
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzeciw wobec fali hejtu względem rewitalizatorów i użytkowników języka 
wilamowskiego oraz mieszkańców Wilamowic 
 
Badacze Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale         
„Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec        
fali hejtu, jaka w ostatnich dniach spadła na rewitalizatorów i użytkowników języka            
wilamowskiego po doniesieniach prasowych w związku z niechlubną uchwałą Rady          
Miejskiej w Wilamowicach oraz zawieszeniem finansowania w ramach Programu Kultura          
III edycji funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego         
i Norweski Mechanizm Finansowy). Mimo długotrwałych protestów ze strony członków          
Stowarzyszenia Wilamowianie, a także naszych rozmów z władzami gminy, Rada nie           
uchyliła szkodliwej i kontrowersyjnej uchwały. W związku z tym, działając w ścisłym            
porozumieniu ze Stowarzyszeniem Wilamowianie, w dniu 13.10.2020 oficjalnie        
zawiesiliśmy współpracę z władzami i samorządem gminy Wilamowice1. 
 

Chcemy podkreślić, że miejscowi aktywiści i członkowie Stowarzyszenia z ogromnym          
poświęceniem i determinacją angażują się od wielu lat w zachowanie języka i kultury             
wilamowskiej oraz budowanie otwartych, opartych na tolerancji postaw w społeczności,          
która doświadczyła tak ciężkich prześladowań w przeszłości. Ich działania obejmują          
również edukację i aktywizację młodzieży, np. poprzez dedykowane warsztaty         
antydyskryminacyjne i antystygmatyzacyjne oraz promowanie wśród młodych osób oraz         
szerzej - w społeczności wilamowskiej - pozytywnych postaw opartych na głębokim           
szacunku dla różnych form różnorodności.  
  

Szkodliwa działalność władz gminy wymierzona jest również w te długofalowe działania           
oraz stanowi dla nich olbrzymie zagrożenie. Narusza zarazem wartości wyznawane          
przez rewitalizatorów i użytkowników języka wilamowskiego oraz wspierających ich         
innych mieszkańców Wilamowic. Dlatego apelujemy o niełączenie postawy władz         
gminy z osobami rewitalizatorów i użytkowników języka wilamowskiego, którzy w          
tej sprawie są szczególnie poszkodowani. W efekcie działań władz gminy oraz           
aktualnej atmosfery nagonki na Wilamowian realnie zagrożone są owoce ich wieloletniej           
pracy, dobre imię społeczności oraz perspektywy zachowania lokalnego dziedzictwa.         
Ofiarami haniebnej polityki władz gminy stały się osoby nieheteronormatywne, a          
dalsza fala hejtu społecznego uderzyła przede wszystkim w lokalnych aktywistów          
oraz użytkowników języka z najstarszych i najmłodszych pokoleń, którzy po raz           
kolejny doświadczają niezrozumienia, odrzucenia i stygmatyzacji.  

1ttps://culturalcontinuity.al.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/CRP-CC-list-do-Rady-Miejskiej-
Wilamowice.pdf 
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