungen der LGBT Bewegung zum gesellschaftlichen Bewusstsein gelangen. Eine gewisse Rolle 
hat hier, die im Jahre 2001 Kampagne Gegen Homofobie (KPH) gespielt – gesamtpolitische 
Organisation gemeienmuetziger Koerperschaft die fuer die Nichtheterosexualle handelt (Kam-
pania Przeciw Homofobii, 2016). In der angenommenen Bezeichnung hat sie an die Angst gegen 
LGBT Pesonen angeknuepft, die von Georg Weinberg im Jahre 1972 definiert worden ist und 
als Homofobie bezeichnet wird. Homofobie nimmt normalerweise verschiedene Formen an, zu 
denen unter anderen verbale und phisische Gewalt, die Negation im gesellschaflichen Leben und 
vortaeuschte, falsche Toleranz gegen LGBT Personen (Jartyś, 2016) gehoeren. Grundsaetzlich ist 
das besprochene Ereignis geschichtlich und stereotipisch begruendet. Es kommt auch unter der 
polnischen Bevoelkerung vor. Polen hat zwar im Jahre 1932 im ersten Strafgezetzbuch nach der 
Aneigung homosexuelle Straftat abgeschaft (Jartyś, 2016a). Der zu Koenig Polens in der Freien 
Elektion gewaehlte Henryk Walezy im Jahre 1573 war doch durch sein homosexuells Benehmen 
bekannt (Jartyś, 2016a), trotzdem gibt es in der polnischen Gesellschaft immer noch starke ho-
mofobische Erscheimngen. Auf diese Tatsache haben solche Faktoren Einfluss. Erstens ist die 
gesellschaftliche Erlaubnis zu keiner Toleranz derr Andersartigkeit, die ihre Herkunft in der 
Geschichte hat wie die dreimalige Aneigung des polnisches Staates. Auch nicht ohne Bedeutung 
ist der Religionskonservatismus, der als Zeichen der Nationalitaet galt, der am Ziel hatte Polen 
von orthodoxen Russland und und evangelischem Preussen zu unterscheiden. Drittens soll man 
nicht vergessen , dass das Volkspolen in den Jahren 1944–1989 paradoxal gesellschaftlich kon-
servativ war und man keine Toleranz gegen Anderartigkeit, vor allem in der sexuellen Sphaere 
zeigte. Die damalige Regierung hat alles moegliche unternommen um die Nichtheterosexuelle zu 
deskreditieren, wie zu Beispiel unter Decknamen “Hijazinth”, die von der Volkspolizei und dem 
Sicherheitsdienst in den Jahren 1985–1987 durchgefuerhrt wurde. Damals wurden viele Tausend 
homosexueller Maenner angehalten und verhoert. Man soll unterstreichen, dass diese Tatsachen 
die Menschenrechte und damaliges Rechtverlezt haben (Jartyś, 2016). Aber doch noch in dem 
Volkspolen enstand die erste illegal Organisation, die Lesben und Schwulen versamelt hat, die 
man als Wegbereiter in Polen fuer LGBT anerkennen kann. Sie heisst Warschauer Homosexua-
listenklub (WHK), der in Jahre 1987 aus der Initiative von Sławomir Starosty, Krzysztof Garwa-
towski und Waldemar Zboralski entstanden ist. Er wurde aber rechtlich nicht anerkannt, weil die 

1 Gesellschaftliche Bewegung LGBT bezieht sich an homosexuelle Personen beider Geschlecht, bisexuelle Personen 
und transsexuelle. In diesen Artikel werden vom Autor Formulierungen benutzt: Nichtheterosexuelle Personen und 
sexuelle Minderheit beziehen sich an LGBT Personen und haben nichts gemeinsames mit dem umgangsprachlichen 
Verstehen der Bezeichnung sexuelle Minderheit, zu der man unter anderem Zoophihe zaehlen kann.



35nr 2/2017 (40)

Die Taetigkeit der Kampange Gegen Homofobie …

demalige Macht seine Anmeldung abgesagt hat und begruendete auf solche Weise “Es koennten 
die moralische Grundlagen verletzen”. Es ist oeffentlichen dabei zu bemerken, das eben auf die-
ser Grundlage, der besprachenen Organisation und ihrer Mitglieder im Jahre 1989 die erste legal-
le Organisation fuer LGBT – erwaehnte schon “ Lambda” entstanden ist (Kochanowski, 2007).

In diesem Artikel wurde Taetigkeitanalyse der Kampagne Gegen Homofobie anhand der er-
griffenen Texte Internetguellen durchgefuehrt. Es werden auch Elemente der historischen Me-
thode angewandt um das ganze Bild der Kampagne Gegen Homofobie von 2001 zu zeigen und 
politische Bedingungen hervorzuheben in denen fuenfzehn Jahre die Organisation taetig war. 
Einer von den Aspekten der Aktivitaet der gesellschaftlischen Bewegung ist sicher Kontex von 
Ort und Zeit, in dem sie entstehen und taetigen soll. Sie muss einen guten gesellschatlichen 
Hintergrund haben, von den die Ziele, der gesellschatlichen Bewegung, Ideologie an der basiert 
wird, und auch Formen der Mobilitaet und Handeln determiniert werden. Nicht ohne Bedeu-
tung bleibt der politische Kontext, der in dem Moment die Entwicklung der Bewegung staerkt 
und unterstuetzt. Organisatorische und institutionale Formen sind auch nicht ohne Bedeutung 
(Nowosielski 2012). Alle erwaehnten Aspekte waren auch fuer die Entwiclung der polnischen 
Bewegung LGBT typisch und werden die Besteinteile der Kampagne Gegen Homofobie bilden. 
An der Wende des XX und XXI Jahrhunderts bewarb sich Polen um die Mitgliedschaft in der EU, 
fuer die Menschenrechte und auch Antidiskriminationspolitik gegen die Personen LGBT von 
grosser Bedeutung sind (Jartyś, 2007). Zweitens die postkommunistischen Linken haben damals 
politisch profitiert, die positive Einstellung zu LGBT gezeigt hatten. Drittens, es war neue Gene-
ration volljaehrig, die ihre berufliche und gesellschatliche Aktivitaet nach 1989 begann und war 
nicht so schwer mit der Politik Volkspolens belastet.Sie war offen der Welt gegenueber und auch 
auf die Verschiedenheit der sitlichen Seite des Lebens vorbereitet. Dazu haben auch die offenen 
Grenzen und visalose Touristik beigetragen, die von dem 8 April 1991 staendig wuchs. Die Po-
len, die den Westen Europas bereist haben, haben sich an die Anwesenheit der Personen LGBT 
gewoehnt.

Die Entsstehung der Kampagne Gegen Homofobie fiel mit dem groessten politischem Erfolg 
des Buendnisen der Sozialdemokraten zusammen. Im Jahre 2000 hat Aleksander Kwaśniewski, 
der aus dem Buemdnis abstammte, die Wiederwahl zum Praesidenten in dem ersten Wahlgang 
gewonnen (Państwowa Komisja Wyborcza, 2000) und ein Jahr spaeter hat das Buendnis der So-
zialdemokraten wieder die Macht ergriffen, indem es die Parlamentwahl gewonnen hat (Państ-
wowa Komisja Wyborcza, 2001). Waehrend der gefuehrten Parlamentkampagne 2001 hat sich 
das Buendnis an die Mitglieder der LGBT gerichtet, indem es versprochen hat, nach dem Sieg 
ihre Forderung zu realisieren, also das Gesetz ueber die Partnerschaft desselben Geschtechts zu 
verabschieden (Jartyś, 2015) des Wahlsieges hat es dem Buendnis der Sozialdemokraten nicht ge-
lungen das Wahlversprechen das an die Nichtheterosexuellen gerichtet worden war zu realisieren.

 Es gab ein paar verschiedener Ursachen. Eine von ihnen ist das Fehlen des politischen Willen 
und der Entschlossenheit um das Gesetz verabschieden zu koennen. Die Mehrkeit des damaligen 
Parteiaktivs der Sozialdemokraten stammte noch politisch aus der Volksrepublik Polens, wo die 
Rechte der LGBT Personen galten als Tabu. Die LGBT Personen wurden instrumental gesehen 
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nur um die Waehlerschaft zu gewinnen und nicht in der Praxis zu realisieren. Das wird durch die 
Tatsache bestaetigt, dass es keine politische Entschlossenheit gab einen Koalitianten zu machen 
um das Gesetz in Parlament verabschieden zu koennen. Zweitens stand Polens vor dem Akzess 
an die EU. Die Sozialdemokaten haben als Prioritaet gehalten positives Ergebnis bei dem Beitritt 
in der Volksabstimmung zu erzielen, und die Frage des Partnerschaftgesetz koennte damals von 
der katolischen Kirche abgelehnt werden und dadurch die Unterstuetzung der Zentro-rechten 
verlieren. Zum Schluss der Legistaturperiode 2001–2005 hat das Buendnis zwar im Senat den 
Ertwurt des entsprechenden Gesetz eingereicht, aber das Handeln der Senatorin Maria Szysz-
kowska geschleitert worden ist. Das Wesetliche aber ist, dass dieses Problem erwaehnt worden 
war. Man soll auch bemerken, dass unter jungen Aktivisten der Sozialdemokraten befanden sich 
Verterer der LGBT Bewegung mit Robert Biedroń an der Spitze, dem zukuenftigen, jahrelangen 
Vorsitzender der Kampagne Gegen Homofobie und dem heutigen Praesidenten der Stadt Stolp 
(Słupsk) (Jartyś, 2015).

Die im Jahre 2001 entstandene Kampagne Gegen Homofobie besitzst den Status gemein-
nuetziger Organisation und handelt anch dem Status, der ihre Ziele enthaelt. Man kann sie fol-
gend charakterisieren: das Bemuehen zur Aenderung der geltenden in polnischem Rechtsystem 
Vorschiften, die die Diskrieminierung betreffen wegen der anderen Sexualorientierung und Ge-
schlechtidentitaet, das Verbreiten des Wissens um der Gesellschaft die Personen mit anderen 
sexuellen Orientierung und ihre Familien zu akzeptieren, Instutionaliesierung im polnischen 
Rechsystem Partnerschaften von der Geschlecht abgesehen, Diskriminierungsverminderung 
im Gesundheitsystem und handeln so, um die Qualitaet der medizinischen Dienstestungen zu 
verbessen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsvorberungen foerdern fuer sicheren sex werben, 
Gegenmassmahmen treffen, wenn es um HIVAnsteckung und AIDS Erkrankungen geht, Tae-
tigkeitsbereich fuer Freiheit vergroessern und Diskrieminierug bekaempfen an den Schulen, 
Edukationsstellen und Hochschulen. Die Verbesserung der Edukaionqualitaet, die die sexuelle 
Verschiedenheit betrifft, Geschlechsidemtitaet und sexuallen Expression in allen Stufen der Edu-
kation, unterstuetzung der Resozialisationprozesse und Einfluss auf die Erziehung der jungen 
Generation, Einfuehrung zu den polnischen Rechtsystem solcher Vorschriften, die die Verbre-
chen, die Hass und Intoleranz poenalisiert werden, groessere Untersstuelzung fuer die Opfer 
der Gewalt, Arbeiten zahlloser Berantungen – psychologischen, juristischen und sexuologischen 
Hilfe fuer die Familien der LGBT ihre Naechsten, die Informationen verbreiten uber Kinder-
rechte, Gesundheitsrechte und Reproduktionrechte, Unterstuezung der europaechen Integrati-
on, Demokratie, Buergerfreiheiten und und Staerkung der patrotischen buergelischen Haltung 
(Kampania Przeciw Homofobii, 2016).

Die Realisierung ober erwaehter Ziele Kampagne Gegen Homofobie nimmt verschiedene 
Formen an und hat intensiven Character. Bisherige massnahmen wurden von der Organisation 
auf hundertdreiundsechzig Internetseiten angehaengt. Nach dem Feststellung der Kampagne Ge-
gen Homofobie, ihrer Taetigkeitbereich in den leztten 15 Jahren, und Aktiwietaet0organisierung 
haben dazu gefuert, dass die Zustimmung fuer die LGBT Personen um 15 Prozent gestiegen ist 
(Kampania Przeciw Homofobii, 2016).
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Es lohnt sich zu bemerken, das die Taetigkeit der Kampange Gegen Homofobie viele Aspek-
ten hat. Sie ist sowohl an die LGBT Personen als auch an die ganze Gesellschaft gerichtet. Man 
kann sie also einzelne Elemente teilen. Einer von ihnen ist Informationwissenschaftlicher Tae-
tigkeitbereich, der zyklische Raporte ueber die Situation LGBT Personen in Polen herausbibt, 
und zeigt seit 2002 Gefahrlage und homofobisches Verhalten in der Politik und im Gesellschafts-
leben. Man kann soll dabei zeigen, dass mit der Entwiclung Kampagne Gegen Homofobie die 
Raporte immer groesseren Volumen haben und schildern Gefahraspekte im geselschaftlichem 
Leben stellen die Beziehung zu KGBT Personen in der Administration, bei der Polizei, im dem 
Schulwesen im Gesundheitsdienst dar. Im gesellschaftlichen Raum wird auch die Groesse der 
physsichen und psychischen Gewalt gegen LGBT Personen gezeigt. Die in den Dokumenten 
erhaltene Informationen stellen homofobische Aussagen der Vertreter des politischen Lebens 
in Polen dar, obwohl sie fuer Freude der LGBT Personen annerkannt werden moechten. In der 
Rapporten aus den letzten fuenfzehn Jahren kann man die Angabe der damaligen Abgeordneten 
Anita Błochowiak aus dem Buendnis der Sozialdemokraten finden, in der sie sich ueber Schwu-
ler, die rote Socken an hatten geaessert hat. Und dann hat Ewa Kopacz, Robert Biedroń wegen 
seiner sexuellen Orientierung zur Zeit der Kommunalwahler 2002. Die darggestellten Verhalten 
bestaetigen definitiv die Homofobie, von der ich in dem ersten Teil meines Artikels geschriebien 
habe. Sie bestaetigen so genannte falsche Toleranz gegen die Nichtheterosexuellen (Jartyś, 2016).

Manche von den Beispielen des unkorekten Bemehmens gegen LGBT Personen in Polen von 
denen immer wieder laut war, erhielten positive Resultate. Beispielweise, KGH fuerte Kampa-
gne fuer Blut, deren Aufgabe war das Abschafen von Aufzeichnnung, die mit Blutspender und 
Blutsprenderstellen der Homoseksuallen vor allen Maenner verbunden war. Das Endergebnis der 
Gespraeche mit Minister Bartosz Arłukowicz vom 31 Dezember 2009 (Rozporządzenie, 2009) 
war neue Verordnung, die die Blutabmahme voellig veraendert hat. Die Formulierung, dass die 
homosexuellen Maenner disqualifiziert sind, wurde durch neue ersetzt, dass die wegen ihrer 
homosexuelln Verhalten zur Gruppe der Blutsprender mit hoeherem Ansteckerisiko gehoeren, 
wenn es um schwere Krankenheiten beim den Bluttransfusion geht. Die neue Ministerverord-
nung betrifft alle Personen unabhoenging von der sexuellen Orientierung. Sie ist also mit der 
Rechlinie der Europaeischen Kommision vom 27 Januar 2003 uebereinstimmend, die mit der Si-
gnature 2002/98EC (Directive, 2003) gekennzeichnet wird. Das bedeutet, dass die Prinzipien der 
gefahrlosen Blutabgabe mit der sexuellen Orientierung nichts zu tun haben (Jartyś, Bulsa, 2015).

Ausser der zyklisch herausgegeben Rapporten soll man auch anderen Publikationen der KGH 
Aufmeksamkeit schenken. Es geht hier um juristische, psychologische, gesundheitsfoermdernde 
und bildende Veroeffentlichungen. Man kann ueber ihrer Rechtsprechung des polnischen Ge-
richts finden das die Rechte der LGBT Personen betreffen Publikationen der gesundheitsfoern-
derungen Politik und HIV – Gegenmassnahmen, AIDS –Erkrankungen, aber auch Geschichte 
der Verfolgung der LGBT Personen im Hitler-Deutschland in den Jahren 1933–1945. Die Pu-
blikationen, die von der Kampagne Gegen Homofobie signatiert werden, bilden interessanten 
Untersuchungsmaterial fuer die Leute, die sich breit und weit mit Sozialwissenschaften befas-
sen und untersuchen die gesellschaftliche Bewegung LGBT in Polen. Gleichzeitung bilden die 
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erwaehnten Publikationen eine Wissensquelle fuer die Nichthomosexuellen, ueber ihre Rechte 
und gesundheitsfoerdernde Lebendweise. Die Organisation steht von Anfang an fuer die Hilfe 
und Verfuegung in allen wissenschaftlichen Untersuchungen, die die gesellschaftliche LGBT 
Bewegung betreffen. Deshalb fuert sie eigene Bibliothek, deren Sammlungen allen, die inte-
ressiert sind zur Verfuegung sind, auch als Postsendungen. Die Buechersammlungen werden 
sukcesiv vergroessert und enthalteng ausserdem Dokumente, Monograhien und Zeitschriften, 
die die Nichheterosexuelle betreffen (Kampania Przeciw Homofobii, 2016).

Die Bibliothekarische Taetigkeit KGH wird von ihr selbst als eine Art auf dem Forum, die 
Hilfe leistet, die sie unternimmt. Ausser ihr von grossen Bedeutung ist die psychologische und 
juristische Hilfe, die sie leistet. Wenn es um juristische Beratung geht unterstuetzt die KGH die 
Personen, die diskriminiert werden und deren persoenlische gueter wegen ihrer Orientierung 
verletzt werden. Jeder Geschaedigete kann per mail, oder bei frueher gemeldeten Treffen von den 
KGH Juristen beraten und gefuert werden. Es ist bemerkenswert, dass auf diesem Gebiet KGH 
grosse Erfolge erzielt hat. Sie war sehr stark angagiert in die Angelegenheit von Ryszard Giersz 
hat seine Nachbarin Dorota Sz. von Gericht gestellt und hat in beiden Instanzen zufriedende 
Entscheidung bekommen. Dorota Sz. bekam eine Geldstrafe indem sie geaussert hatte, daβ sie 
ihn mit schlimmen Worten beschimpft hatte, die allgemein fuer jeden beleidigend sind. Sie hat 
damit seine Wuerde und Lebenschutz verletzt. KGH hat ihre Zufrienerheit geaessert, und in 
ihrem Namen hat sich Robert Biedroń geaeussert: “Fuer uns ist es ein wichtiger Urteil. Es war 
kein Kampf um Geld, aber um Wuerde. Es geht nicht um einzelnen Menschen, sondern um alle 
Homosexuellen. Wir sind ihm dankbar fuer seinen Mut, dafuer, das ser sein Gesicht gezeigt hat 
und ganze Erniedrigung ueberwindet hat. Das Erniedrigen der Lesben und Schwulen ist in Polen 
üblich, aber ich glaube, dass wir jetzt von keinem nicht mehr, als Leute der zweiten Kategorie 
behandelt werden. Die Gesellschaft auch” (Jartyś, 2015a, s. 118). 

Zu wesentlichen und wichtigen Faetigkeitsaspekten der KGH ist die psychologische Hilfe, 
die den Personen und ihren Familien erteilt wird. Sie ist unentbehrlich in Falle der muendlicher 
Gewalt und psychischer wegen der sexuellen Orientierung, das Quaelen in der Schul – Hoch-
schulumgebung, am Arbeitsplatz und im Falle fehlender Selbstakzeptierung und Schwierigkei-
ten bei Verstehen eigener Sexualorientierung. Die erwaehnte Unterstuetzungsform ist fuer die 
Nichtheterosexuellen besonders wichtig aus vielen Ursachen. Erstens kann sich nicht jeder selbst 
helfen, wenn er die Gewalt erlebte auf dem Grund seiner sexuellen Orientierung. Die Raport-
ten der KGH erscheinen seit 2002 und zeigen das Spektrum der muendlichen und physischen 
Gewalt, die die LGBT Personen in unserem Land erlitten haben. Sehr oft kommt es vor, dass 
die Opfer vor Angst melden das Ereignis nicht bei der Polizei. Sie rechnen dabei mit Verpoen-
nung und Verstaendnislasen Polizeibeanten. Aehnliches Problem kommt bei dem Besuch des 
Gesundheitsdienstes, wo die Nichtheterosexuelle Person fuehlt Furcht, wenn sie ueber intim-
me Angelegenheiten bei Frauenarzt oder Venerologenbesuch sprechen soll und muss bestehen, 
dass sie Homosexuell ist (Jartyś 2015a). Man soll bemerken, dass unter veilen Personen LGBT 
psychologische Staerkung unentbehrlich ist um so genannte kleinere Furcht zu minimalisieren, 
sie jede Minderheit begleitet und von der gesellschaftlichen Natur aus, tritt bei LGBT Personen 
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stark auf. Die naechste von den Medien nicht beruehrte Angelegenheit, die KGH Hilfe leistet ist 
das Akzentieren der Nichtheterosexuellen Person im Familienhaus. Es kommt oft vor, dass die 
Eltern finden keine Nachsicht fuer sexuelle Orientierung ihres Kindes, abgesehen davon, ob es 
Jugendliche, oder schon Erwachsene ist. Zum Schluss werden die Beziehungen abgebrochen, zu 
Hause gibt es Schikane und dann Ergebnis – das Familienhaus muss verlassen werden. Der Autor 
hatte auch mit solchen Faellen zu tun, als er Untersuchungen ueber Aktivitaet und Sicherheit der 
LGBT Personen im Internet analysierte. Er fuehrte auch Konversationen auf dem Portal – gesell-
schaftlichen Facebook. Im Rahmen der psychologischen Hilfe, die dank der Vermittlung KGH 
stattfindet, wurde Unterstuetzungnetz geschaffen, der Kontakte mit den Psychologen in solchen 
Staedten wie Warszawa, Łódź, Pruszków, Katowice, Gdańsk, Sopot, Szczecin, Chrzanów, Leg-
nica, Wrocław, Jelenia Góra, Tarnowskie Góry, Bytom, Poznań, Kraków i Bydgoszcz (Kampania 
Przeciw Homofobii, 2016).

In ihrer bisherigen Faetigkeit hat KGH initiert und mitgeschafft viele Vorstellungen, bei 
denen die KGH Personen im gesellschaftlichen Raum anwesend waren. Seit Anfang an haben 
ihre Vertreter jedes Jahr an den Paraden und Marschen, die in den Strassen Warszau und ande-
ren grossen Staedte stattfanden teilgenommen. KGH hatte ihre Unzufriedenheit gegen Verbot, 
den genannten schon Manifestationen, die von den Machtorganen der Gemeinde – und Bezirks 
selbstverwaltung in den Jahren 2005–2007 stattgefunden haben. Im Endergebnis der damals 
gemachter Muehe, dank Medien und internationalisiertem Problem tauchte die Frage auf, wo 
liegen die Freiheitsgrenze des Manifestierens in Polen. Auf den eingebrachten Vorschlag von 
dem damaligen Buergerrechtsbeauftragten Prof.Andrzej Zoll hat der Verassunggerichtshof unter 
der Leitung Prof. Eva Łętowska auf der Sitzung am 18. Januar 2006 die Manifestierenfreiheit 
auf dem Gebiet Polens anerkannt. Er hat noch darueberhinaus hingewiesen, dass die Gemein-
deselbstverwaltungen sie nicht begrenzen koennen, indem sie sich auf die ideologische Voraus-
setzungen oder das Sicherheitsfehlen fuer die Teilnehmer des Zusammenkommens berufen, weil 
Sicherheitsgarantie ihre Aufgabe ist. Man kann vermuten, dass dank der LGBT Bewegung wur-
den in Polen die Prinzipien der Zusammenkommenfreiheit bestimmt, die allen Polenbuergern zu 
nutzen stehen, hier auch den Gegenern der gesellschaftlichen Bewegung (Jartyś, 2015). 

Ueber bisherige fuenfzehnjaehrige Taetigkeitszeit hat die KGH ein paar Aktionen und Me-
dienkampagne durchgefuehrt, die am Ziel hatten, der Bevoelkerung bewusst machen, dass hier 
auch die Nichtheterosexuelle Personen leben, die oft Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz 
sind, oder Nachbarn, oder Bekannte. Weil der Antor vorliegenden Artikel umfangsmaessig be-
grenzt ist, moechte er nur ein paar Aktionen, die von KGH an die LGBT Personen und an die 
Gesellschaft gerichtet sind. Es ist bemerkenswert, dass die Menge der durchgefuehrten Aktionen 
und ergriffen Taetigkeitsformen erlauben eine getrennte Publikation zu bearbeiten. Als erste 
war die Aktion unter Motto “Sie sollen uns sehen”, die im Jahre 2003 durchgefuehrt wurde. In 
den Kunstgalerien und auf Billboarden, Werbeplakaten in groesseren Staedten Polens konnte 
man Gesichte von 30 homosexuellen sehen, die Hand in Hand gehalten haben. Auch um Jahres-
wende 2003/2004 hat KGH eine Aktion durchgefuehrt unter dem Motto: “Ich bin Schwule, ich 
bin Lesbe. Lerne uns kennen!” Damit wollten sie eben Homosexualismus zeigen. Die Schoepfer 
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dieser Kampagne waren dessen bewusst, dass das Wissen darueber in unserer Gesellschaft mi-
seraber ist und dass man daran stereatypisch denkt. Darueberhinaus wird nicht selten der Ho-
mosexualismus als eine Krankheit oder psychische Verwirrung begriffen, was im Gegensatz zu 
medizinischen Standpunkt steht. Also vom medizinischem Standpunkt aus, ist Homosexualis-
mus keine Krankheit seit 1991. So hat Gesundheitsweltorganisation entschieden. Die von KGH 
Aktion wurde an die Akademiker und Lehrer und Eltern der Nichtheterosexuellen gerichtet. In 
ihrer Dauerzeit hat man an den Hochschulen darueber debatiert unter anderem in Warszawa, 
Lublin, Białystok, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź und Katowice. Einer von den As-
pekten des durchgefuehren Unternehmens wurde die Moeglichkeit sich mit den Psychologen 
und Sexuologen zu treffen und sich beraten zu lassen, weil andere sexuelle Orientierung oft Ge-
nerationskonflikte vernsacht. Die von der KGH Aktion war mit dem Ratgeber, der an die Eltern 
der LGBT Personen gerichtet war, der im Jahre 2005 veroeffentlich wurde. Zewi Jahre spaeter 
wurde naechste Aktion durchgefuehrt “Du bist nicht allein”, die am Ziel hatte LGBT – Milien 
zu integrieren und die Personen, die commingot befuerchtet haben zu unterstuetzen, also in der 
Oeffentlichkeit ihre sexuelle Orientierung zu zeigen. In dem Drei – staedtenverbund (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot) und in Toruń wurde Reklameblaetteraktion durgefuehrt – auf 93 Saeulen wur-
den 500 Plakate befestigt. Nicht alle Vorhaben der KGH wurden mit Entusiasmus durch die 
ganze Gesellschaft willkommen z.B. eine von den Reklamefirmen aus Bydgoszcz ist zurueck-
getreten, den wahrscheinlich wollte nicht mit der Bestellung fuer die LGBT assoziert werden 
(Leszczuk-Fiedziułkiewicz, 2014). Auch die unternommen Aktion “ueber – reichn wir uns das 
Friedenzeichen” im Jahre 2016, die am Ziel hatte zu zeigen, dass von den christlichen Werten 
die Notwendigkeit der Hochachtung, ofenheit und des freundlichen Gespraechs kommt, wird in 
manchen Katholischen Kreisen kritisch angenommen (Episkopat: katolik nie powinien…, 2016). 

KGH und ihr Handeln wecken im der polnischen Gesellschaft aeusserste, extreme Emotionen. 
Die Anhaenger finden ihre Taetigkeit gut und betonen die Offenheit, die Arbeit fuer Buergerge-
sellschaft, des Aufrufen zur Toleranz gegen LGBT Personen in Polen. Die Gegner sehen in der 
KGH eine Organisation, die fuer Homosexualismus wirbt und steht im Konflikt zu dem traditio-
nellen Modell der Familie. Die verschiedene Beuerteilung kommt aber aus der Tatsache, dass sie 
KGH nimmt unbekannte Probleme auf, die von der polnischen Gesellsacht noch immer fern sind 
und grundsaetzlich sehr kleine Interesse an den Nichtheterosexuellenrechten zeigt. Wenn man 
aber im Grossen und Ganzen alle Tatsachen, die gelungen sind analysiert, muss man feststellen, 
dass ihre Taetigkeit positiv in grossen Teil der Bevoelkerung angenommen wird. Es ist auch 
schwer festzustellen, ob der jahrelang an der spitze der KGH stehende Robert Biedroń den Wahl-
sieg erzielt haette bei den Parlamentarwahlen 2011 und dann im Jahre 2014 zum Praesidenten der 
Stadt Słupsk wurde, ohne frueher bei der LGBT Bewegung gearbeitet zu haben. Diese Arbeit hat 
ihn bekannt gemacht. Er ist bei der Bevoelkerung als informeller, unbestrittener Anfuehrer der 
polnischen LGBT Bewegung geworden, dazu jahrelange Arbeit der KGH beigetragen hat.
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Abstrac t The objective of the article is an attempt at answering the question whether the Islamic 
umma, being a socio-political phenomenon, refers to the conception of such a community 
as a nation or is it rather a religious community. Were there any other criteria outside Islam 
determining an Islamic identity. In her article, the authoress discusses the historic roots of 
the development of umma, the meaning of the concept itself in relation to the Quran and to 
the tradition, religious, social, and political factors influencing its specificity and finally on 
the transformation in the umma sense in our times. The article discusses several extensive 
issues, such as the relationship between umma and the state, the society and the authority 
in the historical state of Islam, the idea of umma in contemporary conditions, which are just 
mentioned, but refer to vital issues connected with what is often described as political Islam.

Społeczno-polityczny wymiar islamskiej ummy 

S łowa k luczowe umma, islam, religia, polityka, państwo, naród, tożsamość, wspólnota, społeczność 

Abstrak t Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy islamska umma, będąc fenomenem 
społeczno-politycznym, nawiązuje do koncepcji wspólnoty, jaką jest naród, czy raczej 
stanowi wyłącznie religijną zbiorowość, albo czy poza islamem istniały inne kryteria 
określające muzułmańską tożsamość? Autorka przedstawiła w artykule historyczne pod-
łoże powstania ummy, znaczenie samego pojęcia w nawiązaniu do Koranu i do tradycji, 
uwzględniła również religijne, społeczne i polityczne czynniki wpływające na jej specyfi-
kę, a ostatecznie także na przemianę w rozumieniu ummy współcześnie. Artykuł porusza 
kilka obszernych tematów, takich jak związek ummy z państwem, społeczeństwo i władza 
w historycznym państwie islamu, idea ummy w warunkach współczesnych, które zostały 
jedynie zasygnalizowane, stanowią jednak istotne kwestie połączone z tym, co często okre-
śla się mianem „politycznego islamu”. 
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Introduction
There are many criteria, which define an identity of an individual, apart from the biological or 
psychological ones. They include also cultural, social or socio-political factors (e.g. a nation, an 
ethnic group). In the West, it is assumed, according to the popular belief, that the most primary 
natural criterion of an identity of an individual related to a larger social group is a nation, where-
as the factors holding individuals together within a nation are in general belief the ties of blood 
relationship (as we inherit our national status from our parents). It is also the language (a nation 
is sometimes defined as an “ethnic language community”) and common territory, which “con-
ditions the community of historical tradition and the feeling of psychological and cultural close-
ness” (Wojtaszczyk, Jakubowski, 2007, p. 179). Apart from the abovementioned aspects of com-
mon national identity, which could be described as objective aspects, we include also common 
habits and culture, within which the uniting elements for a group include the shared values, tra-
dition, and customs as well as religion. In the contemporary geopolitical situation, in view of the 
process of integration and globalisation, it is rather difficult to talk about wholly homogeneous 
nations, in which the criterion, say exclusively cultural, i.e. common language, religion, history 
and tradition would be adequate. Nowadays, it is difficult to talk about one, objective pattern of 
a nation (Heywood, 2008, p. 245). Subjective factors, which determine a national community 
include development of a sense of national identity, including the conviction of individuals that 
they form a national community (Wojtaszczyk, Jakubowski, 2007, p. 180). In terms of politics, 
a nation is a group of people, who recognize themselves as members of a natural community, 
express their desire to establish or maintain their statehood and have civic awareness, which is 
a kind of a political awareness of being part of a nation (Heywood, 2008, p. 246). A nation as 
a political being derives from the European tradition, hence its meanings refer primarily to this 
cultural context, and apart from then allude to the Judeo-Christian, Greek and Roman traditions 
(Kitab, 2004, p. 85–86; Burgoński, Gierycz, 2014, p. 83). Can such a concept of community as 
a nation correspond to the Islamic form of a socio-political structure as umma? In order to answer 
such a question, the authoress presents specific traits of a Muslim community, taking into acco-
unt its historical background, religious and socio-political nature as well as its transformation in 
the contemporary world. Undoubtedly, this issue was and still is the object of interest of political 
scientists, researchers of international relations, Orientalists including Arabists, as well as spe-
cialists in religious studies.

Among the complex literature dedicated to the issues of Islam and Muslims in the bygone 
ages and in the contemporary world, the analysis presented in the article is focused on the is-
sues, which can be jointly referred to the problems of the so called political Islam. This notion 
often hides two competitive points of view: The first one admits that the political Islam and the 
religion of Islam are identical, as Islam is basically a political phenomenon in its nature, therefore, 
it is both a religion as well as a political ideology, whereas the other point of view assumes that 
Islam is a religion and as such it must be interpreted separately from the modern phenomenon, 
such as political Islam or Islamic political ideology, which is also called Islamic fundamentalism. 
Publications of such researchers as Bassam Tibi, William Montgomery Watt, Peter Mandaville, 
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Mohammed Ayoob, Bernard Lewis, Graham Fuller, Olivier Roy, Nicholas P. Roberts or John 
L Esposito, quoted in the paper cover both of the abovementioned points of view and this is why 
they facilitate interpretation of umma from the religious as well as socio-political perspective.

The subject of the analysis presented in the article is the Islamic umma, i.e. a Muslim com-
munity, whose identity is based on cultural foundations, first of all religious, but political as well. 
In modern conditions, forms of collective identity unite mainly, as it was mentioned above, with 
a nation or with an ethnical group. In Islam, the factor determining common affiliation is umma. 
The collective identity of members of the community concerns those who are members of the 
Muslim community of the faithful, i.e. the world of Islam, dār al-islām, described as “one of us”, 
next to whom there is a community of “aliens”, the so called non-Muslim world also referred 
to as the world of war, dār al-harb. It changed in history – sometimes the religious aspect was 
of fundamental importance, at other times, it was the socio-political factor (Linjakumpu, 2012, 
p. 18). Identity and unity of a community always means a form of homogeneousness, which occurs 
within the community, and any dissimilarity is connected rather with the heterogeneity existing 
in the world surrounding the group. Islamic identity can be particularly understood when we 
assume that cultural-socio-political dissimilarity that surrounds it is a variable context element, 
whereas the identity itself is a certain kind of constant. In the majority of Muslim countries, Islam 
still remains the most acknowledged, and in the decisive periods, it was even the sole source of 
self-determination and authority, and it concerns allegiance to umma, division into “one of us” 
and “alien”. Religion is here “the first and fundamental identity, this is why these communities 
are defined rather from the point of view of Islam than from the point of view of an ethnical factor, 
language or state” (Lewis, 1991, p. 4). In this respect, the Muslim community is a unique social, 
cultural, as well as political phenomenon. In every respect of life of the Muslims, Islam offers the 
most extensive and clearly formulated ideology, standards and principles of cohabitation based on 
the Quran and the religious law szari’i. Moreover, it provides the most effective system of symbols 
for the Muslim community, which guarantees social and most of all political mobilisation. One 
should remember, however, that the social and political mobilisation as well as loyalty resulting 
from religion is not restricted in Islam to fundamentalism or Islamic revolutionaries, as they are 
not the only manifestations of faith and respect for tradition (Lewis, 1991, p. 3).

Historically umma was formed along with the development of the new religion of Islam on the 
lands of the Arabian Peninsula and provided foundations for a new Arab-Muslim state. The first 
organizer of a Muslim community was Muhammad, first of all during his activity in Medina, 
where he acted not only as a Prophet, as he did during his stay in Mecca, but mainly as a politician, 
statesman, diplomat and leader. The difficult task of the early years of managing the commu-
nity of Medina was unification and development of the community of the fellow-brothers. Due 
to his own leadership skills as well as to his authority, he managed to head off the inter-tribal 
disputes that had been taking place in Medina for a long time, consolidate a group of ansārs (sup-
porter from Medina, who entertained Muhammad offering him their loyalty and fidelity) with 
Muhajiruns (the ones that left Mecca with him) as well as overcame tribal nationalism, deeply 
rooted among the ancient Arabs (Bielawski, 1973, p. 50–51). The result of these actions was 
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formation of a Muslim community umma, which was to take place of the former tribe kabila 
(Bielawski, 1973, p. 51). During the early years of the existence of the community, it was headed 
by Muhammad, who was both its political leader, leader and Prophet and legislator. Even then 
this primitive Muslim community used a kind of constitution, passed in Medina probably in the 
year 627 and recognised as the first political document. It is called the Constitution of Medina (in 
Arabic Suhuf al-Madina or shortly kitab). It regulated the lives of all the inhabitants of the city 
of the Prophet and it “demonstrating a philosophy of political power and authority not based on 
domination and subordination but on voluntary consent and allegiance” (Roberts, 2015, p. 147). 
With the formation of umma, which was often identified with the entire city-state or Islamic 
state, organisation of the community was to be supra-tribal, based on the new and sole ideology, 
which was Islam. While in the early period of its development, approximately until the rule of 
the Abbāsid dynasty, the beginning of which is in the year 750, the notion of umma pertained 
solely to the Arab tribes, with the passing of time the community became multiethnic and multi-
racial (Burgoński, Gierycz, 2014, p. 68). The brotherly community of umma became the basis of 
a typically Islamic social and political organization, which extended beyond the narrow frame of 
solely Arabic identity. According to Janusz Danecki, on the foundations of the idea of one God, 
which was something completely new in the conditions of the former Arabia (if the presence of 
Jews and factions of Christianity in the area are excluded), an idea that was unknown to Arabs 
of the al-jahiliyyah (pre-Islamic) period was born. In the community of the faithful that was set 
up by Muhammad, the basic value uniting members of the community became their faith in one 
god Allah, which was in a sense revolutionary in that tribal society, “Since instead of the tribal, 
hence limited, loyalty, an idea of a sovereignty of a social group was forming, of a theoretically 
unlimited range. A transition was taking place from a tribal society to a theocratic, feudal state” 
(Danecki, 2015, p. 94). In his pact concluded with Medina called its population the nation led by 
Allah, because any power comes from God. The idea can be found in the Quran, e.g. “O God, 
Owner of Sovereignty. You grant sovereignty to whom You will, and You strip sovereignty from 
whom you will. You honor whom you will, and You humiliate whom you will. In Your hand is all 
goodness. You are Capable of all things” (Quran III: 26). The former blood ties, the foundation 
of social and political organization of Arab tribes were replaced by religion (din), in which all 
people were equal before Allah (Bielawski, 1973, p. 48–49). Development of umma was the basis 
of further political activity of Muhammad, including the one focused on its intensive spreading, 
originally all over the territory of Arabia, where most of the tribes were finally united, of their 
own free will, or as a result of military actions conducted under the banner of Islam. With time, 
the Islamic community umma became geographically more and more global and the geographi-
cal element lost its importance. Its place was taken by the concept of religious unity. In our times 
it is reflected not only by the change of the concept of umma (see later), but by the increasing 
number of Muslims in Europe and America as well.

The idea of umma as one and cohesive community is expressed in the notion itself. Carrying 
out the analysis of meaning of political; metaphors and general political language of Islam in his 
work The Political language of Islam, Bernard Lewis discusses the Quranic term umma “people”, 
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“community”, as related to the Arabic word umm “mother”, borrowed from Hebrew or Aramaic 
(Lewis, 1991, p. 17). Whereas William Montgomery Watt, in his work Islamic Thought points out 
that the term umma is rather derived from Hebrew ummā, which means “tribe” or simply “peo-
ple”. Whereas analysing the contents of the Quran, Watt concludes that umma has always been 
used in the context of ethnic, linguistic or religious communities, which are the subject of the 
God’s plan of salvation (Watt, 2007, p. 10). The term refers also to ummat al-Islamiyah “Islamic 
community” and ummat  al-mu ‘minīn “the community of believers”, universally applied also in 
the context of Islamic politics. In the world of Islam, umma means first of all (though not only, see 
hereunder) the community of those, who were converted to the teachings of Muhammad, became 
the brotherly Muslim community, called “the nation of Muhammad” (umma Muhammad), for 
whom Islam developed political rules, and the entire system was of ethical-religious nature (Bie-
lawski, 1973, p. 49). Jerzy Bielawski writes that this idea of mutual aid, brotherly solidarity and 
cooperation, which was treated as a religious as well as legal obligation, is present in every ele-
ment of Muslim public and private law. It is due to the emphasized idea of collectivism, as in the 
doctrine of Islam an individual is perceived not so much as an individual, but more like a mem-
ber of a community. Belonging to umma, Muslims fulfil fara’id, i.e. “responsibilities” towards 
the community, resulting from this idea of collectivism, whereas the right of an individual are 
treated rather as “entitlements” and are something else than fara’id (Tibi, 2009, p. 140–141). This 

“brotherly community” was a coherent being. There was always one and any splits resulted more 
from tribal nationalisms and then from dynastic succession disputes (Mez, 1981, p.17). Express-
ing the idea of unity, umma implements also the imperative of tawhid, i.e. the fundamental idea 
of the uniqueness of God present in the doctrine of Islam. It is also worthwhile to mention the fact 
that Islam itself is understood as a religion of unity (from Arabic slim, “reconciliation”, “peace”).

The conception of umma is not always interpreted exclusively in reference to a religious 
community. In the Quran itself, which not often mentioned, the concept refers to both, the entire 
community as well as to those who were not converted to Islam. It may result from the fact that 
the political structure of the Muslim society as well as of its subjects became with time more 
and more diversified, both ethnically and politically (Watt, 2007, p. 10). According to Watt, the 
more adequate notion, and much more often present in the Quran is the Arabic word qawm, i.e. 

“a tribe”, “people”, concerning a group linked by relationship ties, who form a real political and 
social unit. Presumably, this term was rather used in reference to the community of e.g. Jews in 
Medina, meaning not so much a religious group, as this was called mu’minūn, but rather an ethnic 
or language one. Therefore, even if the Quran calls “People of the Book” umma, it is understood 
in this sense. It might have resulted from the fact that both terms, umma and qawm did not differ 
much, really, and also from the fact that in the early 7th century, the concept of a tribe was still 
the centre of Arabic political thought (Watt, 2007, p. 11–12). Danecki observes, that attention 
should be focused on the fact that especially in the early centuries of Islam, because of the still 
respected tribal tradition of the ancient Arabs, the diversity between loyalty to one’s own tribe 
and loyalty to umma was certainly complex. “A tribe was a lower structure, umma was a higher 
one, overlapping the tribe. It was, therefore, assumed that the way to umma leads through a tribe. 
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So a stranger, who was not a member of an Islamized tribe wanted to become a Muslim, he or she 
had to submit to the tribal law. This meant that they had to enter into a wala – allegiance relation, 
submission to the laws of a given tribe, become its client (mawlā). Only then could they aspire 
to become members of umma, i.e. to become converted to Islam. To become a member of a tribe, 
it was not necessary to be converted to Islam (but one had to be a follower of another religion 
recognised by Islam, as Islam did not tolerate polytheists)” (Danecki, 2015, p. 129). 

Umma is not a notion conveying directly the essence of a nation or a state in its Western 
meaning, though it is sometimes treated as their Islamic synonyms. It is also called a society, 
which in the general sense presented by social sciences is usually understood as a community 
of people occupying a definite territory, having regular models of social interactions, within the 
limits of which there is a definite kind of social structure and social relations, and it is usually 
characterised bysocial divisions, which eventually results in locating groups and/or individuals 
on different positions of social hierarchy, with a definite social status (Heywood, 2008, p. 241). 
Umma is a phenomenon typical exclusively for an Islamic community, based on specific criteri-
ons of sameness, acknowledged also as the basic Quranic concept of a political community. As 
it does not include geographical borders, and membership is closely connected with faith, it is 
difficult to acknowledge it to be a literal equivalent of a society as well. These expressions re-
lated to umma are used for the purpose of description, interpretation, probably because of lack 
of a more adequate terminology, but the differences should be borne in mind. The factor which 
determines communal nature here is the ideology of Islam and to this ideology did the notion of 
umma usually refer to in the first place. It should be noted, however, that the territorial dimen-
sion could also be an aspect of perceiving umma, since its existence was closely related to the 
sovereign existence of dār al-islām, which is translated not only as “the world”, but first of all as 

“the territory” of Islam. As a legal and political creation, umma had to have territory as well as 
a ruler, and it had to determine relations among groups, set relations among its citizens, whose 
stratification to a large extent was determined by their affiliation to Islam. In case of power, in 
Islam the head of the society and then of the state was Allah and Muhammad was the leader of 
the community and taught them in his name. As a Prophet, he did not have any successors, and 
after his death the power was exercised by caliphs. Though the office of a caliph is recognized 
to be both religious and political, in fact a caliph was neither a priest nor an ulama (ulamā, sing. 
ālim – a scholar, specializing in religious law). A caliph was an advocate of faith and its defender. 
He was described by the title of imam (in the sense of a leader), khalīfah or a successor, and 
his political and military authority was called amir al-muminin, i.e “the leader of the faithful” 
(Lewis, 2003, p. 132). He was a spokesman of the faith and its defender, but he was not its teacher 
or commentator. Of course the questions of caliphs’ powers and attitudes towards the caliphate 
changed along with its evolution, yet complexity of the idea of this authority in the Islamic coun-
try is a subject too extensive to be developed in this paper. It should be mentioned, however, that 
within Islam we discuss the issue of decentralization of any form of authority superior over the 
community of Muslims (Burgoński, Gierycz, 2014, p. 68), which results from the basic message 
of the Quran in this respect that the power belongs to Allah and those wielding it in his name are 
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merely governors, substitutes. With reference to stratification of the Muslim society, there were 
divisions pertaining especially to the conquered territories, domestic civil and religious admin-
istration. A typical description of such stratification is presented, among others, by Lewis in his 
work mentioned above or John L. Esposito in his work Islam and Politics. In the first centuries 
of its development, Muslim society was divided into four major social classes. Arab Muslims, 
wielding special status, which they were entitled to as the Prophet’s companions, constituted the 
elite. Their position was derived from the fact that they were the original founders of the umma. 
The next group was formed by mawālī, non-Arab converts to Islam. However, the term mawālī 
was also used in reference to those who were freed slaves, remaining in legally determined rela-
tions with their former master (Lewis, 1991, p. 66). The third group consisted of dhimmi, non-
Muslims belonging to the protected groups, i.e. “People of the Book” and they were Christian 
and Jews. In return for the tax they paid, this group was entitled to follow their religion and 
leaders determined by their own religious laws. They were also protected by the Muslim army. 
The last group consisted of slaves, coming mainly from the ranks of prisoners of war captured 
during military operations. Muslims, Christians or Jews did not usually become slaves (Esposito, 
1998, p. 11). For those who were recognised Islam, particularly to Arab Muslims, umma radically 
changed their lives, previous bold ties resulting from family-tribal relations were transformed to 
relations based on measures. According to Danecki, leaving umma, abandoning the community 
was consequently a kind of behaviour which was judged as morally wrong, as it led to breaking 
off the ties not only with co-brothers and tradition, but with God as well. In this respect, sever-
ing ties with umma was certainly more difficult than earlier severing ties with one’s tribe, “This 
was the real strength of Islam as an idea connecting the faithful” (Danecki, 2015, p. 129). Umma 
also changed a lot in the geopolitical system, one can say that it was the key to open the road to 
the world for Arabs. According to Danecki, one of the most important factors creating favour-
able conditions for conquests was the completely new social organisation in the Arab Peninsula. 
Along with development of Islam, the Arab population was no longer a set of random, disorgan-
ised, often fighting among themselves tribes. It became united and well-organised umma which 
was not only a political alliance, but first of all it gave the sense of togetherness to the community 
under the banner of their own ideology (Danecki, 2015, p. 128). But it was not only umma that 
provided the driving force to Arab conquests and expansion, it was also the ideology of Islam, 
which “was the tool of social integration, provided Muslims with the sense of community trans-
gressing tribal conflicts, although they still existed and survived until out time. Islam remained 
above those conflicts” (Danecki, 2015, p. 129).

The significance of umma changed only during the contemporary debate on Islam and exist-
ence of separate Muslim nations, which started using the term umma in this particular sense. De-
velopment of nationalistic ideologies, which caused the term to be used in many new meanings: 
in reference to all Arabs, Egyptian Muslims, or Iraqi Muslims, etc. influenced the change in per-
ception of the umma (Hroub, 2010, p. 29–30). Although umma was both a religious and political 
community, its affiliation was defined only in religious categories. According to Watt, this leads 
to an interesting situation, where membership of a political community is defined on the basis of 
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the profession of faith. The problem well illustrates equating umma with the state. Writing about 
The History of Development of Islam as a Socio-Political Doctrine, Hassan Ali Jamsheer draws 
our attention to the fact that in Islam there is a close relationship between umma and the state. 
Umma was the foundation for building new state order, and this is why it is difficult to separate 
them. Instead of aristocratic, family patterns of conduct (concerning mainly the Mecca families) 
collectivistic, communal objectives of a united community were to be created. The basis of unity 
was first of all Islam, defining on the assumption the character of a community, also called the 
state (Jamsheer, 2009, p. 88). “The state of Islam, or in other words the first Arab state in history, 
symbolised integration of the religious factor with the ethnic factor. In spite of the gap between 
the two elements during certain historical periods (e.g. at the time of the Ottoman Empire or as 
a result of joining the Muslim community by other ethnic groups and nations), the early Muslim 
unity and former integrated tradition occurred with different intensity in the early modern and 
contemporary times” (Jamsheer, 2009, p. 88).

Territorial expansion and military conquests, though they brought liberation of the infidel 
from paganism, had not only religious background. They implemented the process of transfor-
mation of the umma into an ideological and national unity, into an Islamic state. Its foundations 
were to be based on the Islamic patterns of the past traditions. It is the period of Muhammad’s 
activity in Medina as well as the time of the rule of the first four rightful caliphs (rāshidūn) that 
is the historical, perfect model, “the golden age”, for the contemporary Muslims. It gained special 
significance in the new political conditions that were created after the World War I, “as European 
powers divided the umma into territorially defined nation-states. Many Muslims in this period 
felt alienated from their vision of their past and besieged by the realities of contemporary cir-
cumstances” (Roberts, 2015, p. 135). Yet, the deeply rooted idea of Islam as a characteristic trait 
of the nation remained, though not in the form of umma including all the Muslims of the world. 
According to Nicholas P. Roberts, the ideal of umma became too abstract for most Muslims, to 
be implemented in everyday life. At present, Islam itself is the determinant of individual nations, 
homogeneous ethnic groups (Mandaville, 2014, p. 409; Roberts, 2015, p. 136). Whereas Bassam 
Tibi in his work Islam’s Predicament with Modernity. Religious reform and cultural change 
maintains that the monolithic, particularly culturally, community is an invention of the twenty 
first century and it is “an imagined community in the politics of the world. It is a legitimization 
of Islamic internationalism, as well as of the political Islamic identity (Tibi, 2009, p. 149). Tibi 
writes that in out times, in Islam, the view on the ideal community, homogeneous umma man-
aged by God, the perfect model of which was developed by the early centuries of Islam is seen in 
particular through the fact that all the different, local Islamic cultures share and maintain certain 
kind of “ancestral similarity”, and on this basis they form a self-contained whole, which Tibi sug-
gests should rather be given the name of “the umma civilisation” (Tibi, 2009, p. 149) .

Even when the Muslim world was divided among a number of empires, kingdoms and prince-
doms, starting from the times of the secession of the first Umayyad dynasty in favour of the 
Abbasid caliphate in the second half of the 8th century, the ideal of political unity of umma was 
maintained, at least among the Sunnites, through continuation of the institution of the caliphate 
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among other things (Ayoob, 2008, pp. 31–32). Mohammed Ayoob in his work The Many Faces 
of Political Islam. Religion and Politics in the Muslim World writes that national states, which 
became common in the Muslim world in the 20th century were conceptually very different from 
the pre-modern, traditional for the Muslim world kingdoms and princedoms. It is exactly due to 
the established models concerning socio-political organisations “The ideal of nationalism posed 
a fundamental doctrinal and practical challenge to the concept of the umma. It did so by insist-
ing that the nation-state, recognizing no superior and conceived as an organic entity, become the 
exclusive repository of its citizens’ allegiance” (Ayoob, 2008, p. 32). Ayoob, like Roberts quoted 
above, also states that in spite of lack of full consensus between the idea of a nation and a state, 
the return to the conception of the united umma ceased to be real. What was left was the idea of 
a sovereign state and majority of the Muslims, including Islamists, assimilated its values and can 
easily function within the frames of a national state (Ayoob, 2008, p. 32). 

The description of attitudes of contemporary Islamists and their approach to umma made by 
Lorenzo Vidino can be used as confirmation of the above. In an article about Islamism in Europe, 
Vidino states that European jihadists are strongly alienated from the European society, in which 
they were born and often are the second generation. No wonder that they are more connected 
with the European countries in which they have lived for many years than with the land of their 
ancestors. They are often unaware of the tradition or language of the old Islamic culture. This 
is why, Vidino writes, “while they are concerned about the plight of the global umma, they are 
equally if not more affected by events that take place in their own backyard. Seeing the world 
through the lenses of the most radical interpretations of Islam, they believe that Islam is under 
attack globally and that actions in defense of it can take place with equal justification and effec-
tiveness in the West or in Muslim lands” (Vidino, 2015, p. 4). 

Olivier Roy, in his work Globalized Islam. The Search for a New Ummah (2004) emphasized 
the phenomenon of “deterritorialization” of the Muslim political identity, which he recognized 
as the opposite of the analysed by some researchers idea of “transnational political Islam” or the 

“revived umma”. Such views and similar ones aim in fact at capturing the essence of Muslim 
present day, in which the followers of Islam are situated between universalism and particular as-
pects of their own identity (Mandaville, 2014, p. 408). The current discussion, according to Peter 
Mandaville, concerning Muslim identity concerns first of all its political character and generally 
to the relations between Muslims and a state and a nation. In the current conditions, the relation is 
based, to a large extent, on the question concerning the fact whether the Muslims are the majority 
or the minority in a given country. According to Mandaville, studies on different Muslim regions 
and communities showed that with reference to the western countries, where Muslims live as 
religious minorities within political systems controlled by non-Muslims, questions arise as to 
whether Muslims can politically participate in such systems, and also how they should perceive 
the issues of their rights and duties concerning, for example citizenship in countries governed by 
non-Muslims (Mandaville, 2014, p. 408). The question of Muslim political identity in the coun-
tries where Muslims are the majority looks totally different. In this situation, the question does 
not concern the entitlement to participate in the rule carried out by non-Muslims, but rather the 
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fact that Muslims, with the help of their religion, legitimize establishing Islamic political order. 
To sum up, one can add that in spite of the collapse of the traditional umma Islam is still part of 
the legitimization of power, politics and activities in this respect carried out by governments of 
the majority of the Muslim countries. It shows certain paradox in the era of national states, where 
politics is justified in the name of Islam and the character of government is shown as Islamic. 
According to Ayoob, on the one hand it enables the ruling authorities to maintain appearance of 
umma and on the other hand to maintain the appearance of continuity of the political tradition 
of Islam of the classical period. This is why the leaders of Muslim countries often present their 
governments as ancillary towards the interests of Islam (Ayoob, 2008, p. 33).
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Abstrak t W latach 2013–2014 wzrost liczby imigrantów z Ukrainy w Polsce był wyraźnie widoczny. 
Głównie jest to imigracja ekonomiczna, spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodar-
czą Ukrainy i niestabilnością polityczną (konflikt wojskowy związany z rosyjską agresją). 
Obok dorosłych obywateli Ukrainy, coraz liczniejsza grupa to dzieci i młodzież, którzy, 
mieszkając w Polsce, zobowiązani są do uczestniczenia w systemie edukacji. Chociaż sy-
tuacja, na przykład, studentów z Ukrainy (ich liczby, ośrodków, w których studiują, kierun-
ków kształcenia) wydaje się znana, to rozpoznanie skali samego zjawiska – pobytu uczniów 
z Ukrainy w Polsce oraz ich obecność w polskich szkołach – jeszcze nie zostało gruntownie 
przeprowadzone. Zagadnienie to zostało opisane w niniejszym artykule. Omówiono w nim 
kwestie prawne, finansowe i terytorialne (podział na rodzaje szkół i placówek oświato-
wych) oraz liczbę studentów (traktowane jedynie jako uzupełnienie informacji). Podjęto 
także kwestie dotyczące zagadnień związanych z nauczaniem języka ojczystego dla tych 
uczniów.

Educational policy towards migrants – childrens from Ukraine in Polish school
Key words immigrants, Ukraine, pupils

Abstrac t The rise in the number of immigrants from Ukraine in Poland is clearly visible in years 
2003–2014. The main part of it is economic immigration, caused by a worsening economic 
situation of Ukraine and political instability, including military conflict connected with 
Russian aggression. More and more numerous group, beyond adult citiziens, are children 
and pupils, who are obliged to continue their education in our country. For example, stu-
dents from Ukraine (their number, universities where they study, majors of education) it 
seems that the analysis of the stay in Poland of pupils – citizens of Ukraine in Polish schools 
has not been carried yet. The aim of the article is to analize this issue. Legal, financial and 
territorial (divided into types of schools and educational institutions) issues as well as the 
numbers of students have been discussed. Also the issue of learning mother tongue by pu-
pils has been discussed.
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Wprowadzenie
Wzrastający napływ migrantów do krajów Unii Europejskiej oraz nawarstwiające się proble-

my ich integracji, doprowadziły do przyjęcia w 2011 roku przez Komisję Europejską komunika-
tu Wspólna agenda na rzecz integracji Ramy integracji obywateli państw trzecich w Unii Euro-
pejskiej (Komunikat, 2011). Zgodnie z nim migranci mają pełne prawo do korzystania i pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym kraju unijnego, we wszystkich jego aspektach, a troskę o to 
mają wykazywać władze lokalne:

Promowanie praw podstawowych, zakazu dyskryminacji oraz równości szans dla wszystkich są klu-
czowymi zagadnieniami integracji. Prawodawstwo UE dostarcza skutecznych ram dla prawodawstwa 
w zakresie zapobiegania dyskryminacji. (…) Komisja podkreśla potrzebę zintensyfikowania działań 
propagujących równość szans dla wszystkich w celu zwalczania barier strukturalnych, z którymi mają 
do czynienia migranci, mniejszości etniczne oraz inne słabsze grupy społeczne (Komunikat, 2011).

Rekomendacje w powyższym Komunikacie są o tyle ważne, że problem migrantów, w tym 
kwestia pobytu w krajach Unii Europejskiej obywateli innych państw (nieunijnych), staje się co-
raz bardziej widoczny. W 2015 roku liczba migrantów spoza Unii wyniosła 19,8 mln (3,9% ogółu 
ludności UE) (Statystyki…, 2016). Wśród tych osób widocznie zwiększa się obecność i liczba 
(szczególnie po roku 2014 r.) obywateli Ukrainy. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w roku 2010 wydano obywatelom Ukrainy ogółem 12 294 zezwoleń na 
wykonywanie pracy w Polsce. W drugiej połowie 2016 roku takich zezwoleń wystawiono 34 548 
(Cudzoziemcy, b.d.). Wraz ze zwiększającą się migracją zarobkową, coraz bardziej widoczne jest 
także zjawisko wzrostu liczby uczniów-obywateli Ukrainy w polskich szkołach. Zagadnienie to 
zostało omówione w niniejszym artykule.

W roku 2010 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie opublikował raport dotyczący ob-
cokrajowców uczących się w polskich szkołach (Bełszyńska, 2010). Dokument opracowano na 
podstawie badań sondażowych w związku ze wzrostem w polskich placówkach oświatowych 
liczby dzieci i młodzieży z innych systemów edukacyjnych. Co z kolei było rezultatem akcesji 
Polski do struktur Unii Europejskiej. Mimo że, jak stwierdzono we wstępie, „liczba migrantów 
nie jest obecnie znacząca” (Bełszyńska, 2010, s. 5), to przyjęte przez Polskę zobowiązania praw-
ne nakazywały wypracowanie takich działań i uregulowań oraz programów, które sprzyjałyby 
społecznej integracji migrantów w nowym kraju. W roku szkolnym 2011/2012 do przedszkoli 
w Polsce uczęszczało 1258 dzieci niebędących obywatelami Polski. W tym samym roku szkol-
nym 2876 uczniów-obcokrajowców uczęszczało do polskich szkół podstawowych, a 1104 do 
gimnazjów (Falkowska, Telesiewicz-Pacak, 2013, s. 58). Wśród tych uczniów byli także oby-
watele Ukrainy – sąsiedniego państwa bardzo bliskiego Polsce kulturowo, a jednocześnie kraju, 
który pozostaje poza strefą Unii Europejskiej. O ile do roku 2013/2014 liczba uczniów pocho-
dzących z tego regionu nie była szczególnie wysoka (co ukazano w dalszej części), to już od 
2014 roku daje się zauważyć w Polsce znaczny wzrost liczby dzieci i młodzieży pochodzących 
właśnie z Ukrainy. Niewątpliwie przyczyną tego stanu jest niepewna sytuacja polityczna tego 
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państwa, związana z rosyjską aneksją części terytorium (Krym), wojna na wschodzie kraju oraz 
jego trudna sytuacja ekonomiczna.

Cudzoziemcy (w tym obywatele Ukrainy) mogą uczyć się w placówkach oświatowych i szko-
łach w Polsce. Kwestię tę reguluje art. 94a ustawy o systemie oświaty. W ustępie 1 oraz 1a 
wspomnianego artykułu wskazuje się, że osoby niebędące obywatelami Polski korzystają z na-
uki i opieki publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, a także szkół (podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych) na warunkach dotyczących obywateli polskich – do ukończenia 
18. roku życia lub do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (Ustawa, 1991). 

Dla imigrantów, którzy nie znają języka polskiego, a podlegają obowiązkowi szkolnemu, pol-
skie placówki oświatowe mogą organizować dodatkową naukę języka oraz zajęcia wyrównaw-
cze – przez 12 miesięcy, z tym, że łączny czas zajęć nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo 
(Rozporządzenie, 2016).

Uczniowie z Ukrainy – według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 
2016/2017 w Polsce przebywało 4539 osób (dane Systemu Informacji Oświatowej) – w znaczący 
sposób zapełniają lukę powstałą w wyniku niżu demograficznego w naszym kraju i niejedno-
krotnie ratują polskie szkoły przed likwidacją, a przynajmniej zapewniają utrzymanie niektó-
rych nauczycielskich etatów (Kulczycka, 2016).

Tabela 1. Liczba uczniów z Ukrainy ogółem w Polsce według typów szkół

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci 
ogółem

Liczba uczniów/dzieci 
korzystających z nauki 

języka ukraińskiego
Przedszkole 337 0
Punkt przedszkolny 20 0
Szkoła podstawowa 1286 0
Gimnazjum 530 9
Liceum ogólnokształcące 568 13
Liceum plastyczne 2 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 2 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 3 0
Policealna szkoła plastyczna 7 0
Policealna szkoła muzyczna 1 0
Szkoła policealna 967 1
Szkoła pomaturalna 1 0
Technikum 768 14
Zasadnicza szkoła zawodowa 47 0
Razem 4539 37

Źródło: Informacja MEN 15.12.2016 (archiwum autora).

Obecność uczniów z Ukrainy w polskich szkołach od kilku lat wykorzystują, z powodze-
niem (dla poprawy wskaźnika liczby uczniów, co ma realne przełożenie na wysokość subwen-
cji oświatowej), samorządy lub nawet pojedynczy dyrektorzy z przygranicznych polskich szkół 
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(Kulczycka, 2016). Skuteczną politykę promocji prowadzą również uczelnie wyższe (szczegól-
nie wrocławskie). Planuje się także utworzenie klas ukraińskich (dla obywateli Ukrainy) w jed-
nej z wrocławskich szkół podstawowych (W szkole…, 2016).

Aktualną sytuację imigrantów z Ukrainy, w porównaniu z latami poprzednimi, odróżnia 
to, że do Polski przyjeżdżają coraz częściej mieszkańcy nie tylko zachodniej czy środkowej 
Ukrainy, ale również ci zamieszkujący w jej regionach wschodnich lub południowych. Stanowią 
oni w tej chwili około 28% ogółu przybyszów z Ukrainy (Chmielewska, Dobroczek, Puzynkie-
wicz, 2016). Może to mieć duże znaczenie dla rozpatrywanego tu problemu uczniów ukraińskich 
w polskich szkołach. Jest to bowiem zarówno kwestia języka wykorzystywanego w mowie po-
tocznej (raczej rosyjskiego, aniżeli ukraińskiego) oraz zdecydowanie słabszy poziom znajomości 
języka polskiego. Może mieć to wpływ na obniżenie np. wyników matur w szkole.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, państwo nie ma obowiązku organizowania dla 
uczniów z Ukrainy nauki ich języka ojczystego. Należy zauważyć, że w przeszłości w trakcie 
organizowania czy zapisów uczniów do międzyszkolnych zespołów nauki języka ukraińskiego 
(formy przewidzianej dla obywateli Polski, należących do ukraińskiej mniejszości narodowej), 
na obywatelstwo nie zwracano szczególnej uwagi. Na przykład w 2006 roku zorganizowano 
Międzyszkolny Zespół Nauki Języka Ukraińskiego w Warszawie, który powstał głównie z myślą 
o dzieciach z Ukrainy i umożliwiał im naukę języka ojczystego aż do 2011/2012 roku. Okazało 
się jednak, że nauka języka ukraińskiego jako ojczystego w tej formie (międzyszkolnego zespo-
łu) możliwa jest jedynie dla obywateli polskich (Rozporządzenie, 2007). W tej sprawie zapytanie 
do Ministra Edukacji Narodowej skierował w 2016 roku między innymi Rzecznik Praw Oby-
watelskich (Pismo RPO, 2016), a kwestia nauki języka ukraińskiego jako ojczystego pojawia się 
permanentnie na większości spotkań przedstawicieli społeczności ukraińskiej z przedstawicie-
lami MEN w Polsce od 2011 roku.

Nie dysponujemy obecnie ani bardzo dokładnymi, ani bardzo wiarygodnymi informacjami 
dotyczącymi liczby dzieci obywateli Ukrainy w polskich szkołach i placówkach oświatowych. 
Większość kuratoriów nie monitoruje tego zjawiska ani nie gromadzi tego typu informacji. Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej może wyodrębniać wspomniane dane jedynie od 2016/2017 roku, 
w związku z wprowadzaniem zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, który narzu-
ca obowiązek wprowadzania do systemu także danych dotyczących numerów PESEL uczniów.

Drugą kwestią, którą autor chciał przeanalizować jest to, czy i w jakim zakresie uczniowie 
z Ukrainy mają możliwość uczenia się swojego języka ojczystego oraz czy z takiej możliwo-
ści korzystają. Odpowiedź na drugie pytanie jest dość prosta – ponad 81% uczniów z Ukrainy, 
uczących się zgodnie z polskim systemem oświatowym, nie uczy się swojego języka ojczystego 
(tab. 1). Z kolei to, dlaczego tego nie robi jest oddzielną kwestią.

W roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Poznań, uczyło się 90 uczniów z obywatelstwem ukraińskim, w tym w szkołach 
podstawowych – 49 uczniów (w klasach I–III – 29, w klasach IV–VI – 20), w gimnazjach – 
21 uczniów, w liceach – 10 i w szkołach zawodowych – 10 uczniów (Informacja UM Poznań, 



57nr 2/2017 (40)

Polityka oświatowa wobec migrantów – dzieci i uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole 

2016). W całym województwie wielkopolskim, według danych zebranych przez MEN, w roku 
szkolnym 2016/2017 uczyło się 105 uczniów z Ukrainy. 

Tabela 2. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci

Przedszkole 17
Szkoła podstawowa 44
Gimnazjum 15
Liceum Ogólnokształcące 11
Szkoła policealna 6
Technikum 10
Zasadnicza szkoła zawodowa 2

Żadne z dzieci (i uczniów) nie korzystało z nauki języka ukraińskiego w przedszkolu lub 
w szkole (Informacja MEN, 2016). Dokładne informacje dotyczące omawianego problemu, do-
stępne są tylko dla miasta Poznania (tab. 3). 

Tabela 3. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych miasta Poznań w wybranych 
latach szkolnych (Informacja UM Poznań 2016)

Rok szkolny
Typ szkoły

Razem
szkoła podstawowa gimnazjum ponadgimnazjalne

2016/2017 49 21 11 81
2015/2016 32 12 4 48
2014/2015 15 4 2 21
2013/2014 9 3 2 14
2012/2013 2 0 1 3
2011/2012 1 0 4 5
2010/2011 1 0 2 3

Według władz miasta Poznań, dla siedmiorga uczniów szkół podstawowych można zorga-
nizować naukę języka ojczystego, korzysta w niej w 2016/2017 roku szkolnym pięcioro z nich 
na etapie szkoły podstawowej (Informacja UM Poznań 2016) oraz dwoje uczniów gimnazjów. 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się w Poznaniu, pomimo że dla części z nich ist-
niałaby szansa na organizację nauki języka ojczystego, nie korzystają z tego (Informacja UM 
Poznań 2016). 

Na 81 uczniów z Ukrainy w poznańskich szkołach w roku szkolnym 2016/2017, jedynie 19 
dysponowało Kartą Polaka. Większość z nich przebywała w Polsce na podstawie karty pobytu 
czasowego (dwoje dzieci miało status uchodźcy) (Informacja UM Poznań 2016).
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Województwo zachodniopomorskie
W województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2016/2017 uczyło się 163 uczniów, 
będących obywatelami Ukrainy (Informacja MEN 15.12.2016). Dane te nie uwzględniają tych 
uczniów, którzy naukę pobierali w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania im. Tarasa 
Szewczenki w Białym Borze, zostali oni zakwalifikowani w Systemie Informacji Oświatowej 
jako uczniowie ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Tabela 4. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa zachodniopomorskiego 
w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 4 0
Szkoła podstawowa 48 0
Gimnazjum 24 6
Liceum ogólnokształcące 12 0
Liceum plastyczne 1 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 1 0
Szkoła policealna 52 0
Technikum 2 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 19 0
Razem 163 6

Niestety, w przypadku województwa zachodniopomorskiego brakuje danych dotyczących 
Szczecina, a także danych na temat liczby obywateli Ukrainy w szkołach w latach poprzednich. 
Informacji tych nie gromadzi ani Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ani Urząd Miasta Szczeci-
na (Informacja UM Szczecin, 2016).

Województwo warmińsko-mazurskie
Dane nie obejmują uczniów kształcących się w dwóch zespołach szkół zorganizowanych dla 
mniejszości ukraińskiej – w Bartoszycach i Górowie Iławeckim.

Tabela 5. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 
2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 4 0
Szkoła podstawowa 9 0
Gimnazjum 16 2
Liceum Ogólnokształcące 17 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 0 0
Szkoła policealna 1 0
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Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Technikum 0 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 47 2

Województwo świętokrzyskie

Tabela 6. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej / typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 4 0
Szkoła podstawowa 10 0
Gimnazjum 2 0
Liceum ogólnokształcące 1 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 1 0
Szkoła policealna 0 0
Technikum 60 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 1 0
Razem 79 0

Województwo śląskie
Jako jedno z nielicznych województw (jeżeli nie jedyne), dysponuje danymi liczbowymi doty-
czącymi obywateli Ukrainy w szkołach, zebranymi w 2015 roku przez monitoring cudzoziem-
ców/obywateli Ukrainy w swoich szkołach, przeprowadzony przez Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach (Pismo KO, 2016).

Tabela 7. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa śląskiego w roku szkolnym 
2016/2017

Rok szkolny Liczba uczniów
2015/2016 111
2014/2015 90
2013/2014 39
2012/2013 28
2011/2012 22
2010/2011 20

Porównując dane, należy zauważyć, że liczba uczniów z Ukrainy w szkołach województwa 
śląskiego zdecydowanie wzrosła po roku 2014 (wybuch wojny na Ukrainie). W ciągu siedmiu 
lat, liczba ta wzrosła z 20 osób w 2010/2011 roku szkolnym do 188 w 2016/2017, co stanowi aż 
dziewięciokrotny wzrost. 
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Dane zebrane w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej, pozwalają na wyod-
rębnienie grupy uczniów i dzieci z Ukrainy uczących się w śląskich szkołach lub przedszkolach, 
poczynając od roku szkolnego 2016/2017. 

Tabela 8. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa śląskiego w roku szkolnym 
2016/2017 

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 24 0
Szkoła podstawowa 60 0
Gimnazjum 22 0
Liceum ogólnokształcące 31 0
Liceum plastyczne 1 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Szkoła policealna 17 0
Technikum 33 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 188 0

W przypadku województwa śląskiego jedynie 20% uczniów z Ukrainy pobiera naukę w szko-
łach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (zestawienie dotyczy roku szkol-
nego 2016/2017). Można stwierdzić, że wzrost liczby uczniów z Ukrainy w katowickich szkołach 
nastąpił po 2014 roku. We wcześniejszych latach ich liczba była znikoma (zob. tab. 9). 

Tabela 9. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach miasta Katowice

Rok szkolny
Liczba uczniów

Razem
szkoła podstawowa gimnazjum ponadgimnazjalne

2016/2017 17 6 15 39
2015/2016 15 6 9 30
2014/2015 42 3 5 50
2013/2014 5 0 0 5
2012/2013 2 2 1 5
2011/2012 2 2 1 5
2010/2011 2 2 2 6

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta w Katowicach ani rodzice, ani uczniowie w żadnym 
roku szkolnym nie występowali o wprowadzenie nauki języka ukraińskiego (Informacja UM 
Katowice 2016). Zgodnie z tą samą informacją pobyt obywateli Ukrainy w Polsce był możliwy 
ze względu na posiadanie Karty Polaka lub zezwolenia na pobyt stały względnie czasowy, dys-
ponujemy więc w tym wypadku także wiedzą o pochodzeniu etnicznym obywateli Ukrainy. 
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Województwo pomorskie 

Tabela 10. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa pomorskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 17 0
Punkt przedszkolny 3 0
Szkoła podstawowa 78 0
Gimnazjum 30 0
Liceum ogólnokształcące 16 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Szkoła policealna 20 0
Technikum 7 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 171 0

W tym przypadku istnieje możliwość porównania zarówno liczby uczniów (dzieci) z Ukrainy 
w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego oraz miasta Gdańska także 
w latach poprzednich. Większość uczniów kształci się w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Gdańsk – w roku 2016/2017 w szkołach tych uczyło się łącz-
nie 165 uczniów (Informacja UM Gdańsk, 2016), a więc ponad 96% ich ogólnej liczby. Od roku 
szkolnego 2014/2015 nastąpił gwałtowny wzrost liczby dzieci/uczniów, będących obywatelami 
Ukrainy w gdańskich szkołach (także w województwie pomorskim) (tab. 11). 

Tabela 11. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach miasta Gdańska

Rok szkolny
Liczba uczniów

Razem
szkoła podstawowa gimnazjum ponadgimnazjalne

2016/2017 96 34 35 165
2015/2016 59 17 28 104
2014/2015 26 6 17 49
2013/2014 9 2 4 15
2012/2013 4 2 4 10
2011/2012 5 1 1 7
2010/2011 2 2 0 4

Jedynie 22 uczniów spośród wskazanych (rok szkolny 2016/2017) dysponowało Kartą Polaka. 
Z ogólnej liczby, jedynie 53 uczniów miało status imigranta, a siedmioro status uchodźcy (infor-
macja UM Gdańsk, 2016). Według danych Urzędu Miasta Gdańsk w roku szkolnym 2016/2017 
z nauki języka ukraińskiego skorzystało pięcioro uczniów. Dane MEN tej informacji nie odnoto-
wują (Informacja UM Gdańsk, 2016; Informacja MEN, 2016).
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Województwo podlaskie

Tabela 12. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych województwa podlaskiego 
w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 3 0
Punkt przedszkolny 3 0
Szkoła podstawowa 45 0
Gimnazjum 3 0
Liceum ogólnokształcące 2 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Szkoła policealna 1 0
Technikum 3 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 1 0
Razem 61 0

Województwo podkarpackie
Dane nie obejmują uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza 
(oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące). 

Tabela 13. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i palcówkach województwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 9 0
Punkt przedszkolny 0 0
Szkoła podstawowa 37 0
Gimnazjum 14 0
Liceum ogólnokształcące 50 13
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Szkoła policealna 26 1
Szkoła pomaturalna 1 0
Technikum 72 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 3 0
Razem 212 14
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Województwo opolskie

Tabela 14. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa opolskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 4 0
Punkt przedszkolny 0 0
Szkoła podstawowa 34 0
Gimnazjum 16 0
Liceum ogólnokształcące 42 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Szkoła policealna 94 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 24 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 214 0

Województwo mazowieckie

Tabela 15. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 90 0
Punkt przedszkolny 5 0
Szkoła podstawowa 384 0
Gimnazjum 151 0
Liceum ogólnokształcące 142 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Policealna szkoła plastyczna 4 0
Szkoła policealna 496 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 95 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 7 0
Razem 1374 0

W Warszawie od 2006 roku działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego 
i uczą się w nim głównie uczniowie (dzieci) z obywatelstwem ukraińskim. W roku szkolnym 
2015/2016 uczyło się w nim – 132 uczniów (Informacja MEN, 2016). Punkt powstał z myślą 
o uczniach ukraińskiej mniejszości narodowej, jednak do końca roku szkolnego 2011/2012 mogli 
swobodnie uczyć się w nim także obywatele Ukrainy. Od 2012/2013 uczniowie ukraińscy – jako 
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obywatele innego kraju – nie mogą już z tego prawa korzystać (Pismo RPO, 2016). W związku 
z tym, w Warszawie aktualnie działają trzy punkty (szkoły), w których dzieci i młodzież z Ukra-
iny mogą uczyć się swojego języka, a także historii i geografii: 

1. Sobotnia Szkoła Języka Ukraińskiego przy ul. Ogrodowej 42, która prowadzi również 
oddział dla dzieci z Ukrainy (kontynuacja dla uczniów, którzy naukę podjęli wcześniej). 

2. Punkt w szkole przy ul. Ogrodowej 16 prowadzony przez ukraińską fundację „Nasz 
wybór”. 

3. Szkoła „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka (od września 2016 roku) przy ul. Jagielloń-
skiej 54, w której uczniowie uczą się według programu zatwierdzonego przez Minister-
stwo Oświaty i Nauki Ukrainy1.

Województwo małopolskie

Tabela 16. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa małopolskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 74 0
Punkt przedszkolny 3 0
Szkoła podstawowa 160 0
Gimnazjum 63 1
Liceum ogólnokształcące 62 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 1 0
Policealna szkoła plastyczna 0 0
Szkoła policealna 81 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 142 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 9 0
Razem 595 1

Województwo łódzkie

Tabela 17. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa łódzkiego w roku szkolnym 
2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Przedszkole 11 0
Punkt przedszkolny 0 0
Szkoła podstawowa 37 0
Gimnazjum 18 0
Liceum ogólnokształcące 6 0

1 http://pl.naszwybir.pl/4326-2/. .
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Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki języka 
kraju pochodzenia

Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 1 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Policealna szkoła plastyczna 0 0
Szkoła policealna 3 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 5 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 1 0
Razem 82 0

Prawie 61% uczniów w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się w placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Urząd Miasta Łodzi. Urząd ten dysponuje jedynie cząstkowymi da-
nymi dotyczącymi uczniów z Ukrainy (zgodnie z informacją z 12 grudnia 2016 roku UM Łódź).

Tabela 18. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach miasta Łodzi

Rok szkolny
Liczba uczniów

Razem
szkoła podstawowa gimnazjum ponadgimnalne

2016/2017 27 8 15 50
2015/2016 21 6 5 32
2014/2015 9 3 4 16
2013/2014 0 0 5 5
2012/2013 3 1 2 5

Województwo lubuskie

Tabela 19. Uczniowie z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa lubuskiego w roku szkolnym 
2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki 
języka kraju pochodzenia

Przedszkole 0 0
Punkt przedszkolny 0 0
Szkoła podstawowa 36 0
Gimnazjum 2 0
Liceum ogólnokształcące 1 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Policealna szkoła plastyczna 0 0
Szkoła policealna 1 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 4 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 44 0
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Województwo lubelskie

Tabela 20. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa lubelskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki 
języka kraju pochodzenia

Przedszkole 13 0
Punkt przedszkolny 1 0
Szkoła podstawowa 68 0
Gimnazjum 94 0
Liceum ogólnokształcące 128 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Policealna szkoła plastyczna 1 0
Policealna szkoła muzyczna 1 0
Szkoła policealna 85 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 289 14
Zasadnicza szkoła zawodowa 4 0
Razem 684 14

W przypadku Lublina należy zwrócić uwagę, że od lat jest typowany na siedzibę Europej-
skiego Instytutu Wschodniego i chociaż sama idea jest ciągle w fazie projektu, to zainteresowa-
nie miastem (i województwem) wśród Ukraińców jest widoczne. Ciekawym doświadczeniem 
może pochwalić się Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, gdzie od 2011 
roku w sposób zorganizowany przyjmuje się uczniów z Ukrainy. Inicjatywa należała do strony 
ukraińskiej – władze miasta Kowel właśnie w tym czasie zwróciły się do dyrekcji lubelskiej 
szkoły z propozycją przyjęcia do niej uczniów z ukraińskiego Kowla. Szkoła otrzymała zgodę 
Wydziału Edukacji Miasta Lublina i 30 uczniów w 2011 roku rozpoczęło naukę we wspomnia-
nym zespole szkół. W roku szkolnym 2015/2016 było ich już 70 (Geral, 2016, s. 9). Młodzież ta, 
przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego oraz lubelskiego Instytutu 
Kultury Prawosławnej, wydaje półrocznik w języku ukraińskim „Українці у Феттерів. Biu-
letyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”. Opisują w nim szkołę, warunki nauki i pobytu 
w Polsce, chociaż głównym celem wydawnictwa jest promocja szkoły w Ukrainie.
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Województwo kujawsko-pomorskie

Tabela 21. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego 
w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki 
języka kraju pochodzenia

Przedszkole 8 0
Punkt przedszkolny 0 0
Szkoła podstawowa 33 0
Gimnazjum 9 0
Liceum ogólnokształcące 6 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 1 0
Policealna szkoła plastyczna 0 0
Policealna szkoła muzyczna 0 0
Szkoła policealna 9 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 1 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 67 0

Województwo dolnośląskie

Tabela 22. Liczba uczniów z Ukrainy w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego w roku 
szkolnym 2016/2017

Rodzaj placówki oświatowej/typ szkoły Liczba uczniów/dzieci W tym korzystający z nauki 
języka kraju pochodzenia

Przedszkole 55 0
Punkt przedszkolny 5 0
Szkoła podstawowa 203 0
Gimnazjum 51 0
Liceum ogólnokształcące 41 0
Liceum plastyczne 0 0
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 0 0
Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0
Policealna szkoła plastyczna 2 0
Policealna szkoła muzyczna 0 0
Szkoła policealna 75 0
Szkoła pomaturalna 0 0
Technikum 21 0
Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0
Razem 453 0

Według MEN w całym województwie dolnośląskim uczyło się w roku szkolnym 2016/2017 
453 uczniów z Ukrainy. Tymczasem z informacji uzyskanej bezpośrednio z Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, tylko w tym mieście, w tym samym roku szkolnym, zapisanych zostało do szkół 
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i placówek 500 uczniów (dzieci) pochodzących z Ukrainy, z czego 88 dzieci uczęszczało do 
przedszkoli, 322 – do szkół podstawowych, a 90 – do gimnazjów (Syrnyk, 2016). Stolica Dolne-
go Śląska jest (obok Warszawy) jednym z miast, w których Ukraińcy chętnie się osiedlają, mię-
dzy innymi z powodu polityki zarówno samego miasta, jak i wrocławskich ośrodków uniwersy-
teckich, które intensywnie zabiegają o to, by to właśnie tam zamieszkiwali obywatele Ukrainy. 
Wyrazem tej polityki był między innymi pomysł utworzenia we Wrocławiu w roku szkolnym 
2016/2017 oddzielnych, ukraińskich oddziałów przy Szkole Podstawowej nr 84. Wymagano de-
klaracji rodziców minimum 12 uczniów. Niestety, złożono tylko jedną deklarację, w związku 
z czym klasa nie powstała (Syrnyk, 2016).

Uczniowie z Ukrainy w szkołach dla mniejszości ukraińskiej w Polsce
O ile uczniowie z Ukrainy nie mogą uczestniczyć w zajęciach międzyszkolnych czy międzykla-
sowych zespołach nauki języka ukraińskiego, które są organizowane wyłącznie dla obywateli 
polskich, o tyle w szkołach z ukraińskim językiem nauczania czy nauką języka ukraińskiego 
jako dodatkową mogą kształcić się bez przeszkód. 

Aktualnie szkoły dla mniejszości ukraińskiej zorganizowane są w Białym Borze (wojewódz-
two zachodniopomorskie: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące), Barto-
szycach (województwo warmińsko-mazurskie; szkoła podstawowa i gimnazjum), Górowie Iła-
weckim (województwo warmińsko-mazurskie; gimnazjum i liceum ogólnokształcące), Legnicy 
(województwo dolnośląskie; gimnazjum i liceum ogólnokształcące) oraz w Przemyślu (woje-
wództwo podkarpackie; szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące).

Tabela 23. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania 
w Bartoszycach

Rok szkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum Razem
2016/2017 2 4 6
2015/2016 1 1 2
2014/2015 4 1 5
2013/2014 1 1 2
2012/2013 1 1 2
2011/2012 1 1 2
2010/2011 2 0 2

Najwięcej uczniów z Ukrainy uczących się w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Naucza-
nia w Bartoszycach pochodzi z zachodnich obwodów państwa ukraińskiego, ale są też Ukraiń-
cy z Krymu i Donbasu. W mowie potocznej posługują się oni językiem ukraińskim, nie mają 
również problemów z integracją z pozostałymi uczniami w szkole. W początkowym okresie 
uczniowie ze wschodniej i południowej Ukrainy mają jednak trudności z nauką języka polskiego. 
Obecność uczniów z Ukrainy w szkole nie wpływa na efekty kształcenia – wyniki sprawdzia-
nów i egzaminów gimnazjalnych (Ankieta, 2016).
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Zdecydowanie więcej uczniów z Ukrainy kształci się w Zespole Szkół im. Bohdana Antony-
cza w Legnicy. Zaletą placówki oświatowej jest internat, w którym mieszkają uczniowie w cza-
sie roku szkolnego oraz liceum wchodzące w skład zespołu szkół.

Tabela 24. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legnicy

Rok szkolny Gimnazjum Liceum Razem
2016/2017 13 23 36
2015/2016 10 29 39
2014/2015 5 28 33
2013/2014 10 20 30
2012/2013 10 16 26
2011/2012 5 5 10
2010/2011 2 2 4

Większość uczniów z Ukrainy pochodzi z zachodniej części kraju, a także z Donbasu i Kry-
mu. Zwykle posługują się językami ukraińskim i rosyjskim. Według dyrektora „mogliby lepiej 
integrować się z pozostałymi uczniami”. Obecność uczniów z Ukrainy nie wpływa negatywnie 
na rezultaty egzaminów (Ankieta, 2016).

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu jest szkołą po-
łożoną najbliżej granicy z Ukrainą, dlatego też uczniowie z Ukrainy są tam obecni od wielu lat.

Tabela 25. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu

Rok szkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Razem
2016/2017 21 10 37 68
2015/2016 18 13 27 58
2014/2015 9 8 14 31
2013/2014 7 2 4 13
2012/2013 4 3 2 9
2011/2012 4 6 2 12
2010/2011 5 5 3 13

Uczący się w tej szkole obywatele Ukrainy pochodzą głównie z zachodnich jej obwodów. 
W mowie potocznej używają języka ukraińskiego. Ich obecność nie ma wpływu na efekty kształ-
cenia (Ankieta, 2016).

Podobnie wygląda sytuacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górowie Iławeckim, 
w województwie warmińsko-mazurskim.
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Tabela 26. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górowie Iławeckim

Rok szkolny Gimnazjum Liceum Razem
2016/2017 24 55 79
2015/2016 17 58 75
2014/2015 8 40 48
2013/2014 14 21 35
2012/2013 14 9 23
2011/2012 9 5 14
2010/2011 4 6 10

W województwie zachodniopomorskim jedyny zespół szkół ogólnokształcących z ukraiń-
skim językiem nauczania funkcjonuje w Białym Borze. W jego skład wchodzi szkoła podstawo-
wa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Szkoła dysponuje internatem, w związku z czym ma 
możliwość przyjmowania uczniów spoza miasta, a nawet spoza kraju. Warto pamiętać, że szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum w Białym Borze, od 1 września 2016 roku, prowadzone są przez 
Fundację Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” – dotychczasowy or-
gan prowadzący (Gmina Biały Bór), zdecydował się na przekazanie szkół fundacji ze względu na 
małą liczbę uczniów (Uchwała, 2015). Placówka (zarówno szkoła podstawowa, gimnazjum, jak 
i liceum) przyjmuje również uczniów z Ukrainy. 

Tabela 27. Liczba uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze

Rok szkolny Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Razem
2016/2017 6 25 36 67
2015/2016 3 17 27 47
2014/2015 5 18 25 48
2013/2014 3 14 15 32
2012/2013 6 13 11 30
2011/2012 5 7 10 22
2010/2011 1 3 5 9

W białoborskim zespole szkół największa liczba uczniów – obywateli Ukrainy – pocho-
dzi głównie z zachodniej części kraju, aczkolwiek pojawiają się również reprezentanci prawie 
wszystkich regionów Ukrainy, poza Krymem. Uczniowie posługują się językiem ukraińskim. 
Ich obecność nie ma wpływu na wyniki matur czy egzaminów gimnazjalnych, a największy 
problem stwarza im opanowanie języka polskiego (Ankieta, 2017).

Łącznie, w roku szkolnym 2016/2017 roku, w „ukraińskich” szkołach w Polsce uczyło się 
256 uczniów z Ukrainy, z czego najwięcej w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim. Utrzymu-
jący się dłużej konflikt na Ukrainie, niepewna sytuacja polityczna tego kraju oraz pogarsza-
jące się warunki ekonomiczne w przypadku braku bardziej zdecydowanych reform gospodar-
czych, będą powodowały dalszy wzrost liczby uczniów obywateli Ukrainy w polskich szkołach. 
Tym bardziej, że dzisiaj świadectwo ukończenia szkoły ponadgminazjalnej w Polsce (w per-
spektywie reformy oświatowej – świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej) daje ich 
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absolwentom prawo wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia 
(Ustawa, 2013). Umożliwia także kontynuację nauki zarówno w Polsce, jak i pozostałych kra-
jach Unii Europejskiej. 
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Abstrak t  W artykule podjęto próbę przedstawienia zmian podejścia do edukacji dzieci romskich. 
Ukazano, na podstawie sprawozdań z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak przebiegał 
proces edukacji dzieci romskich w latach 2004–2015 zgodnie z działaniami zawartymi 
w rządowym programie na rzecz społeczności romskiej. Wyniki uzyskane w wojewódz-
twie lubuskim pokazują, że warto podejmować działania, które mają pomóc kolejnym po-
koleniom Romów odnaleźć się w nowej rzeczywistości społecznej, na wyższym poziomie 
niż dotychczas.

Education of Roma children in the Lubuskie region between 2004 and 2015
Key words  Roma, Sinti, education, government program

Abstrac t  The aim of the article is to try to present, how the approach to education of Roma children 
changed. The author presented, on the basis of reports from the Lubuskie Voivodship Of-
fice, how the Roma’s children education process was carried out in the years 2004–2015 on 
the basis of the various actions included in the Government Program for the Roma Com-
munity. The results obtained by Lubuskie Voivodeship hope, that it is sensible to undertake 
every activity, that will help the next generation of Roma to find themselves in a new social 
reality, at a higher level than before.

Wprowadzenie
Kwestię edukacji dzieci romskich należy ocenić z perspektywy procesu, który rozpoczął się po 
1989 roku. Wtedy bowiem, jak zwraca uwagę Tamara Włodarczyk, w wyniku zmian politycz-
nych, jak również społeczno-gospodarczych, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicz-
nych uzyskali możliwość podjęcia działań, mających na celu m.in. prowadzenie edukacji oraz 
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podtrzymanie tożsamości (Włodarczyk, 2013, s. 55–56). Specyfika tradycji związanych z mniej-
szością romską i kontekst edukacji tej grupy powoduje, że warto dokonać analizy skuteczności 
realizacji założeń rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Ponad dziesięcioletni 
okres analizowany przez autorkę pokazuje wyniki następowania powolnej zmiany w obszarze 
postrzegania przez przedstawicieli tej grupy kwestii edukacji ich dzieci. Przykład działań po-
dejmowanych w województwie lubuskim pokazuje, że postęp w tym obszarze jest możliwy do 
osiągnięcia.

Początki oświaty mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku
Obecnie w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Konstytucja, 
1997) reguluje status prawny przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych: 

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicz-
nych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju 
własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edu-
kacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa 
w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej (Konstytucja, 1997, art. 35). 

Zapis ten jest ważny również ze względu na to, że „wcześniejsze ustawy zasadnicze nie 
uwzględniały zagadnień dotyczących mniejszości. Ostatnia wzmianka o mniejszościach miała 
miejsce w konstytucji z 1935 r.” (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 13).

Kolejnym krokiem w procesie regulowania sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce była ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Po 
16 latach dyskusji została uchwalona, a wejście w życie 6 stycznia 2005 roku „było wydarzeniem 
bez precedensu, ponieważ była ona pierwszą w historii naszego państwa ustawą poświęconą tej 
problematyce” (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 14). 

W kwestii oświaty dzieci pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych, można do-
szukać się wcześniejszych aktów prawnych regulujących tę sytuację. 

Pierwszym aktem prawnym dotyczącym szkolnictwa mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 r. 
było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształ-
cenia umożliwiającego podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów nale-
żących do mniejszości narodowych (Rozporządzenie, 1992). Wymieniało ono trzy kategorie szkół dla 
mniejszości: 

 – szkoły z ojczystym językiem nauczania – prowadzące nauczanie w języku mniejszości z wyjąt-
kiem nauczania języka i literatury polskiej oraz historii,

 – szkoły dwujęzyczne – prowadzące nauczanie w dwóch równoważnych językach (w języku pol-
skim i języku ojczystym),

 – szkoły z dodatkową nauką języka ojczystego – prowadzące nauczanie wszystkich przedmio-
tów w języku polskim, z wyjątkiem przedmiotu dodatkowego, którym był język ojczysty danej 
mniejszości” (Włodarczyk, 2013, s. 56–57).
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Kolejnym aktem prawnym, który regulował kwestie oświaty przedstawicieli mniejszości na-
rodowych i etnicznych była przywołana już ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym. Artykuł 8 ustawy gwarantuje, że „osoby należące do mniejszości 
mają w szczególności prawo do: nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości”. Kwestie 
oświaty i kultury zostały zawarte także w rozdziale 3 ustawy – art. 17 i 18: „Realizacja prawa 
osób należących do mniejszości do nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości, a tak-
że prawa tych osób do nauki historii i kultury mniejszości odbywa się na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” (Ustawa, 1991). Przy czym 
ważnym zapisem okazuje się zawarte w art. 18 „zobowiązanie organów władzy publicznej do 
podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, 
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości” (Ustawa, 1991).

Następnym krokiem było wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2007 roku rozpo-
rządzenia, które dotyczyło 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwia-
jących podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 
(Rozporządzenie, 2007). (…) w porównaniu z rozporządzeniem z 1992 r. istotny był fakt, że nauczanie 
języka mniejszości mogło być prowadzone nie tylko w szkołach, ale także w oddziałach szkolnych 
(Włodarczyk, 2013, s. 58). 

Działania te były o tyle istotne, że dawały nowe możliwości przedstawicielom mniejszości 
narodowych na zakładanie różnych organizacji, których zadaniem było m.in. podtrzymywanie 
tożsamości. Romowie „od początku lat 90. XX w. powołali do życia ponad 40 stowarzyszeń” 
(Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 15). Warto podkreślić, że powołane nowe regulacje prawne dały 
szansę nie tylko Romom ale i innym przedstawicielom mniejszości „na podtrzymywanie i roz-
wijanie poczucia własnej tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w przedszkolach, szko-
łach i placówkach publicznych” (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 17). 

O tym, że edukacja dzieci mniejszości narodowych jest sprawą istotną świadczy również 
to, że kwestia romska podejmowana była przez sejmową Komisję Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. 

Podczas posiedzeń zagadnienia oscylowały wokół kilku problemów. Jeden z nich, który omawiano 
najczęściej dotyczył edukacji dzieci romskich. W ramach tego zagadnienia, posłowie i zaproszeni go-
ście, dyskutowali o: finansowym wsparciu oświaty i uczniów w formie stypendiów i zasiłków, funk-
cjonowaniu asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających, indywidualnym nauczaniu 
dziewczynek romskich między 13. a 16. rokiem życia, likwidacji klas romskich, działaniach na rzecz 
zwiększenia uczestnictwa dzieci romskich w zajęciach przedszkolnych oraz kierowaniu uczniów po-
chodzenia romskiego do szkół specjalnych. Na spotkaniach Komisji dokonywano także oceny sytuacji 
dzieci romskich w szkołach publicznych skupiając się na realizacji obowiązku szkolnego oraz dyskry-
minacji w placówkach oświaty (często przywoływano przykład szkoły podstawowej w Mieszkowicach). 
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Podkreślano nieprzygotowanie szkół w zakresie wdrażania programów poświęconych wielokulturo-
wości i dialogowi międzykulturowemu (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s.24). 

Specyfika edukacji dzieci romskich
Oświata Romów stanowiła istotne wyzwanie, gdyż z dostępnych danych wynikało, że była to gru-
pa najsłabiej wykształcona pośród przedstawicieli innych mniejszości narodowych i etnicznych. 

Na podstawie obowiązujących przepisów (ustawy o mniejszościach z 2005 r., rozporządzenia z 2007 r. 
i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych) rodzice dzieci romskich mogli 
wnioskować o powołanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z językiem romskim i na-
ukę tego języka jako integralnej części programów edukacji. Obecnie nie ma jednak zainteresowania 
w środowisku romskim z wprowadzeniem tych innowacji (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 16).

Systematyczny proces edukacji dzieci romskich rozpoczął się od trzyletniego eksperymentu 
nauczania integracyjnego Romów. „Został on w 1992 roku zatwierdzony przez Ministra Edu-
kacji Narodowej, a od września tego roku wdrożono go na Podhalu. Obniżał wymagania wobec 
uczniów romskich, ale pozwalał im na kontynuowanie nauki. Zdaniem autorów programu jego 
treści zostało dostosowane do poziomu uczniów romskich „odstających od swoich rówieśników”, 
u których podstawową przyczyną trudności w nauce były zaniedbania środowiskowe (Nowicka, 
1999, s. 45–52). 

Nauka prowadzona była w języku polskim, a język romski miał być językiem pomocniczym. Program 
został zakończony w roku szkolnym 1995/1996 i spotkał się z krytyką związaną z akcentowaniem cech 
kulturowo odmiennych stale porównywanych z grupą dominującą (Kwadrans, 2004).

Innym pomysłem, który powstał w latach 90. XX w. była idea tzw. klas romskich. Istotne 
jednak jest to, że ich „celem (…) nie było, jak w przypadku innych mniejszości, podtrzymywa-
nie tożsamości kulturowej i językowej, ale przystosowanie romskich uczniów do polskich szkół” 
(Kwadrans, 2007, s. 342). 

Opinie na temat tej formy edukacji uczniów romskich były podzielone zarówno wśród romskich dzia-
łaczy, jak i urzędników oraz naukowców zajmujących się problematyką romską. Twierdzili oni, że 
w ten sposób tworzy się „romskie getta”, w których poziom nauczania jest niższy niż w klasach inte-
gracyjnych (Prażmowski, 1996). 

Ważnym czynnikiem podtrzymywania tożsamości i jej transmisji na kolejne pokolenia Ro-
mów było organizowanie zajęć muzyczno-tanecznych w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć 
plastycznych i teatralnych (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 17).

Konsekwencją różnorodnych działań było m.in. powstawanie klas etnicznych, szczegól-
nie tam, gdzie mieszkali Romowie. Na przełomie 1994/1995 w Polsce funkcjonowało 25 klas 
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romskich, do których uczęszczało ogółem 430 dzieci (Chałupczak, Browarek, 1998, s. 238). 
Poza tym 

uczniom romskim dano ponadto szansę podniesienia swojej wiedzy podczas lekcji wyrównawczych. 
(…) Niezmiernie ważne okazało się także przyjęcie rozwiązań prawnych dających podstawy do za-
trudnienia w przedszkolu i szkole asystenta edukacji romskiej1 oraz nauczyciela wspomagającego. Do 
kompetencji pierwszego z nich zaliczono m.in. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży romskiej, 
wspieranie kontaktów ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, pomoc i mediacja w sytuacjach 
konfliktowych, a także współdziałanie z rodzicami tych dzieci z przedszkolem i szkołą. Z kolei przed 
nauczycielem wspomagającym postawiono zadania związane z kontrolą frekwencji i postępów w na-
uce uczniów romskich, motywacją do nauki dzieci i ich rodziców, prowadzeniem zajęć wyrównaw-
czych oraz udzielaniem pomocy przy odrabianiu lekcji (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 17).

Rok 1993 przyniósł powołanie jedynej w Polsce Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-
-Romskiej w Suwałkach. Pomysłodawcą i założycielem był ks. kanonik Jerzy Zawadzki, ów-
czesny proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. W styczniu 1994 
roku wpisana została do rejestru placówek niepublicznych. Od 20 maja 2011 roku funkcjonuje 
jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. 
Szkoła ta organizuje bezpłatne nauczanie dzieci romskich (Wyrwich, 2003, s. 56–63). 

W szkole od samego początku funkcjonowały jedynie klasy I–III, co zdaniem założycieli miało na celu 
wyrównanie poziomu z polskimi rówieśnikami i umożliwienie podjęcia nauki w szkołach publicznych. 
Szkoła realizowała program nauczania obowiązujący w szkołach publicznych, ale wzbogacony o ele-
menty języka i kultury romskiej oraz zajęcia dodatkowe – naukę gry na instrumentach, warsztaty pla-
styczne oraz nadobowiązkowy przedmiot – „kulturę romską”. Do 2000 r. placówka finansowana była 
z różnych źródeł – m.in. z dotacji samorządowych i ministerialnych oraz organizacji pozarządowych 
(Milewski, 2000, 113–115). 

Potrzeby środowiska spowodowały, że „od roku 2011 szkoła umożliwia realizację obowiązku 
szkolnego również dzieciom narodowości polskiej, w tym dzieciom i młodzieży z orzeczeniami 
o niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”2.

Rok szkolny 2009/2010 przyniósł jednak pewne zmiany. Jak podkreślają Elżbieta i Tomasz 
Szyszlak (2012, s. 18): 

poza zmianami legislacyjnymi dotyczącymi edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z ministrem Edukacji Narodowej podjęli działania 

1 Funkcje asystenta zostały określone w rządowym Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Asystent 
jest pracownikiem samorządowym bez uprawnień pedagogicznych. Zawód asystenta edukacji romskiej oznaczony 
jest pozycją 531101 w grupie „Pracownicy opieki osobistej i pokrewni” w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania. Dz.U. 2010, nr 82, poz. 537.
2 www.romopedia.pl. Za: Włodarczyk, T. (2013). Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 
1989 roku. W: J. Horyń (red.), Zatrzymane tabory…



78 Acta Politica Polonica

Beata A. Orłowska

zmierzające do stopniowego wygaszania tzw. klas romskich Zgodnie z ustaleniami w roku szkolnym 
2009/2010 nabór do tego typu klas miał być zakończony. Natomiast na rok 2010/2011 przewidziano 
całkowite ich zlikwidowanie (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 18).

Oczywiście nie były to jedyne problemy, z którymi borykali się przedstawiciele mniejszości 
romskiej w związku z edukacją. Przeszkodą była również kwestia podręczników. 

W dziedzinie oświaty swój głos zabrał także Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwrócił się on do mi-
nistra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań polegających na uzupełnieniu podręczników 
o podstawowe wiadomości z zakresu historii i kultury Romów oraz portalu wiedzy dla nauczycieli 
Scholaris o informacje na tematy romskie (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 18).

Obecnie na stronach internetowych tego portalu każdy nauczyciel może znaleźć wiele intere-
sujących informacji i materiałów dydaktycznych oraz propozycji scenariuszy zajęć przybliżają-
cych historię Romów, ich tradycje i kulturę. 

Innym organem zajmującym się kwestiami Romów jest powołany 23 lipca 2007 roku Zespół 
do Spraw Romskich.

Pierwsze posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich odbyło się 6 VI 2008 r. Łączna liczba zorganizowa-
nych spotkań do października 2011 r. wyniosła szesnaście3. Problemy poruszane podczas zebrań od-
zwierciedlały zagadnienia, które nurtowały tę grupę. Wśród najczęściej omawianych spraw należały 
kwestie dotyczące: oświaty (w tym subwencji oświatowej, asystentów edukacji romskiej, nauczycieli 
wspomagających, edukacji przedszkolnej, funkcjonowania klas romskich, kierowania dzieci romskich 
do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu zbadania ich inteligencji, co najczęściej skutkowa-
ło wydaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, perspektyw nauczania języka romskiego 
w szkołach, wprowadzenia edukacji międzykulturowej w celu niwelowania stereotypów oraz szukania 
dialogu i porozumienia) (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 21).

W Departamentcie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych działa 
Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

W jego kompetencji znajdują się sprawy związane ze stosunkiem państwa do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz osób posługujących się językiem kaszubskim jako regionalnym, z wyłączeniem 
spraw dotyczących Romów. Kwestie odnoszące się do tej grupy zostały wykluczone z właściwości 
tego Wydziału ponieważ powierzono je innej komórce, a mianowicie Wydziałowi do spraw Mniej-
szości Romskiej. Ukonstytuowany on został na podstawie zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 V 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrz-
nego regulaminu organizacyjnego Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie funkcjonuje on w ramach 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 23). 

3 http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/komisja-wspolna/zespol-do-spraw-romski; https://depot.ceon.pl/
bits tream/ handle/123456789/5966/Kwestia%20romska%202012.pdf?sequence=1.



79nr 2/2017 (40)

Edukacja dzieci romskich na ziemi lubuskiej w latach 2004–2015 

Warto przy tym podkreślić, że „Romowie są jedyną grupą spośród mniejszości etnicznych 
i narodowych, której sprawami zajmuje się odrębny wydział” (Szyszlak, Szyszlak, 2012, s. 23).

Powyższe działania spowodowały, że nastąpił proces integrowania się przedstawicieli spo-
łeczności romskiej, władze rządowe i samorządowe prowadząc jednocześnie kampanię społecz-
ną w środowisku lokalnym przez przedstawicieli administracji na rzecz uświadomienia Romom 
potrzeby czy wręcz konieczności poddania systematycznej edukacji ich dzieci. 

Działania w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w województwie 
lubuskim w latach 2004–2015
19 sierpnia 2003 roku Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (Uchwała, 
2003). Z programu można dowiedzieć się m.in., że 

Romowie nie wykształcili własnego, skodyfikowanego języka pisanego, a język polski w wielu przy-
padkach jest dla nich językiem obcym, ewentualnie drugim. Koczowniczy, lub terytorialnie nieusta-
bilizowany tryb życia, również nie sprzyjał edukacji w tradycyjnej szkole. Poza tym, nauczanie w ga-
dźowskiej szkole traktowane było – a często wciąż jeszcze jest – jako zagrożenie dla wewnętrznej 
spójności grupy, niebezpieczeństwo podważenia wartości i zasad romanipen oraz jako narzędzie in-
doktrynacji i asymilacji (Program, 2004, s. 8). 

Po wielu próbach na rzecz aktywizacji oświatowej, podejmowanych zarówno przez przedsta-
wicieli administracji, jak i samych Romów podejście do kwestii edukacji znacznie się zmieniło. 
Jak wskazano w programie: 

obecnie zapewnienie odpowiedniej edukacji jest jednym z podstawowych postulatów organizacji 
romskich. Nikt z liderów i działaczy romskich nie ma wątpliwości, że edukacja jest koniecznym wa-
runkiem pełnoprawnego uczestnictwa Romów w nowoczesnym świecie. Liderzy romscy zdają sobie 
sprawę, ze brak wykształcenia, czy wręcz analfabetyzm, jest jednym z najważniejszych powodów 
niskiego statusu społecznego i upośledzenia ekonomicznego dużej części polskich Romów (Program, 
2004, s. 9).

Bazując na wynikach raportu Romowie o edukacji swoich dzieci – na przykładzie Cyganów 
Karpackich z 1997 roku, przygotowanego przez przedstawicieli Stowarzyszenia Romów w Pol-
sce na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej stwierdzono, że „dzieciom romskim najczę-
ściej brak jest wstępnego przygotowania, jakie daje edukacja przedszkolna. Romowie z reguły 
nie posyłają dzieci do przedszkoli ani do »klas zerowych«. Jedną z przyczyn takiego stanu rze-
czy jest brak środków na opłacenie edukacji przedszkolnej” (Program, 2004, s. 10). Dodatkowo 
powoływano się między innymi na wyniki sondażu Nastolatki 92, w którym wskazywano, że 

dzieci często odstrasza od szkoły nieprzychylność ze strony nie-romskich rówieśników. Nie mając 
silnej motywacji i wsparcia ze strony rodziców porzucają szkołę. W sondażu badającym uczniów, na 
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pytanie: z kim wolałbyś nie siedzieć w ławce? Jedna trzecia wymieniła Roma – Cygana (Program, 
2004, s. 11). 

Kolejne badania pokazały, że „choć poziom niechęci do Romów systematycznie się obniża, 
to wciąż jest bardzo wysoki” (Program, 2004, s. 11).

Dokonując analizy zadań, które zostały zrealizowane w ramach programu na rzecz spo-
łeczności romskiej w Polsce, warto przyjrzeć się niektórym, wybranym, co zaprezentowano 
w tabeli 1.

Tabela 1. Działania realizowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2004–2015 
w województwie lubuskim

Rok sprawozdawczy/Działanie 20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

N
ow

a 
Só

l

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
romskiej – wypoczynek letni i zimowy
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
romskiej – doposażenie świetlicy/działalność 
świetlicowa
Asystent romski jako łącznik pomiędzy społecznością 
romską a polską
Integracja społeczna Romów – utrzymanie świetlicy/
remont

„B
liż

ej
 Z

ie
m

i 
O

bi
ec

an
ej

” 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci romskich 
– przedszkole
Zajęcia świetlicowe dla dzieci romskich – grupa 
szkolna
Wyposażenie świetlicy romskiej w meble
Codzienność – środki dydaktyczne

„Z
ie

m
ia

 O
bi

ec
an

a”
 

Krok bliżej wzajemnej akceptacji – wycieczki 
szlakiem polskiej kultury
Krok bliżej – medialna społeczność romska
Krok bliżej – środki dydaktyczne, artykuły 
papiernicze/utrzymanie świetlicy
Zajęcia świetlicowe dla dzieci romskich 

– przedszkole
Zajęcia świetlicowe dla dzieci romskich – grupa 
szkolna

Kamaf pe te siklakirel! (chcę się uczyć) – zakup 
wyprawek szkolnych
Remont mieszkań społeczności romskiej
Pomoc dla dziecka obłożnie chorego
Wspieranie inicjatyw gospodarczych Romów w Nowej 
Soli
Zespół „Gipsy” – zakup instrumentów muzycznych 
oraz strojów
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„C
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C
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” 

Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne
Działalność zespołu muzycznego – asystent 
romski
Choreograf
Edukacja kulturalna (wyjścia do kina, teatru, na 
wystawy)
Wersja robocza podręcznika
Publikacja podręcznika
Pełen plecak – zakup przyborów szkolnych oraz 
materiałów na zajęcia plastyczne
Prowadzenie zajęć z języków obcych
Zakup strojów sportowych

Koordynator – asystent romski/asystent romski do 
spraw świetlicowych
Działalność zespołu dzieci polskich Romów „ROMANI 
CIERHEŃ”
Działalność świetlicy środowiskowej „Chavorytko” 
dla dzieci romskich/zajęcia plastyczne/publikacja 
kalendarza
Warsztaty taneczne dla dzieci romskich z zespołu 

„Romani Cierheń” – wypoczynek letni
Kurs komputerowy
 Kurs języka angielskiego

„Edukacja podstawą” – zakup komputera 
i multimedialnych pomocy edukacyjnych
Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży romskiej wraz 
z opiekunami
Podkłady muzyczne tzw. półplaybacki dla Zespołu 

„Romani Cierheń”
Romowie równi wobec prawa – biuro porad 
obywatelskich
Poprawa warunków mieszkaniowych – zakup 
przyczepy mieszkalnej
Pomóż sobie – od Ciebie zależy najwięcej program 
profilaktyczny
Eliminacja deficytów edukacyjnych i integracja 
społeczna i kulturowa dzieci romskich z Gorzowa 
i okolic

Su
le

ch
ów

Zatrudnienie rodziców romskich jako asystentów 
romskich
Dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy 
dydaktycznych i przyborów szkolnych 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
pochodzących z rodzin romskich
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dzieci romskich
Bezpieczeństwo dzieci romskich
Zatrudnienie nauczyciela prowadzącego zespół 
taneczny nawiązujący do tradycji romskich
Zakup strojów gimnastycznych
Edukacja prozdrowotna dzieci romskich
Uczestnictwo dzieci romskich w wycieczkach 
i grupowych wyjazdach edukacyjno-rekreacyjnych
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W
itn

ic
a

Zapobieganie wykluczeniu społeczności romskiej – 
poprzez wyrównywanie poziomu życia
Utworzenie dziecięcego zespołu tanecznego
Nowoczesna edukacja to łatwiejsza integracja – zakup 
podręczników i przyborów szkolnych
Romowie chcą ćwiczyć – zakup strojów i obuwia 
sportowego dla dzieci romskich na zajęcia wf 
w szkołach
Romski break, romski beat – warsztaty taneczne break
Zostań mistrzem świata – mityng z Black Dragonem

K
os

tr
zy

n 
n/

O
dr

ą Zatrudnienie asystenta romskiego 
Multimedialny podręcznik dla dzieci i młodzieży 
romskiej
Portal internetowy poświęcony edukacji i kulturze 
Romów

D
ob

ie
gn

ie
w

Projekt przeznaczony na remont budynku mieszkalnego 
rodziny romskiej
Wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci 
pochodzących ze społeczności romskiej

Sł
ub

ic
e Warsztaty edukacyjne na temat kultury romskiej dla 

nauczyciel

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim za lata 
2004–2015.

Analizując poniższe zestawienie, można zauważyć, że w zależności od potrzeb środowiska, 
oferowano różnorodną pomoc. Wnioski składane przez podmioty i organizacje miały na celu 
szeroko pojęte wsparcie i integrację środowiska romskiego ze społecznością lokalną. Różno-
rodne działania podejmowane w tym obszarze przyczyniły się też do stopniowego podnoszenia 
świadomości rodziców romskich dzieci w kwestii szkoły, jak również roli edukacji w procesie 
poprawy ich bytu w przyszłości. Na przykład w 2005 roku w ramach programu na terenie wo-
jewództwa lubuskiego zrealizowano zadania z obszaru edukacji, kultury i zdrowia. Szesnaście 
zadań objęło swoim zakresem: występy zespołu dzieci polskich Romów „ROMANI CIERHEŃ”, 
eliminacja deficytów edukacyjnych związanych m.in. z opóźnieniami w nauce i integracja spo-
łeczna oraz kulturowa dzieci romskich, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
romskiej poprzez organizację np. zajęć wyrównawczych, powołanie asystentów romskich jako 
łączników pomiędzy społecznością romską a polską, utrzymanie świetlic poprzez ich finansowa-
nie, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, powołanie koordynatora – asystenta romskiego, któ-
rego działalność w środowisku Romów stanowiła łącznik między szkołą a domem, działalność 
zespołu muzycznego poprzez pomoc finansową m.in. na zakup strojów, zatrudnienie rodziców 
romskich jako asystentów romskich, dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycz-
nych i przyborów szkolnych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z ro-
dzin romskich, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dzieci romskich, zadbanie o bezpieczeństwo 
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dzieci romskich m.in. poprzez organizację spotkań edukacyjnych, zatrudnienie nauczyciela pro-
wadzącego zespół taneczny nawiązujący do tradycji romskich, zakup strojów gimnastycznych, 
zajęcia z edukacji prozdrowotnej, uczestnictwo dzieci romskich w wycieczkach i grupowych 
wyjazdach edukacyjno-rekreacyjnych (Sprawozdanie, 2005, s. 1–8). 

Analizując działania z perspektywy wymiernych rezultatów, jakie uzyskano, warto podkre-
ślić, że do najważniejszych z nich należą przede wszystkim:

 – rozwinięcie motywacji do nauki tańca romskiego i pracy nad rozwojem talentów 
artystycznych, 

 – wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i rozbudzenie potrzeby poznawania tradycji 
własnej grupy etnicznej,

 – nawiązanie pozytywnej relacji z rodzicami dzieci z zespołu,
 – wzmocnienie poczucia wartości dzieci (m.in. poprzez występy sceniczne),
 – zapewnienie posiłku podczas popołudniowych zajęć w świetlicy,
 – uczestnictwo dzieci romskich w półkoloniach letnich i zimowych,
 – kontynuacja nauki w gimnazjach i liceach,
 – integracja dzieci romskich z dziećmi polskimi,
 – zatrudnienie asystenta romskiego spowodowało łatwiejszy dostęp do wielu rodzin rom-

skich, a przede wszystkim dzieci wychowujących się w tych wspólnotach,
 – działalność świetlicy to przede wszystkim codzienne zajęcia wyrównawcze, w których 

uczestniczy coraz większa grupa dzieci dzięki czemu podnosi się poziom wiedzy uczniów 
romskich,

 – opracowano „Program wspierający rozwój dziecka pochodzenia romskiego”, którego ce-
lem było kształtowanie umiejętności czytania, logicznego myślenia, komunikacji, wyko-
rzystania zdobytej wiedzy w praktyce, korzystania z różnych źródeł informacji,

 – wyposażono dzieci romskie w podręczniki i ćwiczenia,
 – rozbudzono wzajemne zaufanie pomiędzy dziećmi a nauczycielami oraz motywację i wia-

rę we własne możliwości,
 – wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 – przeprowadzono pogadanki dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz możliwości 

szukania pomocy w trudnych sytuacjach. (Sprawozdanie, 2005, s. 2–7).
Oprócz wymienionych, także wiele innych działań już na początku realizacji projektu ukaza-

ło potrzebę i konieczność kontynuacji pomocy. Jak wynika z analizy sprawozdania 

realizacja zadań Programu w dziedzinie edukacji tj. organizowanie zajęć wyrównawczych, kół zainte-
resowań, zatrudnienie asystentów romskich, zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych, 
zorganizowanie i prowadzenie świetlic, rozbudziło u dzieci i młodzieży, a nawet u dorosłych Romów, 
większy zapał do nauki (Sprawozdanie, 2005, s. 7).
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Warto przy tym podkreślić, że: 

oprócz sfery edukacyjnej, realizacja zadań Programu obejmuje również sferę kulturową, realizowaną 
na kilku płaszczyznach. Jednym z założonych celów było poszerzenie wiedzy o społeczności romskie, 
a także rozwijanie szacunku i integracji, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i zachowa-
nie romskiej tożsamości etnicznej, poznanie dorobku Romów i Polaków działających w środowisku 
lokalnym oraz kształtowanie szacunku do kultury i tradycji romskich i polskich. Bliższe wzajemne 
poznawanie obydwu kultur spowodowało częściowe wyeliminowanie złych stereotypów, stojących na 
drodze do akceptacji i tolerancji (Sprawozdanie 2005, s. 7). 

Oczywiście, nie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w roku 2005 udało się wyko-
nać. Jednym z nich były zajęcia taneczne. Jak podkreśla autorka sprawozdania: 

mimo początkowego zapału grupy romskiej i zaangażowania instruktora z odpowiednim przygoto-
wanie zawodowym nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. (…) W miarę upływu czasu udział dzieci 
w powyższym programie (zadaniu) malał. Zajęcia zostały przerwane (Sprawozdanie, 2005, s. 6). 

W następnych latach również nie udało się zrealizować kilku zadań, między innymi 
w 2006 roku nie zorganizowano wypoczynku letniego oraz nie zatrudniono rodziców romskich 
(Sulechów).

Podczas realizacji programu w kolejnych latach dodawano nowe działania lub modyfikowa-
no dotychczasowe. Wynikało to przede wszystkim z obserwacji i analiz sytuacji Romów w śro-
dowisku lokalnym. Do istotnych problemów, które utrudniały integrację społeczną Romów za-
liczono między innymi:

 – waśnie między liderami poszczególnych frakcji romskich,
 – emigrację zarobkową,
 – złą kondycję finansową rodzin romskich,
 – negatywne nastawienie Romów do obowiązków edukacyjnych,
 – trudne warunki materialne,
 – roszczeniową postawę Romów wobec życia i niechęć w wielu przypadkach do wywiązy-

wania się z podstawowych powinności obywatelskich,
 – słabą znajomość języka polskiego przez dzieci romskie w wieku przedszkolnym. 

Te i pomniejsze problemy w dużym stopniu utrudniały realizację założeń wynikających 
z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. 

Dzieci romskie w lubuskich szkołach
Istotnym problemem realizacji programu była kwestia edukacji dzieci pochodzących z rodzin 
romskich. Na wymierne efekty trzeba było nieco poczekać, ponieważ należało nakłonić rodziców 
do systematycznego posyłania ich do szkoły. Autorzy sprawozdania podkreślają przy tym, że: 
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dzięki zajęciom wyrównującym braki wszyscy uczniowie romscy w roku szkolnym 2004/2005 otrzy-
mali promocję do klasy programowo wyższej. Znacznie zmniejszyła się też absencja dzieci. Chętnie 
korzystały z zajęć dodatkowych, zwracały się z pomocą do nauczyciela, wykazywały większe zainte-
resowanie nauką (Sprawozdanie, 2005, s. 4). 

Jak wynika z analizy poszczególnych działań realizowanych przez szkołę: 

można zauważyć wzrost zaangażowania i chęć uczestnictwa dzieci romskich realizujących obowią-
zek szkolny. Frekwencja dzieci romskich w roku szkolnym 2003–2004 wynosiła ogólnie około 65,1%, 
a w roku szkolnym 2004–2005 około 70,7%. Świadczy to o wzroście zainteresowania dzieci romskich 
obowiązkiem szkolnym. Średnia ocen uczniów romskich ogólnie wzrosła z 2,5 do 3,0, np. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. z 2,6 do 3,2. Z kolei w Publicznej Szkole Podstawowej w Su-
lechowie i w Zespole Szkół w Sulechowie chęć pozyskania wiedzy spadła, o czym świadczy spadek 
średniej ocen wśród uczniów z 2,2 do 2,1 (Sprawozdanie, 2005, s. 7).

Analizując rok szkolny 2006/2007, można zaobserwować pewne niespójności. 

Frekwencja dzieci romskich w roku szkolnym 2004–2005 wynosiła ogólnie 76,2% [a w sprawozdaniu 
za rok 2004–005 było około 70,7%? – dop. B.O.], a w roku szkolnym 2005–2006 wzrosła do około 
83,3%. (…) Średnia ocen uczniów romskich ogólnie wzrosła z 2,8 do 3,2, np. w Szkole Podstawowej 
w Gorzowie Wlkp. z 3,2 do 3,5, a w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie n/O z 2,74 do 3,55. W Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie i Zespole Szkół w Sulechowie średnia ocen uczniów 
romskich również wzrosła z 2,1 do 2,4 (w ubiegłym roku miała tendencje spadkową (Sprawozdanie, 
2006, s. 7).

Kolejny rok 2007 pokazał spadek udziału dzieci romskich w realizacji obowiązku szkolnego. 

Spadek ten jest związany z uczestnictwem w Programie. W roku 2007 r. ww. Programie nie uczestni-
czyła Gmina Sulechów, z kolei uczestniczyła gmina Dobiegniew. Należy zauważyć wzrost średnich 
ocen uczniów romskich. W województwie lubuskim średnia ocen uczniów romskich wzrosła w stosun-
ku do roku 2006 z 3,2 do 3,65 (Sprawozdanie, 2007, s. 8).

W roku 2008 nastąpił dalszy spadek liczby dzieci romskich objętych obowiązkiem szkol-
nym. „Średnia ocen uczniów romskich w roku 2007/2008, tj. 3,6 jest na podobnym poziomie, jak 
w roku szkolnym 2006/2007 (3,65)” (Sprawozdanie, 2008, s. 9).

Liczba dzieci romskich spełniających obowiązek szkolny w roku 2009 wciąż spadała. Choć 
autor sprawozdania zwrócił przy tym uwagę, że: 

wskaźnik dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny w roku 2008/2009 wzrósł z 82 do 82%. 
Wzrosła również frekwencja wśród dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny z 81,20 do 
84,56%. Zauważyć należy również, że sukcesywnie wzrasta średnia ocen uczniów romskich. W roku 
szkolnym 2007/2008 średnia ocen uczniów romskich wynosiła 3,60, natomiast w roku 2008/2009 
wzrosła do 3,89 (Sprawozdanie, 2009, s. 17).
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W sprawozdaniu zbiorczym z 2011 roku brakuje informacji na temat średniej ocen uczniów 
romskich. Z informacji zbiorowej wynika, że w roku szkolnym 2010/2011 nastąpił wzrost liczby 
uczniów pochodzenia romskiego realizujących obowiązek szkolny. Wzrosła także frekwencja 
wśród dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny – w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 
85,35%, a w roku 2010/2011 – 86,57%. Natomiast w dwóch kolejnych latach powoli zaczęła spa-
dać średnia ocen uczniów romskich – w 2009/2010 było to 3,74, a w 2010/2011 – 3,614. 

W roku szkolnym 2011/2012: 

frekwencja wśród dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny wynosiła 73,57% (średnia na pod-
stawie 7 szkół w województwie lubuskim). (…) Średnia ocen uczniów romskich (na podstawie 7 szkół 
w województwie lubuskim) kształtowała się na poziomie 3,1% (Sprawozdanie, 2013, s. 7).

Z analizy kolejnego sprawozdania za rok szkolny 2012/2013 wynika, że: 

obowiązkiem szkolnym objętych było 57 uczniów, a realizowało obowiązek szkolny 52 uczniów. Fre-
kwencja wśród dzieci realizujących obowiązek szkolny wynosiła 73,91% (średnia na podstawie 7 szkół 
w województwie lubuskim). Zdecydowanie wyższa frekwencja dzieci romskich realizujących obowią-
zek szkolny w roku 2012/2013 miała miejsce w szkołach: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 
w Witnicy i Gimnazjum w Witnicy – 87,92% (średnia frekwencja tych dwóch szkół). Z kolei średnia 
ocen uczniów romskich (na podstawie 7 szkół w województwie lubuskim) kształtowała się na pozio-
mie 3,15 (Sprawozdanie, 2009, s. 17).

Sprawozdanie za rok szkolny 2013/2014 wskazuje, że: 

obowiązkiem szkolnym objętych było 65 uczniów romskich, a realizowało obowiązek szkolny 
61 uczniów. Frekwencja wśród dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny wynosiła 84,60% 
(…). Z kolei średnia ocen uczniów romskich kształtowała się na poziomie 3,5% (Sprawozdanie, 2014, 
s. 3).

Kolejny etap programu dla Romów przypada na lata 2014–2020. 7 października 2014 roku 
Prezes Rady Ministrów, Ewa Kopacz, podpisała uchwałę Rady Ministrów nr 202/2014 w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 
lata 2014–2020”. Zawarto w nim informację, że „dokładne dane dotyczące liczby dzieci i mło-
dzieży romskiej objętych obowiązkiem szkolnym są trudne do jednoznacznego określenia” (Za-
łącznik, 2014, s. 14). Twórcy programu zwracają uwagę, że: 

wciąż niska pozostaje frekwencja uczniów romskich, która oscyluje średnio na poziomie 70% – 
oraz średnia ocen (zagregowane na poziomie krajowym dane wskazują, że średnia ocen uczniów 

4 Na podstawie tabeli zestawienia zbiorczego Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce – Edukacja, województwo lubuskie za lata 2004–2014.
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pochodzenia romskiego oscyluje pomiędzy oceną mierną i dostateczną)5. Mimo wzrostu liczby dzieci 
romskich korzystających z edukacji wczesnoszkolnej, posyłanie dzieci do przedszkoli nadal nie jest 
zjawiskiem powszechnym (Program, 2014, s. 15).

Tabela 2. Realizacja edukacji przez dzieci romskie w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce za lata 2004–2014 (województwo lubuskie)
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Liczba dzieci romskich objętych obo-
wiązkiem szkolnym 64 75 66 63 50 59 74 69 57 65
Liczba dzieci romskich realizujących 
obowiązek szkolny 61 58 52 51 41 56 71 67 52 61
Frekwencja wśród dzieci romskich 
realizujących obowiązek szkolny (%) 70,7 83,3 81,1 81,2 84,6 85,35 86,57 73,57 73,91 84,6
Średnia ocen uczniów romskich 3 3,2 3,65 3,6 3,89 3,74 3,61 3,1 3,15 3,5
Liczba uczniów romskich uczestniczą-
cych w zajęciach wyrównawczych 52 53 35 37 37 38 53 43 39 46
Liczba uczniów romskich uczestniczą-
cych w zorganizowanym wypoczynku 
(kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy 
harcerskie) 57 21 40 13 24 54 38 55 26 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim za lata 
2004–2014.

 Wprowadzenie od 2004 roku różnorodnych programów pomocowych spowodowało pewne 
zmiany w postrzeganiu edukacji przez Romów. 

Zaobserwowane podczas realizacji programów pomocowych zmiany w podejściu części Romów do 
edukacji szkolnej i pozaszkolnej pozwalają na postawienie tezy, że w dużej mierze środowisko romskie 
dostrzegło korzyści płynące z nauki i wykształcenia, a dotychczas podejmowane działania powinny 
być kontynuowane – jako priorytetowe wsparcie (Program, 2014, s. 18).

Według informacji zawartych w sprawozdaniu za rok 2015 „obowiązkiem szkolnym objętych 
było 59 i tyle samo realizowało ten obowiązek” (Sprawozdanie, 2015, s. 3). Brakuje natomiast 
szczegółowych danych dotyczących frekwencji i średniej ocen uczniów romskich, jak miało 
to miejsce we wcześniejszych sprawozdaniach. W 2015 roku w województwie lubuskim w ra-
mach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 liczba Romów 
ogółem objęta programem wyniosła 150. W obszarze edukacji liczba dzieci romskich objętych 

5  Twórcy programu zwracają uwagę, że „Dane dotyczące średniej ocen są danymi uśrednionymi z terenu kraju, należy 
w tym miejscu pamiętać, że zdarzają się miejscowości, gdzie ta średnia jest wyraźnie wyższa, co bez wątpienia jest 
zasługą pracy asystentów edukacji romskiej” (Załącznik do uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów).



88 Acta Politica Polonica

Beata A. Orłowska

obowiązkiem szkolnym wyniosła 59. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym realizo-
wały ten obowiązek. W ramach programu na rzecz społeczności romskiej 45 uczniów zostało 
wyposażonych w wyprawki szkolne. W omawianym roku dla 17 uczniów romskich szkoła po-
dejmowała dodatkowe zadania, mające na celu rozwój poczucia tożsamości etnicznej oraz dzia-
łania wspomagające edukację tych uczniów (dane Systemu Informacji Oświatowej). 

Patrząc z perspektywy omawianego okresu sprawozdawczego, również działalność asy-
stenta romskiego przyniosła wymierne efekty. Dzięki pełnieniu funkcji łącznika między szkołą 
a środowiskiem romskim, wykonywał on zadania związane między innymi z zaznajomieniem 

z systemem szkolnym rodzin romskich. Obala on bariery dotyczące szkoły, wspiera dzieci, dążąc 
do większego zaangażowania ich w edukację. Prowadzi konsultacje dla rodzin romskich w szkole, 
odbywa wizyty domowe. Oprócz zadań wychowawczych asystent romski zajmuje się edukacją kultu-
rową wśród uczniów pochodzenia romskiego. Prowadzi zajęcia dotyczące historii Romów, ich migracji, 
tradycji, sztuki. Przeprowadza liczne dyskusje związane z tolerancją, otwarciem się na odmienność 
kulturową i mentalną (Sprawozdanie, 2005, s. 4). 

W 2015 roku świetlice i centra integracyjne w województwie lubuskim ogółem odwiedzało 
77 uczniów. W ramach programu zatrudnionych było troje asystentów romskich oraz dziesięć 
osób romskiego personelu świetlicy lub innej placówki edukacyjnej. 

Podsumowanie
Analizując prezentowane dane, mimo ich różnego sposobu prezentowania (ze względu na 

różną kategoryzację wykorzystywaną przez urzędników sporządzających sprawozdania) w każ-
dym roku sprawozdawczym, widać wyraźnie, że w dłuższej perspektywie praca w obszarze 
edukacji przynosi efekty. Postęp jest powolny, ale przekłada się na poziom edukacyjny uczniów 
romskich. Zarówno działalność szkół, stowarzyszeń, jak i samej społeczności romskiej prowa-
dzi do pozytywnych zmian w procesie integracji społeczności romskiej ze społecznością lokalną. 
Jak podkreślono w każdym sprawozdaniu, ze względu na powolne postępy, wskazane jest kon-
tynuowanie realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w kolejnych latach, gdyż efekty 
są wymierne. Wyniki uzyskane przez województwo lubuskie dają nadzieję, że podejmowanie 
różnych działań, które pomogą kolejnym pokoleniom Romów odnaleźć się w nowej rzeczywisto-
ści społecznej na wyższym poziomie niż dotychczas ma sens.
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