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Sokszínű Magyarország! – Népszámlálás 2011 

 
A magyarországi lengyelség büszke a több mint ezeréves lengyel-magyar barátságra, 

amelyet folyamatosan ápol és amelyre gyermekeit tanítja. 

Szeretné, ha a fiatalabb nemzedéknek lehetősége lenne  

e nemes tevékenység folytatására.  

 
Tisztelt lengyel polgártársam! 
 
 Egy ország életében minden népszámlálás nagy jelentőséggel bír. Az idei 
népszámlálás a nemzetiségek szempontjából is rendkívül fontos, hiszen a kisebbségek érdekei 
érvényesítéséhez ismerni kell azok létszámbeli súlyát is. 
 Sajnos a 2001 évi népszámlálás nem adott valós képet a magyarországi lengyel 
nemzetiség létszámáról, mert valószínűleg valamilyen hibás szemléletet magukévá téve sokan 
vagy nem válaszoltak a nemzetiséghez tartozás kérdésére, vagy nem vallották magukat 
lengyel nemzetiséghez tartozónak. 
 Tudjuk, hogy jelenleg előremutatóan Európában a magyar kisebbségi törvény 
megfelelő teret enged a nemzetiségek részvételéhez az ország életében a kisebbségi 
önkormányzatokon keresztül. A jövő évtől változik a kisebbségi törvény. Az Országos 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
új kisebbségi törvény a magyarországi lengyelek számára elfogadható legyen, a 
népszámláláson lengyelséghez tartozásról mindenkinek magának kell nyilatkoznia. 
 Ezért szeretném felhívni a figyelmet már most a népszámlálásra és kérni mindenkit, 
hogy különös odafigyeléssel töltse ki a kérdőívet, amelyet az idén először minden állampolgár 
előzetesen meg fog kapni postán, s amelyet akár interneten keresztül is elküldhet. Csak azokat 
keresik fel majd a számlálóbiztosok, akik ezt előzetesen nem teszik meg. Utóbbi esetben, 
kérem, hogy különösen figyeljenek arra, hogy a számlálóbiztosok bejelöljék a 
nemzetiséghez/kisebbséghez tartozás adatait.  
 Bátran és büszkén vállalhatjuk, hogy mi a lengyel kisebbséghez tartozunk, hiszen 
ezáltal azzal is büszkélkedhetünk, hogy két kultúrához tartozva életünk gazdagabbá vált.  
 Ne felejtkezzünk el a hagyományos lengyel-magyar barátságról sem, mert ez mindkét 
nemzetet ezer éven keresztül a történelem viharaiban megsegítette!  
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