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 w ostatnich miesiącach z niepokojem obserwuję powtarzające się ataki na tle 

narodowościowym na Polaków przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Z uwagi 

na fakt, że problem ten w sposób bezpośredni wiąże się z ochroną praw i wolności 

polskich obywateli, jest on przedmiotem mojej uwagi. 

 W ramach podejmowanych w tej sprawie działań spotkałem się w dniu  

1 października 2016 roku m.in. z kadrą kierowniczą i nauczycielską polskich szkół 

sobotnich w Londynie. Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskich 

szkół w Wielkiej Brytanii oraz problemami polskiej wspólnoty w obszarze edukacji.  

Należy podkreślić, że w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym 

nienawiścią ogromnie istotną rolę powinna odgrywać edukacja. Jej zadaniem jest 

budowanie społecznej świadomości, kształtowanie właściwych postaw opartych na 

tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom. W mojej ocenie ostatnie wydarzenia wskazują na 

konieczność wzmożonej aktywności w tym zakresie. Niezwykle pomocne mogłoby okazać 

się nawiązanie współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej z odpowiednimi resortami 

brytyjskimi: Department of Education oraz Department for Communities and Local Self-

Goverment. W ramach tej współpracy Ministerstwo mogłoby zwrócić uwagę władz 

brytyjskich na zasadność skierowania uwagi uczniów w oficjalnym programie nauczania na 
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udział Polaków w kształtowaniu historii Wielkiej Brytanii, ale także na obecność 

mniejszości polskiej we współczesnym życiu tego kraju. Uważam, że potrzebne jest także 

ożywienie wymiany uczniów pomiędzy szkołami w Polsce oraz Wielkiej Brytanii, co 

prowadziłoby do  budowania wzajemnego szacunku i tolerancji. 

Przedstawiciele polskich szkół sobotnich w Londynie podkreślili także dobre 

warunki funkcjonowania polskich szkół na Wyspach, w tym wysoki poziom i efektywność 

edukacji antydyskryminacyjnej w brytyjskich szkołach. Zwrócili przy tym moją szczególną 

uwagę na fakt, że często Polacy przyjeżdżający na Wyspy nie posiadają wystarczającej 

wiedzy w zakresie wielokulturowości oraz właściwych sposobów zachowań.  

 Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.) będę 

wdzięczny za zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i poinformowanie mnie, czy  

w ocenie Pani Minister zasadne byłoby podjęcie współpracy ze wskazanymi wyżej 

organami celem opracowania materiałów edukacyjnych w języku polskim, które 

umożliwiłyby przygotowanie polskich uczniów mieszkających za granicą do 

funkcjonowania w społecznościach wielokulturowych. 
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