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MA REK BAR WIŃ SKI
(Katedra Geografii Politycznej i Studiów
Regionalnych, Uniwersytet Łódzki)

Przed II woj ną świa to wą Pol ska by ła
kra jem wy jąt ko wo zró żni co wa nym na ro -
do wo ścio wo. Udział Po la ków nie prze -
kra czał 65% ogó łu oby wa te li, aż 35% lud -
no ści na le ża ło do mniej szo ści na ro do -
wych, nie jed no krot nie li czą cych kil ka set
ty się cy, a na wet kil ka mi lio nów człon ków.
Naj licz niej szy mi wów czas mniej szo ścia mi
by li Ukra iń cy, Ży dzi, Bia ło ru si ni i Niem cy.
Sy tu acja ta ule gła cał ko wi tej zmia nie
po II woj nie świa to wej, głów nie w kon se -
kwen cji zmian gra nic, ho lo kau stu, prze -
sie dleń lud no ści oraz po li ty ki no wych

władz ko mu ni stycz nych, któ re za mie rza ły
utwo rzyć z Pol ski pań stwo jed no na ro do -
we. Po rów nu jąc la ta 30. oraz 50. XX wie -
ku, wy ra źnie wi dać ogro my spa dek 
li czeb no ści mniej szo ści na ro do wych i et -
nicz nych w gra ni cach Rzecz po spo li tej,
z – we dług ró żnych sza cun ków – ok.
11–12 mln do za le d wie 600–700 tys. 

Po za koń cze niu woj ny, obok zmian li -
czeb nych, mniej szość na ro do we do tknę -
ły ta kże bar dzo istot ne prze obra że nia po -
li tycz ne i geo po li tycz ne. Pol ska zmie ni ła
nie tyl ko swój kształt te ry to rial ny i są sia -
dów, ale ta kże ustrój po li tycz ny i go spo -
dar czy, prze kształ ca jąc się w kraj so cja li -
stycz ny, z wła dzą nie chęt ną mniej szo -
ściom na ro do wym, ogra ni cza ją cą ich
pra wa, kon tro lu ją cą wszel kie prze ja wy

dzia łal no ści oraz dą żą cą do asy mi la cji
spo łecz no ści nie po lskich.

Zmia ny ustro jo we i geo po li tycz ne, za -
po cząt ko wa ne na prze ło mie lat 80. i 90.,
spo wo do wa ły bar dzo du że oży wie nie
dzia łal no ści po li tycz nej i or ga ni za cyj nej
po szcze gól nych mniej szo ści. De mo kra ty -
za cja i li be ra li za cja ży cia po li tycz ne go,
spo łecz ne go i go spo dar cze go w Pol sce,
da ła mo żli wość nor mal ne go funk cjo no wa -
nia spo łecz no ściom mniej szo ścio wym.
Nie ozna cza ło to oczy wi ście li kwi da cji
wszel kich wcze śniej szych pro ble mów,
wręcz prze ciw nie – po ja wi ły się no we. Ale
jed no cze śnie po ja wi ły się licz ne mo żli wo -
ści ich roz wią zy wa nia, a co naj wa żniej sze,
mniej szo ści mo gły o wszel kich pro ble -
mach i kon flik tach otwar cie mó wić. Spo -

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Polska przechodziła wiele istotnych przeobrażeń
politycznych, gospodarczych i społecznych. Zmiany te, przeprowadzane niejednokrotnie
drogą rewolucyjną a nie ewolucyjną, nie mogły nie mieć wpływu na strukturę
narodowościową ludności oraz sytuację poszczególnych mniejszości narodowych. Wpłynęły
one w istotnym stopniu na ich rozmieszczenie, liczebność, tożsamość, sytuację prawną,
działalność organizacyjną, społeczną, kulturalną.

Współ cze sne zró żni co wa nie
na ro do wo ścio we Pol ski
– li czeb ność oraz roz miesz cze nie mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych



geografia
w szkole 39

m
niejszości narodow

e w
 Polsce 

łecz no ści mniej szo ścio we otrzy ma ły nie
tyl ko mo żli wość swo bod ne go wy ra ża nia
po stu la tów, ale ta kże ochro nę praw ną.

W 2005 r. uchwa lo no, po wie lu la tach
prac i licz nych spo rach, usta wę o Mniej -
szo ściach na ro do wych i et nicz nych oraz
ję zy ku re gio nal ny m1, w któ rej zde fi nio -
wa no po ję cie mniej szo ści oraz za war to
szcze gó ło wy spis praw i obo wiąz ków
przed sta wi cie li mniej szo ści na ro do wych
w de mo kra tycz nej Pol sce 2.

Usta wa ta da je mniej szo ściom na ro do -
wym i et nicz nym mo żli wość za cho wa nia
wła snej to żsa mo ści, od ręb no ści kul tu ro -
wej i ję zy ko wej, za bra nia ich dys kry mi na -
cji i asy mi la cji. Gwa ran tu je rów nież,
po speł nie niu okre ślo nych wa run ków,
mo żli wość uży wa nia ję zy ka mniej szo ści
ja ko „ję zy ka po moc ni cze go” w urzę da ch3

oraz wpro wa dza mo żli wość umiesz cza nia
dwu ję zycz nych nazw miej sco wo ści4, ulic
i in sty tu cji pu blicz nych. Jest to nie wąt pli -
wa szan sa za ma ni fe sto wa nia wła snej od -
ręb no ści gru po wej i ję zy ko wej przez
miesz ka ją ce w Pol sce spo łecz no ści nie po -
lskie, choć z dru giej stro ny sy tu acja ta ka
czę sto wzbu dza emo cje i pro wa dzi do lo -
kal nych kon flik tów, zwłasz cza na Opolsz -
czyź nie i Łem kowsz czyź nie.

De fi niu jąc mniej szo ści na ro do we i et -
nicz ne, usta wa od wo łu je się do cech po -
wszech nie wy stę pu ją cych w na uko wych

de fi ni cjach, mó wią cych, iż jest to gru pa,
któ ra znaj du je się w li czeb nej mniej szo ści
wo bec po zo sta łej lud no ści, po sia da oby -
wa tel stwo kra ju za miesz ki wa nia, od ró żnia
się od resz ty oby wa te li ce cha mi et nicz ny -
mi, ję zy ko wy mi, kul tu ro wy mi lub re li gij -
ny mi oraz po sia da świa do mość na ro do -
wą, su biek tyw ną wo lę by cia mniej szo ścią
i pod kre śla swą od ręb ność. W usta wie
do da no ta kże dwa wa run ki, któ re nie są
po wszech nie wy mie nia ne, (choć wy stę -
pu ją) przez na ukow ców zaj mu ją cych się
tą pro ble ma ty ką, mia no wi cie „uto żsa mia -
nie się z na ro dem za miesz ku ją cym we
wła snym pań stwie” ja ko pod sta wo wy, je -
dy ny ele ment ró żni cu ją cy mniej szo ści na -
ro do we od et nicz nych oraz „za miesz ki wa -
nie obec ne go te ry to rium Rzecz po spo li tej
Pol skiej, od co naj mniej 100 lat”5. Są to
wa run ki dys ku syj ne i kon tro wer syj ne,
a ich wpro wa dze nie do usta wy, ma da le -
ko idą ce kon se kwen cje. We dług tych kry -
te riów usta wa uzna je dzie więć mniej szo -
ści na ro do wych w Pol sce – bia ło ru ską,

cze ską, li tew ską, nie miec ką, or miań ską,
ro syj ską, sło wac ką, ukra iń ską, ży dow ską
i czte ry mniej szo ści et nicz ne – ka ra im ską,
łem kow ską, rom ską i ta tar ską. Po nad to ję -
zyk ka szub ski uzna no za je dy ny w Pol sce
„ję zyk re gio nal ny”.

W ro ku 2002, miał miej sce w Pol sce
spis po wszech ny, w trak cie któ re go, dzię -
ki prze mia nom po li tycz nym lat 90., mo -
żli we by ło umiesz cze nie py ta nia do ty czą -
ce go to żsa mo ści na ro do wej. Od za koń -
cze nia II woj ny świa to wej nie mo żna by ło
pre cy zyj nie od po wie dzieć na py ta nie
o roz miesz cze nie, a zwłasz cza li czeb ność,
mniej szo ści na ro do wych w Pol sce6. Da ne
by ły je dy nie orien ta cyj ne, sza cun ko we.
Po mi mo bra ku w tym okre sie ofi cjal nej
sta ty sty ki do ty czą cej kwe stii na ro do wo -
ścio wych, pro wa dzo no ba da nia na uko we
do ty czą ce struk tu ry et nicz nej współ cze -
snej Pol ski, któ re ule gły istot nej in ten sy fi -
ka cji po ro ku 19907. Jed nak mi mo bar -
dzo du żej licz by pu bli ko wa nych w ostat -
nich la tach opra co wań do ty czą cych

1 Dzien nik Ustaw 2005 nr 17 poz. 141.
2 Pra wa mniej szo ści na ro do wych w Pol sce są gwa ran to wa ne ta kże przez licz ne in ne usta wy przy ję te od 1989 r., m.in. „Usta wa o gwa ran cjach su mie nia i wy zna nia” (1989),

„Pra wo o sto wa rzy sze niach” (1989), „Pra wo o zgro ma dze niach” (1990), „Usta wa o sys te mie oświa ty” (1990), „Pra wo o par tiach po li tycz nych” (1997), „Or dy na cja wy bor cza
do Sej mu RP i Se na tu RP” (2001).

3 Sy tu acja ta ka jest obec nie (paź dzier nik 2009 r.) w 28 gmi nach w Pol sce, w tym w 22 jest „ję zyk po moc ni czy” nie miec ki, w trzech bia ło ru ski, w dwóch ka szub ski
i w jed nej li tew ski (www.mswia.gov.pl/por tal/pl/178/2958/ Usta wa_o_mniej szo sciach_na ro do wych_i_et nicz nych_oraz_o_je zy ku_re gio nal nym.html)

4 Obec nie (paź dzier nik 2009 r.) w Pol sce dwu ję zycz nych nazw ma pra wo uży wać 314 wsi i miast, „dru gim ję zy kiem” jest głów nie nie miec ki i ka szub ski, du żo rza dziej
li tew ki i łem kow ski (www.mswia.gov.pl) 

5 Dzien nik Ustaw 2005 nr 17 poz. 141, roz dział 1.
6 Py ta nie o na ro do wość uwzględ niał pierw szy po woj nie spis lud no ści z ro ku 1946, jed nak je go wy ni ki są ma ło wia ry god ne, głów nie ze wzglę du na trwa ją ce wów czas

ru chy mi gra cyj ne oraz uwa run ko wa nia po li tycz ne. W ko lej nych spi sach po wszech nych w okre sie PRL -u nie by ło py tań do ty czą cych to żsa mo ści na ro do wej, ję zy ka oj czy -
ste go i wy zna nia (P. Eber hardt, Mię dzy Ro sją a Niem ca mi, War sza wa 1996, s. 127).

Na ro do wość Sza cun ki* [tys.]
Wy ni ki spi su po wszech ne go** [tys.]

na ro do wo ść ję zyk***

Niem cy 300–360 147,1 196,8

Bia ło ru si ni 60–300 47,6 40,2

Ukra iń cy 150–300 27,2 21,1

Ro mo wie 15–25 12,7 15,7

Łem ko wie 60–80 5,8 5,6

Li twi ni 10–25 5,6 5,7

Ro sja nie 10–17 3,2 12,1

Sło wa cy 10–25 1,7 0,79

Ży dzi 5–15 1,1 0,24

Ta ta rzy 2,5–5 0,45 0,01

Cze si 1–5 0,39 1,2

Or mia nie 8–15 0,26 0,32

Ka ra imi 0,15–0,2 0,04 0,0

Ta be la. 1. Li czeb ność ofi cjal nie uzna nych mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych
w Pol sce – po rów na nie wcze śniej szych sza cun ków oraz wy ni ków spi su po wszech -
ne go z 2002 ro ku

* opra co wa nie wła sne na pod sta wie m.in.: Bo rzysz kow ski, Mor daw ski, Tre der, 1999, Cha łup czak, Bro wa -
rek, 1998; Eber hardt 1996, Kurcz (red.), 1997; Ni ja kow ski, Ło dziń ski, 2003; Sa dow ski, 1997; Sob czyń ski, 2000;
Wie rzyc ka, Ho łusz ko, Rze pliń ski, 1993;
** opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go, do ty czy wy łącz nie de kla ra cji
osób po sia da ją cych pol skie oby wa tel stwo
*** opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go, do ty czy „ję zy ka uży wa ne go,
na co dzień lub w kon tak tach ro dzin nych” przez oso by po sia da ją ce pol skie oby wa tel stwo
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ty czą ce li czeb no ści po szcze gól nych
mniej szo ści istot nie się od sie bie ró żni ły
al bo by ły za war te w sze ro kich prze dzia -
łach, co ogra ni cza ło ich wia ry god ność
oraz war tość po znaw czą. By ło to w głów -
nej mie rze kon se kwen cją obiek tyw nych
i su biek tyw nych pro ble mów w ba da -
niach kwe stii et nicz nych, sto so wa nia
przez na ukow ców ró żnych me tod ba -
daw czych i kry te riów przy na le żno ści
do mniej szo ści, zró żni co wa nej rze tel no -
ści i re pre zen ta tyw no ści ba dań. Spis po -
wszech ny w 2002 r., po raz pierw szy od
kil ku dzie się ciu lat, przed sta wił „ofi cjal ną”
li czeb ność oraz roz miesz cze nie spo łecz -
no ści nie po lskich na te ry to rium Rzecz po -
spo li tej. Wy ka zał on bar dzo nie wiel ką li -
czeb ność mniej szo ści na ro do wych i et -
nicz nych, zde cy do wa nie od bie ga ją cą
od wcze śniej szych sza cun ków. Umo żli -
wił ich we ry fi ka cję, uka zał ska lę prze sza -
co wa nia oraz w pew nym sen sie po ka zał
na tę że nie pro ce sów asy mi la cyj nych, po -
lo ni za cyj nych, któ re mia ły miej sce w cią -
gu ostat nie go pół wie cza. Był on pew ne go
ro dza ju „eg za mi nem” ze stop nia po czu -
cia świa do mo ści na ro do wej. Jed nak wy -
ni ki te go spi su nie od da ją w peł ni współ -
cze snej struk tu ry na ro do wo ścio wej Pol -
ski, a ich in ter pre ta cja wy ma ga ostro żno -
ści. Nie mo żna ich jed nak cał ko wi cie ne -
go wać. Na tak ma łą li czeb ność po szcze -
gól nych mniej szo ści wpły nę ło sze reg
czyn ni ków, m.in.: pro ce sy asy mi la cyj ne,
wy mu szo ne i do bro wol ne mi gra cje, za -
szło ści hi sto rycz ne i ne ga tyw ne ste reo ty -
py, ni ski po ziom to le ran cji spo łecz nej,
a na wet sa ma kon struk cja i jed no znacz -
ność py ta nia za war te go w for mu la rzu spi -
so wym. Uzy ska ne w trak cie spi su da ne,
na le ży trak to wać ra czej ja ko „war to ści
mi ni mal ne”, ja ko licz bę osób o bar dzo
sil nie ugrun to wa nej nie po lskiej to żsa mo -
ści na ro do wej. Licz ba lud no ści „po cho -
dze nia” nie po lskie go, jest z pew no ścią
wy ższa od da nych uzy ska nych w trak cie
spi su. Od sa mej li czeb no ści, więk szą
war tość po znaw czą, zwłasz cza dla geo -
gra fów, ma ją uzy ska ne w trak cie spi su
da ne do ty czą ce współ cze sne go roz -
miesz cze nia po szcze gól nych grup mniej -
szo ścio wych.

Spis wy ka zał bar dzo ma łą li czeb ność
spo łecz no ści nie po lskich, in ną niż pol ska
na ro do wość za de kla ro wa ło za le d wie
471,5 tys. osób (1,23% ogó łu miesz kań -
ców Rzecz po spo li tej), z te go 444,6 tys.
po sia da ło pol skie oby wa tel stwo, więc
zgod nie z usta wą, tyl ko te oso by mo żna

trak to wać ja ko przed sta wi cie li mniej szo -
ści na ro do wych lub et nicz nych w Pol sce.
Jed nak po mi mo ma łej li czeb no ści przed -
sta wi cie li mniej szo ści, struk tu ra na ro do -
wo ścio wa oka za ła się nie zwy kle zró żni -
co wa na, w trak cie spi su wy od ręb nio no
aż 109 ró żnych ka te go rii „mniej szo ścio -
wych”, w tym tyl ko 18 li czą cych po nad
1000 osób, aż 91 li czą cych po ni żej 1000
osób, z te go po ło wę li czą cą po ni żej 100
osób oraz 1/3 li czą cą mniej niż 50 osób.
Naj licz niej szy mi mniej szo ścia mi oka za li
się Ślą za cy (172,7 tys.), Niem cy (147,1
tys.) i Bia ło ru si ni (47,6 tys.)8.

Nie usta lo no przy na le żno ści na ro do -
wej aż 774,9 tys. osób, jed nak do ty czy ło
to w zna ko mi tej więk szo ści osób nie -
obec nych w trak cie spi su w miej scu za -
miesz ka nia. W bez po śred niej roz mo wie
z an kie te rem nie za de kla ro wa ło żad nej
na ro do wo ści oko ło 40 tys. osó b9. 

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym wy ni -
kiem spi su, by ło wy ka za nie bar dzo ma łej
li czeb no ści, zde cy do wa nie od bie ga ją cej
od wcze śniej szych sza cun ków, więk szo -
ści grup mniej szo ścio wych. Nie jed no -
krot nie ró żni ca po mię dzy wcze śniej szy mi
sza cun ka mi a wy ni ka mi spi su by ła na wet

dzie się cio krot na. Do ty czy ło to za rów no
mniej szo ści licz nych, jak Ukra iń cy, Bia ło -
ru si ni10, Łem ko wie, jak i li czeb nie mar gi -
nal nych, jak Ta ta rzy, Or mia nie, Cze si czy
Ży dzi. Mniej sze ró żni ce do ty czy ły Li twi -
nów i Niem ców, a naj mniej sza ró żni ca
po mię dzy sza cun ka mi a wy ni ka mi mia ła
miej sce w przy pad ku Ro mów (Tab. 1).

Wy ni ki spi su wy ra źnie po ka zu ją, że li -
czeb ność po szcze gól nych grup mniej szo -
ścio wych z lat 90., by ła zde cy do wa nie
prze sza co wa na. Wy ni ka ło to za rów no ze
wspo mnia nych wy żej pro ble mów z ich
sza co wa niem oraz z nie do ce nia nia in ten -
syw no ści pro ce sów asy mi la cyj nych. By ły
one po wo do wa ne w głów nej mie rze
czyn ni ka mi po li tycz ny mi, za rów no
w okre sie PRL -u, kie dy to sta ra no się
utwo rzyć w Pol sce spo łe czeń stwo mo no -
et nicz ne, jak i po de mo kra ty za cji ży cia
spo łecz no -po li tycz ne go w la tach 90., kie -
dy to peł ne po li tycz ne uzna nie mniej szo -
ści, po wsta nie wie lu, czę sto kon ku ren cyj -
nych or ga ni za cji, wi kła nie się w wal kę po -
li tycz ną, sta wia ło człon ków mniej szo ści
przed ko niecz no ścią do ko ny wa nia jed no -
znacz nych wy bo rów. Jak pi sze G. Ba biń -
ski (2004) „owo ‘wyj ście z cie nia” (...) nie

7Pro ble ma ty ką tą zaj mo wa li się za rów no so cjo lo go wie (m. in. G. Ba biń ski, Z. Kurcz, A. Kwi lec ki, E. Mich na, W. Paw lu czuk, A. Sa dow ski, A. Sak son, P. Wró blew ski),
jak i geo gra fo wie (m. in.: M. Bar wiń ski, P. Eber hardt, K. Hef f ner, M. Ko ter, M. Ko wal ski, A. Ry ka ła, M. Sob czyń ski, M. So ja), po li to lo dzy (m. in.: T. Bro wa rek, H. Cha łup -
czak, S. Du dra, B. Hal czak), hi sto ry cy (m.in.: R. Drozd, P. Ma daj czyk, E. Mi ro no wicz, K. Tar ka, J. To ma szew ski).

8 Wszel kie da ne licz bo we do ty czą ce wy ni ków spi su na pod sta wie in for ma cji Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go www.stat.gov.pl/gus/6647_4520_PLK_HTML.htm 
9 Na podstawie L. Nijakowski, S. Łodziński, (2003).
10 Sza cun ki A. Sa dow skie go (1997) i M. Bar wiń skie go (2004), do ty czą ce li czeb no ści mniej szo ści bia ło ru skiej (ok. 60 tys.), by ły zbli żo ne do wy ni ków spi su.

Tabela 2. Li czeb ność na ro do wo ści nie po lskich nie uzna wa nych ofi cjal nie za mniej -
szo ści na ro do we lub et nicz ne, we dług wy ni ków spi su po wszech ne go z 2002 ro ku *

* Dotyczy narodowości liczących powyżej 100 osób.

Źró dło: na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go, www.stat.gov.pl.

Deklarowana
narodowość

Liczebność

Deklarowana
narodowość

Liczebność

ogółem
posiadający

polskie
obywatelstwo

ogółem
posiadający

polskie
obywatelstwo

śląska
wietnamska
francuska
amerykańska
grecka
włoska
bułgarska
angielska
węgierska
niderlandzka
kanadyjska
arabska
serbska
austriacka
chorwacka
rumuńska
syryjska
macedońska
algierska
szwedzka

173153
1808
1633
1541
1404
1367
1112
800
579
540
513
459
442
346
336
328
312
286
273
258

172682
436

1048
992
786
835
404
350
228
243
398
255
178
217
135
148
160
187
101
123

belgijska
hiszpańska
hinduska
turecka
palestyńska
australijska
chińska
irańska
mongolska
libańska
norweska
duńska
łotewska
japońska
gruzińska
egipska
marokańska
afgańska
fryzyjska
tunezyjska

245
242
234
232
229
224
212
186
176
174
166
154
151
149
141
132
113
111
109
102

121
117

59
74

146
168

51
98
28
85
87
65

104
47
52
62
43
77
36
36
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za wsze ro dzi ło skut ki w po sta ci świa do me -
go ak ce su do mniej szo ści”. Po nad to bar -
dzo istot ne zna cze nie w pro ce sach prze -
mian to żsa mo ści, po lo ni za cji spo łecz no ści
mniej szo ścio wych, mia ły mi gra cje, za rów -
no przy mu so we prze sie dle nia Ukra iń ców
i Łem ków, jak i do bro wol ne mi gra cje,
w zde cy do wa nej więk szo ści wiej skich
spo łecz no ści, do ośrod ków miej skich. Ich
kon se kwen cją by ło ze rwa nie bez po śred -
niej łącz no ści z wła sną „et nicz ną oj czy -
zną”, zmia na sty lu ży cia, bar dzo sil ne roz -
pro sze nie prze strzen ne człon ków mniej -
szo ści, ży cie w oto cze niu pol skiej więk -
szo ści, po wszech nie wy stę pu ją ce mie sza -
ne ma łżeń stwa, cał ko wi ta do mi na cja ję -
zy ka i kul tu ry pol skiej.

Praw do po dob nie nie bez zna cze nia
dla tak ma łej li czeb no ści mniej szo ści, jest
na dal utrzy mu ją cy się wśród pol skie go
spo łe czeń stwa nie wiel ki po ziom to le ran -
cji oraz ne ga tyw ne ste reo ty py zwią za ne
z nie któ ry mi gru pa mi mniej szo ścio wy mi
(m.in. Ukra iń ca mi, Ży da mi, Ro ma mi), co
mo gło po wo do wać nie chęć do nie po -
lskich de kla ra cji na ro do wo ścio wych.

Po nad to w spi sie po wszech nym z 2002 r.
po raz pierw szy od kil ku dzie się ciu lat za -
da no py ta nie o na ro do wość, sfor mu ło wa -
ne bar dzo bez po śred nio, jed no znacz nie.
Ta ka no wość z pew no ścią wy wo ła ła kon -
ster na cję wśród czę ści lud no ści nie po -
lskiej, co mo gło w efek cie pro wa dzić
do za ta je nia praw dzi we go po cho dze nia
et nicz ne go lub do świa do me go wy bo ru
na ro do wo ści pol skiej w przy pad ku nie -
wiel kie go po czu cia to żsa mo ści z wła sną,
„mniej szo ścio wą” spo łecz no ścią. By ły to
rów nież pierw sze ba da nia z ta kim ze sta -
wem py tań od wie lu lat, a za tem nie ma
mo żli wo ści po rów na nia wy ni ków z da ny -
mi po cho dzą cy mi z lat wcze śniej szych. 

Ko lej nym za ska ku ją cym wy ni kiem spi -
su jest bar dzo du ża licz ba de kla ra cji „na -
ro do wo ści ślą skiej”. Ślą za cy oka za li się
naj licz niej szą spo łecz no ścią nie po lską
(Tab. 2). Przy czyn te go zja wi ska mo żna
upa try wać w hi sto rycz nej spe cy fi ce Ślą -
ska ja ko swo iste go po gra ni cza pol sko -
-cze sko -nie miec kie go, w je go od ręb no ści
kul tu ro wej i eko no micz nej, sil nej świa do -
mo ści od ręb no ści miesz kań ców, jak
i w dzia łal no ści ró żne go ro dza ju ślą skich
or ga ni za cji, zwłasz cza Ru chu Au to no mii
Ślą ska. Z pew no ścią nie bez zna cze nia
by ła bar dzo wy ra źna nie chęć władz pol -
skich do ofi cjal ne go uzna nia „na ro do wo -
ści ślą skiej”. Mo żna zgo dzić się z twier -
dze niem G. Ba biń skie go (2004), że „(...)
gdy by zwią zek na ro do wo ści ślą skiej zo stał
kil ka lat te mu za re je stro wa ny bez prze -
szkód, licz ba iden ty fi ka cji ślą skich by ła by
w ostat nim spi sie ni ższa”.

Wy ni ki spi su jed no znacz nie uka za ły
bar dzo du żą ró żno rod ność mniej szo ści
na ro do wych i et nicz nych w Pol sce (109

ró żnych grup). Obok spo łecz no ści wie lo -
ty sięcz nych, od wie ków kształ tu ją cych
pol ską hi sto rię i kul tu rę, spis po ka zał, że
Pol ska sta ła się oj czy zną dla przed sta wi -
cie li kil ku dzie się ciu na ro dów, nie jed no -
krot nie re pre zen to wa nych przez za le d wie
kil ku set lub wręcz kil ku dzie się ciu człon -
ków (Tab. 2). Przod ko wie nie któ rych
z tych na ro dów po ja wi li się w Pol sce już
kil ka set (np. Mon go ło wie, Gre cy, Fran cu -
zi, Ho len drzy) lub kil ka dzie siąt lat te mu
(np. Ma ce doń czy cy, Ame ry ka nie, Pa le -
styń czy cy). Jed nak wie lu za czę ło na du żą
ska lę osie dlać się do pie ro po prze mia -
nach po li tycz no -go spo dar czych po cząt ku
lat 90. Przy by wa ją oni, z bar dzo ró żnych
po wo dów, z państw by łe go ZSRR, po łu -
dnio wej Azji i pół noc nej Afry ki, ale ta kże
Eu ro py Za chod niej i Ame ry ki Pół noc nej.
Mo żna przy pusz czać, że roz wój go spo -
dar czy Pol ski oraz jej „wra sta nie” w Unię
Eu ro pej ską, bę dzie sprzy jać dal szej mi gra -

cji do na sze go kra ju i w przy szło ści tzw.
„no we mniej szo ści” bę dą w co raz więk -
szym stop niu kształ to wać struk tu rę na ro -
do wo ścio wą Pol ski.

W spi sie za war to rów nież py ta nie
o ję zyk naj czę ściej uży wa ny w do mu.
Mo żna by ło po dać dwa ję zy ki nie po -
lskie, nie za le żnie od te go czy by ły one
uży wa ne ra zem z ję zy kiem pol skim,
czy też wy łącz nie. Po słu gi wa nie się ję -
zy ka mi nie po lski mi w kon tak tach ro -
dzin nych za de kla ro wa ło 563,5 tys.
osób, czy li po nad 100 tys. wię cej niż
nie po lską na ro do wość. Zde cy do wa nie
naj czę ściej ję zy ki te by ły uży wa ne ra -
zem z ję zy kiem pol skim (511 tys.). Pra -
wie dzie się cio krot nie rza dziej (52,5
tys.) ba da ni stwier dza li, iż roz ma wia ją
w do mu wy łącz nie w jed nym lub
dwóch ję zy kach nie po lskich. Je dy ną
mniej szo ścią na ro do wą w Pol sce, któ rej
więk szość człon ków (63%) za de kla ro wa ła

Ryc. 1. Roz miesz cze nie Ślą za ków w Pol sce na pod sta wie wy ni ków spi su lud no ści
z 2002 r. (pod pi sa no mia sta i gmi ny, w któ rych na ro do wość ślą ską za de kla ro wa ło po -
nad 500 osób)
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go (gra ficz ne
opra co wa nie ry cin 1–14: An na Wo siak)



geografia
w szkole42

m
ni

ej
sz

oś
ci

 n
ar

od
ow

e 
w

 P
ol

sc
e uży wa nie „w do mu” wy łącz nie wła sne go

ję zy ka na ro do we go, by li Li twi ni. 
Ogó łem wy od ręb nio no 87 ję zy ków

nie po lskich, w tym sze reg dia lek tów
i gwar. Za le d wie 20 ję zy ków by ło wy mie -
nia nych czę ściej niż przez ty siąc osób.
Zde cy do wa nie naj czę ściej de kla ro wa ny
był ję zyk nie miec ki (204,6 tys.)11 oraz an -
giel ski (89,9 tys.). Tak du ża ilość de kla ra -
cji ję zy ka an giel skie go ja ko „ję zy ka naj czę -
ściej uży wa ne go w do mu”, nie ma ją ca
żad ne go uza sad nie nia w struk tu rze et -
nicz nej Pol ski12, na su wa po dej rze nia
o nie zro zu mie nia sen su te go py ta nia
przez część ba da nych. Aż 94% de kla ru ją -
cych uży wa nie ję zy ka an giel skie go, za de -
kla ro wa ło jed no cze śnie pol ską na ro do -
wość. Praw do po dob nie w tym py ta niu
– po za rze czy wi sty mi de kla ra cja mi „ję zy -
ków do mo wych” – by ły ta kże po da wa ne
ję zy ki, któ rych uczo no się w szko le. Ta ką
hi po te zę po twier dza rów nież zde cy do -
wa nie wy ższa licz ba de kla ra cji uży wa nia
ję zy ka nie miec kie go i ro syj skie go (naj po -
pu lar niej szych obok an giel skie go „ję zy -
ków szkol nych”) niż de kla ra cji na ro do wo -
ści nie miec kiej i ro syj skiej (Tab. 1).

Po szcze gól ne mniej szo ści na ro do we
i et nicz ne są roz miesz czo ne w Pol sce
bar dzo nie rów no mier nie. Pra wie 80%
spo śród nich za miesz ku je za le d wie
w trzech wo je wódz twach: ślą skim
– 186,3 tys. (39,5%), opol skim – 133,3
tys. (28,3%) i pod la skim – 55,2 tys.
(11,7%). Udział lud no ści nie po lskiej
w ogól nej licz bie miesz kań ców tych wo -
je wództw kształ tu je się na stę pu ją co:
w opol skim – 12,5%, w pod la skim – 4,6%
i ślą skim – 3,9%. Są to wo je wódz twa,
w któ rych kon cen tru ją się przed sta wi cie -
le trzech naj licz niej szych mniej szo ści
– ślą skiej, nie miec kiej i bia ło ru skiej.

Oso by de kla ru ją ce na ro do wość ślą -
ską za miesz ku ją prak tycz nie wy łącz nie
wo je wódz two ślą skie i opol skie (Ryc. 1).
Wy stę pu je tu taj bar dzo sil ny zwią zek po -
mię dzy de kla ro wa ną na ro do wo ścią a za -
miesz ki wa nym ob sza rem, co świad czy
o re gio na li zmie tej spo łecz no ści. Po nad to
wy ra źnie wi docz ny jest wpływ prze bie gu
daw nych gra nic po li tycz nych na roz -
miesz cze nie lud no ści de kla ru ją cej na ro -
do wość ślą ską, któ ra kon cen tru je się
głów nie w czę ści Gór ne go Ślą ska na le żą -

cym w okre sie mię dzy wo jen nym do Pol -
ski. Zde cy do wa nie naj licz niej szy mi sku -
pi ska mi Ślą za ków są mia sta Gór ne go Ślą -
ska: Ka to wi ce (17,7 tys.), Ryb nik (9 tys.),
Ru da Ślą ska (8,2 tys.), By tom (7,1 tys.),
Cho rzów (7 tys.). Po nad to bar dzo wy ra -
źnie wi docz ny jest zwią zek po mię dzy
roz miesz cze niem osób de kla ru ją cych na -
ro do wość ślą ską oraz nie miec ką. Aż
w 134 mia stach i gmi nach tych dwóch
wo je wództw za miesz ku ją ra zem Ślą za cy
i Niem cy, z te go w 49 gmi nach wo je -
wódz twa opol skie go Niem cy prze wa ża ją
li czeb nie nad Ślą za ka mi (nie ma żad nej
gmi ny, gdzie sy tu acja jest od wrot na), na -
to miast w wo je wódz twie ślą skim, te dwie
spo łecz no ści za miesz ku ją ra zem aż w 85
mia stach i gmi nach, z cze go w 71 prze -
wa ża ją Ślą za cy, a tyl ko w 14 Niem cy.

Mniej szość nie miec ka kon cen tru je
się głów nie w mia stach i gmi nach cen tral -
nej i wschod niej czę ści wo je wódz twa
opol skie go oraz za chod niej czę ści wo je -
wódz twa ślą skie go (Ryc. 2). Naj licz niej sze
sku pi ska wy stę pu ją w opol skich gmi nach
Bia ła (5,1 tys.), Strzel ce Opol skie (4,6
tys.) oraz Ole sno (4,6 tys.). Po nad to
w sześ ciu gmi nach Opolsz czy zny Niem cy
sta no wią po nad 40% ogó łu miesz kań -
ców. Dru gim, jed nak zde cy do wa nie
mniej licz nym, sku pi skiem tej spo łecz no -
ści jest cen tral na część wo je wódz twa
war miń sko -ma zur skie go. Po nad to jest
ona dość rów no mier nie, ale bar dzo nie -
licz nie, roz miesz czo na w pół noc nej i za -
chod niej czę ści kra ju. Cha rak te ry stycz ną
ce chą jest fakt, iż naj licz niej sze dziś sku -
pi ska mniej szo ści nie miec kiej, wy stę pu ją
na ob sza rach za miesz ka nych kil ka dzie siąt
lat te mu przez sło wiań ską lud ność au to -
chto nicz ną: Ślą za ków, War mia ków i Ma -
zu rów. Wy ra źnie wi docz na jest ta kże za -
le żność po mię dzy współ cze snym roz -
miesz cze niem lud no ści nie miec kiej
a daw ną przy na le żno ścią tych te re nów
do Nie miec. Na zie miach daw nej Ga li cji
i Kon gre sów ki mniej szość nie miec ka za -
miesz ku je w stop niu mar gi nal nym.

Bia ło ru si ni (obok Li twi nów i Sło wa -
ków) są jed ny mi z naj bar dziej ty po wych
przy kła dów mniej szo ści „te ry to rial nej”,
zwią za nej z jed nym, za miesz ki wa nym
od po ko leń re gio nem (Ryc. 3). Aż 96,6%
tej spo łecz no ści za miesz ku je po łu dnio -
wo -wschod nie Pod la sie, sta no wiąc
w czte rech gmi nach (Czy że, Du bi cze Cer -
kiew ne, Or la, Haj nów ka) po nad 50%
ogó łu miesz kań ców. Są to za ra zem gmi -
ny, obok „li tew skie go” Puń ska, o naj -
więk szym udzia le lud no ści nie po lskiej
w na szym kra ju. Mo że to świad czyć

Ryc. 2. Roz miesz cze nie Niem ców w Pol sce na pod sta wie wy ni ków spi su lud no ści
z 2002 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

11 Wśród osób po sia da ją cych pol skie oby wa tel stwo uży wa nie w kon tak tach do mo wych ję zy ka nie miec kie go za de kla ro wa ło 196,8 tys.
12 Zsu mo wa nie wy ró żnio nych w spi sie na ro do wo ści, dla któ rych ję zyk an giel ski jest ję zy kiem oj czy stym lub ję zy kiem urzę do wym ich kra ju po cho dze nia (Afro ame ry -

ka nie, Ame ry ka nie, An gli cy, Au stra lij czy cy, Ben gal czy cy, Hin du si, Ir land czy cy, Ka na dyj czy cy, Mal tań czy cy, Ne pal czy cy, Pa ki stań czy cy, Syn ga le zi, Szko ci, Wa lij czy cy, Zu lu -
si), da je za le d wie 3698 osób. Trud no też przy pusz czać, by wszy scy po słu gi wa li się w do mu ję zy kiem an giel skim. Część praw do po dob nie uży wa tyl ko ję zy ka pol skie go,
część wła snych ję zy ków na ro do wych, a część Ka na dyj czy ków ję zy ka fran cu skie go.
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o nie znacz nej mo bil no ści, tej tra dy cyj nie
rol ni czej spo łecz no ści. Jed nak wy ni ki
spi su po ka zu ją, że naj więk sze li czeb nie
sku pi ska Bia ło ru si nów wy stę pu ją w pod -
la skich mia stach: Bia łym sto ku (7,4 tys.),
Haj nów ce (5,9 tys.), Biel sku Pod la skim
(5,6 tys.). Wi dać z te go, że człon ko wie
tej mniej szo ści ta kże mi gro wa li z te re -
nów wiej skich, jed nak głów nie do naj bli -
ższych miast, gdzie praw do po dob nie
zde cy do wa na więk szość z nich ule ga ła
z cza sem po lo ni za cji. Stąd tak nie wiel ka
li czeb ność spo łecz no ści bia ło ru skiej,
zwłasz cza w po rów na niu z kil ka krot nie
wy ższą li czeb no ścią wy znaw ców pra wo -
sła wia na Pod la siu (Fot. 1, 2, 3), wśród
któ rych współ cze śnie do mi nu je pol ska
to żsa mość na ro do wa.

Przed II woj ną świa to wą Ukra iń cy sta -
no wi li w Pol sce zde cy do wa nie naj licz niej -
szą, po nad 5 mln. spo łecz ność. W kon se -
kwen cji zmian gra nic oraz po wo jen nych
prze sie dleń na so wiec ką Ukra inę, li czeb -
ność tej gru py ule gła dra stycz ne mu
zmniej sze niu. Na to miast przy mu so we
prze sie dle nia w ra mach ak cji „Wi sła” cał -
ko wi cie zmie ni ły roz miesz cze nie te ry to -
rial ne Ukra iń ców. Lud ność ta zo sta ła usu -

nię ta z Pol ski po łu dnio wo -wschod niej
i ce lo wo roz pro szo na na ca łym ob sza rze
tzw. „ziem od zy ska nych”, zwłasz cza
w ich czę ści pół noc nej. Wy ni ki spi su po -
ka za ły, że ukształ to wa ne w wy ni ku ak cji
„Wi sła” roz miesz cze nie mniej szo ści ukra -
iń skiej nie ule gło istot nym zmia nom przez
ostat nie pół wie cze (Ryc. 4). 

W trzech wo je wódz twach Pol ski pół -
noc nej ży je obec nie zde cy do wa na więk -
szość pol skich Ukra iń ców (68%), ich
głów nym sku pi skiem jest wo je wódz two
war miń sko -ma zur skie, gdzie za miesz ku je
44% ogó łu, na to miast na Pod kar pa ciu po -
zo sta ło za le d wie 11% spo śród miesz ka ją -
cych w Pol sce Ukra iń ców (Fot. 4). Rów -
nież za ło żo ne w trak cie prze sie dleń roz -
pra sza nie Ukra iń ców na no wych miej -
scach osie dle nia zo sta ło w peł ni zre ali zo -
wa ne. Obec nie za le d wie w dzie wię ciu
gmi nach (głów nie ma zur skich) udział lud -
no ści ukra iń skiej nie znacz nie prze kra -
cza 10% ogó łu miesz kań ców. Naj licz niej -
szym sku pi skiem jest mia sto i gmi na Gó -
ro wo Iła wiec kie (Fot. 5), gdzie na ro do -
wość ukra iń ską za de kla ro wa ło 1,1 tys.
miesz kań ców (9% ogó łu). Spo śród miast
naj licz niej Ukra iń cy są re pre zen to wa ni

Ryc. 3. Roz miesz cze nie Bia ło ru si nów w Pol sce na pod sta wie wy ni ków spi su lud no -
ści z 2002 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go 

Fot. 1. Współ cze sna cer kiew pra wo -
sław na w Haj nów ce (Pod la sie), dla wier -
nych na ro do wo ści bia ło ru skiej, ukra iń -
skiej i pol skiej (fot. au tor)

Fot. 2. Pra wo sław ne krzy że przy nie sio -
ne na „Świę tą Gó rę Gra bar kę” (Pod la -
sie), przez bia ło ru skich i ukra iń skich
piel grzy mów (fot. au tor)

Fot. 3. Pra wo sław ny mo na styr w Su pra -
ślu (Pod la sie) (fot. au tor)
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w Prze my ślu (0,8 tys.), Olsz ty nie (0,6 tys.)
oraz Ko sza li nie (0,5 tys.). Na uwa gę za słu -
gu je po now ne „wpi sa nie się” Ukra iń ców
w struk tu rę na ro do wo ścio wą po łu dnio -
we go Pod la sia, gdzie obec ność tej spo -
łecz no ści by ła, z ró żnych po wo dów, ofi -
cjal nie ne go wa na przez więk szość XX
wie ku. Ode rwa nie od „et nicz nej oj czy -
zny”, bar dzo du że roz pro sze nie te ry to rial -
ne, mi gra cje do miast, jak i po wo jen ne
ne ga tyw ne ste reo ty py, by ły praw do po -
dob nie głów ny mi czyn ni ka mi przy czy nia -
ją cy mi się do bar dzo in ten syw nych pro ce -
sów asy mi la cyj nych mniej szo ści ukra iń -
skiej, któ re do pro wa dzi ły do spek ta ku lar -
ne go spad ku li czeb no ści tej gru py.

Na współ cze sne roz miesz cze nie te ry -
to rial ne Łem ków, ana lo gicz nie jak i Ukra -
iń ców, za sad ni czy wpływ mia ły po wo jen -
ne prze sie dle nia (Ryc. 5). W kon se kwen -
cji ak cji „Wi sła” lud ność łem kow ska zo -
sta ła zmu szo na do opusz cze nia za miesz -
ki wa nej od XV -XVII wie ku Łem kowsz czy -
zny i prze sie dlo na do Pol ski za chod niej
i pół noc nej. Część Łem ków po ro -
ku 1956 po wró ci ła w Be ski dy (Fot. 6), ale
obec nie na Łem kowsz czy źnie za miesz ku -
je za le d wie 28,3% spo śród osób de kla ru -
ją cych w spi sie na ro do wość łem kow ską,
sta no wiąc na tym ob sza rze za le d wie
ok. 4% ogó łu miesz kań ców. Więk szość
po zo sta ła w no wych miej scach osie dle -
nia, aż 66% za miesz ku je w dwóch wo je -
wódz twach za chod niej Pol ski: dol no ślą -
skim i lu bu skim. Na roz miesz cze nie Łem -
ków nie wąt pli wy wpływ mia ły rów nież
pro ce sy in du stria li za cji, a zwłasz cza roz -
bu do wa LGOM. Choć głów nym sku pi -
skiem Łem ków jest be skidz ka gmi na
Uście Gor lic kie (je dy na gmi na gdzie sta -
no wią nie co po nad 10% miesz kań ców),
to naj więk sza kon cen tra cja tej spo łecz no -
ści wy stę pu je w dol no ślą skich gmi nach

Ryc. 4. Rozmieszczenie Ukraińców w Polsce na podstawie wyników spisu ludności
z 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Fot. 5. Ukra iń ska cer kiew grec ko ka to lic ka w daw nym nie miec -
kim, go tyc kim ko ście le pro te stanc kim w Gó ro wie Iła wec kim
(Ma zu ry), jed na z kon se kwen cji ak cji „Wi sła” (fot. au tor)

Fot. 4. Ukra iń ska cer kiew grec ko ka to lic ka w Cho tyń cu ko ło Prze my -
śla (Pod kar pa cie) (fot. au tor)
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stach Lu bin i Le gni ca. W przy pad ku
mniej szo ści łem kow skiej, przez ostat nie
kil ka dzie siąt lat dzia ła ły te sa me czyn ni ki
in ten sy fi ku ją ce asy mi la cję, co wśród
Ukra iń ców. Stąd też bar dzo po dob na,
oko ło dzie się cio krot na ró żni ca po mię dzy
sza co wa ną li czeb no ścią Łem ków, a re -
zul ta tem spi su. Po nad to, część Łem ków
pod czas spi su de kla ro wa ła na ro do wość
ukra iń ską, co do dat ko wo wpły nę ło na
bar dzo nie wiel ką li czeb ność tej gru py.

Wy ni ki spi su, za rów no w przy pad ku
Łem ków jak i Ukra iń ców, po twier dzi ły bar -

dzo du żą sku tecz ność ak cji „Wi sła” (Ryc. 4,
5). Po upły wie 55 lat (1947–2002), mo żna
po wie dzieć, że głów ne ce le tej ak cji – wy -
sie dle nie, roz pro sze nie oraz w kon se kwen -
cji bar dzo da le ko po su nię ta asy mi la cja
– zo sta ły zre ali zo wa ne. Jest to ko lej ny przy -
kład, do sko na le ob ra zu ją cy, jak mo żna de -
cy zja mi po li tycz ny mi w sto sun ko wo krót -
kim cza sie zmie nić kształ to wa ną przez
wie ki struk tu rę et nicz ną da ne go ob sza ru.

Ro mo wie są mniej szo ścią zde cy do wa -
nie naj rów no mier niej roz miesz czo ną
na te re nie ca łej Pol ski, z nie co więk szym
na tę że niem w czę ści cen tral nej, na Ślą -

sku oraz w po łu dnio wej Ma ło pol sce.
Z pew no ścią jest to naj mniej te ry to rial na
gru pa mniej szo ścio wa (Ryc. 6). Rów nież
za le d wie kil ku dzie się cio oso bo wa spo -
łecz ność pol skich Ka ra imów w wy ni ku
mi gra cji do miast cał ko wi cie ze rwa ła
łącz ność z po gra ni czem pol sko -li tew skim
(Ryc. 7). Po dob na sy tu acja, choć nie tak
dra stycz na, wy stę pu je w przy pad ku Ta ta -
rów. W swo ich tra dy cyj nych pod la skich
osa dach, Bo ho ni kach i Kru szy nia nach
(Fot. 7), po zo sta ły już tyl ko po je dyn cze
ro dzi ny, część spo łecz no ści roz pro szy ła
się po Pol sce, jed nak naj więk sze gru py

Fot. 6. Łem kow ska cer kiew grec ko ka to lic ka w Ol chow cu
(Be skid Ni ski) (fot. au tor)

Fot. 7. Me czet w Kru szy nia nach (Pod la sie), wznie sio ny przez Ta ta -
rów (fot. au tor)

Ryc. 5. Roz miesz cze nie Łem ków w Pol sce na pod sta wie wy ni ków spi su lud no ści z 2002 r
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go 
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sto ku i So kół ce (Ryc. 8). Z ko lei Or mia -
nie są ty po wą spo łecz no ścią „miej ską”,
za miesz ku ją cą obec nie w du żym roz pro -
sze niu, głów nie mia sta Pol ski środ ko wej
i po łu dnio wej (Ryc. 9).

Tra ge dia ho lo cau stu oraz po wo jen na
emi gra cja, bez pow rot nie znisz czy ły hi -
sto rycz nie ukształ to wa ne roz miesz cze -
nie lud no ści ży dow skiej w Pol sce. Co
praw da na dal jej naj licz niej szym sku pi -
skiem jest War sza wa, po nad to Ży dzi za -
miesz ku ją w Ło dzi i Kra ko wie, ale ma łe

i śred nie mia sta daw nej Ga li cji i Kon gre -
sów ki (Fot. 8, 9) są obec nie cał ko wi cie
po zba wio ne ży dow skich miesz kań ców
(Ryc. 10). No wą ce chą jest współ cze śnie
re la tyw nie więk sza obec ność mniej szo -
ści ży dow skiej na Ślą sku, co w głów nej
mie rze jest kon se kwen cją po wo jen nych
mi gra cji, pod czas któ rych pol scy Ży dzi
osie dla li się głów nie na Dol nym Ślą sku,
zwłasz cza we Wro cła wiu. 

Ro sja nie za miesz ku ją w więk szo ści
du żych miast Pol ski (zde cy do wa nie naj -
licz niej w War sza wie), jed nak naj bar -

Ryc. 6. Roz miesz cze nie Ro mów w Pol sce na pod sta wie wy ni ków spi su lud no ści
z 2002 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go 

Fot. 9. Cmen tarz ży dow ski w Le sku
(Pod kar pa cie) (fot. au tor)

Fot. 10. By ły żeń ski klasz tor ro syj skich
sta ro wier ców w Woj no wie (Ma zu ry)
(fot. au tor)

Fot. 8. Wnę trze sy na go gi w Ty ko ci nie
(Pod la sie) (fot. au tor)
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dziej cha rak te ry stycz na jest kon cen tra cja
tej mniej szo ści na Pod la siu (Ryc. 11).
W czę ści pół noc nej, w oko li cach Su wałk
i Au gu sto wa jest ona zwią za na z za -
miesz ki wa niem na tym ob sza rze sta ro -
wier ców (Fot. 10), na to miast w czę ści
po łu dnio wo -wschod niej wią że się za -
pew ne z uto żsa mia niem się nie wiel kiej
licz by wy znaw ców pra wo sła wia z na ro -
dem ro syj skim.

Roz miesz cze nie po zo sta łych mniej szo -
ści – Li twi nów, Sło wa ków, Cze chów – nie
ule gło istot nym zmia nom od wie lu po ko -
leń (Ryc. 12, 13, 14). Są to spo łecz no ści
wy ra źnie te ry to rial ne, za miesz ku ją ce
w więk szo ści swo je re gio nal ne „et nicz ne
oj czy zny”. Li twi ni kon cen tru ją się w gmi -
nach Puńsk i Sej ny, na to miast Sło wa cy
na Spi szu i Ora wie. Są to ty po we au to -
chto nicz ne mniej szo ści po gra ni cza, sta no -
wią ce zwar ty frag ment są sied nie go na ro -
du, po sia da ją ce go swo je wła sne pań stwo.
Na to miast głów nym sku pi skiem Cze chów
jest za miesz ki wa ny przez nich od po cząt -
ku XIX w. pod łódz ki Ze lów. Istot ne mu
zmniej sze niu ule gła je dy nie li czeb ność
tych grup, po dob nie jak więk szo ści mniej -
szo ści na ro do wych i et nicz nych w Pol sce.

Mniej szo ści na ro do we, et nicz ne, re li -
gij ne i ję zy ko we, przez set ki lat przy czy -
nia ły się do wzbo ga ca nia dzie dzic twa
kul tu ro we go oraz roz wo ju ży cia go spo -
dar cze go, po li tycz ne go i spo łecz ne go
Rzecz po spo li tej. Wie lo na ro do wość i wie -
lo kul tu ro wość spo łe czeń stwa przez po -
ko le nia kształ to wa ła pol ską rze czy wi -
stość. Obec nie, po mi mo nie wiel kiej li -
czeb no ści spo łecz no ści nie po lskich, ich
ró żno rod ność na dal jest wi docz na w kra -
jo bra zie spo łecz nym, kul tu ro wym i geo -
gra ficz nym Pol ski. 

Pod su mo wu jąc, mo żna wy ró żnić kil ka
cha rak te ry stycz nych cech, usta lo ne go
wy ni ka mi spi su po wszech ne go z 2002 r.,
współ cze sne go roz miesz cze nia te ry to rial -
ne go mniej szo ści na ro do wych i et nicz -
nych w Pol sce:
n lud ność nie po lska jest roz miesz czo na

bar dzo nie rów no mier nie na te re nie
kra ju, co w głów nej mie rze jest kon se -
kwen cją hi sto rycz nych pro ce sów
osad ni czych, prze bie gu daw nych gra -
nic po li tycz nych oraz przy mu so wych
prze sie dleń po II woj nie świa to wej; 

n trzy re gio ny w Pol sce ma ją zde cy do -
wa nie naj więk szy udział mniej szo ści,
sku pia jąc pra wie 80% ogó łu spo łecz -
no ści nie po lskich, jest to Opolsz czy -
zna, Gór ny Śląsk i Pod la sie;

n du że pod wzglę dem li czeb nym sku pi -
ska mniej szo ści znaj du ją się głów nie
na te re nach wiej skich i ma ło mia stecz -
ko wych (Opolsz czy zna, Pod la sie, Ma -
zu ry), z po wo du du żo słab szej asy mi -
la cji w śro do wi skach wiej skich, je dy -
nym sil nie zur ba ni zo wa nym re gio nem
o du żym udzia le spo łecz no ści nie po -
lskich jest Gór ny Śląsk;

n naj bar dziej zró żni co wa nie pod wzglę -
dem na ro do wo ścio wych są wiel kie
mia sta (zwłasz cza War sza wa, Kra ków,
Po znań), głów nie z po wo du mi gra cji
lud no ści wiej skiej, w tym rów nież nie -
po lskiej, w cza sach PRL -u, lecz jed no -
cze śnie li czeb ność po szcze gól nych
grup mniej szo ścio wych – z po wo du
bar dzo in ten syw nych pro ce sów asy -
mi la cyj nych w śro do wi skach wiel ko -
miej skich – jest w nich nie znacz na;

n re gio nem o naj więk szej ró żno rod no -
ści et nicz nej jest Pod la sie, gdzie za -
miesz ku ją nie mal wszy scy pol scy Bia -

ło ru si ni, Li twi ni i Ta ta rzy, a po nad to
Ukra iń cy, Ro sja nie, Ro mo wie;

n w ska li ca łej Pol ski, więk szy udział
mniej szo ści i ich du ża ró żno rod ność,
wy stę pu je w czę ści pół noc nej i za -
chod niej, na tzw. „zie miach od zy ska -
nych”, co jest kon se kwen cją za rów no
za miesz ki wa nia tam mniej szo ści au to -
chto nicz nych (Niem cy, Ślą za cy), jak
i przy mu so wych prze sie dleń lud no ści
ukra iń skiej i łem kow skiej po II woj nie
świa to wej, osie dle nia tam ucho dźców
po li tycz nych na ro do wo ści grec kiej
i ma ce doń skiej oraz po wo jen nych mi -
gra cji, zwłasz cza Ro mów, Ży dów, Ro -
sjan, Or mian;

n więk szość mniej szo ści na dal mo żna
okre ślać ja ko „te ry to rial ne”, tzn.
od po ko leń za miesz ku ją ce ten sam
ob szar, do ty czy to Bia ło ru si nów,
Niem ców, Ślą za ków, Li twi nów, Sło -
wa ków, Cze chów. Na to miast tra dy -
cyj na te ry to rial ność Ukra iń ców i Łem -
ków zo sta ła bez pow rot nie znisz czo na
przy mu so wy mi prze sie dle nia mi. Te ry -
to rial ność więk szo ści spo łecz no ści
mniej szo ścio wych mo że świad czyć
za rów no o ma łej mo bil no ści tych
grup, jak i o in ten syw nych pro ce sach
asy mi la cyj nych po opusz cze niu „et -
nicz nej oj czy zny” i prze pro wadz ce
do du żych ośrod ków miej skich. Wy -
ka za na w spi sie nie wiel ka li czeb ność
wszyst kich grup mniej szo ścio wych
zda je się wska zy wać na pra wi dło wość
dru giej hi po te zy.

Peł na wer sja ar ty ku łu znaj du je się na
stro nach www.edu press.pl.
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