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prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Wstęp
Polecając czytelnikowi niniejszą pracę, chciałbym zwrócić uwagę na jej kilka nurtów. Pierwszy, który wydaje
się dominować, związany jest z tradycją – dziedzictwem kulturowym. Drugi z wielokulturowością: licznymi, ważnymi
pytaniami i podejmowanymi próbami uczenia (o) wielokulturowości. Następny z tolerancją jako ideą, zasadą i postawą,
co jest wynikiem wielokulturowości i kształtowania społeczeństwa wielokulturowego. Kolejny dotyczy tożsamości,
czyli spotkania teraźniejszości z przeszłością—historią i antycypowaną—wyobrażaną przyszłością. Wiąże je wszystkie
i czyni szczególnie wartościowymi, nie tylko dla nauczycieli, dla których to w pierwszej kolejności te materiały zostały
przygotowane, nurt edukacyjny w postaci scenariuszy, warsztatów, projektów.
Kulturę, w której się urodziliśmy, potraktowano w niniejszej pracy jako fundament – podstawę, na której można
trwale budować. W całym procesie rozwoju człowieka kultura rodzima zawsze będzie istotna, gdyż zrozumienie siebie
pozwala zauważyć innych, poznać i zrozumieć ich, porozumieć się z nimi. Co więc należy czynić, aby człowiek korzystał
z bogactwa ofert świata globalnego, dobrodziejstw świata informacyjnego, aby uczestniczył w społeczeństwie wiedzy
i jednocześnie nie tracił środowiska zadomowionego?
Tradycja – dziedzictwo kulturowe z edukacyjnego punktu widzenia, to nadawanie wartości wydarzeniom
i zachowaniom z przeszłości, przechowywanie ich, a następnie przekazywanie różnymi sposobami i formami kolejnym
pokoleniom.
Problemem pozostaje jednak to, kto i jak je przejmuje i pielęgnuje oraz to, że jedni uważają coś za ważne
i dbają o utrwalenie, inni zaś tego nie aprobują i odrzucają. Jedni dbają o poszukiwanie atrakcyjnych form przekazu,
jak czynią to autorzy niniejszych materiałów, i wykorzystują określone warunki i sytuacje, inni nie dbają o przekaz lub
oczekują na sprzyjające okoliczności. Stąd ciągle istotne wydaje się pytanie J. Szackiego: Czy należy być za tradycją,
czy przeciw niej?
Pytanie to rodzi wiele następnych. Oto niektóre z nich: Czy nowoczesność odrzuca tradycję? Czy w kulturze
masowej jest miejsce na tradycje? Jakie wzory i wartości transmitujemy i dlaczego, a jakie odrzucamy? Czy tradycja
to nasz emocjonalny stosunek do spuścizny ustępujących generacji? Czy ma być przedmiotem wolnego wyboru?
Czy winna być instytucjonalnie przekazywana? Czy tradycją ma stawać się wszystko to, co przejmujemy w spadku
od wcześniejszych generacji, czy tylko to, co jest najbardziej uznawane i cenione? Co czynić z tym, co może być
niepożądane i odrzucane przez następne pokolenia?
Tradycja jest wielowymiarową kategorią kulturową i może być analizowana z punktu widzenia jednostkowego,
określonych grup społecznych, narodów, społeczeństw, cywilizacji, kontynentów itp. Można także dokonywać analiz
tej kategorii, porównując społeczeństwa przednowoczesne w opozycji do nowoczesnych, i analizować znaczenie
dziedzictwa kulturowego w życiu społecznym. W każdym jednak przypadku istotą jej jest trwanie określonych idei
i wydarzeń z przeszłości bez względu na czas i okoliczności, ich utrwalanie, nadawanie wartości i przekazywanie
następnym pokoleniom.
W większości określeń w literaturze przedmiotu podkreśla się społeczną wartość tradycji, dochowanie wierności
tradycji w lokalnych społecznościach, co zapewnia ich trwanie, a określając zakres, przywołuje się szeroko rozumiany
dorobek kulturowy, wskazując na bliskość z pojęciem „kultura”. Przykładowo J. Burszta (1974) pisze: „Tradycja –
to wszelkie dziedzictwo przeszłości, materialne i niematerialne istniejące w przeszłości czy w danym momencie
w życiu, bądź wywołane z przeszłości do życia określonej zbiorowości czy grupy ludzkiej, z racji swego pochodzenia
odpowiednio wartościowane, stąd selektywnie przekazywane następnym pokoleniom”. J. Szczepański (1963) podkreślił,
że dziedzictwo to tylko część systemów, które zdały egzamin trwałości w czasie. „Dziedzictwo kulturalne ulega
zazwyczaj idealizacji, staje się zbiorem wartości uświęconych, symboli otoczonych postawami emocjonalnymi, a zatem
i czynnikiem integracji grup, ośrodkiem ich skupienia, czynnikiem ich ciągłości i trwałości w kryzysach”. Z kolei J. Szacki
(1971) stwierdza, że tradycją „są te wzory odczuwania, myślenia i postępowania, które ze względu na swą rzeczywistą
lub domniemaną przynależność do społecznego dziedzictwa grupy są przez jej członków wartościowane dodatnio lub
ujemnie”. Stąd, badając i analizując tradycję, uwzględniamy nie tylko przedmiot, ale i postawy wobec przeszłości oraz
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sposób przekazywania wartości. J. Szacki przedstawił więc wielostronną analizę zakresu problemowego tradycji i jej
badania, wyróżniając trzy aspekty: czynnościowy – mechanizmy przekazu, przedmiotowy – treści przekazywanych dóbr
kulturowych i podmiotowy – nosiciele tradycji.
Uwzględniając problematykę prakseologiczno-edukacyjną, uzupełniłbym analizę o aspekt edukacyjny, na
co szczególną uwagę zwrócili autorzy tych materiałów. Edukacja integrowałaby wskazane wyżej aspekty, włączając
kulturowe treści z przeszłości, stąd w pierwszej kolejności zwracam uwagę na aspekt przedmiotowy (treści). Następnie,
wypracowując mechanizmy przekazu w zależności od okoliczności (aspekt czynnościowy), kształtowałaby postawy
ludzkie (aspekt podmiotowy), które na bazie wiedzy i emocjonalnego stosunku do dziedzictwa przejawiają się
w określonych zachowaniach i działaniach, wpływając na losy ludzi i społeczeństw.
Z fenomenem wielokulturowości w najszerszym znaczeniu spotykamy się od początków historii ludzkości. Człowiek
i jego kultura najlepiej bowiem egzystują w sytuacji ustawicznego spotykania się z innym człowiekiem i jego kulturą, gdyż tylko
w takich warunkach mogą się rozwijać. Sądzę, że obecnie można mówić o szerokim wachlarzu przestrzeni wielokulturowej,
zróżnicowania kulturowego, pluralizmu kulturowego, jako zjawisku powszechnym, co jest wynikiem nasilających się procesów
przemieszczania, migracji, uchodźctwa, łączenia rodzin, peregrynacji motywowanych poznawczo, edukacyjnie, kulturowo,
naturalnej ciekawości innych kultur, otwarcia granic itp. Te procesy i zjawiska nałożyły się na problem klasycznego rozumienia
wielokulturowości (wymiar etniczności, styku, pogranicza, zetknięcia, kontaktu bezpośredniego i pośredniego, bycia na
określonej przestrzeni, zajmowania pewnego obszaru geograficznego itp.).
W związku z powyższym, współczesna wielokulturowość jest wieloczynnikowa i wielozakresowa i można ją
ujmować w kontekście zasiedziałości i migracji, w kontekście ujawniających się odrębności, ożywiania ruchów etnicznych,
narodowościowych, powstawania nowych, niepodległych państw i dokonujących się procesów demokratyzacji, które
uruchomiły poczucie odrębności i kreowanie własnego „Ja” oraz spowodowały kształtowanie się tożsamości podwojonej,
rozproszonej czy rozszczepionej. Stąd, analizując wielowymiarowość funkcjonowania człowieka i jego kultury, zauważymy,
że obecnie jesteśmy zmuszeni wziąć odpowiedzialność za swój rozwój na wielu płaszczyznach, które nie posiadają
często zabezpieczeń, w związku z czym możemy popełnić wiele błędów i nie mieć możliwości ich naprawy. Problem
zagubienia się w świecie zmiennych aksjologii i teleologii, wobec niemocy kultury tradycyjnej i braku jej ciągłości (życie
coraz częściej składa się z wielu jednostkowych epizodów, w którym każdy jest istotny i osobny), to problem coraz
wyraźniej narastający. Przykładowo, w wymiarze społecznym istotnym problemem jest dialog z poszanowaniem praw
człowieka i świadomością wartości pluralizmu, tolerancja z poszanowaniem i zrozumieniem odmienności, co z kolei
kształtuje procesy demokratyzacji (wolne wybory, wolność słowa, brak cenzury itp.). Z kolei w wymiarze psychicznym
wielokulturowość związana jest bezpośrednio z godnym przyznawaniem się do odmienności, powrotem do źródeł, do
wartości rdzennych, pierwotnych, poczuciem podmiotowości, własnego sprawstwa i odpowiedzialności za dziedzictwo
przodków oraz za określenie perspektyw rozwoju w świecie globalnym. W wymiarze kulturowym dotyczyłaby m.in.
zauważania inności (rasa, płeć, język, religia, wyznanie, etniczność, przekonania, symbole, rytuały, wzory odniesień itp.).
Ekonomiczna ekspansja społeczeństw zachodnich powoduje stałe i coraz bardziej masowe migracje zarobkowe, co
przyczynia się istotnie do ekonomicznego zróżnicowania społeczeństw i konieczności podejmowania działań socjalnych
i edukacyjnych wobec migrantów itd.
W tym przypadku istotne są postulaty autorów, wypracowane zasady i działania w zakresie tolerancji,
zrozumienia Innego, uświadomienia współzależności, zapożyczeń, przenikania kultur itp. W tym kontekście szczególnie
istotne wydaje się pytanie R. Kapuścińskiego: Czy, żyjąc w świecie wielokulturowym, chcemy szukać w innych kulturach
rzeczy najgorszych, aby umacniać własne stereotypy, czy będziemy starali się znajdować punkty styczne?
Wychodząc z perspektywy pluralistycznej w interpretowaniu rzeczywistości, przyjmuję, że społeczeństwa są i będą
coraz bardziej wielokulturowe. Jak podkreśla A. Sadowski (1999a, 1999b), wielokulturowość oznacza nieuchronność istnienia
określonej polityki państwowej lub samorządowej regulującej stosunki międzykulturowe według reguł demokratycznych, stąd
nie można w społeczeństwie wielokulturowym uwzględniać tylko perspektywy mniejszości, tak jak nie można uznawać za
jedynie słuszną perspektywy większości, na co zwraca uwagę J. Mucha (1999). Społeczeństwo wielokulturowe uruchamia
i realizuje na zasadach wolności i partnerstwa proces współpracy i współdziałania, podejmując działania niwelujące napięcia
i konflikty, jak też wspierające i wyrównujące możliwości i szanse zróżnicowanych grup. W społeczeństwie wielokulturowym
mamy do czynienia ze spotkaniem grup społecznych o różnych programach, jednak funkcjonujących w oparciu o wartości
ponadczasowe i ponadnarodowe, przestrzegających równouprawnienia i pozostających w ustawicznym dialogu.
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Wobec funkcjonujących i konkurujących ze sobą odmiennych systemów wartości za pierwszoplanowe w pracy
nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym, na co zwracają szczególną uwagę autorzy niniejszych materiałów,
uważam kierowanie się ideą tolerancji. Pozwala ona na systematyczne interakcje, komunikację oraz stwarza możliwość
porównań, odniesień i otwarcia się na inność.
Tolerancja jako idea humanizmu kreuje zasady pracy nauczyciela i w efekcie prowadzi do kształtowania postaw
tolerancji. Z drugiej jednak strony jako idea wywołuje pewne stany niepewności i konflikty, ale jako zasada i postawa
umożliwia przezwyciężanie ich, kształtując umiejętność dialogu i negocjacji. Społeczeństwo wielokulturowe nadało
tolerancji szczególną wartość i rangę, gdyż podstawowym jej warunkiem jest różnica i odmienność. Do tego musi być
ta odmienność istotna, uznawana, szanowana i kultywowana. Nie chodzi już o „znoszenie (wytrzymywanie) inności”, ale
o kompromis poprzez dialog i konwersacje, w efekcie czego kształtowany jest pozytywny stosunek do innych.
Na tolerancję chciałbym spojrzeć jako na kategorię wykreowaną kontaktem kultur, różnicami kulturowymi,
zderzeniem kultur, jak też i szokiem kulturowym, antagonizmami kulturowymi. Ewokowana (uprzytamniana) przez
różnicę odmienność może prowadzić do konfliktów, budząc zagrożenie, obcość. Może ukierunkowywać ku asymilacji,
ku kreowaniu się trzeciej kultury, jak i ku zrozumieniu, tolerancji i dialogowi. Stąd edukacja staje przed szczególnym
wyzwaniem, określeniem, co powoduje apulsję, a co repulsję (odpychanie, niechęć), i w dalszym procesie kształtowaniem
pierwszego, niwelowaniem drugiego.
Inność – Obcość jest szczególnym wyzwaniem edukacyjnym, wyzwaniem nie do zawłaszczenia, ale do
życiodajnego wzajemnego rozwoju, szansą i możliwością doświadczania odmienności, otwierania się i kreowania
tożsamości międzykulturowej.
Chciałbym zwrócić uwagę na zasadę tolerancji, która domaga się, aby dobrowolnie, z własnego przekonania,
bez względu na posiadaną siłę i możliwości, nie zwalczać odmiennych, a nawet sprzecznych z własnymi wierzeń,
poglądów i działań, jeśli nawet ma się dostatecznie ważne racje. Jednakże tak rozumiana tolerancja nie domaga się
rezygnacji z własnych opinii i sądów. Nie domaga się, abyśmy powstrzymywali się w ich wyrażaniu. Nie domaga się
także ustępstw. Wręcz odwrotnie, domaga się głoszenia prawdy z jednoczesnym dopuszczeniem innych, szacunkiem
dla ich odmienności. Innymi słowy, kierowanie się zasadą tolerancji ma miejsce wówczas, kiedy świadomie wychodzimy
na pogranicza świadomościowe, zdobywamy się na uznanie doświadczanej odmienności, która niekiedy może być
przykra, ale jednocześnie inspirująca i twórcza.
Tolerancja w każdej kwestii, w odniesieniu do każdego zachowania ma inne granice. Obowiązuje zasada
relatywizmu kulturowego, gdyż w każdej kulturze istnieją sfery, które są traktowane bardziej restryktywnie oraz takie,
które traktowane są bardziej tolerancyjnie. Każda kultura dopuszcza w jednych sprawach większą tolerancję, w innych
mniejszą i to wydaje się być istotą zasady – mieć świadomość i kierować się normą, ważąc to, co humanistyczne, z tym,
co prawnie i moralnie określone i uznawane.
Postawa tolerancji jest ukształtowaną w procesie edukacyjnym dyspozycją do szanowania cudzych przekonań,
upodobań, działań, co jak już wskazywałem nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań i wartości, które są jej
warunkiem. Można nie ujawniać w swojej postawie żadnego stanowiska, a można też jasno i zdecydowanie je określać,
nie powstrzymując się od ujawniania swoich wartości. Jednak to, co jest istotą postawy tolerancji, to powstrzymywanie
się świadome od działań zakazujących prezentowania innych wartości niż moje. Ta postawa znoszenia lub wytrzymywania
odmienności może być podyktowana różnymi względami: czasem może mieć cele praktyczne, może być związana ze
świadomością lub koniecznością pogodzenia się z odmiennością, czasem jest uważana za istotną dla zachowania
wartości pewnego sposobu współżycia, opartego na wzajemnym znoszeniu się jednostek i grup odmiennych.
Istotą pracy nauczyciela jest kształtowanie pełnych, zintegrowanych postaw z jej trzema komponentami:
emocjonalno-oceniającym, poznawczym i behawioralnym. Stąd możemy wyróżnić tolerancję w tych trzech wymiarach.
Orzekamy o kimś, że jest tolerancyjny zarówno ze względu na jego poglądy lub stany psychiczne, jak i na jego
zachowania. W pierwszym przypadku ktoś jest tolerancyjny wówczas, gdy dopuszcza, przyzwala duchowo, gdy nie
gniewa się wewnętrznie, nie odczuwa wewnętrznego oburzenia, niechęci czy wrogości wobec innego człowieka, jego
zachowania czy myślenia odbiegającego od tego, które uważa za właściwe lub normalne. Tolerancyjnym jest ten, kto nie
zachowuje się karząco wobec czyjegoś zachowania lub myślenia, które to odbiegają od norm przez niego uznawanych.
To, co powinien uświadomić nauczyciel, to wielość wzorów i odniesień kulturowych, to kształtowanie autonomii
i prawa wyboru, uczenie krytycyzmu i kryteriów ocen według uniwersalnych wartości kultury, nienarzucanie niczego,
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nie rozstrzyganie za wychowanka. Postawa tolerancji pomaga w realizacji pragnienia bycia sobą, przyznawania się do
swoich słabości, błędów, własnego spojrzenia na świat i problemy. Pomaga także, mimo istnienia nawet bardzo surowej
i rygorystycznej normy, „wytrzymywać” przykre i nieprzyjemne sytuacje związane z przekraczaniem przez kogoś normy
społecznej. Wobec powyższego, nauczyciel powinien podjąć problem kształtowania tożsamości w kontekście wspierania
i nakreślania własnego projektu życia, własnego spojrzenia na otaczający świat i zachowania w sobie tego, co własne
i rdzenne, jak też szukając antidotum na konflikty w świecie globalnym, podjąć problem dialogu w celu przezwyciężenia
wielu problemów ludzkości i zbliżenia do siebie jednostek, narodów, religii i kontynentów, na co wskazują autorzy.
Uważam, że traktowanie postawy tolerancji w kontekście społeczeństwa wielokulturowego winno być
uszczegółowione, dookreślone i głębiej sprecyzowane (do tego szczególnie zachęcam czytelnika). Dotyczy bowiem
uznania prawa różnych kultur do autonomicznego istnienia oraz podtrzymywania swojej specyfiki kulturowej. Pluralizacja
systemów wartości, postaw i zachowań kulturowych rodzi ustawiczne napięcia związane z koniecznością dokonywania
wyborów. Wymagany nowy typ kompetencji komunikacyjnych, działanie w sytuacji wielu konwencji i nieokreśloności
kodów komunikacyjnych, wymaga nie odtwarzania, ale ustawicznego negocjowania i poszukiwania kompromisu.
Wielokulturowość, która wiąże się z tolerancją, wyzwala porównywanie, uświadamianie różnic, odpowiedź na pytania:
Kim jestem? Kim chcę być? Kim powinienem być? Jakie wartości dopuszczane są w kontekście uznawanego kanonu
kulturowego? Jaką mam hierarchię potrzeb w tym zakresie? Jakie autorytety wspierają mnie w kształtowaniu tożsamości
kulturowej? Jak łączę wartości rdzenne – podstawowe z uniwersalnymi, globalnymi?
Coraz częściej formułowane są także pytania o to, czy grupy dominujące, większościowe są świadome
swojej roli i zadań wobec grup mniejszościowych, czy kultura grup mniejszościowych różnego typu i wymiaru znajduje
odzwierciedlenie w kulturze grupy większościowej, czy jest i będzie w przyszłości reprezentacją kultury regionu, narodu,
cywilizacji, jaka jest wizja ról społecznych i jak wypracowywać sposoby wspierania i pomagania ludziom w osiąganiu
kulturowych wartości.
W literaturze przedmiotu ma miejsce zwracanie uwagi na przenikanie się wzajemne, współistnienie
przedstawicieli dwóch lub większej liczby kultur różniących się językiem, religią czy uznawanymi wartościami, jak też
na problem dynamiki współistnienia i interakcji, trwałych związków między grupami. K. Krzysztofek (2006) podkreśla,
że kontaktując się z innymi kulturami, niekoniecznie się z nimi komunikujemy. Stąd istotą wydaje się poszukiwanie
perspektyw kreujących określoną wspólnotę przy jednoczesnym zauważaniu różnorodności wizji, tworzeniu społecznej
jedności z uwzględnieniem wielości poglądów i specyfiki grup. Wielokulturowość wydaje się bowiem tworzyć
publiczną przestrzeń, umożliwiając różnym grupom interakcje, tym samym proponować różne formy pluralizmu, który
może być rozumiany tylko jako występowanie obok siebie różnych kultur, aż do powstania uporządkowanych struktur
społecznych.
Analizując różne podejścia w definiowaniu wielokulturowości i tożsamości, zauważyłem, że to właśnie
uświadomienie sobie różnicy kulturowej determinuje wielokulturowość i jednocześnie otwieranie się na odmienność
lub zamykanie się w różnym zakresie i stopniu, świadome lub nieświadome reakcje na odmienność lub wchodzenie
w interakcje. W tym ustawicznym procesie, zmiennym i dynamicznym, niezbędne są przemyślane i zorganizowane
działania edukacyjne, aby kształtować i nabywać umiejętności świadomego i odpowiedzialnego dokonywania wyborów.
Istotne w tym przypadku jest to, w jaki model działań wpiszemy się, jakie zasady, formy i metody zaproponujemy,
aby w efekcie przechodzić od reakcji konfrontacyjnych do interakcji wpisanych w schemat dialogu i wspólnego
budowania społeczeństwa opartego na zauważaniu siebie, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i porozumieniu poprzez
doświadczanie i współdziałanie ze sobą, mimo różnic, a może dzięki temu, że zauważyliśmy te różnice kulturowe.
Tożsamość z jakąś wspólnotą jest istotnym warunkiem partycypacji w kulturze danej grupy, przynależności
i lojalności grupowej. F. Znaniecki (1971) tożsamość grupową traktuje jako rzeczywistość istniejącą w świadomości
ludzi, którzy w niej uczestniczą i tworzą ją (poznają siebie i swoje możliwości w środowisku, w którym wzrastają).
Sądzę, że tożsamość można określić jako spotkanie teraźniejszości z przeszłością i antycypowaną przyszłością.
Wyrasta ona ze świadomego orientowania się ludzi na wartości grupy, które decydują o swoistości i odrębności,
wyrażając się w emocjonalnym stosunku do tych wartości. Stąd „mała ojczyzna”, prywatna ojczyzna, tutejszość,
swojskość, zakorzenienie itp. Jeżeli tożsamość osobista zakotwiczona jest w potrzebie unikatowości, tożsamość
społeczna zasadza się na potrzebach przynależności i podobieństwa do innych. Tożsamość grupową stanowi zestaw
wartości i celów strukturalizujących życie jednostki, które są nierozerwalne z ludzką egzystencją i z takimi pojęciami,
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jak wolność i wybór, odpowiedzialność i zobowiązanie przed sobą i grupą. Człowiek bez zobowiązań nie posiada
odpowiedzialności i tym samym pozbawiony jest swojej wolności, stąd osobista tożsamość jest zawsze społeczną
tożsamością.
W psychoanalizie poczucie własnej tożsamości jest najistotniejszym kryterium zdrowia psychicznego.
Poczucie tożsamości (samego siebie) jest warunkiem poznania rzeczywistości i powstania „Ja”. Jak wskazywał S.
Freud, potrafić realizować swą miłość do drugiego człowieka jest w rozumieniu psychoanalizy najważniejszym zadaniem
w ludzkim życiu i przy tym równocześnie stwarzającym tożsamość, która to poprzez przynależność do grupy, regionu,
społeczności otwiera wiele płaszczyzn widzenia siebie. Uznając, że każdy z ważniejszych kontekstów społecznokulturowych jest źródłem kreowania tożsamości (dostarcza informacji kim się jest i kim ma się być, czego oczekiwać,
jak poznać i zrozumieć siebie i innych), chciałbym przywołać badania A. Kłoskowskiej (1996), z których wynika, że
jednostka ludzka, będąc usytuowana w obrębie różnorodnych czynników, z każdego czerpiąc pewne elementy swego
samookreślenia, łącząc je z psychicznymi czynnikami, w efekcie kształtuje tożsamość. To przyswajanie (walencja
kulturowa), czerpanie z różnych źródeł, może pozostawać w różnych związkach z deklarowanymi identyfikacjami. Stąd
tożsamość jednostki jako zbiór wszystkich czynników określających „Ja” może rzutować na identyfikację z grupą
i przybierać zróżnicowany charakter: integralny, podwojony, rozproszony, rozszczepiony, niepewny, kosmopolityczny
itp.
Zapoznając się z materiałami pt. Historia, pamięć, tolerancja. Nauczanie wielokulturowości i lokalnej historii
przygotowanymi przez młode pokolenie, uświadomiłem sobie wyraźniej wskazania dotyczące przyszłości świata,
głównie w wymiarze kulturowym i etycznym, problem zachowania i rozwoju języków i kultur, rozwiązywania konfliktów
w tym zakresie poprzez zrozumienie siebie, porozumienie z innymi i ustawiczny dialog wewnętrzny i zewnętrzny.
Kończąc chciałbym przypomnieć te znane z pewnością wskazania. Oto one:
Ufaj
ludziom; nie ma takiej przyszłości, którą można zbudować na nieufności.
•
• Dbaj o planetę Ziemię; powierzono ci ją w użytkowanie i tak, jak ją otrzymałeś, będziesz musiał przekazać
swoim dzieciom i wnukom.
• Co rozumne, jest piękne; przyszłością gatunku ludzkiego jest niematerialny świat ducha i rozwój w najbliższym
wieku będzie oparty na szarych komórkach, na rozwoju inteligencji i rozkwicie wartości duchowych
i mądrości.
• Przygotowuj pokój, jeśli chcesz pokoju; jeżeli szykujesz wojnę, będziesz miał wojnę.
• Dawaj bliźniemu, jeśli chcesz dostawać; według afrykańskiego przysłowia miłość jest jedyną rzeczą, którą
dzielenie zwiększa.
• Dla ogólnoświatowego Świata, dla światowego rynku – światowa demokracja; nie będzie „światowej wioski”
tak długo, jak nie będzie obywatelstwa Ziemi – ojczyzny solidarnej i szanującej obywatelstwa narodowe
i miejscowe kultury.
• Nasza przyszłość nie jest nigdzie zapisana; jest w rękach i umysłach nas wszystkich (Mayor 2001: 39).
W pracach kierowanej przeze mnie Katedry Edukacji Międzykulturowej na Uniwersytecie w Białymstoku
kierujemy się tymi m.in. wskazaniami i uznajemy, że termin „międzykulturowość” jest nową jakością, zakładającą
oprócz zauważania siebie, chęć poznania i zrozumienia innych, współpracę, ustawiczne interakcje i współdziałanie
z odmiennymi kulturami. Stało się to szczególnie istotne w sytuacji podmiotowego określania się mniejszości
językowych, etnicznych, narodowych, wyznaniowych, zamieszkujących określone tereny, jak też pojawiania się
emigrantów oraz coraz liczniejszych grup uchodźców. Niezbędne stały się działania edukacyjne kreujące idee
i zasady, kształtujące postawy otwartości, tolerancji, działania i zapoznające z historią, tradycjami i obyczajami
innych kultur. W tym też celu organizujemy cykliczne konferencje, a ostatnio powołaliśmy Stowarzyszenie Wspierania
Edukacji Międzykulturowej. Z wielką więc radością i przyjemnością polecam Czytelnikowi pracę, w której znajdują
się wartościowe analizy, informacje o badaniach wyżej wskazanych problemów, a przede wszystkim zrealizowane
i realizowane pomysły młodych ludzi z zakresu edukacji regionalnej (lokalnej), wielo- i międzykulturowej.

11

Historia, pamięć, tolerancja >>

12

Wstęp

Bibliografia:
Burszta J. 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Mayor F. 2001, Przyszłość świata, Warszawa, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.
Kłoskowska A. 1996, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa, PWN.
Krzysztofek K. 2006, Wielokulturowość jako przemysł kultury w strategiach rynkowych, w: K. Golemo, T. Paleczny,
E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie pod red., Kraków, Wyd. UJ.
Mucha J. 1999, Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości, w: J. Mucha (red.), Kultura dominująca jako
kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Sadowski A. 1999a, Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe”,
Seria Nowa, Zeszyt 14–15
Sadowski A. 1999b, Sterowanie wielokulturowością. Dotychczasowe doświadczenia i kierunki przemian
(na przykładzie województwa białostockiego), w: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze
instytucjonalnym, Białystok, Trans Humana.
Szacki J. 1971, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa, PWN.
Szczepański J. 1963, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN.
Znaniecki F. 1971, Nauki o kulturze, Warszawa, PWN.

Inspiracje

Historia, pamięć, tolerancja >>

Inspiracje
Katarzyna Niziołek

Wielokulturowość Białegostoku a społeczna aktywność obywatelska
Jak uczyć wielokulturowości? Czy w ogóle można nauczyć kogoś bycia wielokulturowym? I co to właściwie
znaczy? Są to pytania, na które poszukujemy odpowiedzi jako socjologowie, pedagodzy, białostoczanie. Nauczanie
o wielokulturowości i wielokulturowości pozostaje bowiem naszym wspólnym zadaniem. Zadaniem w dużej mierze
realizowanym samodzielnie, oddolnie i spontanicznie, w obszarze działania organizacji pozarządowych i nieformalnych
grup obywateli.
Prawie 60 proc. organizacji pozarządowych w Polsce działa na polach „edukacja i wychowanie” (35,6 proc.)
oraz „kultura i sztuka” (23,1 proc.), co sytuuje ich działalność na wysokiej drugiej i trzeciej pozycji wśród innych obszarów działania organizacji pozarządowych (Gumkowska, Herbst 2006). Oczywiście nie wszystkie podmioty lokujące się
w tej grupie prowadzą działania w obszarze wielokulturowości, ale zarówno pielęgnowanie lokalnej różnorodności kulturowej, jak i budowanie dialogu międzykulturowego czy rozwijanie tolerancji są przedmiotem aktywności wielu z nich,
co znajduje odzwierciedlenie chociażby w zainteresowaniu konkursami i programami grantowymi finansującymi projekty
w tej dziedzinie, realizowanymi przez władze samorządowe i pozarządowe organizacje wspierające.
Duża liczba organizacji działających w obszarach „edukacja i wychowanie” oraz „kultura i sztuka” wskazuje
jednak na braki, luki czy – używając terminologii marketingowej – nisze, z jednej strony niezagospodarowane przez
państwo i jego instytucje (m.in. szkoły), z drugiej przez rynek. Podstawowe i najogólniej pojęte zadanie organizacji pozarządowych polega przecież na zaspokajaniu potrzeb obywateli, których państwo i rynek nie zaspokajają, bo nie potrafią
lub nie chcą. Skoro więc tyle organizacji działa w wymienionych obszarach, może to oznaczać dwie rzeczy: zawodność
państwa i rynku lub ich wycofanie. W obu przypadkach dobrowolne i niezależne (zarówno od instytucji politycznych, jak
i rynkowych) zrzeszenia obywateli mają spełniać rolę „wypełniacza”: dostarczać społeczeństwu dóbr lub usług, których
nie dostarczają mu państwo i rynek.
Pozornie tylko jest to zarzut pod adresem tych ostatnich. Zaangażowanie i odpowiedzialność obywateli, którzy
potrafią brać sprawy we własne ręce, są bowiem podstawowym wymogiem demokracji uczestniczącej, czyli takiej,
w której dzięki samoorganizacji obywatele uzyskują realny i bieżący wpływ na sprawy społeczne, publiczne. Innymi słowy, to, że państwo i rynek są mało aktywne w sferze edukacji międzykulturowej, nie oznacza, że nie wypełniają swoich
zadań, ale że jest to właściwe pole społecznej aktywności obywatelskiej. A to, że w obrębie tego pola pojawia się wiele
działań tego rodzaju, świadczy z jednej strony o oddolnym zapotrzebowaniu na nie, z drugiej o zdolności do samoorganizacji społecznej, służącej zapełnianiu, czy ujmując rzecz bardziej metaforycznie, „uprawianiu” tego pola.
Specyfika organizacji pozarządowych jest (i musi być, jeśli mają one spełniać swoją rolę) zaprzeczeniem zarówno rozbudowanej biurokracji państwa i jego niezdolności do reagowania na lokalne potrzeby, jak też konkurencji
rynkowej i zysku jako ostatecznej miary skuteczności działania. Przewaga tych organizacji polega więc na ich responsywności1 (Etzioni 2004) i niedochodowości. Te dwie cechy sytuują je bliżej ludzi, zakorzeniają społecznie i zwiększają
ich wiarygodność w oczach społeczeństwa. Decydują także o ich elastyczności i innowacyjności z pożytkiem dla jakości
dostarczanych świadczeń.
Według Jamesa Douglasa (za: Gliński 2005) kluczowa rola sektora pozarządowego polega na stwarzaniu możliwości spontanicznego i zróżnicowanego w formach zaspokojenia różnorodnych potrzeb i interesów społecznych oraz
realizacji demokratycznego postulatu pluralizmu i poszerzenia, tj. uwzględnienia praw społecznych mniejszości. Dlatego
zainteresowaniu tematem mniejszości w społeczeństwach wielokulturowych powinno nieodłącznie towarzyszyć zainteresowanie praktykami obywatelskimi (Kymlica, Norman 2005).
Organizacje pozarządowe wymagają jednak zaangażowania i bezinteresowności obywateli, a o to w naszym
społeczeństwie wciąż trudno. Komunikaty z badań niezmiennie informują nas o niskim (chociażby na tle innych krajów europejskich) poziomie obywatelskiego uczestnictwa Polaków. Według TNS OBOP tylko 10 proc. Polaków należy
1

Responsywność, o której pisze Amitai Etzioni (2004), jeden z czołowych teoretyków komunitarianizmu, odnosi się do zdolności
społeczności lokalnej lub wspólnoty do reagowania na potrzeby wszystkich jej członków, także tych należących do grup mniejszościowych.
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do jakichś organizacji. Nieco bardziej optymistyczne są wyniki badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/
Jawor, w których 14 proc. rodaków deklaruje przynależność do jakiejś organizacji pozarządowej, ruchu społecznego,
religijnego lub samopomocowego, lub związku zawodowego (Gumkowska et al. 2008). W tej liczbie 4,8 proc. pytanych
poświęca swój wolny czas na działalność na rzecz szkolnictwa i oświaty, 1 proc. bierze udział w pracach stowarzyszeń
miłośników miasta lub regionu (zajmujących się np. rozwojem kultury regionalnej), 0,8 proc. – stowarzyszeń artystycznych, a 0,4 proc. – towarzystw przyjaźni z innymi krajami lub narodami (Wciórka 2008).
Z drugiej strony jednak 47 proc. badanych przez CBOS (Wciórka 2008) deklaruje doświadczenie w pracy społecznej na rzecz swojego środowiska lub potrzebujących (Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu(i) dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta, albo też pracować społecznie na rzecz
potrzebujących?). W ubiegłym roku (2007) pracę taką wykonywało 20 proc. badanych. Natomiast 65 proc. pytanych
wyraża pogląd, że działając z innymi, można pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta.
Pomimo niskiego poziomu aktywności empirycznej2, przytoczone wyniki badań wskazują na dość duży potencjał obywatelski społeczeństwa polskiego, szczególnie w kontekście lokalności (pracy społecznej na rzecz swojej
społeczności). Mając to na uwadze, także w kwestii wielokulturowości, szczególnie tej lokalnej, jestem skłonna pokładać
nadzieję właśnie w podmiotach pozarządowych i niedochodowych jako jej „wehikułach”. Tym bardziej, że jak twierdzi
Peter Drucker (1995), podstawowym „produktem” ich działania jest „zmiana w człowieku”, w tym przypadku zmiana
postaw na bardziej tolerancyjne, otwarte i rozumiejące.
Wielokulturowość zaczyna się od akceptacji i szacunku dla różnic kulturowych. Rozwija się dzięki empatii, próbom zrozumienia drugiej osoby poprzez spojrzenie z jej punktu widzenia (z perspektywy jej kultury) i dzięki uczeniu się
nowych zachowań. „Najmocniejszym” wskaźnikiem wielokulturowości jest zaś umiejętność wykorzystania elementów
różnych kultur, ich integracja we własny system poznawczy i aparat interakcyjny (Gillert 2000).
Białystok, historycznie i współcześnie zróżnicowany kulturowo, wydaje się być świetnym przykładem społeczności dążącej do wielokulturowości (Sadowski 2006). Podejmowane na terenie miasta działania społeczne zaledwie
w ciągu kilku ostatnich lat doprowadziły do wzrostu świadomości historycznej mieszkańców (dotyczy to m.in. dawnej społeczności żydowskiej) i zainteresowania kulturami mniejszości (w tym nowych migrantów, takich jak uchodźcy
z Czeczenii, wolontariusze międzynarodowi, zagraniczni studenci)3. Choć jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb i mały
krok w kierunku postulowanej wielokulturowości, działania takie są wyrazem oryginalnie opisywanego przez Alexisa de
Tocqueville’a (2005) w kontekście amerykańskim „ducha lokalności” – poczucia więzi z miejscem i współmieszkańcami,
przekonania, że to miejsce jest czymś wartościowym, ważnym, wartym trudu zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej
społeczności.
Jak uczyć wielokulturowości? Czy w ogóle można nauczyć kogoś bycia wielokulturowym? I co to właściwie
znaczy? Odpowiedź na te postawione na wstępnie pytania kryje się w moim przekonaniu w aktywności pozarządowej – oddolnych i spontanicznych działaniach obywatelskich, powodowanych autentycznymi potrzebami i wysiłkami
grup mieszkańców, połączonych wspólnym (ponadgrupowym), społecznie użytecznym celem. Uczyć wielokulturowości
można bowiem tylko poprzez działanie. W przeciwnym razie uczenie wielokulturowości redukuje się do uczenia o innych
kulturach, podawania wiedzy oderwanej od codziennego doświadczenia, „egzotycznej”, obcej w treści i formie przekazu. To działanie może przybierać rozmaite postaci: teatru, fotografii czy wyprawy w teren. Ważne jest, by wychodziło od
ludzi, od nas. By wyrastało z naszych lokalnych potrzeb. By było działaniem wspólnym, realizowanym dla wspólnego
dobra, wyrazem podzielanej troski o nasze wspólne miejsce – jego tożsamość, pamięć, historię i kulturę.

2

Socjologowie wyróżniają cztery typy aktywności o charakterze obywatelskim: werbalną, potencjalną, enklawową i empiryczną. Ta
ostatnia odnosi się do faktycznego (rozpoznawanego w badaniach) społecznego zaangażowania i wiąże się z członkostwem w organizacjach pozarządowych, świadczeniem pracy woluntarystycznej, udziałem w zbiorowych działaniach na rzecz społeczności
lokalnej i tym podobnymi wskaźnikami (Gliński, Palska 1997).

3

Na uwagę zasługują m.in. takie projekty jak: Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku (zob. Niziołek, Poczykowski 2008 i www.
szlak.uwb.edu.pl), Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców (zob. Anchimowicz et al. 2008
i www.bialystok.uwb.edu.pl) czy Nasz świat w 36 klatkach (zob. Potoniec, Grzędzińska, Gaworek 2008 i http://36-klatek.blogspot.
com).
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Wielokulturowość i tolerancja w edukacji – założenia a praktyka
Punkt wyjścia, czyli o edukacji, która nigdy nie jest zawieszona w próżni
Takie pojęcia jak tolerancja i wielokulturowość coraz częściej pojawiają się w polskich szkołach, czy to wraz
z organizacjami pozarządowymi, projektami unijnymi czy wreszcie autorskimi programami. Warto na początek zastanowić się nad warunkami tworzącymi ramy funkcjonowania edukacji wielokulturowej oraz edukacji na rzecz tolerancji
w Polsce na początku XXI wieku.
Już analiza najnowszej historii Polski pokazuje, iż takie historyczne wydarzenia jak Holokaust czy II wojna światowa sprawiły, że Polska – wcześniej wielonarodowa – stała się w okresie powojennym państwem prawie jednorodnym
pod względem etnicznym1. W latach 1946–1989 mniejszości narodowe stanowiły nie więcej niż 3% populacji, przy czym
liczba ta znacznie zmalała po 1968 roku (Łodziński 1992). Polski system edukacyjny w okresie PRL-u praktycznie nie
zajmował się kwestiami odmienności kulturowej2. Ponadto, na co uwagę zwraca Janusz Mucha (2005: 10), powojenna
władza kładła nacisk na różnice klasowe i światopoglądowe, a nie etniczne. Także ówczesny system edukacyjny, jak
zresztą większość systemów edukacyjnych, miał charakter ściśle unifikujący i socjalizujący (Parsons 1969).
W efekcie zmian systemowych, po 1989 roku nieobecne do tej pory w przestrzeni publicznej mniejszości
etniczne (ale także religijne czy seksualne) zaczęły domagać się swoich praw3. Można nawet mówić o swoistym renesansie wielokulturowości w Polsce, którego przejawami są: tworzenie organizacji skupiających przedstawicieli mniejszości, organizacja festiwali i przeglądów dotyczących kultury i tradycji mniejszości. Lech Nijakowski (2000) podkreśla,
iż „ostatnią dekadę XX wieku w Polsce można określić jako czas odkrywania polskiej wielokulturowości. Okres, gdy
propagowano obraz Polski jako homogenicznej – pod względem kulturowym – całości, zastąpił czas odkrywania i opisywania różnorodności kulturowej”. Warto zaznaczyć, że w większości wypadków tego typu spontaniczne inicjatywy dla
przeciętnego polskiego odbiorcy ukształtowanego (wyedukowanego) w okresie PRL-u miały charakter folklorystyczny,
bez zakorzenienia w wiedzy na temat mniejszości, ich historii, kultury, a co za tym idzie ich odmienności. Nakładają się
na to funkcjonujące od dawna stereotypy, częściowo ulegające redefinicjom, jednak w wielu przypadkach wzmacniane
(np. Bokszański 1997, Cała 1988, red. Krzemiński 1996, 2004).
Z drugiej strony, co nas tu szczególnie interesuje, polskie szkolnictwo po 1989 roku podlega stałemu procesowi
przekształcania, zarówno na poziomie organizacyjnym (reforma oświatowa w 1992 roku)4, jak i merytorycznym, a często
też ideologicznym5. Wprowadzane są m.in. autorskie programy uczące o wielokulturowości, mniejszościach, uchodźcach, prawach człowieka i Holokauście (np. Szuchta, Trojański 2000). Funkcjonują klasy uczące języka mniejszości oraz
klasy integrujące uczniów – przedstawicieli różnych kultur (Ambrosewicz-Jakobs 2003). Towarzyszą temu rozwiązania
prawne, tworzące strukturalne podstawy wprowadzanych zmian. Już Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku usankcjonowała ochronę mniejszości (Artykuł 35 Konstytucji). Kolejny ważny dokument to Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W tym miejscu należy wymienić także uchwalony
przez Sejm w 2004 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji
na lata 2004–2009 oraz ustanowienie przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 kwietnia jako Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości na podstawie Deklaracji Sztokholmskiej (pierwszy raz ten
1

Dla porównania – w okresie II Rzeczpospolitej ⅓ mieszkańców Polski stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych, wśród
których dominowali Ukraińcy (15%) i Żydzi (9%) (por. Mucha 2005).

2

W Konstytucji PRL nie było pojęcia mniejszości narodowej. Dążono do polonizacji i asymilacji poprzez zacieranie obecności Niemców na zachodzie i północy Polski, a Ukraińców i Łemków na wschodzie (Łodziński 1992: 84–85).

3

Nie oznacza to oczywiście, że problematyka zróżnicowania etnicznego nie była elementem zainteresowania nauki. Janusz Mucha
(2005) zwraca uwagę na rozwój „cyganologii” polskiej w latach 70-tych XX wieku (badania prowadzone m.in. przez Lecha Mroza)
oraz badania dotyczące mniejszości żydowskiej w latach 80-tych (prowadzone m.in. przez Małgorzatę Melchior).

4

Jerzy Niemiec (1999) podkreśla związek procesu decentralizacji szkoły z wprowadzaniem tematyki wielokulturowości.

5

Przykładem może być zmiana „kursu na prawo” w polskim szkolnictwie w okresie kierowania resortem przez Romana Giertycha,
czego jednym z bardziej nagłośnonych efektów był negatywny stosunek ministerstwa do podręcznika Rady Europy KOMPAS oraz
zwolnienie dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Mirosława Sielatyckiego.
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dzień obchodzony był w polskich szkołach w 2005 roku). Innymi dokumentami o randze międzynarodowej są: Rezolucja
Parlamentu Europejskiego w Sprawie Pamięci o Holokauście, Antysemityzmu i Rasizmu (z dnia 27 stycznia 2005 roku)
i Raport końcowy programu Rady Europy dotyczący stosunków między wspólnotami (1991). Ważnym bodźcem są takie
inicjatywy Rady Europy jak: „Każdy Inny, Wszyscy Równi” (realizowana w Polsce w 2007 roku) czy obecnie – Europejski
Rok Dialogu Międzykulturowego. Oczywiście można się zastanawiać, jaki wpływ mają wymienione dokumenty i wydarzania na recepcję wielokulturowości i tolerancji w polskich szkołach. Wydaje się, że pomimo wszelkich ograniczeń
i często sprzecznych działań (przykładem może być negatywny stosunek Ministerstwa Edukacji Narodowej do realizacji
inicjatywy „Każdy Inny, Wszyscy Równi”), tworzą one ramy prawne oraz klimat dla realizacji założeń edukacji wielokulturowej i edukacji dla tolerancji w Polsce.
Ponadto transformacja ustrojowa po roku 1989, a następnie wejście w struktury Unii Europejskiej, spowodowały zmiany krajobrazu kulturowego Polski. Z jednej strony nastąpiło otwarcie granic zachodniej Europy, co ułatwia mobilność przestrzenną polskich obywateli i ich kontakt z przedstawicielami innych narodów, z drugiej – Polska otworzyła
swoje granice dla cudzoziemców (przynajmniej z obszaru UE)6. Jak to ujmuje Wojciech Kalaga (2004: 6) „otwarcie granic
– także rozumianych metaforycznie – zaowocowało usankcjonowaniem czynnej obecności Innego”. Ewa Nowicka (2004:
127) podkreśla wynikającą z tego faktu jakościową zmianę sytuacji migracyjnej w Polsce – zwiększyła się wielokrotnie
liczba osób przyjeżdżających i wyjeżdżających z Polski, pojawiły się problemy związane z uchodźcami i cudzoziemcami
próbującymi nielegalnie przekraczać granicę Polski, która w 2004 roku stała się granicą Unii. Kolejnymi zjawiskami wymienianymi przez autorkę są: pojawienie się handlu bazarowego, otworzenie rynku pracy dla cudzoziemców, którzy stali
się trwałym elementem wielu miast polskich. Konkludując, Polska – wcześniej typowy kraj emigracyjny – pod koniec XX
wieku stała się krajem emigracyjno-imigracyjnym. Taka sytuacja wywołuje określone reakcje społeczne – od zachowań
afirmujących wielokulturowość po postawy ksenofobiczne7.
Przyjrzyjmy się więc, kto jest obiektem tych zachowań. Hanna Bojar (2000) podkreśla, że w Polsce można
obecnie wyróżnić około dwudziestu grup etnicznych, wyznaniowych i językowych, których przedstawiciele stanowią
łącznie około 5% populacji kraju8. Grupa wyznawców kościołów i religii nierzymskokatolickich w Polsce liczy łącznie
około 1 mln. osób9. Istotne jest, że powyższe zestawienia nie uwzględniają liczby mieszkających w Polsce Azjatów oraz
innych („nowych”, „imigranckich” mniejszości). Brak jest oficjalnych statystyk co do wielkości tych populacji. Dla przykładu liczbę Wietnamczyków, największej grupy imigracyjnej w Polsce, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje na ok. 40 tys. (Nowicka 2004: 127–128). Kolejną grupą, niezbyt liczną, ale coraz widoczniejszą, przynajmniej
w miastach, gdzie działają ośrodki dla uchodźców, są uchodźcy, wśród których dominują Czeczeni10.
6

Jak pokazuje Ewa Nowicka (2004) uzyskanie „swobody podróżowania za granicę” zarówno dla własnych obywateli, jak i cudzoziemców zostało uznane przez opinię publiczną za jedno z najważniejszych osiągnięć zmiany ustrojowej po 1989 roku w Polsce, zajmując
w sondażach OBOP trzecie, zaś w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej drugie miejsce wśród innych osiągnięć ostatniego
dziesięciolecia XX wieku.

7

Z przeprowadzonych przez OBOP w 2000 roku badań zatytułowanych Społeczeństwo polskie wobec uchodźców wynika, iż 25%
respondentów opowiada się za odesłaniem uchodźców do krajów, z których przyjechali, natomiast 15% przychyla się do stwierdzenia, iż należy im umożliwić osiedlenie się w Polsce (http://www.tns-global.pl/archive-report/id/411).

8

Jako najliczniejsze spośród żyjących aktualnie w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych można wymienić: Niemców (ok.
300–350 tys.), Ukraińców (ok. 200–300 tys.) i Białorusinów (ok. 200–230 tys.). Do uznania za odrębną grupę narodowo-etniczną dąży
też mniejszość Łemków, której liczebność wynosi około 50–60 tys. osób. Do najważniejszych spośród mniejszości etnicznych należą
Cyganie polscy (Romowie) – około 20–25 tys. osób, a także etniczne mniejszości regionalne: Kaszubi (ok. 370 tys.), Ślązacy (ok.
340 tys.) oraz Warmiacy i Mazurzy (ok. 20 tys.). Najmniejszą liczebnie mniejszością polską są Karaimi (ich grupa szacowana na 200
osób) – por. Bojar 2000. Natomiast według Spisu Powszechnego z 2002 roku jako Niemcy zadeklarowało się 147 094 osoby; liczbę
Ukraińców w Polsce Spis Powszechny określa na 27 172 osoby, zaś narodowość białoruską zadeklarowało 49 000, a język białoruski
jako domowy 40 700 osób. Dalej według Spisu Powszechnego, Ślązaków jest 172 682 osoby (Spis Powszechny, Warszawa 2002,
GUS).

9

Jako najliczniejsze Bojar (2000: 73) wymienia takie Kościoły i wyznania, jak: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (ok. 600 tys.
wyznawców), Świadkowie Jehowy (ok. 214 tys.), Kościół Ewangelicko-Augsburski (ok. 100 tys.), Starokatolicki i Katolicki Kościół
Mariawitów (ok. 80 tys.), wspólnoty zielonoświątkowe (ok. 33 tys.), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ok. 9 tys.), baptyści
(ok. 6 tys.), muzułmanie (ponad 5 tys.), Kościół Ewangelicko-Reformowany (ok. 4 tys.), wyznawcy judaizmu (ok. 3,5 tys.), metodyści (ponad 3 tys.), buddyści zen (ok. 2 tys.), staroobrzędowcy (filiponi), (ok. 1 tys.).

10

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w latach 1992–2003 o nadanie statusu uchodźcy wystąpiło w Polsce 37 127 osób,
zaś w latach 2003–2005 złożono 21 845 takich wniosków.
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Przyglądając się tym zestawieniom można stwierdzić, że Inni w Polsce (za wyjątkiem Podlasia i Opolszczyzny)
stanowią niewielką (dodatkowo jeszcze niezwykle zróżnicowaną wewnętrznie) grupę. Działania edukacyjne, społeczne
i kulturalne dla i o mniejszościach okazują się więc w większości przypadków albo pracą nad pamięcią (dotyczącą wieloetnicznego dziedzictwa Polski sprzed II wojny światowej), albo przejawem procesu demokratyzacji (uznawania praw
mniejszości), czy w końcu przygotowaniem na realną wielokulturowość Polski w zmieniającym się świecie i potencjalne
konflikty z tym związane.
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Pojęcia i ich zastosowanie w działaniach edukacyjnych
Przejdźmy od analizy podstawowych pojęć wykorzystywanych zarówno w dyskursie na temat edukacji, jak i stosowanych w ramach projektów edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych realizowanych w naszym kraju.
Popularne w ostatnim czasie – m.in. ze względu na wzrastającą liczbę organizacji i instytucji zainteresowanych
problematyką odmienności kulturowej oraz realizację w 2008 roku Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego – pojęcie
wielokulturowości (multiculturalism) opisuje stosunkowo nowe zjawisko w dotychczasowej historii stosunków pomiędzy grupami etnicznymi i narodami. Doprecyzowując ten termin, należy go odróżnić od wieloetniczności, która opisuje współistnienie
wielu grup etnicznych w ramach historycznych całości, np. Cesarstwa Rzymskiego czy Imperium Otomańskiego (Boski 2004:
108). Wieloetniczność ujmowana jako koegzystencja przedstawicieli różnych grup jest dopiero warunkiem wstępnym zaistnienia wielokulturowości rozumianej jako pojęcie obejmujące złożone zjawiska demograficzne, idee polityczne oraz działania
społeczne. Pojęcie wielokulturowości w dobie globalizacji jest w naukach społecznych modną i często (nad)używaną kategorią i podobnie jak inne eksploatowane pojęcia może stać się kategorią‑workiem, do którego wrzucane będą różne, często
sprzeczne zjawiska, dlatego należy uściślić jego znaczenie.
Sam termin „wielokulturowość” pojawił się po raz pierwszy pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w kanadyjskiej
debacie nad strukturą etniczną kraju. To właśnie Kanada, a także Australia, są przykładami krajów, które realizują projekt wielokulturowości jako istotny element polityki państwa (Boski 2004: 108–109).
Powracając do definicji wielokulturowości, w wąskim sensie oznacza ona zróżnicowanie (pluralizm) kulturowe, natomiast szersze rozumienie odnosi się do praktyk społecznych i politycznych. W wąskim rozumieniu wielokulturowość – za
Marianem Golką (1997: 54–55) – można określić jako „nominalne współistnienie na danym obszarze zróżnicowanych grup
autochtonicznych, etnicznych, regionalnych, rasowych, narodowych czy wyznaniowych, a także współwystępowanie różnorodnych elementów składowych systemu społeczno-polityczno-kulturowego na poziomie lokalnym, regionalnym, makroregionalnym i kontynentalnym”. Wspomniane wyżej szersze rozumienie tego pojęcia oznacza, iż wielokulturowość to coś
więcej aniżeli koegzystencja różnych kultur w ramach danej zbiorowości. To pewien projekt polityczny sprzęgnięty z praktyką
społeczną.
Wojciech Burszta (1998: 152) proponuje analizowanie pojęcia wielokulturowości na trzech poziomach: deskryptywnym, ideologicznym i politycznym. Pierwszy poziom oznacza zjawiska demograficzne, czyli wielość i zróżnicowanie populacji
danego społeczeństwa z powodu występowania przedstawicieli różnych kultur. Poziom ideologiczny to przyjmowanie wielokulturowości i budowanie na jej podstawie porządku normatywnego. Wreszcie poziom polityczny znajduje urzeczywistnienie,
gdy elementy z poziomu ideologicznego realizowane są w działaniach społecznych.
Podobnie wielokulturowość ujmuje Janusz Mucha (1999b: 42–43). Zdaniem tego autora pojęcie to można analizować na trzech poziomach. Pierwszy to poziom empirycznego stanu rzeczy, kolejny to poziom świadomości społecznej.
Ostatni poziom to system ideologiczny uznający dany stan rzeczy za odpowiedni (bądź nie) i podejmujący w związku z tym
działania praktyczne mające ów stan podtrzymać (bądź go zmienić).
W oczywisty sposób projekt wielokulturowości ma swoje ograniczenia. Kwestie zasadnicze dotyczą z jednej strony
aksjologicznego uzasadnienia wielokulturowości, a z drugiej – możliwości praktycznego zrealizowania tego projektu11. Jak
11

Cytowany przez Pawła Boskiego (2004: 109) kanadyjski badacz John W. Berry wylicza podstawowe zarzuty stawiane przez krytyków wielokulturowości. Wielokulturowość stanowi zagrożenie dla więzi integrujących szersze społeczeństwo. Ponadto jest to projekt bardzo kosztowny, fasadowy, skansenorodny i utrwalający hierarchiczny układ grup etnicznych. Szczególnie fasadowość, czyli
powierzchowność w celebrowaniu różnorodności, jest częstym zagrożeniem, gdyż skupia uwagę na zewnętrznych, egzotycznych
elementach kultury (kuchnie etniczne, tańce), pomijając głębsze treści, co może prowadzić do stereotypizacji konkretnej kultury
i jej przedstawicieli. W końcu w modelu wielokulturowym duże zagrożenie stanowi problem barier wewnątrz organizacji i instytucji
publicznych utrudniających awans przedstawicieli grup mniejszościowych. Przyglądając się tej krytyce, należy pamiętać, że ma ona,
podobnie jak wielokulturowość traktowana jako projekt, charakter ideologiczny.
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to określa Wojciech Kalaga (2004: 7), pod wpływem własnego rozpędu idea wielokulturowości nabrała w ostatnich
latach swoistej dwuznaczności. Po pierwsze, opisuje stan społeczny – współistnienie wielu kultur w obrębie jednego
społeczeństwa, co może powodować zamykanie się mniejszych społeczności w sferze własnych lokalności. Po drugie,
termin „wielokulturowość” określa celowe i świadome budowanie przez agendy państwowe społeczeństwa mozaikowego bardziej niż wspomaganie procesów homogenizacji (w tym wypadku mogą się również pojawić nieprzewidziane
efekty uboczne, jak wspominana wyżej fasadowość). Nie należy też zapominać o kryzysie modelu wielokulturowości,
jaki można od kilku lat obserwować na przykładzie Wielkiej Brytanii.
Analizując węższe, etniczne rozumienie wielokulturowości w polskim kontekście, za redaktorami książki U progu wielokulturowości (Kempny, Kapciak, Łodziński 1997: 8), można stwierdzić, iż: „Spory z wielokulturowością w sensie
etnicznym dotyczą głównie problemów pogodzenia zasady równości obywateli, tożsamości państwowej i identyfikacji etniczno-kulturowej mniejszości”. W Polsce próby wyznaczenia „właściwej miary” między tymi czynnikami zdominowane były – i są nadal – przez transformację ogólnospołeczną. Dlatego kształtowanie się równościowych postaw
wobec mniejszości jest zarazem formowaniem się nowego etosu obywatelskiego; akceptacja mniejszości przyczynia
się do oswajania wszelkiej „inności”. Przemiany te nie dotyczą tylko sfery społeczno-politycznej. Równie ważna jest
transformacja polskiej kultury. „Tradycyjna kultura polska traci powoli swoje centrum (hierarchię i autorytety) i przybiera
postać liberalno-ludyczną, dla której najważniejsza staje się swoboda wyrazu i lokalne więzi. Kultura polska, w sensie
opisowym, staje się coraz bardziej „spłaszczona, wielocentryczna i zregionalizowana” (Kempny, Kapciak, Łodziński
1997: 8). Tak więc to wielokulturowość w sensie etnicznym (czyli wieloetniczność) jest punktem wyjścia wielokulturowości, w szerszym, politycznym znaczeniu. Stosunek do mniejszości jest testem, papierkiem lakmusowym tolerancji
i pluralizmu grupy dominującej.
W odniesieniu do systemu edukacyjnego w Polsce wielokulturowość na poziomie politycznym polega na wprowadzaniu do szkół elementów edukacji wielokulturowej (multicultural education). Mamy tutaj do czynienia z dwiema
strategiami. Pierwsza to strategia edukacji dla mniejszości, czy inaczej edukacja mniejszości, czyli tworzenie warunków
do podtrzymywania tożsamości kulturowej przez mniejszości poprzez stworzenie warunków dla istnienia szkół i przedszkoli z językiem rodzimym mniejszości. Druga strategia polega na edukacji o mniejszościach, czyli wprowadzaniu programów nauczania, w których obecna jest problematyka dotycząca inności kulturowej, mniejszości. Właśnie realizacja
tej ostatniej strategii będzie głównym punktem analizy w niniejszym artykule.
Dochodzimy tutaj do kolejnego pojęcia – edukacji wielokulturowej (międzykulturowej, transkulturowej), którą
definiować można różnie, w zależności od wcześniej przyjętej definicji wielokulturowości (międzykulturowości, transkulturowości). Śledząc początki tego typu edukacji, można zauważyć, że już w okresie międzywojennym funkcjonowała
w USA koncepcja oświaty wielokulturowej (międzykulturowej). Jolanta Ambrozewicz-Jacobs (2004, 2003a) w swoich
pracach proponuje szerokie rozumienie edukacji wielokulturowej. To uczenie się radzenia sobie z kulturowymi różnicami
w społeczeństwie, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także promowanie tolerancji, wzajemnego
poszanowania, otwartości wobec jednostek i grup odmiennych kulturowo, etnicznie, narodowo czy religijnie, co w praktyce oznacza walkę z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji (etnicznej, rasowej, religijnej, gospodarczej, językowej i płciowej). Pojęciem tym określa się też kształtowanie zainteresowania nieznanymi kulturowo zjawiskami
oraz umiejętność odbierania ich jako elementu mogącego wzbogacić własną kulturę. Co ważne, tego typu edukacja ma
charakter emancypacyjny – to szeroki sposób włączania mniejszości w główne nurty kultury. Tak rozumiana edukacja
wielokulturowa wymaga stworzenia i promowania pożądanego społecznie modelu przygotowania nauczyciela, efektywnie realizującego wielokulturowe programy nauczania.
Interesujące nas zjawisko zróżnicowania, odmienności kulturowej oraz reakcji na nią ujmowane jest przez
badaczy i praktyków w kategoriach międzykulturowości, interkulturowości, a nauka sposobów radzenia sobie z tym
zróżnicowaniem, obok pojęcia edukacji wielokulturowej, określana jest jako edukacja międzykulturowa oraz edukacja
interkulturowa. Jerzy Nikitorowicz (red. 1995, 1999) podkreśla, że wielokulturowość jest faktem, rzeczywistością, w jakiej funkcjonujemy, natomiast międzykulturowość to zadanie i wyzwanie edukacji (edukacja winna w tym rozumieniu socjalizować jednostki do bycia „między” różnymi kulturami, systemami wartości). A zatem rola tak pojmowanej edukacji
to wdrażanie jednostek do „wchodzenia na pogranicza kulturowe, wzbudzanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych
takich jak: zdziwienie, odkrywanie, dialog, negocjacja, wymiana wartości, tolerancja” (Nikitorowicz 2001: 126) pomiędzy
różnymi kulturami, stylami życia, światopoglądami i systemami normatywnymi.
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Często jednak pojęcia wielokulturowości i międzykulturowości traktowane są jako synonimy. W praktyce, gdy
przyjrzeć się projektom edukacyjnym realizowanym w polskich szkołach, widać nachodzenie się tych kategorii oraz łączenie ich zarówno pod względem celów, sposobów realizacji, grupy odbiorców oraz realizatorów z takimi kategoriami
jak: edukacja regionalna i edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego12, edukacja praw człowieka13, edukacja rozwojowa14, edukacja dla tolerancji15, edukacja antydyskryminacyjna16.
Kolejne istotne pojęcie przywołane w tytule tej publikacji to tolerancja. Łaciński źródłosłów tego słowa tolero,
oznacza „wspierać”, „utrzymywać”, „chronić”, ale także „wytrzymywać”, „znosić” i „cierpieć” (Ambrosewicz-Jakobs
2004: 22). Sama ta kategoria, traktowania często jako oczywista, nie jest definiowana. Maria Ossowska podaje przykład
Johna Locke’a, który jej zdaniem „nie wglądał bliżej w pojęcie tolerancji, uważając sprawę za zrozumiałą samą przez
się” (Ossowska 1985: 183). Jacek Kurczewski (2002: 246) podkreśla (powołując się na angielskie, niemieckie i francuskie słownikowe i encyklopedyczne ujęcia tej kategorii), iż tolerancja w ścisłym sensie tego słowa oznacza cierpliwe
znoszenie nielubianego postępowania innych. Hanna Świda-Ziemba (2002: 157) podkreśla natomiast szerszą treść
tego terminu. Tolerancja to „nie tylko brak negatywnych reakcji behawioralnych na inność. Jest to również taki szacunek
dla odmienności, którego konsekwencją stają się: 1) uznanie równych praw w społeczeństwie dla tzw. innych, 2) brak
potępienia czy krytycznej niechęci wobec odmienności, 3) bezuprzedzeniowa gotowość współbytowania z odmiennymi
w bliższej czy dalszej komunikacji społecznej”. Analizując kategorię tolerancji, Iwona Jakubowska-Branicka (2002: 22)
łączy ją z kolei z szerszym zagadnieniem praw człowieka. W tym kontekście tolerancja oznacza „tyle co uszanowanie
praw innych i tak należy ją definiować”. Tak rozumiana tolerancja (jako pochodna praw człowieka) nie ma być „jakąkolwiek” tolerancją, „ale tolerancją bezpośrednio związaną z prawami i wolnościami posiadanymi przez innych”. Oznacza
równość prawa do życia bez względu na odmienność rasową i światopoglądową (prawo jednostki do wolności myśli,
sumienia i religii oraz wolność poglądów i wypowiedzi). A zatem tolerancja to „tolerowanie mniejszości, w tym sensie,
że musimy się pogodzić z faktem jej egzystencji”, nie ma ona więc nic wspólnego z akceptacją. Istotne w omawianej tu
książce (oraz innych pracach traktujących o tolerancji) jest odwołanie do prac Michaela Walzera, dla którego pojęcie to
oznacza stan umysłu lub jedną z możliwych postaw17.
Na potrzeby tego opracowania tolerancję zdefiniuję (za: Ambrozewicz-Jacobs 2004: 22–24) jako gotowość
jednostki do zaakceptowania praw każdego człowieka do bycia innym. Tolerancja oznacza szacunek dla opinii Innych
bez wydawania osądów. Tak więc tolerancja to aktywna postawa szacunku, akceptacji oraz doceniania różnorodności
kulturowej świata. Tak rozumiana tolerancja wyznacza ramy i zakres edukacji wielokulturowej. Edukacja wielokulturowa
posiada w sobie nie tylko komponent poznawczy ale też istotny składnik etyczny. Jak twierdzi Sławomir Łodziński (2005:
20), „problematyka mniejszości narodowych jest bowiem nie tylko problemem społecznym czy prawnym. Jest również
zagadnieniem etycznym, związanym z kwestią stosunku do „słabszego” i utrzymaniem różnorodności życia społecz12

Połączeniem edukacji regionalnej, edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego i edukacji wielokulturowej są m.in. projekt „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”, prowadzona przez Ośrodek Pogranicze Dziecięca Pracownia Kronik Sejnieńskich, a na skalę
ogólnopolską – programy: „Przywróćmy Pamięć” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego czy „Ślady przeszłości” Centrum
Edukacji Obywatelskiej.

13

Realizowana np. od 2002 roku przez Amnesty International Polska w ramach programu edukacyjnego REAP, czy Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

14

Realizowana m.in. przez Polską Akcję Humanitarną czy Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

15

Przykładami mogą być projekty lokalne realizowane w ramach Programu dla Tolerancji Fundacji im. Stefana Batorego czy wspólny
program Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce – „Pamięć dla Przyszłości”.

16

Tu można podać przykład działań edukacyjnych podejmowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, organizacje feministyczne (np. Ośka), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie „Jeden Świat”, wspomniane wyżej Amnesty International
Polska, Polską Akcję Humanitarną czy Stowarzyszenie Willa Decjusza.

17

Walzer tak szereguje możliwe postawy tolerancji: Pierwsza z postaw ma swoje źródło w tolerancji religijnej XVI i XVII wieku i polega
na zrezygnowanej akceptacji odmienności w imię zachowania pokoju społecznego. Druga to postawa biernej, łagodnej, życzliwej
obojętności wobec odmienności. Trzecia to pochodna moralnego stoicyzmu, wynikająca z pryncypialnego uznania, że obcy posiada
te same prawa, nawet jeżeli korzysta z tych praw w sposób przez nas nieakceptowany. Kolejna postawa to wyraz otwartości wobec
innych, ciekawość, gotowość do słuchania i uczenia się, szacunek. Piąta oznacza pełną afirmację odmienności. To entuzjastyczna
aprobata dla niej. Odmienność w tak definiowanej tolerancji tratowana jest jako kulturowa forma wyrażająca bogactwo świata.
Proponowane przez Jakubowską-Branicką rozumienie tolerancji mieści się w typie trzecim zaproponowanym przez Walzera (por.
Jakubowska-Branicka 2002: 23).
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nego. Ochrona ich praw, jak również innych grup mniejszościowych, rodzi pytanie o społeczeństwo, w którym żyjemy
i w jakim chcemy żyć, o zasady i środki, jakie powinniśmy stosować, aby było ono otwarte dla wszystkich”.

24

Wielokulturowość i tolerancja w praktyce – przykłady projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych z perspektywy ewaluatora
W tym miejscu skupię się na przedstawianiu wybranych przykładów działań, programów, projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, które bazują na kategoriach wielokulturowości i tolerancji. Poniżej przedstawione
obserwacje i wnioski opieram m.in. na ewaluacji końcowej wspólnotowego programu „Młodzież” w latach 2000–2006
(Narodowa Agencja Programu Młodzież)18, ewaluacji Programu dla Tolerancji (Fundacja im. Stefana Batorego)19, ewaluacji programu „Przywróćmy Pamięć” (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)20 oraz wnioskach z realizacji programu „Pamięć dla Przyszłości” (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”
w Polsce)21. Pomimo że wymienione tu programy i projekty różni zarówno to, kto je realizuje, miejsce realizacji (działania
międzynarodowe, ogólnopolskie, lokalne), formy działania, podejście do edukacji (edukacja formalna, edukacja pozaformalna), to tym, co łączy je wszystkie, obok wymienianego odniesienia do kategorii wielokulturowości i tolerancji, jest
także typ beneficjenta: dzieci i młodzież oraz dominujące narzędzie pracy, tj. projekt edukacyjny.
Definiowanie wielokulturowości przez badane organizacje
Warto zatrzymać się na chwilę nad tym, jak podmioty realizujące działania w obszarze wielokulturowości i tolerancji rozumieją te pojęcia, czy te kategorie są dla nich ważne (nie tylko w sferze deklaracji i składanych wniosków, ale
też podejmowanych działań).
Analizując wnioski z ewaluacji Programu dla Tolerancji22 (działania realizowane w I edycji programu przez
16 organizacji23 w okresie 2006–2007), widzimy kilka sposobów podchodzenia do interesujących nas kategorii.
W przypadku jednej z badanych organizacji mniejszościowych wielokulturowość to stan naturalny – współistnienie na jednym terenie (w tym wypadku Podlasiu) przedstawicieli różnych grup narodowościowych, religii i kultur.
Wielokulturowość to również dialog z innymi religiami, światopoglądami, kulturami (to ostatnie rozumienie pojawia się
też u tych organizacji, które mają kontakt z obecnymi w Polsce mniejszościami). Takie rozumienie wielokulturowości
(jako dialogu) wiąże się z traktowaniem jej jako narzędzia walki z uprzedzeniami i stereotypami24. Przez część organizacji
18

Ewaluację na zlecenie Narodowej Agencji Programu Młodzież w okresie luty–czerwiec 2007 prowadziło Stowarzyszenie Profilaktyki
Problemowej PROFIPRO.

19

Ewaluację na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego realizuje w okresie 2006–2009 Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury „Spotkania”.

20

Ewaluację kolejnych edycji Programu w latach 2006-2009 na zlecenie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego prowadził zespół
w składzie: S. Filas, M. Jewdokimow, J. Kania, T. Kasprzak, A. Walczak, B. Walczak.

21

We wszystkie te działania byłem, bądź jestem zaangażowany jako ewaluator zewnętrzny (dla Fundacji im. S. Batorego, Fundacji
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Narodowej Agencji Programu Młodzież), ewaluator wewnętrzny (Stowarzyszenie dla Edukacji
i Kultury „Spotkania”) lub koordynator programu (Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce).

22

Celem Programu dla Tolerancji „To, co wspólne/ to, co różne” jest prowadzenie i wspieranie działań, które przyczyniają się do „kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do „rozbrajania” uprzedzeń i stereotypów”. Program prowadzony jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz
Stowarzyszeniem Dla Edukacji i Kultury „Spotkania”. Jest on finansowany ze środków Fundacji Forda. Poniższe wnioski opieram
na niepublikowanym raporcie: Raport z badań ewaluacyjnych projektów dotowanych w pierwszej edycji Programu dla Tolerancji (T.
Kasprzak, M. Jewdokimow, B. Walczak).

23

Były to: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę serce” (Łódź), Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza (Zgierz), Klub Ekologiczny UNESCO (Piaski), Stowarzyszenie „Olszówka” (Bielsko Biała, Krosno), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku (Białystok),
Villa Sokrates (Krynki), Stowarzyszenie „Tutaj Teraz” (Siedlce), Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne „Bieszczady” (Ustrzyki Dolne),
Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia (Pińczów), Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice” (Myślenice), Białoruskie Zrzeszenie Studentów
(Narewka, powiat hajnowski), Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia” (Kielce), Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne (Siemiatycze), Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (Lublin, Korczmin), Fundacja Civis Polonus (Sokołów Podlaski) i Stowarzyszenie
Kulturalno-Artystyczne „RITA BAUM” (Wrocław).

24

Tak to ujmuje lider projektu w jednej z miejscowości na Podkarpaciu: „Warto wspominać wielonarodową Polskę i przyczyniać się
w ten sposób do ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów. Warto dążyć do tego, by
w miejsce stereotypów mogły pojawić się autentyczne zrozumienie i szacunek dla inności”.
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wielokulturowość traktowana jest jako upamiętnianie nieobecnych (w szczególności Żydów) w konkretnych miejscowościach oraz jako najszersza współpraca z obecnie żyjącymi Żydami w Polsce i za granicą (co łączy się z rozumieniem
wielokulturowości jako dialogu). Działanie w obszarze wielokulturowości często oznacza z kolei upamiętnienie wielokulturowej historii (głównie żydowskiej, białoruskiej, niemieckiej) oraz współczesnej kultury (głównie białoruskiej). Rekonstruując definicje wielokulturowości przyjmowane przez organizacje, należy podkreślić także rozumienie tej kategorii
w kontekście praw obywatelskich i szerzej – praw człowieka. Praktycznie wszystkie organizacje waloryzowały wielokulturowe tradycje, korzenie miejscowości, w których działały – stąd projekty upamiętniania, przypominania, odkrywania,
porządkowania materialnych i niematerialnych pozostałości tego stanu rzeczy. W tym dyskursie wielokulturowości pojawia się wątek traktowania wielokulturowości jako zasobu, waloru. Zawężając to rozumienie, przez część organizacji
wielokulturowość jest rozumiana jako atrakcja turystyczna (w założeniach organizatorów odnowiony cmentarz żydowski
będzie przyciągał nowych turystów do danej miejscowości).
Tak rozumiane kategorie przekładały się na podejmowane działania. Analizując rodzaje aktywności podejmowane w ramach omawianych projektów przez badane organizacje, można roboczo wyróżnić cztery typy działań:
1. rewitalizacyjno-porządkujące: nastawione głównie na uporządkowanie lub odrestaurowanie jakiegoś materialnego
śladu wielokulturowej historii miejscowości, np. kirkutu;
2. praca nad pamięcią – oral history: obejmujące zbieranie informacji na temat wielokulturowej historii miejscowości –
głównie w formie wywiadów z osobami starszymi; następnym etapem jest przygotowanie na przykład map pamięci
na podstawie zebranych informacji i wspomnień;
3. festynowo-przeglądowe: koncentrujące się na zorganizowaniu wydarzenia (np. festynu lub przeglądu filmów), w ramach którego uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką wielokulturowości i/lub tolerancji;
4. warsztatowe: jest to typ działań pomocniczych w stosunku do trzech pozostałych typów; skupia się na przeprowadzeniu warsztatów, których głównym celem jest poznanie przez uczestników zagadnień związanych z wielokulturowością i/lub tolerancją lub narzędzi służących do na przykład przeprowadzania wywiadów w ramach typu oral
history.
Natomiast odpowiadając na pytanie, jakiego typu działania zostały podjęte wobec określonej grupy beneficjentów
projektów, jak zostali oni dobrani i zdefiniowani przez organizatorów, można wykorzystać typologię, która pokazuje relacje
pomiędzy działaniami, beneficjentami oraz społecznością lokalną. W ramach badań wyróżniliśmy trzy typy podejść:
• podejście częściowe: beneficjenci stanowią część społeczności lokalnej, np. projekt angażuje młodzież do przeprowadzania wywiadów, warsztaty odbywają się dla wybranej grupy uczniów ze szkoły;
• podejście całościowe: beneficjenci pokrywają się z całą społecznością lokalną – projekt zorientowany jest na całą społeczność lokalną, np. wieszanie tabliczek informujących o historii budynków;
• podejście rozbieżne: istotnymi odbiorcami projektu mają być osoby spoza społeczności lokalnej, np. szlaki turystyczne,
mapy miasta publikowane w Internecie, zapraszanie osób z innych środowisk25. Takie działania to przykład wydelegowania rezultatów projektów poza społeczność lokalną. Jednak z drugiej strony można na nie spojrzeć jak na promocję
miasta. W takim ujęciu są to działania skierowane na zewnątrz w perspektywie krótkofalowej i do wewnątrz w perspektywie długofalowej (poprzez promocję miasta zmieniają się konteksty ekonomiczne, społeczne i kulturowe).
Podobne wnioski co do typu aktywności płyną z badania ogólnopolskiego programu „Przywróćmy Pamięć” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego26. W roku szkolnym 2008/2009 realizowana jest czwarta edycja tego programu.
Zatrzymajmy się na chwilę na wnioskach z ewaluacji edycji II i III.
W ramach ewaluacji II edycji w roku szkolnym 2006/2007 spośród ponad 80 realizowanych lokalnych projektów

25

Nie oznacza to oczywiście, że projekty wyłączają przedstawicieli społeczności lokalnej jako odbiorców. Umieszczanie mapy w Internecie w przypadku niektórych projektów podyktowane było ograniczonymi środkami na publikację.

26

Celem tego programu jest: kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i budowanie związku z „małą ojczyzną” w oparciu
o wielokulturowe dziedzictwo, innowacyjne łączenie elementów edukacji o Holokauście i edukacji wielokulturowej w budowaniu
poczucia tożsamości młodzieży oraz wzmacnianiu jej postaw obywatelskich, przygotowanie młodzieży do podejmowania działań
nastawionych na budowanie społeczności lokalnej (community building) – angażowanie różnych grup społecznych w odkrywanie
wielokulturowego dziedzictwa, przywrócenie godności cmentarzom żydowskim i innym obiektom dziedzictwa żydowskiego, uczenie
i nauczanie postaw otwartości, tolerancji.
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uczniowskich w całej Polsce badacze wyodrębnili następujące typy27:
• projekty „folklorystyczne”: to typ projektów stosunkowo często występujących w ramach programu. Można powiedzieć, że elementy tego typu pojawiają się w początkowych fazach prowadzenia projektu w większości zaangażowanych grup, w szczególności na etapie „oswajania się” z tematem projektu. Typ „folklorystyczny” przejawia się
w próbach odtwarzania w postaci przedstawień, inscenizacji elementów potocznie kojarzonych z tradycją żydowską (szabasowych kolacji, przedstawień nawiązujących do Skrzypka na dachu) czy przygotowywania potraw żydowskich. Tego typu działania przybliżają młodzieży tematykę, która jest często kompletnie nieznana, egzotyczna
i dają szansę na późniejsze zgłębianie tradycji i kultury żydowskiej. Można stwierdzić, że ten typ projektów dominował (pod względem ilościowym) w projektach realizowanych w szkołach gimnazjalnych i podstawowych biorących
udział w programie, co przez samych realizatorów uzasadniane jest właśnie wiekiem młodzieży;
• projekty „badawcze”: tak można określić działania, w których młodzież, wykorzystując elementy oral history, przeprowadzała wywiady z seniorami, świadkami historii, dokumentowała materialne ślady przeszłości, poszukiwała
w archiwach, bibliotekach, Internecie informacji na temat wielokulturowej historii swojej miejscowości, regionu.
Podobnie jak wcześniejszy typ także ten był bardzo popularny wśród uczestników programu. Dla młodzieży był
pociągający ze względu na swój wymiar detektywistyczno-eksploracyjny, a z punktu widzenia dydaktycznego (samodzielne zdobywanie wiedzy) był ceniony przez wielu nauczycieli;
• projekty „rewitalizacyjne”: to typy aktywności nakierowane na „zaopiekowanie się”, renowację materialnych pozostałości kultury żydowskiej. Uczniowie w projektach tego typu porządkowali, ogradzali, roztaczali „opiekę” nad z reguły zapomnianymi i zdewastowanymi cmentarzami żydowskimi. Tego typu projekty były szczególnie promowane
przez organizatorów, czyli Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, z racji celów statutowych organizacji;
• projekty „promocyjne”: tak określić można projekty, które zmierzały do odkrywania/kreowania dzięki pozostałościom wielokulturowej tradycji danej miejscowości jej walorów turystycznych. To typ myślenia o synagogach, cmentarzach jako o potencjalnych atrakcjach turystycznych, atutach danej miejscowości. W ramach tego typu projektów
przygotowywano szlaki turystyczne prowadzące do konkretnych obiektów.
Natomiast w III edycji programu, która odbyła się w zeszłym roku szkolnym uczestniczyły 143 podmioty (głównie
szkoły oraz kilka organizacji pozarządowych)28. Bazując na wnioskach i doświadczeniach z poprzednich edycji programu, w tej edycji realizatorzy stworzyli cztery ścieżki metodyczne dla młodzieży uczestniczącej w programie. Pierwsza
ścieżka „usłyszmy historię” była propozycją projektów typu historia mówiona (oral history). Druga ścieżka „uczymy się
od siebie nawzajem” bazowała na edukacji rówieśniczej. Trzecia ścieżka „młodzi liderzy regionów” skupiała się na działaniach obywatelskich na rzecz promocji miejscowości. Czwarta ścieżka „pamięć w sztuce” bazowała na działalności
artystycznej jako narzędziu prowadzenia dialogu społecznego.
Analizując wyniki programu, można dostrzec, że elementem obecnym najczęściej w realizowanych przez szkoły projektach były działania artystyczne (podobnie zresztą jak w poprzednich latach), czyli np. poznanie kuchni, muzyki,
cyklu życia społeczności żydowskich, sztuki, obyczajów itp. poprzez organizowanie konkursów plastycznych, zajęć kulinarnych, oglądanie filmów oraz opieka nad cmentarzem. Równie często spotykane są publikacje, np. prace monograficzne na temat mniejszości żydowskiej w danej miejscowości. Następnym popularnym elementem były seminaria, warsztaty i wykłady oraz wycieczki tematyczne, np. do obozów w Oświęcimiu. W kilkunastu projektach występuje element
edukacji rówieśniczej, np. wystawa przeznaczona dla szerszego grona uczniów, gdzie uczniowie są oprowadzani po
wystawie przez przeszkolonych kolegów – autorów projektu, ponadto projekty oparte na historii mówionej, np. wywiady
z osobami pochodzenia żydowskiego – spisanie ich wspomnień. Mniej popularnymi elementami projektów były: miejsca
pamięci, np. poznawanie miejsc związanych z kulturą żydowską; młodzi liderzy regionu. Najrzadszymi elementami były:
prowadzenie badań i wymiana międzynarodowa – każdy obecny w tylko jednym projekcie.
Wykorzystując powyższą terminologię, można powiedzieć, że projekty szkolne realizowane od 2002 roku w ra-
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Wnioski na podstawie niepublikowanego raportu Ewaluacja programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” 2006/2007 (T. Kasprzak,
M. Jewdokimow).

28

Wnioski na podstawie niepublikowanego raportu Raport ewaluacyjny programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć” 2007/2008
(T. Kasprzak, M. Jewdokimow).
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mach innego programu – „Pamięć dla Przyszłości”29 wykazują podobne cechy, jak opisane działania w ramach programów Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Także w tym programie w podejmowanych formach aktywności pojawiają się działania artystyczne (przygotowanie scenariusza filmowego, spektaklu
teatralnego, eseju), działania porządkująco-rewitalizacyjne (opieka nad cmentarzem), projekty warsztatowe, festynowo
-przeglądowe oraz projekty typu oral history. Z racji specyfiki programu (możliwości bezpośredniego kontaktu uczniów
ze świadkami historii, czyli ocalonymi z Holokaustu dziećmi żydowskimi oraz Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata,
a z drugiej strony promowania w ramach programu obchodów w polskich szkołach Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości), dominują projekty typu oral history oraz projekty skupiające się na obchodach (festynowo-przeglądowe).
Na koniec kilka słów o programie, który ze względu na swoją skalę (program międzynarodowy), budżet i liczbę
zrealizowanych projektów jest największym w Polsce przedsięwzięciem30, które w swoich założeniach odnosi się do
wielokulturowości i tolerancji – o realizowanym w latach 2000–2006 wspólnotowym programie „Młodzież” (w okresie
programowania 2007–2013 kontynuowanym jako program „Młodzież w działaniu”)31. Szczególnie dotyczy to dwóch
pierwszych akcji, tj. „Wymiany międzynarodowe” i „Wolontariat europejski”. W wypadku wolontariatu europejskiego,
w ramach którego polscy wolontariusze wyjeżdżali na kilka miesięcy za granicę, a do Polski przyjeżdżali wolontariusze
z innych krajów i realizowali na miejscu własne projekty, ważny odnotowany efekt to „oswajanie inności” w społecznościach lokalnych, w których działali zagraniczni wolontariusze. W dłuższym odcinku czasowym następował regularny, intensywny kontakt międzykulturowy pomiędzy przyjeżdżającymi z całej Europy wolontariuszami a mieszkańcami
często małych miejscowości, w których wolontariusze ci prowadzili działania, w większości przypadków nastawione
na tę konkretną społeczność lokalną (np. praca z dziećmi w świetlicach, nauka języka, prace konserwacyjne). Jednak
najbardziej widoczny efekt dotyczy samych wolontariuszy (wymiar indywidualny). Z badań ewaluacyjnych wynika, że
program „Młodzież” był oceniany jako ważne, ułatwiające wchodzenie w dorosłość i nabywanie kompetencji społecznych, wydarzenie w życiu osób, które w nim uczestniczyły.
Wnioski
Podsumowując, można stwierdzić, że pomimo obecności i wciąż wzrastającej liczby programów na temat
tolerancji i wielokulturowości, pod względem zasięgu, liczby realizatorów, beneficjentów i długości trwania są to w większości działania niesystemowe, krótkotrwałe, często akcyjne, ograniczone terytorialnie i budżetowo. Jako zasadnicze
przeszkody są wskazywane: nietraktowanie tej problematyki jako pierwszoplanowej przez decydentów (czy wręcz niechęć, jak to miało miejsce w okresie sprawowania urzędu ministra edukacji przez Romana Giertycha, a potem Ryszarda
Legutkę). Wiąże się z tym problem niechęci czy obaw dyrekcji szkół i nauczycieli względem „wpuszczania do szkół”
przedstawicieli organizacji pozarządowych z ich własnymi projektami, a są to główni, obok nauczycieli, realizatorzy edukacji poświęconej tolerancji i wielokulturowości.
Tak jak wspomniano wcześniej, w sytuacji niewielkiego zainteresowana administracji publicznej32, to właśnie
organizacje pozarządowe są pierwszoplanowym aktorem upowszechniającym wiedzę i edukację o mniejszościach i dla
29

Zasadnicze cele Programu to: działania edukacyjne w celu zachowania pamięci o Holokauście, wspierania edukacji na rzecz zapobiegania przejawom antysemityzmu, rasizmu i nietolerancji, wspierana edukacji na rzecz praw człowieka, tolerancji i wielokulturowego społeczeństwa otwartego, nauczania o kulturze i historii Żydów polskich oraz stosunkach polsko-żydowskich. Ponadto celem
działań jest przygotowanie szkół i środowiska lokalnego do obchodów w Polsce Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu
Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. Co roku w programie uczestniczy ok. 50 szkół z całej Polski.

30

W zadania prowadzone w ramach pięciu akcji programu zaangażowanych było ponad 5000 podmiotów działających w różnych
środowiskach lokalnych.

31

Wnioski na podstawie niepublikowanego raportu Raport z ewaluacji końcowej Programu Młodzież 2000–2006 (T. Kasprzak,
M. Jewdokimow, P. Sadura, A. Sińczuch, M. Sińczuch, M. Sochocki).

32

Oczywiście jest to pewne uogólnienie. Na poziomie ogólnopolskim Narodowege Centrum Kultury, muzea (szczególnie muzea
w miejscach pamięci), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych), Instytut Pamięci Narodowej (Biura Edukacji Publicznej) czy wspominany Centralny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli podemują działania na rzecz mniejszości i edukacji o nich. Ale są to raczej wyjątki. Nie można też zapominać o uczelniach, a w szczególności tych, które prowadzą jednostki poświęcone problemowi odmienności kulturowej i edukacji w tym obszarze
(przykładem może być Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie czy Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej).
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mniejszości. Ma to swoje istotne ograniczenia: niepewność finansowania i zależność od środków zewnętrznych, często
brak systemowego podejścia, nakładanie się działań, obejmowanie nimi tylko wybranych lokalizacji. Plusem jest natomiast zaangażowanie i w większości wypadków wysokie kompetencje realizatorów oraz innowacyjność podejść.
Z drugiej strony w ramach rozszerzania się procesu decentralizacji i regionalizacji wzrasta też rola administracji
terytorialnej (szczególnie na obszarach takich jak Opolszczyzna czy Podlasie, gdzie skupiona jest większość placówek
realizujących edukację dla mniejszości). Nie można też zapominać, że szkolnictwo do poziomu szkół średnich leży w gestii samorządów terytorialnych. Dlatego stosunek nie tylko dyrektorów szkół, ale też urzędników w urzędach gminnych,
miejskich i powiatowych, ma wpływ na realizację inicjatyw w szkołach.
Przyglądając się natomiast konkretnym działaniom na podstawie wyrywkowych badań ewaluacyjnych, należy
podkreślić, że choć ograniczone (także samą formułą projektu, który w swoim założeniu jest raczej konkretnym, na
ogół krótkotrwałym procesem), mają one bardzo istotny walor. W większości wypadków, obok „pracy nad pamięcią”
w wymiarze lokalnym, są bowiem okazją do pierwszego kontaktu międzykulturowego dla swoich beneficjentów, którymi
w zdecydowanej większości są dzieci i młodzież. Ponadto, pomimo faktu, że często deklaracje otwartości przybierają
formę tolerancji fasadowej (Świda-Ziemba 2002: 157-207), to jak podkreśla Barbara Weigl, stereotypowe obrazy Innych,
które bez szczególnych oddziaływań zewnętrznych cechują się znaczną stałością, mogą ulegać powolnym, ale trwałym
zmianom dzięki m.in. działaniom edukacyjnym (Weigl 2008: 100). Jest to optymistyczny wniosek pokazujący sensowność i wagę programów z obszaru tolerancji i wielokulturowości.
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Dylematy i wyzwania (nie tylko polskie, nie tylko białostockie)
związane z wielokulturowością
Pojęcie wielokulturowości ma dwa podstawowe znaczenia, które bynajmniej nie są wobec siebie rozłączne. Pierwsze odwołuje się do dociekań antropologicznych i wiąże się ze stwierdzeniem faktu różnorodności kulturowej. Wiek XX przyniósł w antropologii zmianę paradygmatu myślenia o kulturze „innych”. To nowe stanowisko wiązało się często z przyjęciem
jakiejś formy relatywizmu kulturowego. Mógł on przybierać postać od neutralnego skonstatowania faktu istnienia różnych
wariantów kulturowych, aż po stwierdzenie, że wszystkie kultury są równe. Oba sformułowania zostały włączone w sferę
polityczną na przełomie lat 60. i 70. w formule polityki wielokulturowości (mutliculturalism). I również w tym nowym kontekście wielokulturowość ma swoją umiarkowaną i bardziej radykalną formułę. Wersja „miękka” wielokulturowości wyklucza
możliwość dyskryminowania mniejszości w obrębie państwa i wykazuje tolerancję wobec im właściwych obyczajów czy
norm. Ale tolerancja ta nie jest bezwzględna, zakłada bowiem niesprzeczność tych norm z warunkami liberalnej demokracji.
Jak określa ją A. Szahaj: „Akceptuje się różnice i odmienności, uważając, iż są one cenne, albowiem mogą przyczynić się
do realizacji jakichś preferowanych wartości i celów: wzajemnego uczenia się, możliwej rewizji swojego stanowiska, większej
wielobarwności życia, szerszego zakresu wyboru, (…) nie uważa się jednak, że wszystkie różnice są godne akceptacji, ani też
nie wyrzeka się przekonania o wyższości pewnych przekonań, które się samemu żywi, nad przekonaniami innymi” (Szahaj
2004: 149). Druga wersja – bardziej radykalna i związana z większą dozą krytyki – zakłada bezwarunkowo równość kultur, a co
za tym idzie rewizję dotychczasowych kanonów i hierarchii wartości. Niekiedy nazywa się ją „polityką różnicy”, gdyż prowadzi
ona do multiplikacji różnic kulturowych i podkreślania tego, co różni grupy, od tego, co je łączy. Zwłaszcza ta druga forma
multikulturalizmu spotyka się z coraz bardziej widoczną krytyką. Zwraca się szczególną uwagę na procesy „bałkanizacji”, tzn.
nasilenia się separatystycznych dążeń poszczególnych grup, jak również na fakt, że członkowie społeczeństw wielokulturowych utożsamiają się raczej z własną kulturą, a nie z kulturą kraju przyjmującego (np. z amerykańskością). Problemem staje
się więc to, co łączy poszczególnych ludzi, grupy w obrębie jednego społeczeństwa. Jak to określił jeden z współtwórców
polityki wielokulturowej w Wielkiej Brytanii Ted Hantle: „Pozwoliliśmy, by poszczególne grupy narodowościowe zaczęły prowadzić równoległe życia prawie bez kontaktu z główną społecznością” (Pszczółkowska 2006)1.
Każdy kraj ze względu na swoją specyfikę posiada odrębny sposób prowadzenia polityki wielokulturowości. Spośród wielu koncepcji mulitukulturalizmu jedną z najbardziej znanych i mających wpływ na praktykę polityków (głównie w Kanadzie i w USA) jest formuła wielokulturowości kanadyjskiego filozofa Willa Kymlicka. Podkreśla on, że polityka multikulturalizmu (czy też jak czasami nazywa ją polietniczności) ma na celu raczej integrację społeczną niż separatyzm, daje wszystkim
poczucie uczestniczenia w większej całości, którą łączą instytucje państwa demokracji liberalnej. W. Kymlicka wymienia
następujące elementy polityki wielokulturowości (za: Szahaj 2004: 33):
1. uprzywilejowanie mniejszości w procedurach kwalifikacyjnych (affirmative action);
2. gwarancja miejsc we władzach ustawodawczych;
3. rewizja programów historii i literatury;
4. elastyczne godziny pracy ze względu na święta;
5. tolerancja w sprawie ubioru;
6. edukacyjne programy antyrasistowskie;
7. zasady ochrony przed uwagami rasistowskimi i innymi;
8. trening multikulturowy dla policji i służby zdrowia;
9. regulacje dotyczące stereotypów etnicznych w mediach;
10. przeznaczanie funduszy przez państwo na festiwale etniczne i programy studiów etnicznych;
11. program pomocy dla analfabetów w nauczaniu pisania i czytania najpierw we własnym rodzimym języku;
12. dwujęzyczna edukacja dzieci;
13. szkoły dla dzieci czarnych, które nie dają sobie rady w zwykłych szkołach.
1

W USA ten typ polityki multikulturowej nosi nazwę salad bowl: półmisek z sałatkami, które leżą obok siebie, nie ulegając zmieszaniu czy połączeniu. Procesy „bałkanizacji” w Stanach Zjednoczonych określane są również jako przejście od melting pot do boiling
pot, co zwraca uwagę na negatywne konsekwencje tego procesu, tj. zaostrzenie się konfliktów międzygrupowych.
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Większość z wymienionych punktów nie wydaje się być kontrowersyjna, ale niekiedy to tylko pozory. Przykładowo można by było wspomnieć o tolerancji wobec odmiennego ubioru. Kilka lat temu w prasie brytyjskiej pojawiła
się bardzo ciekawa dyskusja na temat nikabu2 noszonego przez muzułmańskiego kobiety. Okazało się, że noszenie tego
elementu stroju (a stało się ono relatywnie bardziej popularne po zamachach z 11.09.2001) stało się problem, dla niektórych Brytyjczyków. Zasłony i chusty stały się również ważnym politycznie tematem, kiedy w październiku 2007 były minister
spraw zagranicznych Jack Straw powiedział, że „utrudniają one stosunki w społeczeństwie”, a następnie premier Tony Blair
nazwał pełną zasłonę twarzy – nikab – „oznaką separowania się” (za portalem: www.wiadomosci24.pl). Nie wprowadzono
zakazu (jak zrobiono to we Francji3), ale dyskusja ta pokazała, że wielokulturowość generuje również problemy nawet
w tak codziennych sprawach jak ubiór. Również, wydawałoby się, dobra idea dwujęzycznej edukacji dzieci okazuje
się niekiedy w praktyce dość kontrowersyjna i odrzucana nawet przez samych potencjalnych beneficjentów4. Najwięcej wątpliwości i dylematów wiążących się z polityką wielokulturowości oscyluje wokół problemu pogodzenia liberalnych zasad funkcjonowania państwa z wartościami, które są z nimi sprzeczne, np. nierówny status kobiet w islamie, cliterodectomia, aranżacja małżeństw, zabójstwa czy gwałty honorowe. Coraz częściej widoczne jest napięcie pomiędzy pewnymi elementami kultur pozaeuropejskich a zasadami państwa liberalnego, w którym to jednostka jest najważniejszym podmiotem a nie grupa, jak również wyraźnie oddziela się sferę polityczną od sfery religijnoświatopoglądowej.
Jednym ze słabych punktów mutlikulturalizmu wskazywanym przez niektórych amerykańskich badaczy jest założenie, że wszystkie różnice kulturowe podlegają zasadom racjonalnej dyskusji (zakładamy w niej wzajemny szacunek
dla odmiennych tradycji i kultur). Nie zawsze jednak jest taka wola dyskusji (a więc i zgody na potencjalny kompromis)
z obu stron. Poza tym zasady racjonalności należą do europejskiego sposobu myślenia, jest to więc bardzo etnocentryczna perspektywa, a nie uniwersalna zasada leżąca u podstaw każdej kultury. Jak stwierdza A. Gutman: „Wzajemny
szacunek wymaga szeroko zakreślonej woli i zdolności wypowiadania naszych różnic poglądowych, bronienia ich przed
ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, dostrzegania różnicy pomiędzy konfliktem godnym i niegodnym szacunku oraz
otwarcia się na zmianę naszego sposobu myślenia wobec rozumnie przeprowadzonej krytyki. Moralna obietnica multikulturalizmu polega na ćwiczeniu tych właśnie cnót prowadzenia dyskusji” (za: Kołodziejczyk 1999: 64). Takie założenia
mogą być negowane przez przedstawicieli innych kultur. D. Kołodziejczyk w przekonywujący sposób przedstawia tę
sytuację na przykładzie wydania fatwy (a więc wyroku śmierci) na S. Rushdiego, autora „Szatańskich wersetów” (Kołodziejczyk 1999).
W Polsce – przynajmniej jak na razie – takich kontrowersji i dylematów nie ma. Oczywiście wynika to z dość
dużej jednolitości narodowej naszego kraju. Jednak hasło wielokulturowości pojawia się od 20 lat w wielu programach
edukacyjnych i projektach. Warto więc przyjrzeć się specyfice polskiego dyskursu o wielokulturowości. Moim zdaniem
widoczne są trzy podstawowe płaszczyzny mówienia o wielokulturowości.
Pierwsza z nich dotyczy przeszłej wielokulturowości i odkrywania w polskich miastach czy wsiach dawnego
zróżnicowania kulturowego (narodowego). Do tej pory najwięcej uwagi poświęca się Żydom. Wiąże się to z pewnością
z czymś, co obrazowo nazwał Martin Pollack (2008), a mianowicie z „bólami fantomowymi”. Dla młodego pokolenia
informacje o żydowskiej przeszłości ich miejscowości są czasami traktowane z największym zdumieniem. Wiele naszych miast i miasteczek pozbawionych jest bowiem realnych zabytków, pozostałości po ogromnych liczebnie gminach
żydowskich rozproszonych po całej Polsce. Najczęściej w przestrzeni miast czy wsi pozostały tylko kirkuty, stare i zaniedbane cmentarze żydowskie, które dla większości mieszkańców jawią się raczej jako miejsce spacerów, „skrótów”
do innych miejsc, czy miejsce potajemnych schadzek niż miejsc ważnych, bo związanych z lokalną historią. Nieprzypadkowo bardzo wiele projektów edukacyjnych poruszających się w tym temacie związanych jest właśnie z lokalnym
cmentarzem żydowskim. Drugą przyczyną braku wiedzy wśród młodego pokolenia jest specyfika tematu żydowskiego,
który w okresie powojennym był traktowany albo instrumentalnie (zwłaszcza w dyskursie politycznym), albo stanowił
2

Jest to chusta zasłaniająca włosy i twarz.

3

Zakaz ten dotyczy nie tylko chust islamskich, ale również dużych krzyży, żydowskich kip oraz turbanów Sikhów. Politycy w dyskusjach powoływali się na ideał laickiego państwa francuskiego.

4

Znana jest sprawa pilotażowego programu wprowadzonego w dwóch amerykańskich stanach: Kalifornia i Nowy Jork. Okazało się,
że dzieci uczestniczące w programach dwujęzycznej edukacji nabywały później kompetencje w nowym języku i przez to osiągały
gorsze wyniki w szkole. W 1997 roku w czasie referendum w tej sprawie w Kalifornii odrzucono więc ten projekt, i to głosami samych
zainteresowanych (Szachaj 2004).
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temat tabu, wynikający bardzo często z niechęci do wspominania tego, co działo się w czasie Zagłady. Jednak mówienie o „żydowskiej” przeszłości naszych miast, miasteczek czy wsi jest dość charakterystyczne. Dominują w nim
projekty, które można by nazwać „sentymentalnymi”. Reaktywowana pamięć o Żydach jest pamięcią zazwyczaj dobrą,
pozytywną, często idealizującą przeszłość. Zapewne jest to kwestia czasu, kiedy pojawią się projekty, w których będą
zadawane znacznie trudniejsze pytania: o przyczyny obojętności większości Polaków wobec Zagłady czy o powojenny
antysemityzm.
Druga płaszczyzna dotyczy mniejszości, które są w Polsce od dawna. Są to autochtoniczne grupy zamieszkujące państwo polskie nieraz od początku istnienia jego państwowości. W przypadku Podlasia jest to ten rodzaj wielokulturowości, który w jakimś stopniu wypracowuje „markę” naszego regionu, mającą przykuwać uwagę turystów
i sprawiać, że jest on postrzegany jako „Polska egzotyczna”5. Nie chcąc bagatelizować problemów relacji pomiędzy
mniejszością a większością, należy jednak podkreślić, że brak na tej płaszczyźnie silnych napięć i sporów. W badaniach
socjologów podkreśla się brak świadomości różnic kulturowych na tym obszarze, zwłaszcza w życiu codziennym. Zróżnicowanie kulturowe widać jedynie w kontekście religii, związanego z nią kalendarza czy sposobu obchodzenia świąt
(Sadowski 1995: 192). Wynika to zapewne ze specyfiki przystosowania się mniejszości takich jak białoruska, rosyjska
czy ukraińska6 do warunków koegzystencji z polską większością. Socjologowie (za jednym z amerykańskich teoretyków,
E. Parkiem) nazywają ten typ przystosowania akomodacją7. A. Sadowski, analizując ten typ współżycia, podkreśla, że
jest on realizowany na przykład poprzez unikanie w kontaktach tych spraw, które różnicują i powodują antagonizmy,
oraz eksponowanie tych wartości, które można uznać za wspólne (np. wynikające z zamieszkiwania na jednym terenie)
(Sadowski 1995: 218). W warunkach Białostocczyzny relacje tego typu funkcjonują w sposób widoczny na zasadzie
przejścia z przestrzeni domowej (prywatnej, etnicznej) w przestrzeń publiczną (z kulturą dominującą). Może więc ktoś
mówić „po swojemu” z domownikami przy obiedzie, ale kiedy wsiada do autobusu jadącego do Białegostoku „przestawia się” już na język polski. Kultywowanie i propagowanie wielokulturowości może więc w takich warunkach nie spotkać się z akceptacją i zainteresowaniem członków mniejszości, dla których ich etniczność jest postrzegana raczej jako
obciążenie, poczucie gorszości, a nie źródło budowania pozytywnej tożsamości. Dodatkowo – jak pisze W. Pawluczuk
– bycie Białorusinem zostało upolitycznione (w nawiązaniu do obecnej sytuacji na Białorusi) i w dużym stopniu taka identyfikacja stała się nieatrakcyjna i nieadekwatna do poczucia tożsamości tych, którzy chętniej nazwaliby się „prawosławnymi Polakami” czy „tutejszymi Białorusinami” (Pawluczuk 2007). Oczywiście sytuacja w naszym regionie jest bardzo
specyficzna i różni się znacząco od innych zróżnicowanych narodowo czy kulturowo regionów. Co z tego wynika dla
lokalnej edukacji międzykulturowej? Z pewnością warto być ostrożnym w określaniu za innych ich własnej tożsamości.
Wielokulturowa specyfika naszego regionu daje świetną możliwość rozmawiania na temat tego, kim jesteśmy i w jaki
sposób określamy swoją tożsamość, jak się ona ma do tego, jak inni nas postrzegają. Socjologowie określają to relacją
między jaźnią subiektywną a odzwierciedloną8. Nie zawsze jest ona symetryczna, a nie można też wykluczyć, że stan
symetrii należy tu do rzadkości. Nie mniej jednak daje to nam możliwość pokazania młodym ludziom realnej sytuacji
tworzenia współczesnej tożsamości: nie do końca określonej, zmiennej i nie zawsze zgodnej z oczekiwaniami otoczenia.
Dla młodych ludzi w wieku dojrzewania, którego jednym z symptomów jest zadawanie sobie pytania „kim jestem?”,
może to być niezapomniana lekcja empatii, pokazująca własne dylematy tożsamościowe w nowym świetle. Zróżnicowanie kulturowe w naszym regionie z jednej strony powinno być traktowane ze wspomnianą ostrożnością, ale jednocześnie
powinno wchodzić w krąg zainteresowań od najmłodszych lat. Już na poziomie przedszkola można byłoby pokazywać
dzieciom to zróżnicowanie, co ważne – nie na zasadzie egzotyki, ale pewnej oczywistości, że ludzie żyją w sposób różnorodny i nie zawsze taki sam, jak my. Dzieci jak najwcześniej mogłyby więc zaznajamiać się z odmiennością religijną
5

Określenie „egzotyczna” nie jest zbyt trafne, gdyż tworzy jeszcze większe bariery i dystans pomiędzy grupami kulturowymi, które od
wieków żyły obok siebie, a ich sfera kultury przenikała się w wielu aspektach. Klasycznym przykładem są te same potrawy regionalne, do których jednocześnie „przyznają się” różne grupy etniczne i narodowe (np. „polsko-żydowska” babka ziemniaczana).

6

Proces unaradawiania tych grup niekiedy jest sztuczny i odległy od rzeczywistych tożsamości mieszkańców naszego regionu (zob.
Pawluczuk 2007).

7

Akomodacja rozumiana jest tu jako proces przystosowywania się jednostki do wzorców, norm, warunków i stylu życia społeczeństwa większościowego.

8

Bardzo ciekawą sytuacją opisywaną przez wspomnianego E. Parka jest pozycja „człowieka pogranicza”, człowieka określanego
zarówno przez grupę dominującą jako „obcy” i podporządkowaną (mniejszościową) jako „nie nasz” (dobrym przykładem są zasymilowani Żydzi w wielu krajach europejskich przed II wojną światową).
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czy kulturową, a w czasie wigilii przedszkolnej mogłyby usłyszeć kolędy nie tylko w języku polskim9. Widoczna bowiem
koncentracja w edukacji najmłodszych na kulturze polskiej, patriotyzmie i wąskim rozumieniu polskości może ich na
zawsze „odwrażliwić” na spojrzenie z perspektywy innej kultury.
Trzecia perspektywa funkcjonowania wielokulturowości jest najbardziej powiązana z dylematami i problemami
multikulturalizmu w krajach, w których taką politykę prowadzi się od wielu lat. Dotyczy ona tzw. „nowych” mniejszości,
które w dużym stopniu nie są zasymilowane, a często dążą nawet do reintegracji we własnej grupie narodowej (np.
Wietnamczycy w Polsce). Specyficzną grupą są również uchodźcy polityczni czy ekonomiczni (np. Czeczeni), borykający się nie tylko z odmiennością kulturową, ale również z traumą związaną z przymusową emigracją. Choć Polska wciąż
jest „krajem emigracji netto”, to jednak trendy obserwowane w latach 90. przypominają sytuację krajów Europy Południowej
z końca lat 70. (Włochy, Hiszpania czy Grecja), które z krajów emigracyjnych stały się krajami przyjmującymi (Iglicka 2003).
Najważniejszą sprawą podnoszoną w tym kontekście jest integracja imigrantów w społeczeństwie przyjmującym. Należy
jednak być świadomym, że proces integracji społecznej nie może opierać się na jednostronnym zaangażowaniu samych imigrantów. Do procesu integracji należy również przekonać społeczeństwo przyjmujące, tym bardziej że w przypadku Polski nie
mamy do czynienia z otwartą postawą, zwłaszcza wobec uchodźców czy imigrantów z terenu byłego Związku Radzieckiego
(np. Kurzępa 2007).
Polska, podobnie jak inne kraje postkomunistyczne w naszej części Europy, będąc tzw. „spóźnionym przybyszem”
w kontekście systemowego rozwiązania problemu imigracji, może wiele zyskać na uważnej recepcji dyskusji na temat multikulturalizmu w innych krajach. Z pewnością nie możemy popełnić pierwotnego grzechu naiwności, który polega na wierze,
że wielokulturowość prowadzi do idylli, do pełnego porozumienia pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i jest w stanie
rozwiązać wszystkie problemy oraz zaspokoić potrzeby wszystkich grup. Ale z drugiej strony lekcja pokory, jaką przeszły już
takie kraje jak Wielka Brytania (np. po zamachach w Londynie w 2005 roku), daje nam możliwość zobaczenia polityki wielokulturowości w całej złożoności i w kontekście dylematów, o których wcześniej wspominałam. Niezależnie jednak od
tego, na ile program polityki multikulturalizmu jest skuteczny i daje nowe możliwości pokojowego współistnienia różnych
grup w obrębie jednego państwa, w procesie edukacji (na każdym poziomie) zawsze warto zaznajamiać z odrębnością kulturową, ale w sposób nie folklorystyczny czy idealizujący, a realny. Rozmowy na ten temat staną się wtedy nie
tylko uzupełnieniem encyklopedycznej wiedzy o innych kulturach, ale przede wszystkim dadzą szansę wykształcenia
się postawy empatii wobec Innego (niekoniecznie musi on być odmienny pod względem narodowym) polegającej na
próbie zrozumienia jego racji i jego sposobu widzenia świata (z którymi nie musimy wcale się zgodzić), będą rozwijały
umiejętność rozwiązywania konfliktów i uczyły otwartości na kompromis, przy jednoczesnym braku rezygnacji z własnej
tożsamości. Przy okazji warto tu postawić pytanie, czym jest tolerancja i czy uprawnione jest mówienie o jej granicach.
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Jak bardzo jest to trudne świadczy moje pierwsze wielokulturowe faux pas w Białymstoku (przyszło ono tym łatwiej, że nie jestem
białostoczanką). Kilka lat temu podczas mojego pierwszego spotkania opłatkowego ze studentami i pracownikami jednego z wydziałów w trakcie śpiewania kolęd (wyłącznie po polsku) poprosiłam o zaśpiewanie również jakiejś kolędy prawosławnej/ białoruskiej.
Moja prośba spotkała się z lekkim zdziwieniem i stwierdzeniem, że takowych nie ma.
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Dlaczego pamiętanie o przeszłości jest dziś ważne?
Problematyka pamięci (społecznej, zbiorowej)1 stała się w ciągu ostatnich lat przedmiotem dużego
zainteresowania nie tylko naukowców, ale też „zwykłych ludzi”. Obserwujemy przemianę stosunku do przeszłości
społeczeństw i grup wchodzących w ich skład. „Przemiana ta przybrała rozmaite formy: krytykę oficjalnych wersji
historii, odkrywanie zepchniętych w niepamięć fragmentów dziejów, rewindykowanie śladów przeszłości wymazanej lub
skonfiskowanej, kult korzeni (…), sądowe rozrachunki z przeszłością, mnożenie się najrozmaitszych muzeów, zwiększoną
uwagę poświeconą przechowywaniu archiwaliów i udostępnianiu ich w celu konsultacji (...). Niezależnie od tego, jaką postać
przybiera kombinacja tych elementów, można powiedzieć, że jakaś głębinowa fala pamięci rozlała się ostatnio po świecie,
wszędzie wiążąc ze sobą bardzo ściśle wierność dla rzeczywistej lub wyobrażonej przeszłości z poczuciem przynależności,
świadomość zbiorową ze samoświadomością jednostkową, pamięć z tożsamością” (Nora 2001: 37). Pierre Nora współczesne
zainteresowanie pamięcią określa jako „epokę upamiętniania” (za: Żakowski 2002a: 59) i uznaje ją za historyczny fenomen.
Jacek Żakowski (2002b: 16) proponuje określenie „rewanż pamięci”, który jego zdaniem polega na zastępowaniu historii
upowszechnianej przez „uprawnione” autorytety uniwersyteckie w imieniu zwycięzców i uprzywilejowanych narracjami, na
które składają się „historie ofiar, zapisy indywidualnej czy grupowej pamięci”. Terminologia naukowa zostaje wzbogacona
o pojęcie „nowej historii”, definiowanej jako pamięć zbiorowa bądź grupowa.
Początki zainteresowania przeszłością w takim ujęciu odnajdujemy w latach 60. XX wieku. Jest to czas przełomu
w naukach społecznych związany z pojawieniem się nowych, bardziej empirycznych, sposobów widzenia i opisywania
świata. Natomiast lata 80. i 90. to czas, w którym w Stanach Zjednoczonych obserwujemy rosnącą liczbę obchodzonych
jubileuszy różnego rodzaju wydarzeń historycznych, w tym doświadczeń związanych z wojną wietnamską (Szacka
2006). Jest to także czas intensyfikacji debat na temat Holokaustu, czy rządu Vichy, a także koniec „zimnej wojny”, który
przyniósł „wybuch wcześniej tłumionych pamięci” (Misztal 2003).
Współcześnie zwraca się uwagę na przemiany statusu pamięci o przeszłości związane ze zjawiskami
zapoczątkowanymi w epoce nowoczesnej i rozwiniętymi w ponowoczesności. Podkreśla się, że zmiany zachodzące
w świecie wywołują „poczucie wykorzenienia oraz tożsamościowej dezorientacji” (Szacka 2006). Zmiany te zaliczane
są do zjawisk charakterystycznych dla epoki ponowoczesnej. Wspomina się tu o nowych spojrzeniach na upływ
czasu, który przestaje być postrzegany jako linearny, czego przyczyną jest coraz szybsze tempo życia. Wskazuje się
tu również na rozwój technologii informatycznych, które wpływają na przekształcenie stosunków między przeszłością
a teraźniejszością. Wiąże się to z nowym spojrzeniem na przyszłość, która przestaje być traktowana zarówno jako forma
restauracji przeszłości, jak też postępu i rewolucji. Pierre Nora (2001) twierdzi, że „nad kształtem przyszłości ciąży teraz
absolutna niepewność. (…) Ta niepewność nakłada na teraźniejszość (…) obowiązek pamiętania. Nie wiemy, co nasi
następcy będą potrzebowali wiedzieć o nas, żeby zrozumieć samych siebie. I ta niezdolność antycypowania przyszłości
nakłada na nas obowiązek nabożnego gromadzenia, w sposób trochę niezróżnicowany, wszystkich widzialnych śladów
i wszystkich materialnych znaków, które świadczą (być może), czym jesteśmy lub czym się okażemy”.
Ponowoczesność utożsamiana jest często w literaturze ze zjawiskiem kryzysu tożsamości. Człowiek współczesny
traci oparcie w przeszłości kultury, rozumianej jako tradycja. Nie odnajduje go również w teraźniejszości. W efekcie tkwi
w poczuciu niepewności. Samodzielnie musi dokonywać wyboru wartości, jakie chce wyznawać. „W efekcie – twierdzi Neil
Postman (za: Szkołut) – nie podejmuje on decyzji moralnych, a jedynie praktyczne. Uosobieniem obecnej epoki jest typ
technokraty – człowieka bez przekonań i bez własnego punktu widzenia, obdarzonego za to mnóstwem nadających się
na sprzedaż umiejętności”. Człowiek taki nastawiony jest na konsumpcję teraźniejszości, przez co nie jest w stanie
dokładnie zaplanować swej przyszłości.
1

Pojęcie „pamięć społeczna” utożsamiane jest przeze mnie z pojęciem „pamięci zbiorowej”. Definiowane jest ono jako „pewien zbiór
(układ) odnoszących się do przeszłości przekonań należących do świadomości społecznej, w której mieszają się własne wspomnienia z przekazami otrzymanymi od innych osób” (Taternicki 1990: 313–320). Pamięć społeczna określana jest jako żywa, a przez to
funkcjonalna oraz determinująca sposób postrzegania i interpretowania otaczającej rzeczywistości. Jest wiedzą o przeszłości, ale
wiedzą nie poddawaną ocenom pod kątem zgodności z „prawdą historyczną” dowiedzioną w toku prowadzonych badań naukowych.
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Ponowoczesność postrzegana jest jako przerywnik ciągłego, linearnego czasu. Zjawisko to nazywane bywa
przyspieszaniem historii, a więc takim stanem, w którym zjawiskiem najbardziej stałym okazuje się zmiana. Ma to dla
pamięci dwa skutki. Po pierwsze, wywołuje efekt jej akumulacji związany z poczuciem utraty, co pociąga za sobą rozwój
instytucji i narzędzi pamięci: muzeów, archiwów czy bibliotek. Po drugie, niesie za sobą zerwanie ciągłości historycznej.
Przeszłość przestaje być gwarancją przyszłości. Dlatego pamięć, jako narzędzie przywracania utraconej ciągłości,
staje się czymś dynamicznym. Solidarność przeszłości z przyszłością zostaje zastąpiona solidarnością teraźniejszości
z pamięcią.
W debatach na temat pamięci zbiorowej wskazuje się również na procesy wyzwalania się grup, jednostek
i narodów, co powoduje wyłanianie się „najrozmaitszych form pamięci mniejszości, dla których odzyskanie własnej
przeszłości stanowi integralną część afirmacji własnej tożsamości” (Nora 2001: 41). Zjawisko to nazywane jest
„demokratyzacją” historii. „Walka mniejszości o ich prawa w coraz większym stopniu dotyczy pamięci zbiorowej,
wykluczeń z niej i jej różnych tabu, co wiąże się z poszukiwaniem tożsamości w sytuacji ponowoczesnego rozpadu (…)
dotychczasowego (…) ładu” (Szacka 2006: 47).
Pamięć o przeszłości staje się zarówno indywidualną jak i zbiorową potrzebą. Dzięki pamięci jednostki mają
szansę powrotu do przeszłości, w której zostały ukształtowane i która przynosi efektywne rozwiązania dręczących je
problemów. Skoro przeszłość bywa postrzegana jako „lustro, w którym szukamy wyjaśnień i remedium na problemy
naszego codziennego dnia, pamięć wydaje się być psychologicznym uzdrowicielem nowoczesnego życia” (Huyssen,
za: Misztal 2003). Według Erica Hobsbawma przeszłość zawsze pozostaje „najzdolniejszym analitycznym narzędziem
dla radzenia sobie ze stałą zmianą” (za: Olick, Robbins 1998: 11).
Pamięć o przeszłości staje się dziś pewnego rodzaju spadkiem, „którego nie można nie przyjąć” (Kula 2001).
Odwoływanie się do przeszłości „stanowi rację bytu teraźniejszości, wyjaśnia ją” (Villoro 1985: 32). W takim ujęciu
pamięć o przeszłości stanowić może jedną z form obrony przed nowoczesnością, która pomimo wielu atrakcji, przynosi
człowiekowi również wiele zmartwień i niepewności. Pamięć jest tu formą wspólnoty, umożliwiającej powrót do korzeni.
Jest zbiorem treści wspólnych danej zbiorowości, której członkowie nawet wciągnięci w wir budowania własnej,
indywidualnej i niepowtarzalnej ponowoczesnej tożsamości, znajdują w niej oparcie dla swych wyobrażeń o sobie
samych. Tak rozumiane odniesienia do przeszłości nie są w mniemaniu ponowoczesnej jednostki trwałe i niemożliwe
do zmiany. Pewien wspólny, uznany przez wszystkich członków zbiorowości katalog wyobrażeń o wspólnej przeszłości
stanowi jednak podstawę budowania własnych, jednostkowych tożsamości.
Przeszłość ujmowana jako społeczna pamięć o przeszłości może być również atrakcyjną dla współczesnego
człowieka formą odnoszenia się do tradycji. W takim rozumieniu jest ona, w przeciwieństwie do narzucanej nieuchronności
przeszłości, świadomym wyborem aksjologicznym. Jednostka dobrowolnie opowiada się za określonymi treściami
dziedzictwa. Samodzielnie wybiera te, które ułatwią jej funkcjonowanie w świecie i które konstruują ją samą. Przyjęcie
przeszłości nie jest bezrefleksyjnie, lecz świadome. Należy mieć jednak na uwadze, że pomimo możliwości poszukiwania
odniesień w szerokim kręgu pamięci o przeszłości, jednostka dokonuje tego zawsze w obrębie pewnych ram, których
istnienia niekiedy nie jest w pełni świadoma.
Fakt, że kładzie się obecnie nacisk na zjawisko indywidualizacji, i że jest ono zjawiskiem atrakcyjnym z punktu
widzenia jednostki, powoduje, że konstruowanie tożsamości zbiorowych jest czymś pożądanym i niezbędnym dla
utrzymania legitymizacji tych, którzy aspirują do ustalania porządku, w którym jednostki będą funkcjonować. Dlatego
też tak istotna wydaje się możliwość odtwarzania w pamięci faktów z przeszłości nie tylko w obrębie ram tworzonych
przez oficjalne przekazy, ale także jednostki i grupy, które przeszłość „zapamiętały” w nieco inny, co nie znaczy, że
gorszy sposób (zdeterminowany na przykład położeniem społecznym swoim lub swoich przodków).
Pamięć może być pojmowana jako wytwór człowieka. „(…) nie dotyczy tego, co się naprawdę zdarzyło
w przeszłości, ale tego, jakie użytki czyni z pamięci współczesne pokolenie. Pamięć jest więc tylko częściowo
zdeterminowana przez przeszłość, decyduje o niej przede wszystkim teraźniejszość, a w szczególności możliwość jej
kultywowania, rozpowszechniania, uzgadniania, negocjowania, funkcjonowania związane w znacznej mierze bieżącymi
partykularnymi interesami i konfliktami interesów” (Ziółkowski 1999: 56). Z drugiej strony, będąc wytworem człowieka,
pod wpływem aktualnych stosunków społecznych staje się ona nową i autonomiczną jakością, która przenika
poszczególnych członków zbiorowości. Narzuca się człowiekowi jako fakt niepodważalny, którego nie można odrzucić.
Jednostki przyjmują taką pamięć jako prawdziwą. Dlatego tak trudno jest pamięć społeczną zmieniać. Raz zakorzeniona

Historia, pamięć, tolerancja >>

Inspiracje

w zbiorowości staje się na tyle mocna, że wszelkie próby jej modyfikacji wydają się być czynione na marne. Nie oznacza
to, że próby odtwarzania pamięci do tej pory tłumionych nie są możliwie, choć przyznać należy, że nie jest to na pewno
zadaniem łatwym.
Przyjmując za słuszny pogląd, że żadna kultura nie może sobie pozwolić na zaakceptowanie takiego stanu
rzeczy, w którym dostrzega się zachwianie wiary w możliwość dotarcia do autentycznej przeszłości i dokonywania jej
sprawiedliwych ocen (Szpociński 2005: 293), poznanie treści pamięci o przeszłości przez społeczeństwo, a zwłaszcza
jego młode pokolenia, jest czymś jak najbardziej pożądanym. Pamięć przeszłości jest bowiem niezbędna w kształtowaniu
otaczającej nas rzeczywistości. Umiejętność dokonywania interpretacji minionych wydarzeń i wyciągania z nich wniosków
jest jednym z gwarantów owocnego budowania przyszłości. Wydaje się, że społeczeństwu potrzebny jest konsensus
co do oceny czasów minionych, konsensus nie polegający na rozliczaniu przeszłości, ale na umiejętnym i racjonalnym
czerpaniu z niej tych elementów, które pragniemy kontynuować i odrzucaniu tych, do których w przyszłości powracać
nie chcemy. Możliwe jest to tylko dzięki obiektywnemu przedstawieniu minionych czasów. Obiektywizm ten może być
osiągany m.in. za pomocą spoglądania na przeszłość oczyma przedstawicieli innych grup kulturowych, narodowych czy
etnicznych.
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Pytania, których nie zdążyłem zadać mojemu dziadkowi.
Rzecz o pamięci, wyobraźni i historii mówionej
Jak i dlaczego pamiętamy?
Mój dziadek od strony ojca zmarł, gdy miałem cztery lata. Zostawił po sobie pamiętnik, w którym opisał swoje
dzieje – dzieciństwo i młodość, życie osobiste i karierę zawodową. Pamiętnik otwierają następujące słowa: „Najdawniejszym szczegółem, który pamiętam pochodzącym sprzed pierwszej wojny światowej prawdopodobnie z roku 1913
jest wspomnienie, jak ojciec wrócił z jakiejś uroczystości w Pierszejach i przyniósł do domu butelkę piwa i jeden kalosz
gumowy. Piwa próbowaliśmy i zaraz wypluwaliśmy ze względu na jego gorzkość, a z kalosza wycinaliśmy różne guziki
i gumki do wycierania ołówka.” Często zastanawiałem się nad tym pierwszym obrazem z pamięci dziadka. Dlaczego
zapamiętał akurat to, wydawałoby się błahe, choć zabawne wydarzenie? Czy dlatego, że związane było z jakimiś silnie
przeżytymi, pozytywnymi emocjami? Czy dlatego, że było wielokrotnie w rodzinie opowiadane i wspominane? Czy był
to, jak chciał Maurice Halbwachs, francuski socjolog i filozof, autor pojęcia „pamięć społeczna”, moment, w którym
dziadek narodził się ponownie, tym razem jako członek społeczeństwa (Halbwachs 1969)?
Halbwachs, który twierdził, że pamięć i wspominanie ma wyłącznie społeczną naturę, był przekonany, że poza
społeczeństwem, poza grupą, w której żyjemy – rodziną, kościołem, klasą społeczną, czy narodem nie ma pamięci
(Halbwachs 1969:217, 262, 324). Wspomnienia istnieją, kiedy potrafimy je opisać językiem, kiedy przeżywamy je wraz
z innymi ludźmi, a potem, kiedy je wraz z nimi wspominamy. Pamięci indywidualnej nie ma i być nie może, istnieje
wyłącznie kolektywna pamięć społeczna. Mój dziadek zapamiętał epizod z kaloszem i butelką piwa, bo pamięć o nim
pomagali mu podtrzymać i pielęgnować jego najbliżsi.
W socjologii, zwłaszcza u początków tej dyscypliny naukowej, interesowano się przypadkami tzw. dzikich
dzieci. Wychowane poza społeczeństwem (w zupełnym odosobnieniu lub wśród zwierząt) nie wykazywały typowych
„społecznych” cech ludzkich. Jedną z tych typowych ludzkich cech jest właśnie pamięć, której „dzikie dzieci” były zupełnie pozbawione. Tak więc pamiętamy (ale też zapominamy) zbiorowo – wśród innych ludzi, a nie sami. Kiedy mówię
studentom o teorii Halbwachsa, proszę ich o przywołanie w pamięci pierwszego wspomnienia. Studenci zwykle bez
problemów potrafią przypomnieć sobie jakiś obraz, wrażenie, bądź wydarzenie, pytam ich wówczas o obecność innych
osób. Okazuje się wówczas, że niemal bez wyjątku wspomnienia te związane są z innymi ludźmi – prawie wyłącznie
z najbliższymi.
Co jednak dzieje się wtedy, kiedy odchodzą ludzie, z którymi tworzyliśmy „wspólnotę pamiętania”? Czy i jaka
część przeżywanego świata ginie bezpowrotnie wraz z nimi? Szczęście, jeśli pozostają po nich jakieś materialne ślady:
pamiątki, przedmioty codziennego użytku, pomniki, teksty. Czasem pozostają wyłącznie ślady w ludzkiej pamięci. Często rodzi się pytanie o to, ile przeszłości zostało ocalone, a ile odeszło na zawsze? Czy nie jesteśmy codziennie świadkami ginięcia jakichś światów pamięci? Odchodzą całe pokolenia, giną opowieści, anegdoty, przekazy – giną wraz z ich
„nosicielami”. Jednak z drugiej strony wielu ludzi odczuwa potrzebę zachowania tych światów (kto wie, czy w ostatnim
czasie nie jest tych ludzi więcej) i robią to na wiele nieraz bardzo pomysłowych sposobów.
Wiele osób odkrywa, że ocalanie przeszłości można zacząć na „własnym podwórku”, wśród rodziny. Poniżej,
we fragmencie zatytułowanym „Zamiast zakończenia”, zamieszczam kilka przydatnych podpowiedzi i „tricków”, które
warto wykorzystać, pytając o przeszłość. Zdaję sobie sprawę, że mogą one wydać się chwilami oczywiste, ale może
właśnie pamiętanie o takich oczywistościach to prawdziwa zaleta badacza historii mówionej? Ja niestety nigdy już się
nie dowiem, jakie było pierwsze wspomnienie mojego drugiego dziadka – od strony mamy. Kiedy żył, nie przyszło mi
do głowy, żeby zadać mu to pytanie. Nie zostawił też po sobie żadnego pamiętnika. Jego pamięć dzieciństwa znikła na
zawsze, nauczyłem się więc, że warto pytać, zanim nie jest za późno...
Czego nie nauczyłem się na lekcjach historii?
Moja edukacja szkolna przypada na szczególny czas zmiany systemu politycznego w Polsce. Szkołę podstawową ukończyłem jeszcze w PRL-u, ale do liceum chodziłem już w trzeciej Rzeczpospolitej. Obraz przeszłości wyniesiony z lekcji historii w pierwszej ze szkół był zideologizowany, chociaż już nie w takim stopniu, w jakim był zideologizowany
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w czasach moich rodziców. Po roku 1989 szkolna historia wykonała zwrot o 180 stopni – tak przynajmniej tę zmianę zapamiętałem. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu akademie pierwszomajowe i apele z okazji Dnia Zwycięstwa, zostały
zastąpione przez uroczystości ku czci Marszałka Piłsudskiego i Legionów. W nowej szkole ideologii było już znacznie
mniej, nie była podawana w tak nachalnej i nie podlegającej dyskusji formie, chociaż również ją odczuwałem, po prostu
dlatego że kto raz przeżyje taki zwrot historii (i polityki), ten chyba już na zawsze nabiera do niej dystansu i bardziej krytycznie się jej przygląda.
Program nauczania historii w każdej z moich szkół – podstawowej i liceum, przed i po transformacji ustrojowej
pomijał niektóre tematy, które z kolei obecne były w opowieściach moich rodziców i dziadków. Nikt jeszcze wówczas nie
słyszał o istniejących obecnie i szeroko praktykowanych ścieżkach regionalnych w nauczaniu. Nie znalazły się w moich
szkolnych curricula tragiczne doświadczenie bieżeństwa oraz bieda i zacofanie podbiałostockiej wsi w czasach międzywojnia, które było udziałem obojga moich dziadków od strony mamy. Zabrakło obecnej również w ich opowieściach
żydowskiej przeszłości Białegostoku, opisów Zagłady czy na przykład okupacji sowieckiej, o której, to fakt, zaczęto
dopiero mówić i pisać po roku 1989. Dziadkowie od strony ojca często opowiadali o dziś już tak zwanej „repatriacji” na
również tak zwane „Ziemie Odzyskane”.
Później zdałem sobie sprawę, że żeby zrozumieć dzieje miasta i regionu, w którym mieszkam, muszę przeformułować wyniesiony ze szkoły obraz ich przeszłości. Odkrywałem, nie z pomocą, a często wbrew treści szkolnych
podręczników, bogate, wielokulturowe korzenie mojego miasta, w którym przed wojną żyli obok siebie Polacy (wcale
nie w większości), Żydzi, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i muzułmanie. Taka historia miasta nie tylko bardziej
mi odpowiadała, ale po prostu bardziej przystawała do rodzinnych opowieści i do odkrywanych tu i ówdzie śladów
przeszłości.
Dziś, niemal dwadzieścia lat po przemianach politycznych w Polsce wiele się w nauczaniu o lokalnej historii
zmieniło. Często pracuję z nauczycielami i szkolną młodzieżą i nierzadko z lekkim zawstydzeniem odkrywam, że uczniowie wiedzą o tej przeszłości więcej niż ja wiedziałem w ich wieku. To dobrze, co nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej, że
nie warto wciąż powracać do idei historii, jako dialogu, jako refleksji, a nie prostej wykładni faktów. I wreszcie do historii,
która pyta nie tylko o to, jak było, ale też o to, jak i po co się pamięta oraz jak się o tym opowiada.
Myślę, że w odniesieniu do nauczania historii, a także szerzej, do socjalizacji historycznej, której nauczanie to
jest częścią, można mówić o dwóch modelach-paradygmatach, które zarazem są dwoma sposobami opowieści o polskich dziejach. Pierwszy z nich można by nazwać „narodowym”, drugi zaś, „obywatelskim” (Poczykowski 2008: 29).
Pierwszy, „narodowy”, kładzie nacisk na losy Polaków jako wspólnoty narodowej, konserwuje tradycyjny,
martyrologiczno-bohaterski obraz polskości, a marginalizuje wkład etnicznych i religijnych mniejszości w dzieje kraju.
Opowiada się bardziej za jednorodną Polską piastowską, niż zróżnicowaną Polską jagiellońską. Historia uczona w tym
paradygmacie jest głównie historią „chwalebną”, prezentującą wyidealizowany obraz własnej grupy narodowej (Polaków) i demonizujący obcych (mniejszości i sąsiadów). Wiedza historyczna przekazywana jest tu jednostronnie, wymaga
bezkrytycznej akceptacji, służy przede wszystkim kształtowaniu lojalności wobec własnej grupy narodowej. W paradygmat ten doskonale wpisuje się pomysł wprowadzenia „lekcji patriotyzmu”, zwolennicy tego modelu chętniej sięgać
będą po bierne formy upamiętniania przeszłości takie jak akademie ku czci, warty honorowe itp. niż po przedsięwzięcia
edukacyjne wymagające od uczniów kreatywności, a także krytycyzmu.
Model drugi, „obywatelski”, to taki sposób widzenia i nauczania historii, w którym kładzie się przede wszystkim
nacisk na dzieje społeczne i kulturowe, takie, w których ważną rolę odgrywają mniejszości etniczne i religijne, oraz takie,
w których historia jest przede wszystkim lekcją postaw obywatelskich. Uczenie historii, w tym modelu nie ogranicza się
do poprawnego odtworzenia sekwencji dziejów, ale idzie dalej, ku refleksji nad nimi i do krytycznej dyskusji.
Dziś pierwszy z tych modeli, „narodowy”, zdaje się ustępować drugiemu, „obywatelskiemu”. I dobrze, bo
w nowej Europie wielu nacji, światopoglądów, religii i kultur historia będąca obszarem otwartego dialogu, uwolniona od
ideologicznego balastu, historia negocjowana, a nie głucha na argumenty oponenta, lepiej sprawdzić się może od historii okopanej na tradycyjnych, głównie narodowych pozycjach. Nauczony doświadczeniem lekcji historii w schyłkowym
okresie PRL-u mogę tylko jeszcze raz opowiedzieć się za uczynieniem nauczania o dziejach bardziej obywatelskim,
a mniej narodowym.
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Czy do odkrywania przeszłości potrzebna jest wyobraźnia?
W Białymstoku i najbliższej okolicy istnieje wiele grup skupiających pasjonatów historii. Wśród nich są również
takie, które zajmują się tzw. reenactmentem, czyli odgrywaniem historycznych bitew w odtworzonych pieczołowicie strojach
– średniowiecznych rycerzy, Wikingów, żołnierzy dwóch wojen światowych, a nawet paleolitycznych myśliwych. Są różnego
rodzaju koła zainteresowań próbujące odtworzyć zaginione obrzędy czy rzemiosła, są również grupy skupiające kolekcjonerów wszelkich pamiątek z przeszłości. Oto kilka wymienionych tylko w skrócie form fascynacji przeszłością. Wspólnym mianownikiem dla nich jest chęć osobistego, „namacalnego” kontaktu z przeszłością. We współczesnym – często zapatrzonym
w teraźniejszość lub w przyszłość – świecie wciąż powiększa się tęsknota za przeszłością i dawnością. Nostalgia ta oparta
jest nie tylko o wiedzę o przeszłości, ale przede wszystkim o siłę ludzkiej wyobraźni. Żeby naprawdę zrozumieć dzieje, nie
wystarczy znać kolejność wydarzeń, nie wystarczy zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe między nimi, trzeba również
umieć wczuć się w aktorów historycznego dramatu, w ludzi, którzy tworząc go w nim uczestniczyli. A do tego potrzebna jest
nam wyobraźnia.
Oczywiście wyobraźnia w dociekaniach historycznych ma również swoje ograniczenia. Na te ograniczenia i ich
świadomość chcieliśmy zwrócić uwagę, realizując warsztaty opisane w tym tomie, zatytułowane „Wehikuł Czasu”. Po krótkim
wstępie historycznym na temat życia codziennego w podlaskich miasteczkach przed drugą wojną światową uczestniczący
w nich uczniowie mieli – używając fragmentów historycznych fotografii – odtworzyć wygląd ulic żydowskich sztetl. To, czym
dysponowali, było zaledwie okruchem wiedzy i małą cząstką obrazu oraz nieprzebranymi zasobami wyobraźni. Młodzież
szybko znalazła dla fragmentów zdjęć nowe, często zaskakujące konteksty. Wystawa prac uczniów, będąca syntezą zdjęć
i ich prac ma im uświadomić, jak wiele, a zarazem jak mało wiemy na temat nie tak odległej przeszłości – zdjęcia historyczne
zostaną zestawione z pracami uczniów, pokazując, jakie ograniczenia nakłada historia na wyobraźnię, ale z drugiej strony, jak
wiele można w poszukiwaniach własnego obrazu przeszłości osiągnąć dzięki wyobraźni.
Historia i jej nauczanie może być atrakcyjne właśnie dzięki temu, że pobudzają one wyobraźnię. Bez niej historia jest
tylko rupieciarnią, zbiorem suchych, niewiele znaczących i nieciekawych faktów, domeną moli książkowych i skrupulatnych
dokumentalistów. Tak naprawdę nie ma ostro zarysowanej granicy między wiedzą historyczną a wyobraźnią. Obie wzajemnie
siebie potrzebują i obie wzajemnie się wzmacniają.
Kiedy życie codzienne staje się historią?
Historia jako dyscyplina naukowa bywała (i wciąż często bywa) bardzo wybiórcza. Przez wieki pewne elementy
przeszłości nie interesowały kronikarzy i historyków i popadły w niepamięć. Innym faktom czy wydarzeniom przypisywali oni
szczególne znaczenie. Dlaczego tylko niektóre przedmioty zasługiwały na to, by prezentować je w muzeach? Dlaczego tylko
dzieje bitew, układów, dynastii zasługują na odnotowanie w kronikach? Historyk działa trochę tak, jak fotograf amator. W albumie amatora są śluby, chrzciny, zdjęcia z wycieczek szkolnych – przy kolumnie Zygmunta, przy egipskich piramidach lub
na alpejskich szczytach. Jednak najczęściej nie ma w jego zbiorze fotografii przedstawiających to, co stanowiło istotę życia
codziennego: przygotowania i jedzenia posiłków, pracy, czy po prostu zwykłych, a nie odświętnych zdjęć wnętrza domu.
Dopiero stosunkowo niedawno (dzięki przełomowi szkoły Annales) zaczęto zauważać potrzebę utrwalania przez
historię tego, co zwykłe, codzienne i z pozoru błahe, zanim odejdzie w niepamięć. Teoretycy tej ważnej działającej w latach 30.
XX wieku we Francji szkoły uprawiania historii zwrócili uwagę na ważność tej codzienności: obyczaje, modę, język potoczny,
mentalność i opowieści zwykłych ludzi (a nie, jak dotychczas – intelektualnych i politycznych elit) (Roberts 2004). Wracając
do metafory historyka jako fotografa, francuscy badacze ze szkoły Annales skierowali obiektyw aparatu w inną stronę i użyli
innych soczewek oraz zoomu. Dzięki temu odkryli dla historii-fotografii zupełnie nowe światy.
Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie o granice historii. Kiedy teraźniejszość staje się przeszłością, a ta z kolei
zaczyna być traktowana jako historia? Ile lat trzeba, by przeszłość zagościła w podręczniku szkolnym? Okrągły stół to już
historia, a co z wejściem Polski do Unii Europejskiej, atakiem na WTC, czy ze śmiercią Jana Pawła II? Większość czytelników pewnie zgodzi się, że były to wydarzenia historyczne. Czy o ich historyczności decyduje doniosłość? Czy może fakt, że
zamykają one (lub otwierają) jakiś ważny etap w dziejach zbiorowości? Warto chyba mieć świadomość, że granica ta,
cezura oddzielająca „teraz” od „kiedyś” jest płynna, a raczej, że wszystko, co dzieje się tu i teraz, jest efektem jakichś
zachodzących w przeszłości łańcuchów zdarzeń i procesów. A więc w tym sensie wszystko jest historią, nie zawsze
jednak bywa ona przez profesjonalnych historyków, ale też przez amatorów jako taka postrzegana.
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To, czego potrzebujemy jako ludzie chcący nauczyć się od historii czegoś więcej niż poprawnego lokalizowania
wydarzeń w czasie i przestrzeni, to uświadomienie sobie, że rozróżnienie na przeszłość jako domenę historii i teraźniejszość jako domenę życia jest tylko pozorne. Żyjemy w historii tak samo jak żyjemy w teraźniejszości. Co to oznacza?
Moim zdaniem oznacza na przykład to, że powinniśmy stale próbować przekraczać granice wyznaczane nam przez
tradycyjnie pojmowaną dyscyplinę historii. Szukać tego, co mniej lub bardziej świadomie zostało w niej pominięte.
Tematów, które czekają na odkrywców-amatorów jest wiele. W Białymstoku są to na przykład: świat bazaru przy ulicy
Bema i burzliwa historia „handlu naręcznego” na przełomie lat 80. i 90., nie zawsze lubiane dziedzictwo architektoniczne
okresu PRL-u, czy lokalne dzieje subkultur od hippisów do blokersów w ostatnim półwieczu. Wszystko to jako żywa, na
razie jeszcze „potencjalnie” mówiona historia, aż prosi się o to, by zajęli się nią historycy, nie tylko profesjonaliści, ale
też – a może przede wszystkim – pasjonaci.
Warto przy tym podjąć próbę ucieczki od politycznego uwikłania historii lub przynajmniej mieć tego uwikłania
świadomość. Nie warto dawać wtłaczać się w ramy udrapowanej w historyczne stroje „edukacji patriotycznej”, która
często realizuje bieżące cele polityków, a daleka jest od bezinteresownej radości z poznawania przeszłości. A przede
wszystkim warto poznawać tę przeszłość, historię i ludzką pamięć z pasją. No i spieszyć się, zanim nie jest za późno,
zanim pozostaniemy sami z pytaniem, które nigdy już nie dotrze do swego adresata.
Zamiast zakończenia: Czym jest historia mówiona i jak ją poznawać?
Najprościej mówiąc, historia mówiona jest zbiorem opowieści. „Nosicielem” jej – w odróżnieniu od tej tworzonej przez profesjonalistów Wielkiej Historii – może być każdy. Ponieważ wyłania się ze zwykłych relacji, zwykłych ludzi,
którzy różnią się doświadczeniem, temperamentem, światopoglądem, środowiskiem, w którym żyją, wiekiem, jednym
słowem – wszystkim; jest to wielość przenikających się komplementarnych, lub stojących w sprzeczności do siebie
historii. Nie ma w niej hierarchii i ładu, jaki charakteryzuje oficjalny, upamiętniany na akademiach, pomnikach i w muzeach obraz dziejów. Jest ona jednak żywa, bo niesie prawdziwe, szczere emocje, przechowuje obrazy, których próżno
szukać w dziejach „oficjalnych”, a co najważniejsze, jej badanie pozwala bliżej zrozumieć drugiego człowieka. Jak ją
poznawać?
Po pierwsze, bez względu na to, z kim i o czym rozmawiamy, musimy szanować naszego rozmówcę i jego
opowieść. Pamiętajmy o tym, że ktoś zgodził się opowiedzieć nam o swoim życiu, o nieraz bolesnych doświadczeniach,
o ranach, które nie zawsze do końca zaleczył czas, lub przeciwnie – o swoich radościach i o powodach do dumy. Słuchajmy cierpliwie i z uwagą, a na pewno czegoś pożytecznego z tej opowieści się dowiemy.
Po drugie, ważny jest czas i miejsce, a dokładniej uwolnienie od presji tegoż czasu i miejsca. Niech rozmowa toczy
się tak, by rozmówca i „badacz” nie musieli nerwowo patrzeć na zegarek i by nie przeszkadzały im zewnętrzne okoliczności.
Wspominanie przeszłości wymaga „oddechu”, sprzyjającego skupieniu miejsca i... mnóstwa wolnego czasu.
Po trzecie, socjologowie, historycy czy na przykład dziennikarze uczą się na studiach o tym, że przy prowadzeniu wywiadu niewskazana jest obecność osób trzecich, bo może ona zakłócać przebieg rozmowy i wpłynąć na jej
rezultat. Czasem jednak te wtrącone „trzy grosze” mogą rzucić nowe światło na opisywane przez rozmówcę wydarzenia
– wszystko zależy od kontekstu chwili. Dobrym momentem na dociekanie przeszłości są wszelkiego rodzaju imprezy
rodzinne, wizyty krewnych czy święta. Najłatwiej wtedy uciec od spraw codziennych i sprowadzić rozmowę na „historyczne” tory. Wtedy też można przekonać się o społecznej naturze pamiętania, o której pisał Halbwachs.
Po czwarte, warto zdać sobie sprawę, że większa część ludzkiej pamięci pozostaje jak gdyby w uśpieniu do
czasu, gdy jakieś wrażenie, obraz, osoba lub przedmiot nie pobudzi jej do wspominania. Dlatego dobrze, gdy rozmowie towarzyszą przedmioty – pamiątki, fotografie, listy, stare książki lub gazety. Można je przynieść ze sobą, można
też poprosić naszego rozmówcę o pokazanie własnych. Podobnie jak przedmioty na ludzką pamięć działają miejsca.
Pamiętam, że kiedy pojechałem z moim dziadkiem do jego rodzinnej wsi, którą opuścił jeszcze przed wojną, ożyły wspomnienia, których pewnie nie mógłbym nigdy wywołać rozmawiając z dziadkiem w domu.
Po piąte, nie powinno się oceniać, osądzać, poddawać w wątpliwość, czy krytykować, wypowiedzi rozmówcy.
Najgorsze, co można zrobić, to przystąpić do rozmowy z gotową tezą i gotowym, jasno sprecyzowanym poglądem na
fakty, o których chcemy rozmawiać. Traci wówczas sens rozmowa rozumiana jako obustronna wymiana myśli. Lepiej
słuchać i próbować zrozumieć, a dopiero później oceniać, a i to najlepiej w duchu, a nie otwarcie wobec rozmówcy,
któremu możemy sprawić przykrość.
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I wreszcie po szóste, dobrze jest przygotować się wcześniej do rozmowy. Poczytać, poszperać w domowym
archiwum lub w Internecie, a potem zastanowić się, o co chcemy pytać. Czy chcielibyśmy poznać biografię rozmówcy,
czy losy społeczności, w której żyje? Czy interesuje nas jakiś okres historii, czy to, jak życie w różnych dekadach się
zmieniało? A może chcemy poznać dzieje jakiegoś przedmiotu, budynku lub miejsca? Można sporządzić coś w rodzaju
scenariusza, pamiętając jednak o tym, żeby nie była to po prostu lista do odpytywania punkt po punkcie, a przeciwnie – by nasz „wywiad” jak najbardziej przypominał naturalną rozmowę. Warto mieć zawsze coś do pisania – nie tylko
po to, by notować, co powie nasz informator, ale także po to, by mógł on sam coś dla nas zanotować czy narysować.
Podczas prac nad projektem „Supełek”, a także później w swoich prywatnych próbach odkrywania rodzinnej historii
wykorzystywałem (czasem z powodzeniem) technikę „map mentalnych”. Prosiłem babcię, która tuż po wojnie opuściła
swoje rodzinne miasteczko, leżące obecnie na obszarze Białorusi, o narysowanie z pamięci jego mapy. Innym razem
zwróciłem się też do mojej mamy z prośbą o narysowanie szkicu nieistniejącego już bazaru przy ulicy Bema w Białymstoku. Dzięki tym rysunkom moje wyobrażenie o tych miejscach stało się o wiele wyrazistsze, historie, które opowiadały
babcia i mama, ukazały się w nowym świetle, a mapki te przechowuję w swoim prywatnym archiwum jako niezwykle
wartościowe pamiątki. Ponadto szkice te pokazują coś, co można by określić jako „pamięć przestrzenna” czy „pamięć
miejsca”, pozwalają dostrzec silny związek emocjonalny człowieka z najbliższym otoczeniem oraz uczą, że miejsca
i przestrzeń, również te odtwarzane po wielu latach z pamięci, są jak gdyby rusztowaniem, ramą, na której zawieszone
są obrazy z naszej pamięci.
Poznawanie historii mówionej ma wiele zalet, dzięki którym wzbogaca się nasz obraz świata o wątki, które nie
zawsze obecne są w wiedzy przekazywanej w szkole, prezentowanej w mediach czy w literaturze. Przede wszystkim
daje możliwość bezpośredniego doświadczenia przeszłości w relacji naocznych świadków, pozwala poczuć się historykiem, odkrywcą i partnerem w rozmowie, uczy słuchać i rozumieć innego, przez co zbliża nas do zrozumienia, kim sami
jesteśmy, wzmacnia związek ze społecznością i miejscem, w którym żyjemy. Umożliwia ponadto odejście od schematyzmu, stereotypów i uproszczeń, dzięki możliwości skonfrontowania z wieloma punktami widzenia, daje wreszcie szansę
na swego rodzaju „meta-refleksję” na temat tego, czym jest historia i upływ czasu w ogóle i co one znaczą dla ludzi.
Obraz dziejów uzyskuje dzięki historii mówionej konkretną „kotwicę”, opartą na bezpośrednim doświadczeniu
naszego rozmówcy. Wielki badacz dziejów i kultury Podlasia, Zygmunt Gloger, pisał kiedyś, że poznawanie historii
powinno przypominać koncentryczne kręgi na wodzie, rozchodzące się od rzuconego do niej kamienia. Ten kamień
to my sami, a poszczególne kręgi fal to – w kolejności od miejsca, w które wpadł kamień – rodzina, najbliższa okolica,
miejscowość, region, a dopiero później kraj, naród i świat. Wielka Historia nabiera sensu dopiero wtedy, gdy da się w nią
w jakiś sposób wpisać Historię Małą. I na odwrót – Mała Historia staje się zrozumiała wtedy, gdy badamy ją w szerszym
kontekście losów kraju, narodu czy kontynentu. Warto więc podjąć wysiłek wrzucenia kamienia do wody, a zrozumiemy
lepiej siebie w otaczających nas kręgach społecznego świata.
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Wehikuł czasu. Historia, pamięć, wyobraźnia
Warsztat historyczno-plastyczny

Warsztat ten po raz pierwszy przeprowadziliśmy we wrześniu 2008 roku z grupą kilkunastu uczniów Gimnazjum
im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Nasze działanie potraktowaliśmy jako rodzaj społecznego i artystycznego
eksperymentu, w którym chcieliśmy skłonić młodych ludzi do refleksji na temat przeszłości, a także roli, jaką w dociekaniach historycznych odgrywają: twórcza, artystyczna wyobraźnia i wrażliwość społeczna. Za materiał wyjściowy posłużyły
nam archiwalne pocztówki sprzed II wojny światowej (z kolekcji pana Dariusza Haponiuka), przedstawiające życie codzienne w miastach i miasteczkach ówczesnej Polski. W oparciu o fragmenty tych pocztówek uczestnicy warsztatu, nie
widząc ich wcześniej w całości, przedstawiali plastycznie swoje wyobrażenia na temat miejsc i ludzi na nich uwiecznionych. Warsztat powtórzyliśmy w listopadzie z grupą licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku.
Cele: Warsztat ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do problematyki dziedzictwa historycznego i kulturowego
polskich (w szczególności podlaskich) Żydów. Jest to próba plastycznego i barwnego przedstawienia życia codziennego zróżnicowanych narodowo i religijnie polskich miast i miasteczek w czasach przedwojennych oraz wzbudzenia
refleksji i dyskusji nad rolą wyobraźni w poszukiwaniach historycznych.
Czas realizacji: Ok. 3 godzin zegarowych. Powinno się zapewnić uczestnikom możliwość spokojnego i przemyślanego
wykonania prac. Ważnym etapem przedsięwzięcia, który odbywa się już po zrealizowaniu warsztatu, jest wystawa prac
uczniów i oryginalnych fotografii lub pocztówek.
Grupa docelowa: 15–20 uczniów gimnazjum lub liceum.
Materiały: Aby wprowadzić uczniów do tematu w interesujący i przystępny sposób, można przygotować pokaz slajdów.
Potrzebny będzie do tego sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran). Dobrze jest zaaranżować przestrzeń w sali, ustawiając stoły w kształt koła lub podkowy. Należy zadbać o wystarczającą ilość miejsca potrzebnego do wykonania prac
w dużym formacie (sugerujemy, by nie były mniejsze od formatu A3 – duże prace ładniej prezentują się później na wystawie). Wcześniej przygotowujemy możliwie jak najbardziej różnorodne fragmenty starych zdjęć, ilustracji, pocztówek
itp. Najlepiej dobierać je tak, by umożliwiały wielość interpretacji. Mogą być to na przykład: ludzie przy pracy, fragmenty
architektury, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, scenki rodzajowe, czynności codzienne lub odświętne. Do wykonania
prac niezbędne będą różnorodne materiały plastyczne: kartki dużego formatu (nie mniejsze niż A3), klej do papieru lub
taśma dwustronna (do przyklejania fragmentów pocztówek lub fotografii), kredki, ołówki, flamastry, węgiel, farby i inne.
Im więcej dostępnych technik wykonania prac, tym lepiej.
Przebieg warsztatu:
1. Prezentacja multimedialna (ok. 20 minut)
Prezentacja ma na celu wprowadzenie uczestników w atmosferę społeczno-kulturową przedwojennych miasteczek
na Podlasiu (lub w innych częściach kraju) i ich podstawowe merytoryczne przygotowanie do wykonania prac plastycznych.
Ma ona pobudzić ich wyobraźnię, dlatego warto użyć w niej jak najwięcej ciekawych materiałów wizualnych.
W naszej prezentacji na początku krótko wyjaśniamy działanie camera obscura. To bardzo proste urządzenie,
zbudowane z pudła z małym otworkiem, przez które wpada światło, rzutowane następnie na ekran. Było ono używane
m.in. przez obserwatorów nieba i dawnych malarzy, a później pierwszych fotografów. Umożliwiało oglądanie niektórych
zjawisk przyrodniczych, krajobrazu i wykonywanie prymitywnych fotografii. Prace, które mają wykonać uczniowie, porównujemy do obrazów rzutowanych przez takie właśnie urządzenie. Prosimy, by wyobrazili sobie mały wycinek minionej rzeczywistości tak, jakby widzieli go przez camera obscura.
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Dalszą część prezentacji dzielimy na opatrzone krótkim słownym komentarzem bloki tematyczne poświęcone
życiu codziennemu i historii podlaskich Żydów: „Żyli...” (tu przedstawiamy krótkie kalendarium od początków osadnictwa żydowskiego na Podlasiu po II wojnę światową), „Pracowali...” (typowe zawody i zajęcia, np. handel, praca
w fabrykach), „Świętowali...” (przykłady świąt żydowskich), „Odeszli...” (informacja o Zagładzie), „Ślady...” (materialne
pozostałości po społeczności żydowskiej, takie jak: cmentarze, ślady po mezuzach na drzwiach starych domów, wsporniki lamp z Gwiazdą Dawida), „Dali światu...” (wkład podlaskich Żydów w dziedzictwo Polski i świata, m.in. Ludwik
Zamenhof i esperanto, Albert Sabin – wynalazca szczepionki przeciwko polio, czy… bułeczki bialys).
2. Wykonanie prac plastycznych (co najmniej 2,5 godziny)
Należy przystępnie wyjaśnić uczniom ideę warsztatów, zaznaczając, że nie jest to sprawdzian wiedzy historycznej, ani kompetencji plastycznych, lecz próba rozbudzenia wyobraźni i zainteresowania przeszłością. Uczestnicy
powinni, używając dowolnych środków artystycznych, przedstawić, jak ich zdaniem wyglądało życie codzienne w miasteczkach regionu przed II wojną światową. Powstałe prace tworzą kolaże, w których fragmenty starych fotografii lub
pocztówek „przenikają się” z pomysłami i wyobrażeniami uczniów wyrażonymi za pomocą różnych technik plastycznych. Na koniec prosimy uczniów o opatrzenie prac tytułami lub krótkimi odautorskimi komentarzami, opisującymi to,
co na nich przedstawili.
3. Wystawa prac plastycznych
Jako zwieńczenie warsztatów warto zaplanować wystawę. Jest to moment, w którym uczniowie po raz pierwszy widzą efekt swojej pracy skonfrontowany z pełnymi materiałami historycznymi, które w niej wykorzystali. Na wystawie znajdą się sąsiadujące ze sobą stare fotografie lub pocztówki, kolaże wykonane przez uczniów i ich odautorskie
opisy.
Wystawa może być pretekstem do dyskusji na temat wrażeń ze zderzenia obu typów materiału wizualnego,
w której uczniowie spróbują opowiedzieć o swoim doświadczeniu, wrażeniach, zaskoczeniu, zdziwieniu itp. oraz wzajemnych związkach wyobraźni, wrażliwości estetycznej i historii.
Fragment wykonanej podczas naszego pierwszego warsztatu w Wasilkowie pracy, zatytułowanej „Kolejka do
teatru”, na oryginalnym zdjęciu był częścią kolejki do taniej kuchni żydowskiej. Na innym kolażu uliczny sprzedawca
z przenośną, zawieszoną na szyi walizeczką-straganem stał się właścicielem przytulnej domowej biblioteczki. W ten
sposób z materiałem historycznym zestawione zostały nasze współczesne wyobrażenia o przeszłości. Okazały się one
różne, ale w jakimś sensie nie mniej prawdziwe. Prace wykonane przez uczniów pokazują, jak interesujące, twórcze
i odbiegające od schematyzmu mogą być nasze związki z historią...

Eliza Augustynowicz, „Rynek” | oryginał: Kowal

Katarzyna Krystoń, „Ludzie stojący w kolejce po bilety do teatru” | oryginał: Łódź

Paulina Ołdziejewska, „ul. Lipowa” | oryginał: Łódź

Julita Żuk, „Poranek na jednej z ulic Białegostoku” | oryginał: Międzyrzec
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Zagadki fotograficzne

Wspólna wyprawa w teren lub zadanie domowe w formie konkursu
Na początku października 2007 r. ogłosiliśmy konkurs polegający na rozpoznawaniu obiektów znajdujących się
na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku z fotografii-zagadek przedstawiających tylko ich mały fragment bądź
charakterystyczny szczegół architektoniczny. Zadanie konkursowe polegało na zidentyfikowaniu jak największej ilości
obiektów zaprezentowanych na 25 fotografiach umieszczonych na stronie internetowej www.szlak.uwb.edu.pl. Czasami
jeden obiekt (punkt) Szlaku był przedstawiony na więcej niż jednej fotografii. Zdjęcia zamieszczone w Internecie oznaczone zostały liczbami od 1 do 25. Rozwiązanie polegało na wskazaniu numerów fotografii i pełnych nazw rozpoznanych
obiektów (punktów) znajdujących się na Szlaku. W konkursie zwyciężyły uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku i Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie (odgadły od 12 do 22 miejsc).
Cele: Działanie ma służyć zapoznaniu uczniów ze Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku i zachęceniu ich
do odkrywania własnego miasta i jego historii.
Rozwiązanie zagadek fotograficznych wymaga udania się na wycieczkę Szlakiem, odwiedzenia poszczególnych miejsc znajdujących się na nim, a często także dokonania ich dokładnego oglądu. W rozpoznawaniu obiektów
pomaga wcześniejsze zaznajomienie uczniów z treścią publikacji Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik Historyczny (Niziołek, Poczykowski 2008), szczególnie jeśli decydujemy się na wykorzystanie fotografii-zagadek
jako zadania domowego. Jeśli natomiast wspólnie odkrywamy Szlak podczas klasowej pieszej wycieczki, możemy
wcielić się w rolę przewodnika i połączyć opowieść o odwiedzanych miejscach z poszukiwaniem obiektów z fotografii.
Czas realizacji: Jeśli decydujemy się na wycieczkę, należy pamiętać, że odwiedzenie 10–12 miejsc znajdujących się
na Szlaku przez zorganizowaną grupę zajmuje ok. 1,5 godz. Czas ten ulega wydłużeniu, jeśli odwiedzane miejsca są od
siebie oddalone, a zwiedzaniu towarzyszy rozbudowana opowieść nauczyciela występującego w roli przewodnika. Musimy też przewidzieć czas na poszukiwanie detali architektonicznych z fotografii-zagadek. Liczbę obiektów i fotografii
należy więc każdorazowo dostosować do możliwości czasowych swoich i grupy. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się
wybór 8–10 fotografii i odwiedzenie 10–12 miejsc położonych blisko siebie (np. w okolicach centrum miasta) – tak by nie
wszystkie poznawane obiekty dały się przyporządkować fotografiom.
Grupa docelowa: Gimnazjaliści lub licealiści. W przypadku wycieczki grupa nie powinna liczyć więcej niż 15–20 osób,
gdyż im więcej uczestników, tym słabszy kontakt grupy z nauczycielem-przewodnikiem i gorsza słyszalność w terenie,
szczególnie przy dużym natężeniu ruchu ulicznego.
Materiały: Realizacja zadania nie wymaga żadnych specjalnych materiałów, poza Przewodnikiem Historycznym w wersji
drukowanej lub elektronicznej (na CD) i fotografiami-zagadkami (obok i do pobrania na www.szlak.uwb.edu.pl). W celu
przedstawienia uczniom zadania i pokazania fotografii-zagadek można wykorzystać rzutnik multimedialny. Na wycieczkę dobrze jest ich jednak wyposażyć w małe, ponumerowane wydruki fotografii, tak by cały czas mieli pod ręką „podgląd” obiektów, które mają za zadanie rozpoznać.
Przebieg działania:
1. Wytypowanie na podstawie Przewodnika Historycznego miejsc do wspólnego odwiedzenia z uczniami i wybór
odpowiednich fotografii-zagadek. Dla utrudnienia fotografii powinno być o 1–2 mniej niż odwiedzanych miejsc
(optymalnie 10–12 miejsc i 8–10 fotografii).
Warto wybierać fotografie tak, by dawały możliwość zapoznania uczniów z różnymi aspektami życia w zróżnicowanym kulturowo mieście, jakim był przed wojną Białystok i różnymi kontekstami, w jakich spotykały się grupy
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etniczno-wyznaniowe zamieszkujące ówcześnie miasto. Nie jest zalecane koncentrowanie się tylko na jednym typie
obiektów, np. samych synagogach, gdyż w ten sposób zawęzilibyśmy obraz mniejszości żydowskiej do jej wyróżników
religijnych.
2. Ustalenie terminu wycieczki i wstępnej listy uczestników (nie więcej niż 15–20 osób).
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3. Przedstawienie uczniom zadania i fotografii-zagadek przed wyruszeniem w teren (można użyć rzutnika multimedialnego).
4. Wyprawa w teren:
a. Rozdanie uczniom małych, ponumerowanych wydruków z fotografiami-zagadkami (bez opisów!).
b. Przypomnienie, na czym polega zadanie, które uczniowie mają wykonać.
c. Piesza wycieczka po mieście wybraną przez nauczyciela trasą.
W czasie wycieczki nauczyciel opowiada uczniom o odwiedzanych miejscach, ich dawnych mieszkańcach
i historii. Może celowo zwracać uwagę na te elementy architektoniczne, które uczniowie mają połączyć z fotografiami.
Jest to szczególnie wskazane w przypadku młodszej młodzieży.
Większość fotografii pozwala ponadto nawiązać do ciekawych informacji wykraczających poza kontekst
miejsca. Na przykład zdjęcie nr 1, przedstawiające fragment macewy na cmentarzu przy ul. Wschodniej, pozwala nie
tylko opowiedzieć o samym cmentarzu i jego historii, ale także o żydowskich zwyczajach pogrzebowych i symbolice
znajdujących się na macewach obrazów, takich jak: lew, ręce złożone w geście błogosławieństwa czy otwarta księga.
Zdjęcia nr 2 (tablica upamiętniająca miejsce, gdzie stał dom rodzinny Zamenhofa), 3 i 6 (obecnie VI LO) umożliwiają
przywołanie postaci Dr Esperanto i jego dzieła, a także nawiązanie do idei wielokulturowości. Fotografie nr 17 (Pomnik
Wielkiej Synagogi), 18 (Synagoga Piaskower) lub 19 (Synagoga Mohylewera) mogą z kolei posłużyć jako pretekst do
opowieści o wybranych żydowskich obrzędach religijnych.
Zadanie „Zagadki fotograficzne” nawiązuje do koncepcji miejskiej edukacji środowiskowej (urban envirnmental
education), w świetle której przestrzeń i jej eksploracja są ważnym aspektem rozwoju indywidualnego i społecznego
dzieci i młodzieży. Odkrywanie przestrzeni jest dla nich nie tylko źródłem wiedzy, ale też redukuje strach, zwiększa
pewność siebie i samodzielność w grupie rówieśniczej. Dlatego ważne jest, by stwarzać im bezpieczne możliwości
poznawania, krytycznego oceniania i zmieniania swojego otoczenia, co w dłuższej perspektywie ma szansę zaowocować
i silniejszą identyfikacją z miejscem, i większą troską o nie, i głębszym zaangażowaniem w sprawy lokalnej społeczności.
Podkreśla się, że dzieci i młodzież są zdolne do rozumienia procesów społecznych i przestrzennych zachodzących
w mieście i że posiadają one zdobytą w drodze eksploracji otoczenia wiedzę na temat swoich środowisk, która może
być wykorzystywana przez działaczy społecznych, planistów czy architektów. Praktycy edukacji środowiskowej wskazują
ponadto na szereg dodatkowych korzyści płynących z tego procesu, takich jak: pobudzanie ciekawości poznawczej,
budowanie pewności siebie, rozwój zdolności krytycznego myślenia, kształtowanie umiejętności zarówno samodzielnego,
jak i kooperatywnego działania, pogłębianie znajomości różnic kulturowych, lokalnej historii i ważnych problemów
społecznych wpływających na jakość życia w mieście (Breitbart 1995).
Wybrana literatura pomocnicza:
Niziołek K., Poczykowski R. 2008, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny, Białystok,
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS.
Bibliografia:
Breitbart M. M. 1995, Banners for the Street: Reclaiming Space and Designing Change with Urban Youth, „Journal of
Planning Education and Research” 15: 35.
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Cmentarz Żydowski, ul. Wschodnia,
fot. K. Niziołek
Dom Ludwika Zamenhofa,
ul. Zamenhofa, fot. Ł. Wołyniec
Gimnazjum Zygmunta Augusta,
ul. Warszawska 8, fot. P. Niziołek
Gimnazjum Hebrajskie,
ul. Sienkiewicza 79, fot. P. Niziołek
Gimnazjum Z. Chwolesowej,
ul. Pałacowa 5, fot. Ł. Wołyniec
Gimnazjum Zygmunta Augusta,
ul. Warszawska 8, tab. pamiątkowa
L. Zamenhofa, fot. Ł. Wołyniec
Kamienica czynszowa, PWST,
ul. Sienkiewicza 14, fot. P. Niziołek
Kamienica Szapirów, ul. Lipowa 33,
fot. Ł. Wołyniec

9.

Kinoteatr Apollo, ul. Sienkiewicza 22,
fot. P. Niziołek
10. Misja barbikańska, ul. św. Rocha 25,
fot. Ł. Wołyniec
11. Pałac Cytronów, ul. Warszawska 37,
fot. P. Niziołek
12. Pałac Nowika, ul. Lipowa 35,
fot. Ł. Wołyniec
13. Pałac Tryllingów, ul. Warszawska 7,
fot. K. Niziołek
14. Pałac Tryllingów, ul. Warszawska 7,
fot. P. Niziołek
15. Pałac Cytronów, Muzeum Historyczne,
ul. Warszawska 37, fot. M. Żukowski
16. Pomnik Bohaterów Getta, ul. Żabia,
fot. K. Niziołek

17. Pomnik Wielkiej Synagogi, ul. Suraska,
fot. M. Żukowski
18. Synagoga Piaskower, ul. Piękna 3,
fot. Ł. Wołyniec
19. Synagoga Szmuela, ul. Branickiego 3, fot.
P. Niziołek
20. Szpital Żydowski, ul. Warszawska 15, fot.
K. Niziołek
21. Towarzystwo Dobroczynne Linas Chajlim,
ul. Zamenhofa 19, fot. Ł. Wołyniec
22. ul. Grunwaldzka 22, fot. K. Niziołek
23. ul. Grunwaldzka 31, fot. P. Niziołek
24. Wspornik lampy, ul. Młynowa 23,
fot. P. Niziołek
25. Żydowska Szkoła Rzemieślnicza,
ul. Lipowa 41, fot. Ł. Wołyniec
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Ulica jak malowana

Warsztat historyczno-plastyczny

W połowie listopada 2007 r. zorganizowaliśmy warsztat historyczno-plastyczny, który poprowadziła wspólnie
z nami Katarzyna Wołkowycka, białostocka artystka, graficzka, autorka m.in. wystaw „Zielona Altana” i „Zielone Anioły”.
Celem warsztatów było zilustrowanie broszury Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku w oparciu o stare fotografie, pocztówki, wspomnienia, wiersze, nagrania tradycyjnych pieśni żydowskich, materiały archiwalne i... o wyobraźnię
uczestników. Udział w warsztatach wzięło 18 osób, wśród nich – uczniowie I i VI LO w Białymstoku. Wykonane w czasie
warsztatów prace zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu.
Cele: Rozbudzenie w młodzieży zainteresowania lokalną historią. Stworzenie warunków wspólnego twórczego działania. Rozwijanie wyobraźni historycznej i swobody plastycznej ekspresji.
Czas realizacji: Ok. 3 godzin lekcyjnych, w tym ok. 45 minut poświęcamy na merytoryczne przygotowanie uczniów do
wykonania zadania plastycznego, a pozostały czas na malowanie i rysowanie.
Grupa docelowa: Uczniowie liceum lub starszych klas gimnazjum. Praca z młodszymi dziećmi wymaga dostosowania
materiałów historycznych do ich możliwości poznawczych.
Materiały: Do przeprowadzenia warsztatu potrzebne są duże arkusze papieru (np. brystole), które sklejamy krótszymi
bokami tak, by utworzyły imitację ulicy, oraz materiały plastyczne, takie jak: farby, pastele, kredki, mazaki, ołówki itp.
Ponadto wszelkie materiały wizualne, teksty, nagrania muzyczne, które zainspirują uczestników warsztatu i wprowadzą
ich w atmosferę przedwojennego Białegostoku. Do zaprezentowania uczniom materiałów wizualnych przyda się rzutnik
multimedialny. Podczas naszego warsztatu wykorzystaliśmy zebrane wcześniej informacje na temat poszczególnych
miejsc znajdujących się na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku (przygotowaliśmy je w formie wydruków)
oraz stare fotografie i pocztówki udostępnione przez Muzeum Historyczne w Białymstoku, które wyświetlaliśmy w dużym powiększeniu z rzutnika multimedialnego.
Przebieg warsztatu:
1. Duże arkusze papieru (np. brystole) sklejamy krótszymi bokami tak, by utworzyły imitację ulicy. Liczba arkuszy,
których będziemy potrzebować, zależy od liczby uczestników warsztatu. Łączymy tyle arkuszy, by każdy z uczestników miał swobodny dostęp do fragmentu papieru, na którym wykona swój rysunek.
2. Ustawiamy ławki w sali w taki sposób, by tworzyły długie ciągi pozwalające na rozłożenie na nich papierowych ulic.
Rozkładamy papier. Prosimy uczestników, by zajęli miejsca wzdłuż powstałych w ten sposób stołów.
3. Zapoznajemy uczniów z tekstami, które przygotowaliśmy na warsztaty. Jeśli są to fragmenty wspomnień, wiersze,
opowiadania itp., czytamy je wspólnie. Jeśli wykorzystujemy Przewodnik Historyczny Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, wydrukowane lub skopiowane opisy poszczególnych miejsc dzielimy między uczniów i pozwalamy, by przez ok. 10–15 minut zapoznawali się z nimi. W tle możemy włączyć tradycyjną muzykę żydowską.
4. Dołączamy materiał wizualny, np. w formie prezentacji multimedialnej. Jeśli nie towarzyszy mu komentarz, już na
tym etapie możemy pozwolić uczniom na malowanie i rysowanie.
5. Rozdajemy materiały plastyczne. Wyjaśniamy uczniom, że będą malować lub rysować na wspólnych arkuszach
papieru, a ich prace mają finalnie utworzyć całość przedstawiającą przedwojenną ulicę Białegostoku. Ważne więc,
by nie pracowali niezależnie od siebie, ale spróbowali połączyć swoje wizualizacje tak, jakby każda z nich obrazowała fragment jednej ulicy. Możemy nadać naszej ulicy typową dla okresu międzywojennego nazwę, np. Szkolna
lub Bożnicza.
6. Uczniowie wykonują prace plastyczne w wybranej technice. Należy zachęcić ich do rysowania lub malowania tak,
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jak podpowiada im ich własna wyobraźnia, do twórczego łączenia technik i swobodnej rozmowy w czasie pracy.
W zadaniu tym nie są bowiem ważne umiejętności plastyczne czy wiedza historyczna, ale wspólne doświadczenie
twórcze i wzbudzenie zainteresowania młodzieży lokalną historią.
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Wykonane przez uczniów prace dobrze jest po zakończeniu warsztatów wyeksponować w przestrzeni publicznej, np. w holu szkoły lub w Internecie. Publiczna prezentacja podkreśli znaczenie wykonanej pracy oraz pozwoli
wzmocnić w uczniach pozytywne doświadczenie uczestnictwa we wspólnym twórczym działaniu.
Wybrana literatura pomocnicza:
Niziołek K., Poczykowski R. 2008, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny, Białystok,
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS.

Przedwojenny Białystok - pokaz
starych fotografii ze zbiorów Muzeum
Historycznego.
Fot. Łukasz Wołyniec

Wspólne malowanie i rysowanie.
Fot. Katarzyna Nizniołek

Fot. Łukasz Wołyniec

Mała Felicja Raszkin (później Nowak), fotografia z książki Moja gwiazda (2008)
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Wędrówka śladami wspomnień Felicji Nowak
Warsztat terenowy

Cele: Zajęcia mają przybliżyć uczniom wiedzę na temat Zagłady Żydów podczas II wojny światowej poprzez pracę
nad świadectwem historycznym osoby ocalonej. Praca w terenie ma w sposób obrazowy zapoznać z wielokulturową tradycją Białegostoku, poprzez odwiedzenie wybranych miejsc na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Po lekcji uczeń powinien znać i rozumieć pojęcia: getto, strona aryjska, Zagłada, Holokaust, ostateczne
rozwiązanie.
Czas realizacji: Na cały warsztat należy poświęcić 2 godziny lekcyjne oraz ok. 2–2,5 godzin zegarowych na wycieczkę
po Białymstoku.
Materiały: książki Moja gwiazda Felicji Nowak (2008) i Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny (Niziołek, Poczykowski 2008); kartki formatu A4 i materiały plastyczne; film Garnek Pełen Złota poświęcony życiu
ocalałej z Zagłady Felicji Nowak (np. na stronie www Telewizji Polskiej Białystok – http://www.tvbialystok.pl).
Przebieg zajęć:
1. Lekcja poświęcona Zagładzie i Felicji Nowak
Zajęcia powinny rozpocząć się od lekcji poświęconej przybliżeniu uczniom trudnego zagadnienia Holokaustu.
Pomocne w tym zadaniu mogą okazać się scenariusze zawarte w publikacji Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście? (red.
Ambrosewicz-Jacobs, Oleksy, Trojański 2007). Uczniowie powinni także zapoznać się z biografią Felicji Nowak, w czym
przydatna będzie projekcja filmu Garnek Pełen Złota, traktującego o losach tej bohaterki.
2. Wycieczka
Przed wycieczką nauczyciel powinien sporządzić zestaw kopert, w których umieszczone zostaną cytaty z książki (załącznik). Podczas spaceru uczniowie otwierają ponumerowane koperty i wyciągają karteczki z cytatami, które
czytają. Wycieczka ma konstrukcję chronologiczną i opowiada o losach Felicji Nowak od dzieciństwa, aż po moment,
w którym decyduje się na ucieczkę z getta. Odczytanie każdego fragmentu może być poprzedzone krótkim wykładem
historycznym nauczyciela, w którym pomocny będzie przewodnik Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku.
3. Lekcja podsumowująca
Po powrocie ze spaceru następuje lekcja poświęcona zebraniu refleksji uczniów i podsumowaniu omówionego
materiału. Uczniom szkół gimnazjalnych można zaproponować zobrazowanie fragmentów książki w formie plastycznej.
Zebrane prace uczniów staną się wspólnym albumem przedstawiającym życie Felicji Nowak. Okładkę można wyłonić
w drodze konkursu. Inspiracją do jej zaprojektowania może być poniższy opis:
„Był to rodzinny klejnot, wyjątkowo cenna i piękna złota broszka w kształcie gwiazdy sześcioramiennej. W środkowej
części, wysuniętej do przodu, na okrągłej tarczy rzeźbionej w delikatny wzór i ozdobionej czarną emalią, w wysokich łapkach, umieszczony był diament. Podobnie w sześciu ramionach widniały takie same diamenty, a między nimi maleńkie
kwiatki, pokryte czarną emalią. Stara wenecka robota” (Nowak 2008: 42).
W klasach ponadgimnazjalnych można wykorzystać metodę dramy, polegającą na wyobrażeniu sobie dalszych
losów Felicji Nowak tuż po ucieczce z getta. Uczniowie podzieleni na cztery grupy otrzymują starą walizkę, w której
umieszczone są przedmioty należące do naszej bohaterki, np.: stare zdjęcia przedstawiające ludzi ze wsi (Felicja Nowak
ocalała dzięki rodzinie ze wsi), fragment wiersza Ciemno (Nowak 2008: 196), pęk siana (ukrywała się w stodole), zasuszony kwiat (dostała go od syna gospodarza) itp. Korzystając z tych wskazówek, uczniowie w grupach tworzą własne
możliwe scenariusze dalszych losów Felicji Nowak. Po zaprezentowaniu ich na forum klasy nauczyciel przedstawia
rzeczywistą wersję wydarzeń.
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Dobrym pomysłem na podsumowanie pracy jest przeprowadzenie rozmowy z uczniami o ich odczuciach. Każdy z uczestników zajęć powinien spróbować na kartce nazwać emocje, jakie mu towarzyszyły podczas lekcji i wycieczki. Chętni mogą podzielić się z grupą swoimi odczuciami lub umieścić swoją kartkę na specjalnym plakacie.
Załącznik:
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1. Pałacyk Nowika (28. punkt Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku)
„Wszyscy płakali, a mnie zaraz mamusia zabrała do swojej mamusi – babci Marii Szapiro na Lipową. Mieszkał tam też
brat mamusi – wujek Kuba. Tam było znowu wesoło i bawiłam się z jego synem, Tulą, na podwórku przy deskach. Skakaliśmy po nich, a ja właziłam najwyżej i wcale się nie bałam. Robiliśmy huśtawkę z desek i pali, albo przełaziliśmy do
ogrodu przy sąsiednim domu pana Nowika” (Nowak 2008: 17).
2. Synagoga Piaskower (33. punkt Szlaku)
„Gdy przyjechaliśmy na Wielkanoc do Białegostoku, tym razem uroczysta kolacja pesachowa odbyła się nie, jak zwykle,
u babci Marii Szapiro, ale u brata dziadka Raszkina (…). Jak zawsze, na stole stał tajemniczy półmisek z przegródkami.
Opalone skrzydło kurze symbolizowało ofiarę składaną Bogu. W drugiej przegródce leżały gorzkie zioła, mogła to też
być rzodkiewka, na pamiątkę ciężkich lat spędzonych w egipskiej niewoli, a słona woda, w której się je maczało, przypominała o łzach przodków, przelanych w Egipcie. Pasta z jabłek, orzechów, migdałów, cynamonu i wina, podobna była
do gliny, z której tworzono cegły na budowę dla faraona. Cztery kieliszki wina nalewało się na cześć wyzwolenia Żydów
z niewoli egipskiej” (Nowak 2008: 36).
3. Ratusz (35. punkt Szlaku)
„Do zwyczajów panujących w prowincjonalnym mieście, jakim był Białystok, należało spacerowanie po deptaku – od
apteki Hałaja [obecnie Astoria] na rogu ulicy Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, aż do kina Apollo przy Sienkiewicza. Tam
i z powrotem, jak długo czas pozwalał. Powitania, uśmiechy, szepty, chichoty” (Nowak 2008: 44).
4. Kinoteatr Apollo (13. punkt Szlaku)
„Przy pierwszej sposobności, gdy Jasio przyszedł, aby zabrać mnie do kina, tata miło się przedstawił. Uprzejmie zaprosił nas
na lody, żartował i rozmawiał z Jasiem, jak ze starym znajomym. W końcu fundnął nam kino. Jasio był zachwycony i po swojemu śpiewnie zaciągnął: „Takiego ojca mijeć, to rozijumiem, prawdijiwy pryjatiel”. Byłam uszczęśliwiona i dumna” (Nowak
2008: 45).
5. Kamienica przy ul. Lipowej 12
„Wujek Moisiej Tropp jako radny miejski znał projekty rozbudowy i unowocześnienia Białegostoku. Zbudowano teatr w parku,
rozszerzono Planty. Pod rządami wojewody Mariana Zyndrama Kościałkowskiego było czyściej i porządniej. Dziełem wujka
był nowoczesny i ładny dom jednorodzinny dla doktora Kryńskiego, cenionego kardiologa. Budynek stanął na wprost starej
cerkwi, niedaleko Rynku. Na parterze domu mieściły się sklepy. Jeden z towarami żelaznymi, drugi fabryki z Grodna, do
którego często z zaciekawieniem zaglądałam. Były tam piękne wyroby papiernicze w połączeniu ze skórą – albumy, notesy,
portfele, papeterie. Tam Izio kupił mi prezent urodzinowy, pamiętnik oprawiony w skórę, z klamerką zamykaną na zamek.
Powiernik dziewczęcych sekretów” (Nowak 2008: 46–47).
6. Kamienica czynszowa przy ul. Lipowej 33, dom Jakuba Szapiro (27. punkt Szlaku)
„Syn babci, wujek Kuba przeprowadził się do wygodniejszego mieszkania w nowo wybudowanej oficynie. W jego mieszkaniu
na jasnych ścianach widniały fotografie z międzynarodowych zjazdów, proporczyki, plakietki pamiątkowe ze znaczkiem esperantystów i wizerunki dr Zamenhofa. Wysokiego wzrostu i bardzo szczupły, ze zgrabną głową na długiej szyi, z okularami na
ostrym nosie, z lekko wysuniętą dolną wargą był wdzięcznym obiektem dla zdolnych rysowników (…). Korzystałam z bogatej
biblioteki wujka. Przyszła pora na Sienkiewicza, Żeromskiego i Reymonta, pochłaniałam poezję Tuwima i Boya Żeleńskiego”
(Nowak 2008: 47).
„Nareszcie nadeszła wiadomość od taty. Dostaliśmy list, w którym donosił, że dotarł do Białegostoku, wraz z Fimą i panem

Historia, pamięć, tolerancja >>

Podpowiedzi

Maksem. Znajduje się u babci i oczekuje nas. Zapakowałam walizkę i plecak. Zapragnęłam zabrać ulubioną lalkę, prezent
z dzieciństwa od kuzynki Etii z Białegostoku. Opustoszał „antyczny” wózek z wikliny na wielkich kołach i mała lalka zamknęła
swe modre oczka we wnętrzu plecaka. Miała mi towarzyszyć w drodze do miejsca, skąd przybyła” (Nowak 2008: 64).
„Już z daleka rysowały się znane elementy miasta, z górującą wieżą kościoła św. Rocha (…). Nasze relacje o przeżyciach i trudnościach podróży, opowieść Fimy o wrześniowej ucieczce mężczyzn z Warszawy przeplatane były uściskami
i pocałunkami. Równie serdecznie witali się Hilderbrandowie. Pan Max na wieść, że ich dom spłonął, pobladł, nogi się
pod nim ugięły i zemdlał. Wkrótce doszedł do siebie. To, że byli znowu razem, było najważniejsze” (Nowak 2008: 68).
7. Gimnazjum Zeligmana – za restauracją Astoria (15. punkt Szlaku)
„Szkoły były otwarte, ale zreformowane, na wzór radzieckiej dziesięciolatki. Wstąpiłam do byłego prywatnego gimnazjum Zeligmana, które otrzymało nic nieznaczący numer. Byłam uczennicą ósmej klasy. Nauka wszystkich przedmiotów
odbywała się w języku polskim, doszły dwa nowe rosyjski i białoruski, jako język obcy był niemiecki (…). Trudności
niosła nauka rosyjskiego. Z pierwszą pomocą pośpieszył mój dawny kolega Jasio, który znał rosyjski od rodziców i stąd
jego śpiewny akcent w polskim. Ślęczeliśmy nad cyrylicą i wszystko w pisowni się myliło. Ze zrozumieniem języka było
znacznie łatwiej. Słyszałam go od dzieciństwa. Rodzice, gdy nie chcieli, abym rozumiała ich rozmowy, posługiwali się
rosyjskim” (Nowak 2008: 70).
8. Pomnik Wielkiej Synagogi (34. punkt Szlaku)
„Opowiadano mi o zachowaniu się Niemców zaraz po ich wkroczeniu do Białegostoku w piątek 27 czerwca. W dzielnicy
żydowskiej, zwanej Chanajki, zamknięto około 800 ludzi w wielkiej synagodze i podpalono ją, żądając równocześnie
od rabinów podpisania dokumentu, że zbrodni tej dokonali ustępujący z miasta Rosjanie. W odpowiedzi na odmowę,
wszystkich wtrącono w ogień. Trudno było uwierzyć w to bestialstwo, ale istniały niezbite dowody. Naoczni świadkowie
długo słyszeli przerażające krzyki ofiar, a po świątyni zostały zgliszcza i spopielałe kości. Zniszczono całą dzielnicę,
a w pogromie zginęło około 2 tysiące osób” (Nowak 2008: 82–83).
„8 lipca wydano zarządzenie o obowiązku noszenia przez Żydów żółtych łat. Były one w kształcie sześcioramiennej
gwiazdy Dawida o średnicy 12 cm. Noszono je na lewej piersi i prawej łopatce. Teraz łatwiej było nas rozpoznać. Zostaliśmy napiętnowani. Za słabe przyszycie łat szpilką groziła kara pieniężna, dopełniana biciem. Godzina policyjna
obowiązywała od 21 do 5 rano. Na ulicy nie mieliśmy prawa chodzić po trotuarze, wolno nam było po jezdni. Raz idąc
do pracy wczesnym rankiem, przekroczyłam ten zakaz. Zatrzymał mnie młody Niemiec i boleśnie uderzył w twarz. Było
to dla mnie ciężkie przeżycie moralne, boleśniejsze od samego uderzenia (…)” (Nowak 2008: 85).
„Nasza osobista tragedia rozegrała się 12 lipca, w sobotę. Nad ranem niemieckie warty zablokowały ulicę Polną, Różańską, Nowy Świat i sąsiednie przecznice. Dały się słyszeć grubiańskie głosy Niemców, tupot butów na klatkach schodowych. Szybko ubraliśmy się i po chwili gwałtownie uderzono do naszych drzwi. Tata otworzył i padło pytanie:
- Jude?
- Ja – odpowiedział i to zadecydowało.
Niemcy wypchnęli go na klatkę schodową, nie spojrzawszy nawet na zaświadczenie z miejsca pracy. Widziałam go jeszcze przez chwilę. Stał w beżowych spodniach i niebieskiej koszuli z krótkimi rękawami. Odwrócił się i uśmiechnął, jakby
chciał powiedzieć, żebyśmy się nie martwili, ale jego oczy były smutne. Był bezradny. Uniósł dłoń gestem pożegnania,
w jasności tego słonecznego poranka sam taki jasny i piękny. Brutalne „raus” miało go strącić w ciemność. Okazało
się, że tato znalazł się w grupie około 5 tysięcy mężczyzn, podobnie jak on zabranych z domu. Wszystkich załadowano
do ciężarówek i wywieziono w nieznane. Wśród nich był również wujek Kuba Szapiro – esperantysta i Lowa Grynberg –
sędzia sportowy” (Nowak 2008: 85).
9. Skrzyżowanie ulic Malmeda i Lipowej
„1 sierpnia 1941 roku zamknęły się za nami bramy getta. Za bramą był inny świat. Nasze ulice biedniejsze, nasze mieszkania ciemniejsze, ludzie niedożywieni. Zabrano naszym oczom zieleń parków i trawników, naszym uszom dźwięki śpiewających ptaków. Pozbawiono nas widoku normalnie przechodzących po trotuarze ludzi. Nawet niebo straciło błękit, bo
głowy nie wznosiły się do góry, lecz pochylały ku szaremu brukowi” (Nowak 2008: 88–89).
„Czasem niepostrzeżenie zdejmowałam żółte łaty i odwiedzałam Niemkę Marię i jej córkę Elinor (…). Mieszkały nieopo-
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dal bramy getta przy Jurowieckiej. Przyjmowały mnie życzliwie i zawsze wsuwały coś do koszyka (…). Kawał słoniny,
boczku, czy kiełbasy wiejskiej, własnej roboty. Były to przysmaki zupełnie niedostępne w normalnej sprzedaży i trzeba
było dobrze je ukryć, aby nie zabrano przy bramie getta na Jurowieckiej. Stali tam niemieccy wartownicy i żydowscy
policjanci. Nieraz rewidowano i bito, odbierano cały dobytek” (Nowak 2008: 91).
„Tytoniówka” – jak powszechnie zwano fabrykę – mieściła się poza gettem, co dawało niezmierne korzyści. Mimo, że
byłam napiętnowana gwiazdą Dawida i upokorzona chodzeniem po bruku, z radością znowu przekraczałam bramę.
Na czas trwania pracy za mną były płoty i mury getta, odgradzające nas od świata. Szłam znanymi ulicami, na których
więcej było zieleni, pogodniejsi przechodnie, brzmiała zrozumiała mowa polska, do której przywykłam od dziecka. Moja
droga wiodła w odwrotnym kierunku niż przedtem na dworzec. Mijałam ruchliwy Rynek Kościuszki, na którym dawniej wiele było żydowskich sklepów. Teraz szyldy nosiły niemieckie lub polskie nazwiska. Uprzedni właściciele zostali
wywłaszczeni, a ich zagrabione mienie stało się własnością przybyłych kupców niemieckich, lub tych, którzy podpisali „Volkslistę”. Inni byli mieszkańcy domów, inne dzieci bawiły się na podwórzach. Zmieniły się nazwy ulic. Dawna
Kilińskiego stała się Deutsche Strasse, a Sienkiewicza, gdzie kiedyś mieściła się moja szkoła, nosiła imię Erika Kocha,
szefa Zarządu Cywilnego Okręgu Białystok, tzw. Bezirku. Ten „pan” naszego życia i śmierci miał swą siedzibę w pałacu
Branickich, ale podobno rzadko tam bywał” (Nowak 2008: 102–103).
10. Kamienica przy ul. Lipowej 31
„Nagle strzelił mi do głowy szalony pomysł. Zapragnęłam zrobić zdjęcie tu, po aryjskiej stronie, mieć fotografię wspólną
z dziewczętami, które były mi tak życzliwe. Na przekór zarządzeniom i przepisom, na złość Niemcom – bez łat, jako równa moim rówieśnicom. Po chwili wahania dziewczęta przystały na mój pomysł. Poszłyśmy do tego samego fotografa,
u którego na wystawie przez wiele lat wisiał mój portret w owalnej ramie. Jasna kędzierzawa główka, oparta podbródkiem na obu rączkach, poważnie i rezolutnie patrzące oczy. Fotograf nie poznał dawnej klientki. Do salonu na Lipowej
31 weszła prawie 18-letnia dziewczyna, pozornie taka sama jak koleżanki (…)” (Nowak 2008: 121).
11. Tablica Icchoka Malmeda (21. punkt Szlaku)
„Nad ranem, gdy było jeszcze ciemno, całe getto zostało szczelnie otoczone przez strażników, a o 8 do getta wkroczyły „brygady śmierci”, jak nazywano grupy niemieckich żołnierzy, hitlerowców z gestapo, schupo i kripo, w hełmach
i pełnym uzbrojeniu. Na czele stał osławiony Friedel (...). Hitlerowcy twierdzili, że wyślą ludzi „transportami” do obozów
pracy. Rozeszli się grupami po całym getcie. Systematycznie obchodzili ulice, sprawdzali dom po domu i zabierali
wszystkich, których zastali w mieszkaniach (…). Wyciągali mieszkańców Domu Starców na Jurowieckiej 25, a tych,
którzy nie byli w stanie iść o własnych siłach, rozstrzeliwano na miejscu” (Nowak 2008: 131).
„Nie wszyscy dawali się bez oporów zabrać z domów. Próbowano się bronić. Opowiadano o robotniku Malmedzie. Gdy
oprawcy wtargnęli do jego mieszkania przy ul. Kupieckiej, pierwszego z nich oblał kwasem solnym. Poparzony i oślepiony wystrzelił z pistoletu, ale trafił w innego Niemca, zabijając go na miejscu. Malmedowi udało się uciec. Niemcy natychmiast wszczęli poszukiwania, ale nie mogli go znaleźć. Ogłoszono, że jeśli w ciągu 10 godzin Judenrat go nie odnajdzie,
zostanie rozstrzelanych stu zakładników. Mimo tej groźby nikt nie wydał dzielnego robotnika i padło sto niewinnych ofiar,
wśród nich żona Malmeda i dziecko. Wówczas Niemcy wyznaczyli nagrodę w wysokości 10 tys. marek za znalezienie
ukrywającego się. Malmeda wytropił podobno agent gestapo Judkiewicz. Znowu stanęła szubienica i 8 lutego Malmeda
powieszono. Przebieg egzekucji był niezwykły. Zerwał się sznur szubieniczny i wówczas nieszczęsny skazaniec okazał
jeszcze raz swoje męstwo wykrzykując: „Precz z Hitlerem! Zapłacicie za wszystko, wasz koniec jest bliski!”. Wszyscy
powtarzali te słowa, stały się hasłem. W strasznym nieszczęściu czerpano z nich otuchę. Postawa Malmeda stała się
symbolem bohaterstwa w obliczu śmierci” (Nowak 2008: 135).
12. Pomnik Bohaterów Powstania w Getcie (23. punkt Szlaku)
„16 sierpnia 1943 roku nie był zwykłym letnim dniem, chociaż słońce świeciło na bezchmurnym niebie (…). Wypychani
przez żołnierzy znaleźliśmy się na ulicy, otoczeni ze wszystkich stron Niemcami. Środkiem jezdni szli ludzie, dziesiątki,
setki pieszych. Nie było widać początku ani końca szeregów. Ludzie z tobołkami, walizkami, pchający małe wózeczki,
wspierający jedni drugich, małe dzieci na rękach, starcy i chorzy. Przekroczyliśmy już bramę getta, przeszliśmy ulicami
aryjskiej strony (…)” (Nowak 2008: 147–148).
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„Po obu stronach szosy Wasilkowskiej, stali gapie. Na ich twarzach nie było współczucia, jedynie ciekawość. Na niebie
rozgorzały łuny pożarów z getta, nie ustawały strzały (…). Niedaleko dzielnicy Białostoczek, na placu zwanym Pietrasze,
zatrzymano nas. Były tam tysiące ludzi, morze głów bezbronnych ofiar. Staliśmy na polu w tłumie, ściśnięci ze wszystkich stron. Wokoło ciasnym pierścieniem, jak pętlą, otaczały nas warty (…). Sekundy ciszy, która dla mnie była wiecznością. Słyszałam tylko bicie własnego serca. Niemiec machnął ręką przyzwalająco. Wracałyśmy do getta z prolongatą
na życie” (Nowak 2008: 150).
„- Szkoda Ciebie. Odwrócę się, nie będę patrzył, rób co chcesz – powiedział. Czy mogłam mu zaufać? Uzbrojony był
po zęby i miał właściwie pilnować, aby nikt nie uciekł. Musiałam zaryzykować (…). Rozejrzałam się (…). Nie miałam sekundy do stracenia. Serce waliło (…). Zeskoczyłam z platformy. Ukryłam się w pobliskich krzakach. Przykucnęłam (…).
W skroniach pulsowało, serce waliło jak młotem i czułam je w gardle” (Nowak 2008: 160).
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Zmierzamy w stronę ul. Suraskiej
i Pomnika Wielkiej Synagogi.
Fot. Katarzyna Niziołek

Przy Ratuszu. Widać murek zbudowany
z macew – już nieistniejący.
Fot. Katarzyna Niziołek

Park Centralny (teren dawnego
Cmentarza Rabinackiego). Ostatnia
macewa – już jej tam nie znajdziemy.
Fot. Katarzyna Niziołek

Przed Szkołą Rzemeślniczą.
Fot. Katarzyna Niziołek

Przy Pomniku Bohaterów Getta.
Fot. Katarzyna Niziołek

Aron ha-kodesz przykryty parochetem, Synagoga w Tykocinie | Fot. Łukasz Wołyniec
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Budujemy synagogę
Nauka poprzez zabawę

Po raz pierwszy warsztat ten został przeprowadzony w ramach projektu „Krynki-Sobienie: dwie historie, wspólna
pamięć” zrealizowanego w 2007 roku w Krynkach przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej „Drumla” i Stowarzyszenie
„Terra Incognita”. Projekt miał na celu integrację młodzieży szkolnej z Krynek na Podlasiu i Sobień-Jezior na Mazowszu wokół
poznawania wielokulturowej historii lokalnej. Uczestnicy odwiedzili nawzajem swoje miejscowości, wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez trenerów i ekspertów, a także przeprowadzili wywiady z mieszkańcami i wykonali dokumentację fotograficzną, które posłużyły następnie do stworzenia strony internetowej i publikacji pt. Przewodnik po mojej miejscowości.
Cele: Warsztat ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat architektury synagog, a także zaktywizowanie uczestników poprzez zadanie budowania modelu synagogi z klocków (np. Lego) na podstawie uzyskanych podczas warsztatu
wiadomości.
Czas realizacji: Należy przeznaczyć ok. 45 minut na część wprowadzającą oraz minimum 45 minut na część drugą, podczas
której uczniowie będą budować modele synagog.
Grupa docelowa: Uczniowie gimnazjum. Grupa może być duża, ponieważ część warsztatowa wiąże się z podziałem na
mniejsze, kilkuosobowe zespoły, które budują własne modele synagog z klocków.
Materiały: Klocki Lego (lub inne) w ilości odpowiedniej do liczebności grupy. Powielony schemat przedstawiający w prosty
i czytelny sposób budowę i wyposażenie synagogi – przynajmniej jeden na zespół zadaniowy.
Przebieg warsztatu:
Pierwsza część warsztatu polega na przekazaniu podstawowej wiedzy na temat architektury synagog. W przeprowadzonym przeze mnie warsztacie multimedialna prezentacja zawierała zarówno elementy wizualne (zdjęcia, fragmenty filmów itp.), jak również fragmenty utworów muzycznych (np. Szema Izrael i innych pieśni związanych z żydowskimi obrzędami itp.). Urozmaicenie form przekazu sprzyja komunikatywności i zwiększa jego efektywność.
W swoich warsztatach posługuję się również fragmentami z Biblii. Wprowadza to do narracji o zazwyczaj zupełnie nieznanej kulturze żydowskiej, elementy bardziej znajome i może spowodować zmniejszenie się odczuwanego
dystansu kulturowego. Na przykład w czasie omawiania elementów wystroju synagogi nawiązuję również do wyglądu
świątyń, zwłaszcza rzymskokatolickich i prawosławnych, wskazując na podobieństwa miedzy tymi budowlami.
W prezentacji poruszam takie tematy, jak:
1. Różnorodność nazw związanych z synagogą: bejt ha-midrasz, bejt ha-knesset, bejt tefila, szul, bóżnica, tempel.
Należy wyjaśnić różnice pomiędzy wymienionymi nazwami.
2. Zwrócenie uwagi na wielofunkcyjność synagogi, nie tylko jako miejsca modlitwy, ale i studiowania Tory czy Talmudu, siedziby sądów rabinackich itp.
3. Pierwsza i druga Świątynia jako pierwowzory synagogi.
4. Wnętrze świątyni z opisem wybranych elementów: przedsionek, babiniec, aron ha-kodesz, ner tamid, parochet
(wraz z tradycyjną ornamentyką), bima, zwoje Tory wraz z ozdobami (sukienka, korony, wieże), jad, szulchan, krzesło Proroka Eliasza. Warto zwrócić uwagę na elementy zdobienia ścian. Do najczęstszych motywów należały:
menora, szofar, lulaw, zwierzęta, które symbolizowały cnoty człowieka.
5. Przy opisie poszczególnych elementów wystroju można zwrócić uwagę na wybrane święta lub obrzędy, które są
z nimi związane (np. obrzezanie, przepisywanie Tory, bar-micwa).
6. Opis zewnętrznej bryły synagogi, zwrócenie uwagi na różnorodność stylów architektonicznych (np. synagogi w stylu mauretańskim i neoklasycystycznym, synagogi drewniane).
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Druga część warsztatu polega na budowaniu przez uczestników budynku synagogi z klocków wraz z charakterystycznym układem pomieszczeń (np. babińce, aron ha-kodesz itp.). Należy podzielić uczestników na grupy zadaniowe, najlepiej składające się z 5 osób. Czas budowania modeli synagog można wydłużyć, aby umożliwić dokończenie
zadania.
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Wybrana literatura pomocnicza:
Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G. 2000, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa, WSiP. Eisenberg J.
1999, Judaizm, Warszawa, Cyklady.
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Babińce, Synagoga w Tykocinie.
Fot. Łukasz Wołyniec

Bima, Synagoga w Tykocinie.
Fot. Łukasz Wołyniec

Polichromie na ścianach Synagogi
w Tykocinie z hebrajskimi i aramejskimi
cytatami biblijnymi i modlitwami.
Fot. Łukasz Wołyniec

Dzieci z Krynek budowały Synagogi
z klocków Lego.
Fot. Stowarzyszenie „Drumla”
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Kuchnia żydowska. Co nas łączy, co nas dzieli?
Warsztat edukacyjno-kulinarny

Jest to cykl zajęć traktujący o różnorodności kulinarnej mieszkańców północno-wschodniego regionu Polski.
Większość opracowań na temat wielokulturowości dotyczy historii kultury, religii czy obyczajów. A jakby spojrzeć na
ten temat z perspektywy garnka?
Pierwsze zajęcia dotyczące tej problematyki zostały przeprowadzone w ramach projektu „Co nas łączy, co nas
różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców” zrealizowanego w 2008 roku przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy projektu (głównie zagraniczni studenci i wolontariusze międzynarodowi) zapoznali się
podczas warsztatu z różnorodnością kuchni podlaskiej, a w części praktycznej samodzielnie przygotowywali potrawy,
które są dla niej charakterystyczne i jednocześnie stanowią przykłady połączenia wielu kultur od lat występujących na
tych terenach.
Kolejne zajęcia tego typu przeprowadziłem w ramach projektu skierowanego do nauczycieli Fundacji Edukacji
i Twórczości „Żyliśmy razem przez wieki, czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku” (2008). Tematem wiodącym była specyfika
kuchni żydowskiej w kontekście zapożyczeń z kuchni polskiej i podlaskiej.
Cel: Prowadzone zajęcia mają przybliżyć młodemu pokoleniu białostoczan kulturę żydowską, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury kulinarnej. Ważnym aspektem zajęć jest ukazanie osadzonych w kontekście historycznym
związków pomiędzy kulturą i religią a potrawami, które są symbolami kuchni żydowskiej. Celem warsztatów jest także ukazanie podstawowych reguł, jakimi rządzi się kuchnia żydowska i wielokierunkowej dyfuzji kulturowej w sferze
kulinarnej. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają: żydowskie posiłki świąteczne, ich znaczenie symboliczne, a także
codzienne zwyczaje żywieniowe podlaskich Żydów.
Czas: Zajęcia składają się z trzech bloków: prezentacji multimedialnej (45 min.), dyskusji (30 min.), przygotowania
dania kuchni żydowskiej – jajecznicy z macą (15 min.).
Uczestnicy: 15–20 uczniów liceum lub starszych klas gimnazjum.
Materiały: sprzęt potrzebny do prezentacji multimedialnej (laptop, rzutnik, ekran); materiały do części warsztatowej:
kuchenka elektryczna, patelnia, miska, nóż, trzepaczka do jaj, naczynia do degustacji stosownie do ilości uczestników (talerzyki jednorazowe i widelce); produkty spożywcze (dla 20 osób): 15 jajek, paczka macy (najlepiej smakowej),
10 dag masła, 1 litr mleka, sól, pieprz do smaku.
Ponieważ zajęcia mają bardziej zaciekawić uczestników potrawami, ich smakiem i składem niż technologią wykonania, potrawy przygotowuje prowadzący. Tym bardziej, że sale szkolne zwykle nie są przygotowane do prowadzenia
tego typu zajęć praktycznych. Uwaga! Podczas warsztatów należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa
i higieny. Szczególnie dotyczy to jajek i rozgrzanego tłuszczu.
Przebieg warsztatu:
I. Część teoretyczna
1. Wprowadzenie
Próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto rozmawiać na temat kultury kulinarnej, możemy posłużyć
się anegdotą:
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„Pewna młoda żydowska matka przyrządza na obiad mostek. Córeczka przygląda się z zainteresowaniem, jak matka
odkrawa końce mostka przed ułożeniem go w brytfannie, i pyta: „Mamo, dlaczego tak robisz?”. Po chwili namysłu matka odpowiada: „Wiesz, właściwie nie wiem. Moja mama zawsze tak robiła. Zadzwońmy do babci, to nam powie”. Dzwoni do swojej matki i pyta, dlaczego przed wstawieniem do piekarnika zawsze odkrawa końce mostka. Babcia zastanawia
się chwilę i mówi: „Widzisz, odkąd pamiętam, moja mama zawsze tak robiła, ale nie wiem dlaczego”. Wszystkie trzy,
zaciekawione, odwiedzają prababcię. „Widzisz, prababciu, kiedy robimy mostek – mówią chórem — zawsze przed
wstawieniem do piekarnika odkrawamy końce. Czy wiesz dlaczego?”. „Dlaczego wy tak robicie, nie wiem – odpowiada
staruszka – ale ja tak robiłam dlatego, że nie miałam dużej brytfanny!” (za: Hyman 2004).
2. Co wiemy o kuchni żydowskiej
Celem zaktywizowania uczestników zadajemy im dwa pytania:
• Co to jest kaszrut i dlaczego ma on dla Żydów tak wielkie znaczenie?
Kaszrut – kodeks dietetyczny, który określa, co Żydzi mogą jeść, a czego nie. Jest wspólnym wątkiem wszystkich
koszernych kuchni, który odróżnia je od pozostałych. Kuchnia żydowska nadal jest bowiem zakorzeniona w większym
stopniu we wspólnej tradycji religijnej niż w konkretnym geograficznym podłożu. Z nielicznymi wyjątkami to, co jest
uznawane za koszerne w jednej części świata, jest również koszerne wszędzie indziej, natomiast zakazy pokarmowe
działają silnie i dogłębnie.
• Czy w innych religiach także występują zakazy żywieniowe?
3. Świąteczne obyczaje żywieniowe w kuchni żydowskiej i polskiej
Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi świętami żydowskimi i typowymi dla nich potrawami i porównują je z polskimi.
• Szabat: Szabat jest dla Żydów świętem najważniejszym. Jest wymieniony w Dekalogu jako czwarte przykazanie.
W Księdze Wyjścia napisano: „Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał
wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest Szabat Pana, Boga twego: nie będziesz wykonywał żadnej pracy
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoje służebnice, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który
mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest,
a siódmego dnia odpoczął”.
• Rosz ha-Szana: Rosz ha-Szana upamiętnia początek stworzenia świata. W modlitwie zichronot, którą odmawia
się tego dnia, mówiono: „dzień ten jest rozpoczęciem dzieła Twojego, wspomnieniem dnia pierwszego”. Od tego
dnia zaczęła się rachuba czasu, gdyż według mędrców żydowskich w momencie stworzenia czas zaczął płynąć.
• Jom Kipur: Jest najpoważniejszym świętem w wymiarze duchowym. Przypada dziesiątego dnia miesiąca tiszri
(wrzesień–październik). Według tradycji tego dnia Mojżesz zszedł z góry Synaj z drugimi Tablicami Praw i oznajmił
Hebrajczykom, że Bóg przebaczył im grzech kultu „złotego cielca”. I właśnie dlatego w tym dniu, co roku, każdy
Żyd z osobna i Żydzi jako naród mogą oczyścić się ze swoich grzechów i otrzymać przebaczenie. Jom Kipur oznacza po hebrajsku „dzień pojednania”.
• Szawuot: Szawuot, Święto Tygodni, jest drugim z kolei w cyklu świąt pielgrzymich, szalosz regałim, obchodzonym
szóstego dnia miesiąca siwan (maj–czerwiec). W starożytności miało ono charakter rolniczy. Jada się wtedy głównie potrawy mleczne: naleśniki, serniki, budynie, pierogi z serem, ponieważ w przykazaniu o święcie Szawuot jest
zdanie: „nie będziesz jadł koźlęcia w mleku matki jego”.
• Sukot: Sukot jest jesiennym świętem pielgrzymim. Trwa siedem dni: od 15 do 21 dnia miesiąca tiszri (wrzesień
–październik). O tej porze na ziemiach kananejskich kończyło się winobranie i zbiór oliwek. Kończył się całoroczny
cykl prac na roli. Sukot było świętem plonów, świętem wypoczynku ziemi i ludzi. Po hebrajsku słowo „sukot” oznacza szałasy. W Polsce Sukot nazywano Świętem Szałasów lub Kuczki.
• Chanuka: Święto Chanuka jest najmłodszym świętem żydowskim, gdyż liczy sobie bagatela 2000 lat. Obchodzone
jest od 25 dnia miesiąca kislew do 2 dnia tewet (listopad–grudzień). W czasie Chanuki ortodoksyjni Żydzi zapalają
świece w rytualnym porządku, radują się przy plackach (latkes) i zapiekankach z ziemniaków (kugel). Dzieci obdarowywane są w tym dniu prezentami.
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• Purim: Najweselszym ze wszystkich świąt żydowskich jest Purim, nazywany też „żydowskim karnawałem”. Obchodzi się go 14 i 15 dnia miesiąca adar (luty–marzec). Purim jest świętem radosnym, połączonym z biesiadami,
maskaradami i tradycyjnymi inscenizacjami wydarzeń, które upamiętnia. Bliscy obdarowują się prezentami, biorą
udział w rodzinnych spotkaniach i dzielą się trójkątnymi ciastkami zwanymi „uszami Hamana” (hamantaschen),
nadziewanymi makiem, miodem lub powidłami.
4. Kuchnia żydowska w Polsce i na Podlasiu
Przedstawiamy najpopularniejsze potrawy kuchni Żydów polskich: śledzie, ryby po żydowsku, kugel, kugelis,
babka ziemniaczana, cymes.
Kuchnia żydowska w Polsce kształtowała się w zależności od miejsca (kraju lub regionu) zamieszkania społeczności. Kulinarnym wzorem jest w niej szczupak i karp po żydowsku, które to z naszej narodowej kuchni trafiły na
wykwintne stoły smakoszy spod znaku Gwiazdy Dawida. Galicja dodała do kuchni żydowskiej strucle, gulasze i nadziewane warzywa. Specyficznego smaku nabrała ona na Podlasiu, gdzie komponując się w kobierzec różnorodności
kulturowej tego regionu, pozostawiła po sobie wiele wyraźnych śladów. To właśnie tutaj Żydzi aszkenazyjscy odkryli
doskonałe barszcze i pierogi, a zarazem poznali smak wybornej śmietany, wędzonych ryb, kompotów z suszu owocowego i kaszy gryczanej. „Wieczni tułacze” wnieśli zaś do kuchni podlaskiej placki ziemniaczane i babkę ziemniaczaną
jako pozostałość po kuglu. Również wynalazek kiszonych ogórków czy kapusty, sztandarowych produktów naszego
regionu, zawdzięczamy Żydom, którzy ten sposób konserwacji żywności podpatrzyli, pobywając u Holendrów.
II. Część praktyczna
Podczas tej części prowadzący przyrządza jedno z najbardziej popularnych dań kuchni żydowskiej – macę
z jajecznicą.
1. Maca z jajecznicą
Produkty (dla 20 osób): 15 jajek, paczka macy (najlepiej smakowej), 10 dag masła, 1 litr mleka, sól, pieprz do smaku.
Przepis: Macę pokruszyć na średniej wielkości kawałki, namoczyć w mleku i pozostawić na 10 min. Po tym czasie odcisnąć z nadmiaru mleka. Na patelni rozgrzać masło, jednak należy uważać, aby się nie przypaliło. Włożyć macę i podsmażyć ok. 5 min., po czym dodać rozbite trzepaczką jajka, posolić, dodać pieprzu do smaku. Masę lekko mieszać, aż
zgęstnieje do konsystencji jajecznicy. Podawać można z dodatkiem ketchupu.
2. Konsumpcja i dyskusja
W trakcie konsumpcji inicjujemy dyskusję nt. „Jaka właściwie jest ta kuchnia żydowska i czym różni się od
kuchni polskiej, a co jest dla nich wspólne?”.
Wybrana literatura pomocnicza:
Hensel W., Pazdura J. i in. 1979, Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Tom VI (1870–1918), Wrocław,
Ossolineum.
Hyman C. 2004, Kuchnia żydowska, Warszawa, Rosner & Wspólnicy.
Kameraz-Kos N. 2002, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa, Cyklady.
Pospieszyńska K. 1993, Kuchnia żydowska i izraelska, Warszawa, Gross.
Bibliografia:
Hyman C. 2004, Kuchnia żydowska, Warszawa, Rosner & Wspólnicy.
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Studenci z Finlandii, Grecji, Hiszpanii,
Niemiec, Portugalii i Polski pod czujnym
okiem Andrzeja Fiedoruka wspólnie
przyrządzają regionalne potrawy:
babkę ziemniaczaną, barszcz ukraiński
i ciasteczka ze skwarek.
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Na tyłach Synagogi Piaskower | Fot. Łukasz Wołyniec
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Bialy Express

Szkic gry terenowej
Jesienią 2008 roku w gronie uczestników projektu „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” planowaliśmy
zorganizowanie miejskiej gry terenowej pod nazwą „Bialy Express”. Tytuł naszego zamierzenia nawiązuje z jednej strony
do słynnych bialys – bułeczek z cebulą, wypiekanych przed wojną w Białymstoku, a dziś niezwykle popularnych na
Manhattanie, gdzie osiedlili się potomkowie białostockich Żydów, z drugiej – do tytułu broadwayowskiej sztuki „Bronx
Express”, napisanej przez pochodzącego z Białegostoku Osipa Dymowa.
Chcieliśmy zaprosić uczniów białostockich szkół do udziału w nietypowej grze edukacyjnej, której celem
byłoby zapoznanie z żydowską i wielokulturową historią miasta. Uczestniczące w grze kilkuosobowe drużyny miały
przemieszczać się po mieście między wybranymi punktami Szlaku, gdzie czekałyby na nie zadania i zagadki związane
z historią poszczególnych miejsc.
Gry nie udało nam się dotąd zrealizować. Pozostała jednak garść pomysłów, efekt „burzy mózgów” naszego
zespołu1, które można spożytkować w różny sposób, niekoniecznie w grze terenowej i w formie, jaką planowaliśmy.
Najprostszym ich zastosowaniem wydaje się użycie wymyślonych przez nas zadań i zagadek podczas wycieczki Szlakiem
Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Dzięki temu zwiedzanie będzie dla uczestników nie tylko pouczające, ale
też może stać się emocjonującą zabawą. Element rywalizacji można wprowadzić, dzieląc grupę uczniów na drużyny –
zwycięży ta, która zdobędzie najwięcej punktów. Chcielibyśmy, by nauczyciele korzystający z poniższego opracowania
traktowali je jako punkt wyjścia dla własnych pomysłów na nietypowe poznawanie miasta i jego przeszłości.
Cele: Gra ma na celu zapoznanie młodzieży z kulturą i historią Białegostoku i białostockich Żydów poprzez
udział w zadaniach aktywizacyjnych, związanych z miejską ścieżką edukacyjną Szlak Dziedzictwa Żydowskiego
w Białymstoku.
Czas realizacji: Zależy od przyjętej formy zadania (gra terenowa lub wycieczka z elementami gry) i wieku uczestników.
Wariant najprostszy jest zarazem najkrótszy – spacer po mieście z elementami gry trwać powinien nie dłużej niż 4
godziny. Ze względu na aurę lepiej nie przeprowadzać gry i spaceru późną jesienią lub zimą.
Grupa docelowa: Ok. 20 uczniów gimnazjum lub liceum podzielonych na kilkuosobowe drużyny. Podziału na zespoły
można dokonać poprzez losowanie kostką lub bączkiem chanukowym, tzw. drejdlem.
Materiały: broszura i mapka Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku (wskazane jest, by każdy uczestnik
otrzymał jedną kopię przewodnika); kostka do gry lub drejdel; filcowe kapelusze (dowolnych kształtów i rozmiarów)
– powinno ich być tyle, ile drużyn biorących udział w grze; cyfrowe aparaty fotograficzne (po jednym na drużynę);
wydrukowane plansze z łacińską transkrypcją liter hebrajskich; stoper; bandaże; 5 woreczków z grochem; tekturowe
pudełko lub plastikowy kosz; puzzle wykonane z archiwalnych zdjęć centrum Białegostoku (fotografie powinny być
powiększone co najmniej do formatu A4, podklejone na brystol i pocięte na kawałki); zestawy zdjęć przedstawiających
elementy wystroju wnętrza oraz wyposażenia synagogi; notatniki i ołówki do przeprowadzenia sondy ulicznej.
Przebieg gry i zadania:
Nie sposób jest opracować kilkugodzinną grę terenową bądź scenariusz wycieczki wzbogaconej o aktywizujące
zadania i zagadki, które obejmowałyby wszystkie 36 punktów Szlaku. Należy więc dokonać wstępnej selekcji. Wydaje się,
że optymalny będzie wybór 9 miejsc, chociaż można oczywiście tę liczbę zwiększyć, pod warunkiem że nie spowoduje
1

W „burzy mózgów” uczestniczyli: Ewa Dąbrowska, Anna Drabiuk, Andrzej Fiedoruk, Katarzyna Niziołek, Magdalena Otoka,
Katarzyna Pierwienis, Radosław Poczykowski, Mariusz Sokołowski i Łukasz Wołyniec. Pomysły zebrała Katarzyna Niziołek. Szkic gry
opracował Radosław Poczykowski.
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to znacznego wydłużenia odległości do pokonania. W szczególności młodsi uczniowie powinni poruszać się między
punktami leżącymi możliwie blisko siebie.
Przy podanych niżej, wybranych przez nas 9 punktach przedstawione są propozycje zadań i zagadek, które
można w nich zrealizować.
Jeśli decydujemy się na wariant gry terenowej, w której uczniowie poruszają się w drużynach, dodatkowo
należy zadecydować, czy wszystkie drużyny idą tą samą trasą, czy dla każdej z nich trasa jest inna. W przypadku
wycieczki z elementami gry trasa jest taka sama dla wszystkich. Sugerujemy, by w tym ostatnim wariancie przyjąć
następującą kolejność:
Punkt 35. Ratusz (ul. Rynek Kościuszki 10) – zadanie „Rzut śledziem”
Zadaniem zawodników jest wykonanie jak największej liczby celnych rzutów „śledziem” (woreczkiem z grochem)
do kosza (lub tekturowego pudła). Należy ustalić, ile rzutów wykonują poszczególni zawodnicy. Zadanie najlepiej
przeprowadzić na Placu Miejskim (od strony kawiarni Esperanto). Zarys dawnej miejskiej wagi można wykorzystać jako
linie, zza których zawodnicy wykonują rzuty.
Punkt 34. Pomnik Wielkiej Synagogi (ul. Suraska) – zadanie „W synagodze”
Każda z drużyn otrzymuje zestaw fotografii przedstawiających elementy wystroju i wyposażenia synagogi: aron
ha-kodesz, bimę, babińce, parochet, mezuzę, torę oraz oddzielnie na karteczkach ich nazwy. Należy dopasować nazwy
do fotografii. Odpowiedzi można szukać w przewodniku Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Zwycięża
drużyna, która pierwsza prawidłowo wykona zadanie.
Punkt 33. Synagoga Piaskower (ul. Piękna 3) – zadanie „Uniwersalny słownik”
Drużyny otrzymują karteczki ze słowami w różnych językach. Zadaniem każdej z drużyn jest jak najszybsze
odnalezienie wyrazów o tym samym znaczeniu. Zwycięża zespół, który w ciągu 2 minut pogrupuje prawidłowo największą
ilość wyrazów i odgadnie, w jakim języku są poszczególne słowa. Można przygotować tabelę według poniższego wzoru.
Wyrazy w poziomie mają to samo znaczenie – wystarczy przeciąć tabelę wzdłuż linii.
Polski

Esperanto

Angielski

Niemiecki

kapelusz

ĉapelo

hat

hut

dom

domo

house

haus

ptak

birdo

bird

vogel

ulica

strato

street

straße

nadzieja

espero

hope

hoffnung

kot

kato

cat

katze

język

lingvo

language

sprache

Punkt 28. Pałacyk Nowika (ul. Lipowa 35) – zadanie „Kapeluszowa sesja fotograficzna”
Pałacyk należał przed wojną do Chaima Nowika – właściciela fabryki sukna i kapeluszy. Zadaniem każdej drużyny
jest namówienie pięciu przechodniów do tego, by zgodzili się pozować do zdjęcia w jednym z kapeluszy. Wygrywa
zespół, który pierwszy wykona zadanie, to znaczy pochwali się pięcioma fotografiami białostoczan w kapeluszu.
Punkt 8. Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta (obecnie VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Warszawska 8) –
zadanie „Quiz na schodach”
Zadanie wykonujemy na schodach w holu wejściowym liceum. Uwaga! Należy wcześniej uzyskać zgodę dyrekcji
na wejście uczestników zabawy do budynku szkoły. Z każdego zespołu wybieramy po jednej osobie, która będzie
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odpowiadała „tak” lub „nie” na pytania prowadzącego quiz. Odpowiedź poprawna pozwala na wejście o jeden schodek
do góry. Przy odpowiedzi błędnej osoba pozostaje w miejscu. Zwycięża zespół, którego przedstawiciel pierwszy wejdzie
na dziesiąty schodek.
Przykładowe pytania:
1. Czy Białystok zawdzięcza swą nazwę otaczającym miasto ośnieżonym wzgórzom?
2. Czy w budynku, w którym się znajdujemy uczył się Ludwik Zamenhof?
3. Czy mieszkający w Białymstoku Żydzi porozumiewali się na co dzień językiem hebrajskim?
4. Czy Białystok nazywano „Manchesterem Północy” ze względu na fakt dużej emigracji do tego angielskiego
miasta?
5. Czy ulica Młynowa przebiega przez historyczną dzielnicę Chanajki?
6. Czy słowo „harmider” zostało zapożyczone z języka jidysz?
7. Czy kopułę Wielkiej Synagogi w Białymstoku zdobił siedmioramienny świecznik – menora?
8. Czy na cmentarz żydowski mówi się kirkut?
9. Czy skoro twórca Esperanto zmarł w roku 1917, to w języku tym istnieją takie słowa jak: komputer, twardy dysk,
telefon komórkowy czy graffiti?
10. Czy Max Bialystock, bohater hollywoodzkiej komedii „Producenci”, urodził się w Białymstoku?
11. Czy bułeczki z cebulą i makiem sprzedawane przed wojną w Białymstoku nazywały się „boza”?
12. Czy ulica Warszawska prowadziła kiedyś do Warszawy?
13. Czy wieża białostockiego ratusza była w przeszłości jedynie wieżą zegarową?
14. Czy mezuza to małe, podłużne pudełeczko przytwierdzane do framugi drzwi w żydowskich domach?
15. Czy potrawę kugel robi się z kaszy?
Prawidłowe odpowiedzi:
1. Nie. „Białystok” pochodzi z mowy staropolskiej i oznacza „czysty potok”. Określenie to dotyczyło przepływającej
przez miasto rzeki Białej.
2. Tak.
3. Nie. Mówili najczęściej w języku jidysz, a także po rosyjsku i polsku. Język hebrajski był przez długi czas jedynie
językiem liturgicznym, podobnie jak dawniej łacina w Kościele katolickim i staro-cerkiewno-słowiański w Kościele
prawosławnym.
4. Nie. Oba miasta, Manchester i Białystok, były silnymi ośrodkami przemysłu tekstylnego.
5. Tak.
6. Tak. Podobnie, jak: ciuchy, ferajna, kapota, kitel i ślamazara.
7. Nie. Szczyt Wielkiej Synagogi był zwieńczony gwiazdą Dawida.
8. Tak.
9. Tak. Język esperanto jest żywy i, dostosowując się do zmieniającego się świata, wzbogacany jest o nowe słowa.
10. Nie. Jest to postać fikcyjna.
11. Nie. Bułeczki to „bialys”, a „boza” to popularny przed wojną w Białymstoku orzeźwiający napój z kaszy jaglanej.
12. Tak. Dziś wydaje się to dziwne, ale w czasach Branickiego do Warszawy podróżowało się przez... Bielsk Podlaski.
13. Nie. Służyła także strażakom jako wieża obserwacyjna.
14. Tak.
15. Nie. Kugel to żydowska potrawa zbliżona do popularnej w naszym regionie babki ziemniaczanej.
Punkt 1. Pałacyk Cytronów – Muzeum Historyczne (ul. Warszawska 37) – zadanie „Barokowy GPS”
Zadanie przeprowadzamy przy makiecie przedstawiającej Białystok z roku 1772. W pierwszej części zadania
każda z drużyn, korzystając z dostępnych w muzeum opisów, wybiera 5 miejsc. Następnie wymieniają te miejsca,
a członkowie pozostałych drużyn starają się jak najszybciej je na makiecie odnaleźć i wskazać. Zwycięża drużyna, która
wskaże jak najszybciej jak najwięcej obiektów. W innym, prostszym wariancie to nauczyciel wybiera miejsca, które
drużyny mają odnaleźć na makiecie (np. stara synagoga, dzielnica Szulhof, cmentarz Rabinacki, Austeria).
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Uwaga! Muzeum jest zamknięte w poniedziałki, w niedziele wstęp jest bezpłatny.
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Punkt 4. Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy Chwolesowej (ul. Pałacowa 3) – zadanie „Lekcja hebrajskiego”
Każda z drużyn otrzymuje planszę z łacińską transkrypcją liter hebrajskich. Zadanie polega na zapisaniu
alfabetem hebrajskim imion trzech dowolnie wybranych członków drużyny. Należy pamiętać, że słowa zapisuje się od
strony prawej do lewej oraz że w piśmie nie ma samogłosek, tak więc imię Tomasz zapiszemy jako szin-mem-taw. Jest
to oczywiście uproszczenie, w rzeczywistości stosuje się jednak samogłoskę alef i znaki diakrytyczne – odpowiedniki
pozostałych samogłosek. Zwycięża zespół, który wykona poprawnie zadanie jako pierwszy.
Punkt 17. Dawna kamienica Izaaka Zabłudowskiego, obecnie restauracja Astoria (skrzyżowanie ulic Lipowej
i Sienkiewicza) – zadanie „Puzzle terenowe”
Każda z drużyn otrzymuje archiwalną, pociętą na fragmenty, przedwojenną fotografię przedstawiającą
białostockie centrum (im starsi uczestnicy, tym więcej kawałków puzzli). W historycznych albumach i w Internecie
dostępne są na przykład fotografie ratusza, obecnej restauracji Astoria, czy kościoła Farnego – ważne, by były to obiekty
istniejące do dzisiaj i widoczne z miejsca, w którym wykonywane będzie zadanie. Zwycięża drużyna, która pierwsza
ułoży puzzle i będzie umiała odpowiedzieć na dwa pytania: „Co przedstawia zdjęcie?” i „Czym różnią się fotografie
archiwalne od tego, co widzimy współcześnie?”.
Punkt 18. Towarzystwo dobroczynne Linas Chajlim (ul. Zamenhofa 19) – zadanie „Pierwsza pomoc”
Ponieważ współcześnie – podobnie jak w czasach przedwojennych – budynek pełni funkcję placówki
medycznej, przeprowadzamy zadanie sprawnościowe polegające na założeniu opatrunku. Członkowie każdej drużyny
powinni w ciągu określonego czasu wykonać opatrunek kończyny lub głowy.
Punkt 20. Pomnik Ludwika Zamenhofa (skwer pomiędzy ulicami Malmeda i Białówny) – zadanie „Sonda
uliczna”
Zadaniem drużyn jest przeprowadzenie błyskawicznej sondy ulicznej. Należy poprosić 15 przypadkowych
przechodniów o wymienienie 3 najsłynniejszych białostoczan w historii. Następnie podsumować wyniki i zestawić
ranking najczęściej padających odpowiedzi. Zwycięża drużyna, która pierwsza wykona zadanie. Niektóre postaci
mogą być dla uczniów nieznane, dlatego warto mieć ze sobą książeczkę Białostoczanie XX wieku, gdzie można będzie
odnaleźć biografie niektórych z nich.
Wybrana literatura pomocnicza:
Boćkowski D., Kwasowski J. (red.) 2000, Białostoczanie XX wieku, Białystok, Wyd. Książnica Podlaska.
Niziołek K., Poczykowski R. 2008, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny, Białystok,
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy makiecie XVIII-wiecznego
Białegostoku w Muzeum Historycznym.
Fot. Łukasz Wołyniec

W tym miejscu przed wojną znajdował
się luksusowy hotel – Ritz.
Fot. Łukasz Wołyniec

Przy Pomniku Wielkiej Synagogi.
Fot. Łukasz Wołyniec

II. Społeczna pamięć o przeszłości

Historia, pamięć, tolerancja >>

Podpowiedzi
Radosław Poczykowski, Katarzyna Niziołek

Reportaże z przeszłości

Miniprojekt edukacyjno-historyczny
„Reportaże z przeszłości” były częścią szerszego działania pn. „Supełek – chronimy pamięć naszego
miasteczka”, zrealizowanego przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku w Michałowie w latach 2006–2007. Wśród
uczniów michałowskich szkół podstawowych (klasy VI), gimnazjalnych i średnich ogłosiliśmy wówczas konkurs, w którym
mieli oni za zadanie wcielić się w rolę reporterów-detektywów próbujących odtworzyć atmosferę międzywojennego,
wielokulturowego Michałowa. Prace uczniów powstawały na podstawie wywiadów przeprowadzanych z najstarszymi
mieszkańcami miejscowości. Plon konkursu został wydany w formie książki zatytułowanej Zobaczyć to, czego nie ma.
Księga pamięci Michałowa. Zwycięzcom udało się nie tylko dotrzeć do ciekawych informacji, ale też przedstawić je
w oryginalnej, barwnej formie. Było to możliwe m.in. dzięki przygotowaniu uczestników konkursu do zadania podczas
poprzedzającego samodzielną pracę warsztatu (Jak rozmawiać ze starszymi ludźmi na temat przeszłości?), jak również
umożliwieniu im pracy nad reportażami (przeprowadzenie wywiadów, spisanie informacji, praca edytorska itd.) przez
okres ok. 2 miesięcy.
Cele: Projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania lokalną przeszłością oraz zapoznanie z niekonwencjonalnymi
sposobami jej poznawania. Zadania, które otrzymają jego uczestnicy do samodzielnej realizacji, pozwolą na wzmocnienie
rodzinnych i sąsiedzkich więzi ze starszymi pokoleniami, wzbogacą wiedzę o historii miejscowości i jej mieszkańców,
a także rozwiną zdolności opowiadania i opisywania przeszłych wydarzeń.
Czas realizacji: warsztat wprowadzający – 1,5–2 godziny; samodzielne przygotowanie prac – optymalnie – od 1 do 2
miesięcy (w zależności od potrzeb czas ten może być jednak krótszy lub dłuższy); spotkanie podsumowujące – 1,5–2
godziny.
Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum i liceum, koła zainteresowań, grupy półkolonijne, świetlicowe itp. Większą część
zadania uczestnicy wykonują sami, dlatego ważne jest, by byli to uczniowie zmotywowani do pracy, zainteresowani
lokalną przeszłością, lubiący rozmawiać z ludźmi i nie bojący się literackiej ekspresji. Nie należy jednak selekcjonować
uczestników ze względu na ich zdolności i umiejętności literackie, wiedzę historyczną itd. Zadanie „Reportaż
z przeszłości” jest bowiem zadaniem, które może skutecznie pomóc w zaktywizowaniu i zainteresowaniu historią także
tzw. słabszych uczniów, ponieważ nie opiera się na informacjach książkowych, ale na samodzielnych poszukiwaniach
i kontakcie ze świadkami przeszłości.
Materiały: środki techniczne do rejestracji wywiadów (dyktafon, kamera itp.); notatniki i ołówki do spisywania wywiadów;
dostęp do komputera, na którym uczeń będzie mógł edytować tekst swojego reportażu.
Przebieg projektu:
1. Przygotowanie
Realizację zadania rozpoczynamy od warsztatu wprowadzającego, podczas którego objaśniamy uczniom ideę
„reportaży z przeszłości”, a także przedstawiamy i ćwiczymy aranżację wywiadu i techniki jego prowadzenia, m.in.: Jak
rozmawiać ze starszymi ludźmi? Na jakie problemy możemy napotkać, rozmawiając o przeszłości? Jak sobie z nimi
poradzić? Warsztat ten można oprzeć na scenariuszu „Przeszłość jako przygoda”, który znajduje się w dalszej części
publikacji, dostosowując go jednak do młodszego odbiorcy. Szczególnie przydatne mogą okazać się ćwiczenia: „Gorący
kartofel”, „Biografie rzeczy” oraz „Aranżacja wywiadu”.
Przed wysłaniem „w teren” należy gruntownie przygotować uczniów do wykonania zadania. Pamiętajmy, że
uczniowie zaangażowani w projekt będą rozmawiać z osobami starszymi, co często będzie wymagać od nich cierpliwości,
a przede wszystkim okazania szacunku i zrozumienia dla wspomnień tych osób. Mogą spotkać się z różnymi reakcjami
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(wzruszeniem lub złością), a czasami z informacjami, które mogą się okazać dla nich trudne do zrozumienia – takimi jak
funkcjonujące w pamięci starszego pokolenia stereotypy i mity na temat mniejszości żydowskiej. Wszelkie tego typu
sytuacje musimy przewidzieć i przygotować uczniów do radzenia sobie z nimi. Metodą, która doskonale sprawdza się
na tym etapie pracy i którą wykorzystaliśmy także w projekcie „Supełek”, jest odgrywanie ról. Dobrze jest też uczulić
młodzież na fakt, że opowieści, które usłyszą, nie zawsze będą zgodne z ich dotychczasową wiedzą, wyniesioną ze
szkoły lub ukształtowaną przez media, oraz że upływ czasu i związane ze wspominaniem emocje (nie zawsze pozytywne)
wpływają znacząco na pamiętany obraz przeszłości.
Uczestnicy projektu powinni mieć ponadto świadomość, że zadanie, które wykonują, jest bardzo ważne dla
zachowania pamięci o minionych czasach. Niestety dziś odchodzi już ostatnie pokolenie pamiętające okres przedwojenny,
dlatego musimy spieszyć się z rejestrowaniem wspomnień i opowieści tych ludzi.
2. Realizacja
Uczestnicy projektu otrzymują zadanie wcielenia się w rolę reporterów-detektywów i opisania świata, jakiego
już nie ma: życia codziennego przed II wojną światową w miejscowości, w której mieszkają. Świat ten, z jego smakami,
zapachami, dźwiękami i historiami, przestał istnieć. Pozostał jedynie w ludzkiej pamięci. Zadanie uczniów polega na
dotarciu do wspomnień najstarszych mieszkańców miejscowości (członków rodziny lub sąsiadów): przeprowadzeniu
z nimi wywiadów i ich zarejestrowaniu, a następnie spisaniu zebranych informacji w formie reportażu, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji między przedstawicielami różnych grup narodowych i religijnych. Warto przy tym zaznaczyć, że
celem pracy jest zebranie osobistych wspomnień, a nie odtworzenie wiedzy książkowej czy podręcznikowej. Ważniejsze
są więc zapamiętane wrażenia, anegdoty, miejsca, zwyczaje, a nie znana i powszechnie uznawana „wersja wydarzeń”
w postaci historycznej sekwencji faktów. Interesuje nas to, czego nie znajdziemy w podręcznikach do historii, a co jest
treścią pamięci jej świadków.
3. Podsumowanie
Dostarczone przez uczniów reportaże warto jest zebrać w formie pamiątkowej księgi. W projekcie „Supełek”
nazwaliśmy ją „Księgą pamięci Michałowa” w nawiązaniu do ksiąg pamięci spisywanych po wojnie przez żydowskich
emigrantów ocalałych z Zagłady. Księgi takie poświęcone były społecznościom żydowskim zamieszkującym przed
wojną w polskich miastach i miasteczkach. Pisane były w języku jidysz lub hebrajskim, czasami tłumaczone na język
angielski, rzadko na polski. W tytule księgi znajduje się zazwyczaj nazwa miejscowości, której historia jest w niej opisana
oraz słowa „ickor-buch”, „pinkas”, „sefer” lub „sefer zikaron”, oznaczające kronikę, księgę pamięci lub po prostu księgę.
Księga może przybrać postać ręcznie wykonanego albumu – wtedy w jej przygotowanie włączamy młodzież, ale jeśli
dysponujemy środkami finansowymi, możemy spróbować ją wydać.
Podstawowy walor takiej księgi – czy to wykonanej ręcznie, czy drukowanej – polega na utrwaleniu efektu
projektu. Inną możliwością jest stworzenie strony internetowej lub zorganizowanie wystawy. Do wystawy będziemy jednak
potrzebować dodatkowego materiału wizualnego, np. starych rodzinnych fotografii, przedwojennych pocztówek albo
zdjęć wykonanych współcześnie. Dlatego „Reportaże z przeszłości” warto łączyć z innymi działaniami, np. tworzeniem
map pamięci (zob. warsztat pt. „Kartografowie pamięci”) czy kolekcji starych fotografii, zbieranych od mieszkańców
miejscowości.
Dobrym pomysłem na podsumowanie projektu jest także zorganizowanie uroczystego spotkania, na które
zaproszeni zostaną rodzice uczestników, informatorzy i inni mieszkańcy miejscowości. Takie spotkanie może stać się
kolejną okazją do wspominania i integrowania społeczności wokół pamięci o jej przeszłości. Podkreśli także społeczne
znaczenie pracy wykonanej przez młodzież oraz wartość relacji międzypokoleniowych.

Wybrana literatura pomocnicza:
Anchimowicz M. et al. 2007, Zobaczyć to, czego nie ma. Księga pamięci Michałowa, Białystok, Fundacja Uniwersytetu
w Białymstoku.

Warsztaty przygotowujące do pracy nad
reportażami – Michałowo.
Fot. Magdalena Anchimowicz

Wspólnie z dziećmi i młodzieżą
z Michałowa napisaliśmy księgę pamięci
tego miasteczka.
Fot. Łukasz Wołyniec

Coś do czytania i oglądania – wystawa
„reportaży z przeszłości” zrealizowanych
w ramach projektu „Supełek”.
Fot. Łukasz Wołyniec

Fot. Łukasz Wołyniec
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Jak przetworzyć wywiad w formę literacką?
Lekcja języka polskiego

Cele: Uczeń czyta ze zrozumieniem i dostrzega najważniejsze elementy przygotowanego wcześniej wywiadu; dokonuje
dekompozycji wywiadu i wybiera najważniejsze informacje; zna literackie formy wypowiedzi, takie jak: opowiadanie,
kronika, pamiętnik, oraz przekształca wywiad (lub jego fragmenty) w wybraną formę literacką.
Czas realizacji: 90 minut.
Grupa docelowa: Lekcja jest przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale może być
również przeprowadzona w starszych klasach szkoły podstawowej.
Materiały: „Słownik języka polskiego” pod red. Mieczysława Szymczaka (dowolne wydanie); arkusze szarego papieru
bądź brystole, markery; wcześniej przygotowany wywiad podzielony na 3 części.
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie pracują metodą grup rotacyjnych. Zostają podzieleni na grupy i mają stworzyć definicje słów:
„opowiadanie”, „kronika”, „pamiętnik” i zapisać je na arkuszach. Po kilku minutach grupy zamieniają się miejscami
i dopisują swoje skojarzenia na arkuszu innej grupy. Zadanie jest wykonane, gdy każda grupa wróci na swoje
miejsce, wiedząc że każdy brystol uzupełniła o nowe informacje.
2. Prezentacja pracy, dyskusja.
3. Nauczyciel czyta definicje ze „Słownika języka polskiego”. Uczniowie zastanawiają się, czego nie wzięli pod uwagę,
a co jest ważne.
4. Nauczyciel dzieli zespół na 3 grupy, każdej daje inny fragment wywiadu, a następnie przydziela polecenia:
a) grupa pierwsza – „OPOWIADACZE”:
• Zapiszcie w punktach przebieg zdarzeń, które zamierzacie przedstawić w swoim opowiadaniu, wyodrębniając
zdarzenia główne i zdarzenia im przyporządkowane.
• Opiszcie miejsca, w których umieścicie akcję; postarajcie się, żeby opisy były szczegółowe.
• Uporządkujcie informacje na temat bohatera wywiadu i zapiszcie je w formie „słoneczka”.
• Zastanówcie się, kto będzie narratorem w waszym opowiadaniu. Czy będzie to narrator pierwszoosobowy czy
trzecioosobowy?
• Zastanówcie się, jak zaciekawić czytelnika waszym opowiadaniem.
• Przekształćcie fragment wywiadu w opowiadanie, biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze ćwiczenia.
Pamiętajcie o trójdzielnej kompozycji.
• Nadajcie waszemu tekstowi tytuł.
b) grupa druga – „KRONIKARZE”:
• Z podanego fragmentu wywiadu wybierzcie najważniejsze wydarzenia, o których mówi bohater i uporządkujcie
je chronologicznie.
• Do każdego wydarzenia dodajcie własny komentarz, biorąc pod uwagę niezwykłość wydarzenia lub jego
ważność na tle ówczesnej sytuacji historycznej Polski.
• Zastanówcie się, w jaki sposób komentuje wydarzenia bohater wywiadu (lub jak mógłby je skomentować).
• Przekształćcie fragment wywiadu w kronikę, biorąc pod uwagę wcześniejsze ćwiczenia.
• Pamiętajcie o trzecioosobowej narracji oraz o tym, że komentarze w kronice powinny mieć charakter
literacki.
c) grupa trzecia – „PAMIĘTNIKARZE”:
• Z podanego fragmentu wywiadu wybierzcie najważniejsze wydarzenia i uporządkujcie je chronologicznie.
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• Do każdego z wydarzeń dopasujcie emocje i uczucia bohatera (wykorzystajcie pytania pomocnicze:
Co czuł bohater wywiadu i dlaczego? Jakie emocje mogły mu towarzyszyć? Kto miał wpływ na jego
samopoczucie?).
• Zastanówcie się nad szczegółami: jaka była wtedy pogoda, jak ubierali sie ludzie, jakie odgłosy można było
usłyszeć na ulicy, jakie potrawy jadano, etc.
• Napiszcie kartkę z pamiętnika, biorąc pod uwagę jeden dzień z życia bohatera. Piszcie w pierwszej osobie
liczby pojedynczej, wcielając się w daną postać.
• Pamiętajcie, że pamiętnik jest formą bardzo subiektywną.
5. Prezentacja pracy grup. Jedna osoba z każdej grupy odczytuje napisaną wspólnie pracę. Nauczyciel inicjuje
dyskusję: Nad którą z form literackich warto pracować dalej? Czy może wziąć wszystkie pod uwagę?
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Kartografowie pamięci

Warsztat edukacyjno-historyczny
Warsztat „Kartografowie pamięci” jest rozwinięciem pomysłu wykorzystanego przez nas po raz pierwszy
podczas realizacji projektu „Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka” w Michałowie w latach 2006–2007. Prace
plastyczne w formie „mentalnych map pamięci”, będące plonem konkursu ogłoszonego w michałowskich szkołach,
zostały opublikowane w książce podsumowującej projekt zatytułowanej Zobaczyć to, czego nie ma. Księga pamięci
Michałowa. Technikę „map mentalnych” zaczerpnęliśmy z dorobku amerykańskiego teoretyka architektury Kevina Lyncha,
jednak użyliśmy jej w nieco innym niż oryginalnie celu – nie chodziło nam o badanie sposobów percepcji i orientacji
w przestrzeni, a o wytworzenie źródła, będącego z jednej strony zapisem społecznej pamięci najstarszego pokolenia
mieszkańców miasteczka, a z drugiej – wyjątkowym dziełem sztuki.
Cele: Warsztat ma na celu zapoznanie z oryginalną techniką poznawania i rejestrowania świadectw przeszłości.
Ułatwi lepsze poznanie historii najbliższego otoczenia, a przez to pozwoli wzmocnić związek uczestników z lokalną
społecznością i miejscem, w którym żyją. Podobnie jak w „Reportażach z przeszłości”, celem pośrednim warsztatu jest
wzmocnienie więzi między młodym i najstarszym pokoleniem społeczności.
Czas realizacji: warsztat wprowadzający – 1,5–2 godz.; samodzielne przygotowanie prac (map) – ok. miesiąca; warsztat
podsumowujący – 1,5 –2 godz.
Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum i liceum.
Materiały: kartki A4 lub A3; arkusze flipchartowe; flamastry i inne materiały plastyczne; nieprzejrzyste szaliki lub szarfy
do zasłonięcia oczu; kolorowe kredy piszące; urządzenia audio do rejestracji wywiadów.
Przebieg warsztatów:
Warsztat 1:
Ćwiczenie 1 – rozgrzewka „Ciemny tunel”
Spośród uczestników wybieramy dwie osoby i ustawiamy je w jednym końcu sali możliwie najdalej od siebie
oraz w co najmniej półtorametrowej odległości od ścian i mebli. Prosimy wszystkich, by wyobrazili sobie niewidzialną
linię łączącą te dwie osoby. Linia ta to granica ściany na końcu wyobrażonego tunelu. Następnie prosimy o wyłonienie
pięciu ochotników, których ustawiamy na przeciwległym końcu sali i zasłaniamy im szczelnie oczy. Powinni oni dojść do
ściany na końcu tunelu i kiedy znajdą się przy niej, wyciągnąć przed siebie rękę. Dajemy sygnał do startu i czekamy na
wynik. Wygrywa ta osoba, której dłoń znajdzie się najbliżej niewidzialnej ściany na końcu tunelu.
Po przeprowadzeniu ćwiczenia można podyskutować na temat zawodności ludzkiego zmysłu orientacji, a także
wspólnie zastanowić się nad sposobami oceny odległości. Czy wszyscy mamy taki sam zmysł orientacji? Od czego
zależą różnice w postrzeganiu przestrzeni? Czy uczestnicy mogą podać jakieś przykłady zawodności zmysłu orientacji?
Co czuje osoba, która się zgubi w nieznanym sobie terenie (mieście lub lesie)?
Ćwiczenie 2 – „Czym są mapy mentalne?”
Prosimy uczestników, by każdy z nich naszkicował mapę miejscowości, w której mieszka. Mapa ta powinna być
tak wykonana, by mogła się nią posłużyć osoba, która nigdy w tej miejscowości nie była. Można ustalić, że rysowany będzie
ogólny szkic miejscowości, centrum miasta, dzielnicy, droga z domu do szkoły lub z domu na rynek. Objaśnianie zadania
należy jednak ograniczyć do niezbędnego minimum – im mniej zasugerujemy uczestnikom, tym bardziej zróżnicowane prace
otrzymamy i tym łatwiej będzie pokazać, jak odmiennie mogą tę samą przestrzeń postrzegać różne osoby.
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Po wykonaniu szkiców – po około 15 minutach – prosimy, by mapki te przez moment krążyły wśród ich autorów,
tak by każdy mógł przyjrzeć się rysunkom innych. Następnie pytamy o to, czym się one różnią, co mają wspólnego
oraz jakie obiekty uznano w nich za punkty orientacyjne. Czy o różnicach w sposobie rysowania szkiców decydowały
jedynie zdolności plastyczne (lub ich brak)? Czy na sposób postrzegania przestrzeni oraz rysowania szkiców ma wpływ
charakter, wiek, profesja itp.? Jak wyglądałoby porównanie tych odręcznych szkiców z prawdziwym, „obiektywnym”
planem (o ile jest to możliwe, można taki plan uczestnikom pokazać i podyskutować o różnicach i podobieństwach do
odręcznie wykonanych map)?
Odrobina teorii:
Zadanie to – wzorowane na eksperymencie wykonanym po raz pierwszy przez Kevina Lyncha, amerykańskiego
architekta i urbanistę, autora koncepcji „map mentalnych” – pokazuje, że przestrzeń może być postrzegana odmiennie
przez różne osoby, zależnie od bardzo wielu ich cech, poczynając od charakteru, a kończąc na pochodzeniu
społecznym czy etnicznym. Zdaniem Lyncha otaczająca jednostkę przestrzeń nie jest przez nią postrzegana jako
jednorodne medium, a przeciwnie jako złożony system punktów orientacyjnych, dróg, granic, obszarów, węzłów,
a także... białych plam. W swoich badaniach Lynch dowiódł na przykład, że na odręcznych szkicach dzielnice
prestiżowe i centra miast zajmują nieproporcjonalnie dużo miejsca, podczas gdy dzielnice ubóstwa są zwykle
mniejsze niż w rzeczywistości. „Mapa mentalna” jest według Lyncha najlepszym sposobem na pokazanie tego jak
człowiek „zakrzywia” przestrzeń, dostosowując ją jednocześnie do własnych potrzeb, jest rodzajem kompasu, który
ułatwia orientację przez podkreślenie tego, co ważne (dla jednostki) i pomijanie tego, co mniej istotne (Lynch 1979,
Poczykowski 2005).
Ćwiczenie 3 – „Rysujemy mapę mentalną naszej miejscowości”
Na dużej tablicy na połączonych w jedną planszę kilku arkuszach flipchartowych lub w miarę możliwości kredą
na podłodze, uczestnicy mogą wspólnie narysować mapę mentalną swojej miejscowości. Można zasugerować, by
umieścili w niej jak najwięcej elementów wiedzy o przeszłości miejscowości, lub zaproponować, by jeden zespół rysował
współczesną warstwę obiektów i siatkę ulic, drugi zaś innym kolorem nałożył na nią warstwę historyczną.
Zadanie do samodzielnego wykonania:
Uczestnicy proszeni są o to, by przeprowadzili ze starszą osobą rozmowę (rozmowy) na temat wyglądu
miejscowości sprzed lat. W przypadku miast polskich najbardziej sensowne wydaje się pytanie o dwa okresy w dziejach
– międzywojnie i czasy PRL. Po pierwsze, obejmuje je bezpośrednia ludzka pamięć. Po drugie, granice tych okresów
to jednocześnie czas dynamicznych przemian przestrzeni miejskiej, takich jak: zmiany nazw ulic, placów, funkcji
poszczególnych obszarów, budynków, stawiania bądź burzenia pomników itp. Po trzecie, okresy te trwały wystarczająco
długo, by utrwalić pewien obraz przestrzeni w ludzkiej świadomości.
Można ustalić wspólnie z uczestnikami listę pytań, które warto zadać informatorom, jednak lista ta nie powinna
być traktowana jako kwestionariusz, a jedynie luźna sugestia, co do przebiegu wywiadu. Podczas rozmowy można
zapytać o następujące kwestie:
• Jak nazywały się główne dzielnice, ulice i place miasta?
• Co znajdowało się tam, gdzie dziś jest .........................?
• Jakie były w mieście zakłady, świątynie, pomniki, szkoły? Gdzie się znajdowały?
• Jak wyglądała pana/pani/twoja droga z domu do szkoły, pracy lub kościoła?
• Gdzie handlowano, świętowano, a gdzie spędzano czas wolny?
• Gdzie odbywały się uroczystości religijne, państwowe, odpusty lub festyny?
• Czy w miasteczku mieszkali przedstawiciele innych wyznań lub nacji? Czy mieli swoje dzielnice, świątynie czy
cmentarze?
• Które części miasta uznawano za reprezentacyjne, biedne bądź niebezpieczne?
Należy zachęcić uczestników warsztatu, by sami podali propozycje pytań do informatorów. Po ich zebraniu
można wspólnie z uczniami odegrać scenkę rozmowy z informatorem. Jedna osoba odgrywa babcię, dziadka lub
sąsiada, zaś jedna lub dwie inne wcielają się w „kartografów”. Dobrze jest następnie omówić przebieg takiej symulacji
rozmowy, dyskutując o tym, jakich błędów należy się w rozmowie wystrzegać.
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Zadanie, jakie otrzymują uczestnicy warsztatów, polega na wykonaniu map mentalnych, które są subiektywne
w podwójny sposób: po pierwsze – mają one odtwarzać obraz nieistniejących bądź mocno przekształconych przez
upływ czasu miejsc, po drugie – obraz ten nałoży się na wyobrażenia autorów szkicu o miejscu, w którym żyją. Mapy
mentalne, o których pisał Lynch, zostaną więc w tym zadaniu wypełnione treścią historyczną – wspomnieniami
osób pamiętających czasy przedwojenne. Należy zachęcić „kartografów pamięci” do jak najbardziej szczegółowego
odtwarzania historycznych przestrzeni, nie warto jednak ograniczać wyobraźni uczestników wprowadzaniem zbyt
dużej ilości wiedzy kartograficznej – obrazy te, tak jak w plonie konkursu projektu „Supełek”, są bowiem nie tylko
samodzielnie wytworzonym świadectwem historycznym, ale też dziełem sztuki. Należy pozwolić na wykonywanie prac
w dowolnej technice od kolażu po rysunek – to od ucznia zależy, czy praca będzie bardziej dziełem plastycznym czy
historycznym. Wykonanie zadania wymaga czasu, najlepiej gdy „mapy mentalne” będą tworzone bez pośpiechu, na
podstawie kilkukrotnie odbytych, długich rozmów z informatorami. Okres miesiąca wydaje się optymalny do tego, by
zadanie wykonano starannie.
Warsztat 2:
Po upływie czasu danego na wykonanie prac warto zorganizować spotkanie-warsztat podsumowujący, na
którym porównane zostaną szkice uczestników. W dyskusji nad pracami można poruszyć następujące kwestie:
• Jakie trudności napotkali „kartografowie” podczas przeprowadzania wywiadów i tworzenia prac?
• Czym różnią się prace i co mają wspólnego? Z czego wynikają podobieństwa bądź różnice?
• Jak wzbogaciła się wiedza uczestników o przeszłości ich miejscowości? Czy wiedza ta różni się od tej, którą
poznają w szkole?
Można spróbować powtórzyć Ćwiczenie 3, polegające na rysowaniu mapy mentalnej w dużym formacie,
tym razem jednak powinna ona być syntezą poszczególnych prac uczniów. Warto też zastanowić się nad sposobem
upublicznienia prac poprzez zorganizowanie wystawy dla mieszkańców lub wydanie publikacji (zatytułowanej na
przykład Atlas historyczny mojej miejscowości).
Zakończenie:
Każdy uczestnik dzieli się swoimi wrażeniami z warsztatów oraz przemyśleniami na temat zadania, które
wykonał. Można wykorzystać ćwiczenie „Gorący kartofel” opisane w warsztacie „Przeszłość jako przygoda”.
Bibliografia:
Lynch K. 1979, Image of the City, Cambridge–London, The MIT Press.
Poczykowski R. 2005, Możliwości zastosowania koncepcji „obrazów miasta” Kevina Lyncha w socjologii przestrzeni, w:
A. Sadowski (red.), „Pogranicze. Studia Społeczne”, Tom XII, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
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Pani Nina narysowała własną mapę
Michałowa – tak, jak zapamiętała
miasteczko z dzieciństwa.
Fot. Łukasz Wołyniec

Warsztaty przygotowujące do pracy nad
mapami pamięci – Michałowo.
Fot. Magdalena Anchimowicz

Mapa Justyny Morko

Mapa Agnieszki Jarockiej

Fot. Stowarzyszenie „Anawoj”
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Przeszłość jako przygoda. Pamięć i historia na pograniczu
Warsztat badawczy dla grupy wielonarodowej

Warsztaty o podobnym scenariuszu przeprowadzane były dwukrotnie w roku 2008 podczas letnich obozów
dla młodzieży z Białorusi, Niemiec i Polski. Były to: obóz „Żywa historia” organizowany przez stowarzyszenie „Anawoj”
z Michałowa oraz warsztaty wolontariackie „Śladami opowieści z przeszłości Podlasia” zrealizowane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Ziemi Podlaskiej „Drumla” w Krynkach. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników ze specyfiką pamięci
historycznej na zróżnicowanym kulturowo Podlasiu oraz przygotowanie ich do pracy w terenie – dokumentowania
przeszłości i prowadzenia wywiadów z miejscowymi informatorami. W warsztatach uczestniczyli głównie studenci,
chociaż po drobnych modyfikacjach można dostosować poniższy scenariusz do pracy z młodzieżą licealną.
Uwaga! Prowadzący warsztaty z pewnością zetknie się z problemem komunikacji językowej w grupie, która może
utrudnić realizację niektórych zadań. W Krynkach prowadziłem warsztat po polsku, a dla osób, które tego języka nie
znały, przekładali (na rosyjski i niemiecki) tłumacze symultaniczni. W Michałowie warsztaty prowadziłem w języku
angielskim. Druga z tych opcji wydaje się lepsza, ponieważ nie traci się przy niej czasu na tłumaczenia, grupa nie
rozprasza się i lepszy jest kontakt i interakcje między uczestnikami. Oczywiście przy organizowaniu pracy w terenie
należy tak formować zespoły badawcze, by osoby nie znające polskiego znalazły się w zespole z osobami mówiącymi
w tym języku.
Scenariusz ten stanowi jedynie punkt wyjścia, można – zależnie od okoliczności, składu grupy i celu – dowolnie go
modyfikować, dodając własne elementy.
Czas realizacji: Ok. 3 godzin.
Grupa docelowa: 15–20 osób z różnych krajów w wieku 17–25 lat.
Materiały: kartki flipchartowe (należy je przymocować do ściany jedna obok drugiej w możliwie jak najdłuższym ciągu),
flamastry, sznurek, kartki A4 z wydrukowanymi zdaniami: „Moja ocena moralna”, „Moje poglądy polityczne”, „Moja
tożsamość”, „Moje emocje”, „Moja religia/ kultura”, „Mój wiek”, „Mój zawód/ status”, „Moja płeć”, „Moja dotychczasowa
wiedza historyczna”; około 20–30 możliwie jak najróżniejszych starych przedmiotów – książek, fotografii, gazet, bibelotów,
starych monet, medali, sprzętów domowych itp., rekwizyty mogące pomóc wcielaniu się w rozmówców podczas prób
aranżowania sytuacji wywiadu z mieszkańcami (np. stare okulary, laska, chustka na głowę).
Przebieg warsztatu
1. Rozgrzewka – gra „Gorący kartofel”
Ćwiczenie to pozwala na „wysondowanie” grupy i pierwsze przełamanie lodów. Pomiędzy uczestnikami krąży
przedmiot (dowolna rzecz udająca gorący kartofel), który należy podawać sobie w miarę szybko z rąk do rąk (uwaga:
parzy!). W momencie, kiedy trzyma się kartofel, należy powiedzieć krótko o sobie, o wrażeniach z miejsca, w którym się
jest lub o oczekiwaniach wobec warsztatu.
2. Ćwiczenie „Biografie rzeczy”
Zadanie ma na celu uświadomienie uczestnikom roli wyobraźni w poznawaniu historii mówionej oraz
zapoznanie z jedną z metod wywoływania wspomnień poprzez dyskusję o przedmiocie. Spośród ułożonych na stole
starych przedmiotów każdy uczestnik powinien wybrać jeden taki, o którym mógłby opowiedzieć jakąś historię. Historia
nie musi być prawdziwa – mogą być to wyobrażone losy tej rzeczy. Można zasugerować, by uczestnicy zastanowili się
nad tym, jak przedmioty te mogły być zrobione, komu i do czego służyły i jakie były koleje ich losu oraz czego możemy
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dowiedzieć się o ludziach, którzy mieli kontakt z tymi przedmiotami. (Podczas realizacji tego zadania byłem zaskoczony,
że tak wielu z uczestników, których poprosiłem w zasadzie o „zmyślenie” historii przedmiotu, opowiadało o swoich
wspomnieniach, które dana rzecz wywołała.) Następnie, gdy wszyscy opowiedzą o biografii wybranej przez siebie
rzeczy, warto zainicjować dyskusję o tym, jak można o przedmiotach opowiadać oraz o roli wyobraźni w warsztacie
historyka.
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3. Pamięć i historia
W tym ćwiczeniu uwypuklone zostają różnice między dwoma rodzajami obrazów przeszłości. Pozwoli to na
refleksję nad względnością uzyskiwanego w terenie materiału z jednej strony, a uwikłaniem w ideologię historii jako nauki
z drugiej. Dyskusję o różnicach między nimi można rozpocząć od pokazania slajdu przedstawiającego dwie greckie
boginie: Mnemozyne, patronkę pamięci, i jej córkę, muzę Klio. Pytanie do uczestników: Czym różni się pamięć od historii?.
Można podzielić tablicę na pół i wypisać odpowiedzi. Po krótkiej dyskusji uczestnicy są w stanie wskazać podstawowe
różnice. Historia jest nauką dążącą do obiektywności, zorganizowaną wokół dat i faktów, badającą procesy, analizującą
powiązania między faktami, interpretującą. Pamięć jest nienaukową wersją przeszłości, emocjonalną i subiektywną, pełną
białych plam, niekwestionowalną, zorganizowaną wokół miejsc pamięci. Zależnie od wieku i przygotowania uczestników
grupy można w tym miejscu wprowadzić podstawowe założenia koncepcji Maurice’a Halbwachsa i Pierre’a Nora.
Halbwachs utrzymywał, że pamięć ludzka ma wyłącznie społeczną naturę. Można poprosić uczestników o to, by
postarali się przywołać swoje pierwsze wspomnienie. Czy są wśród tych wspomnień takie, które nie wiążą się z innymi
ludźmi? Czy nie dowodzi to prawdziwości koncepcji Halbwachsa, to znaczy jego podstawowej tezy, że pamiętamy
wyłącznie jako członkowie jakieś społecznej zbiorowości (Halbwachs 1969)? Pierre Nora jest autorem koncepcji lieux
de memoire. Lieux de memoire są to miejsca, postaci, wydarzenia, artefakty, symbole, które zdaniem Nora stanowią
zasadniczy budulec zbiorowej pamięci (Nora 2001: 8). Z biegiem historii zmienia się ich funkcja. Z faktów zasadniczych
stają się marginalne lub zanikają, by po pewnym czasie znów się pojawić. Tak było w Polsce z pamięcią o Powstaniu
Warszawskim. W różnych okresach, przy różnej władzy pamięć i upamiętnianie Powstania przechodziło ewolucję:
od „bezsensownego przelewu krwi” po „najważniejszy zryw wolnościowy Polaków”. Można chwilę podyskutować
o miejscach pamięci i tradycji ich upamiętniania w krajach, z których pochodzą uczestnicy.
4. Ćwiczenie „Oś czasu”
Ćwiczenie to umożliwia refleksję nad narodowym kontekstem historii. Pokazuje, że różnym wydarzeniom
przypisuje się różną wartość zależnie od środowiska, w którym żyjemy. Na przygotowanych wcześniej tablicach
rysujemy długą, poziomą linię. Zaczyna się w roku 1900, a kończy na dniu dzisiejszym. Czas ten – około jednego
stulecia, zwanego przez starożytnych Saeculum, to okres, jaki obejmuje ludzka pamięć (bezpośrednio lub pośrednio
przez relację innych). Wydarzenia wcześniejsze, to już wyłącznie historia. Każdy uczestnik proszony jest o to, by umieścił
na osi datę ważną dla jego kraju lub narodu. Dyskusja: Czym różnią się nasze obrazy przeszłości? Jak wielki wpływ na
to, jak pamiętamy, ma społeczeństwo, kraj i naród, do którego należymy? Ile w przeszłości jest elementów wspólnych?
W jakich miejscach historia się „zagęszcza”? Czy na wykresie są puste miejsca? Po dyskusji można krótko przedstawić
specyfikę pamięci na pograniczu, na przykład poprzez przytoczenie głośnych w ostatnim czasie konfliktów o pamięć
(zbrodni w Jedwabnem, czy tzw. „sprawy furmanów”). Pamięć często dzieli tu grupy narodowe, etniczne i religijne.
Grupy te nierzadko inaczej wspominają postaci lub wydarzenia. Co dla jednych jest wyzwoleniem, dla innych było
okupacją. Bohater w oczach jednej grupy może być dla innych zbrodniarzem (Poczykowski 2006).
5. Ćwiczenie: „Zawieszenie”
Pozwala ono na refleksję nad cechami i postawą badacza, jakie ujawniać on będzie podczas przeprowadzania
rozmów z informatorami. Na początku należy wprowadzić termin „zawieszenie” (epoché), po raz pierwszy w tym
sensie użyty przez socjologa Alfreda Schutza, a zaczerpnięty z filozofii Edmunda Husserla (Turner 2005: 413). Epoché
oznacza chwilowe (w naszym wypadku na czas rozmowy z informatorem) zawieszenie pewnych sądów. Oznacza ono
ukrycie lub wręcz zapomnienie o pewnych przekonaniach, układach odniesienia i sądach moralnych, które na co dzień
nam towarzyszą. Podczas pracy w terenie chcemy słuchać i zrozumieć innego człowieka, a nie wykładać mu własny
światopogląd. Dzielimy grupę na zespoły (dwu- lub trzyosobowe, najlepiej mieszane, tzn. takie, w których znajdą
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się osoby z innych krajów) i każdej grupie wręczamy planszę z tekstem („Moja ocena moralna”, „Moje emocje” itp.).
Na podłodze umieszczamy krąg ze sznurka. Wnętrze sznurka symbolizuje sytuację rozmowy z drugim człowiekiem –
naszą sytuację wywiadu, poza sznurkiem znajdzie się to, co chcemy, by zostało zawieszone. Uczestnicy dyskutują nad
tym, co może, a czego nie da się w rozmowach z informatorami pozostawić w zawieszeniu.
6. Ćwiczenie „Aranżacja wywiadu”
W ćwiczeniu omówione zostaną – na podstawie fikcyjnych sytuacji rozmów z informatorami – podstawowe
techniki przeprowadzania wywiadów. Wspólnie przedyskutowane zostaną błędy oraz trudności, na które napotkać
może badacz. Kilka osób spośród grupy otrzymuje „tożsamość”, np. (1) staruszka, świadek bolesnych wydarzeń, (2)
weteran wojny, (3) młody człowiek, który zna przeszłość z opowieści dziadka, (4) lokalny miłośnik historii. Dodatkowym
utrudnieniem jest również przypisanie każdej z tych postaci charakteru – na przykład osoby bardzo zamkniętej lub
gadatliwej. Inni dwaj uczestnicy wcielają się w badaczy. Warto wykorzystać rekwizyty w rodzaju laski, starych okularów
itp. Po krótkim przygotowaniu odegrana zostaje sytuacja rozmowy z informatorem. Następnie jest ona omawiana: Jakie
były mocne strony lub słabości badaczy – prowadzących rozmowę? Na jakie trudności można napotkać podzas rozmowy
z ludźmi? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jako podsumowanie ćwiczenia można spróbować wspólnie z grupą ustalić
zasady, jakimi kierować się powinni badacze przeszłości podczas pracy w terenie. Można sporządzić listę rad i błędów,
których należy się wystrzegać, np. „Należy w sposób naturalny wyrażać zainteresowanie”, „Nie warto rozpoczynać
rozmowy od rzeczy trudnych, bolesnych lub wymagających od rozmówcy wzmożonego wysiłku intelektualnego. Lepiej
zacząć od faktów, które są podstawą lokalnej dumy, na przykład od pytania, co w najbliższej okolicy warto pokazać
turystom”.
7. Zakończenie – „Gorący kartofel 2”
Po raz kolejny gra w „gorącego kartofla” – krótki komentarz podsumowujący: Co mi się podobało/ nie podobało?
Czego się nauczyłem/ nie nauczyłem podczas warsztatów? Wrażenia, ocena itp.
Bibliografia:
Halbwachs M. 1969, Społeczne ramy pamięci, Warszawa, PWN.
Nora P. 2001, wstęp do: Rethinking France. Les Lieux de Memoire, Tom I, Chicago, University of Chicago Press.
Turner J. H. 2005, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN.
Poczykowski R. 2006, Spór o pamięć? Przestrzeń miast województwa podlaskiego jako tło i przedmiot konfliktów
o podłożu etnicznym i religijnym w: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo
i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Tom II, Białystok, Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku.
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Warsztat „Przeszłość jako przygoda”
w ramach białorusko-niemieckopolskiego obozu letniego.
Fot. Stowarzyszenie „Anawoj”
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Pogrom in Kielce

Lekcja języka angielskiego
Cele: Zapoznanie uczniów z informacjami na temat pogromu kieleckiego. Przeanalizowanie jego możliwych przyczyn.
Zwrócenie uwagi na zjawisko antysemityzmu we współczesnym świecie oraz próba ustalenia sposobów działania, aby
temu zjawisku zapobiegać. Po zajęciach uczeń potrafi opowiedzieć po angielsku o wydarzeniach w Kielcach z 1946
roku i przytoczyć ich możliwe przyczyny, rozumie słowa-klucze z tekstu o pogromie kieleckim, jest w stanie formułować
wnioski i przedstawiać je w formie metaplanu.
Czas realizacji: 90 minut.
Grupa docelowa: szkoła średnia, średnio- lub wyżej zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego.
Materiały: artykuł The Politics of a Pogrom (Nagorski 1997); zdjęcia bojowników getta i młodych izraelczyków,
uczestników Marszu Żywych; tablica i kreda; materiały papiernicze.
Pojęcia – słowa-klucze: pogrom, to delve into, dingy, vigilante, to avenge, to club, to bayonet, to flinch, to mangle,
legacy, a concerted effort, political ends, to abduct, farfetched, monstrous.
Przebieg lekcji:
I. Wstęp
1. Każdej parze uczniów rozdaj po jednym zdjęciu (są dwa warianty zdjęć), do którego poleć uczniom napisanie 10
pytań zaczynających się od „Dlaczego...?” („Why...?”).
2. Poleć, aby uczniowie odpowiedzieli ustnie na swoje własne pytania.
3. Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy 4-osobowe, ale tak by mieli przed sobą dwa różne zdjęcia, i zasugeruj,
żeby zadali sobie wzajemnie pytania dotyczące swoich zdjęć i porównali odpowiedzi innej pary ze swoimi.
4. Powiedz uczniom, co naprawdę przedstawiają zdjęcia (1. Bojownicy getta – Ghetto Fighters, 2. AuschwitzBirkenau. Młodzi Izraelczycy, uczestnicy Marszu Żywych – Auschwitz-Birkenau. Young Israeli, participants of
March of the Living).
5. Zleć uczniom napisanie na tablicy, co im się kojarzy ze słowem „pogrom”. Poproś, aby uczniowie podchodzili
do tablicy i zapisywali swoje skojarzenia. Przeanalizujcie wspólnie dane z tablicy.
II. The Politics of a Pogrom
1. Zapytaj uczniów, czy słyszeli o pogromie w Kielcach. Jeśli tak, to przeanalizuj wspólnie z nimi, co wiedzą na ten temat.
2. Rozdaj uczniom tekst: The Politics of a Pogrom i poproś, aby go uważnie przeczytali. Trudniejsze zwroty można
wyjaśnić na odwrocie tekstu.
3. Poleć kilku uczniom ustne przedstawienie przebiegu zdarzeń.
4. Zadaj uczniom kilka pytań związanych z tekstem (ale nie przystępuj jeszcze do analizy przyczyn), np.:
a. How do you feel about this event?
b. „It’s not pleasant to hear that your grandfather was a murderer” – do you approve of this sentence? Comment.
c. „Poles could do something like that” – how do you understand this statement?
5. Przystąp do analizy przyczyn pogromu w Kielcach. Poleć uczniom, aby wyszukali wymienione możliwe przyczyny
tego zdarzenia w tekście.
6. Poproś, aby uczniowie w grupach stworzyli mapę myśli w formie plakatu wokół pytania „Dlaczego?” („Why?”).
7. Umieśćcie plakaty w widocznych miejscach i poproś, aby poszczególni uczniowie z grup omówili umieszczone
na swoich plakatach przyczyny.
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III. Antisemitism
1. Poleć uczniom, aby w 4-osobowych grupach opracowali metaplan, w którym problemem do dyskusji jest
antysemityzm jako szerokie zjawisko, występujące współcześnie w różnych częściach świata.
2. Poleć, aby uczniowie przedstawili swoje metaplany i wnioski na forum całej klasy. Podsumujcie całą lekcję.
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IV. Praca domowa:
Zadaj uczniom napisanie rozprawki na kontrowersyjnie sformułowany temat: „Ludzie powinni czuć się odpowiedzialni
za winy swoich przodków” („People should feel guilty for their ancestors’ sins – discuss”).
Wybrana literatura pomocnicza:
Nagorski A. 1997, The Politics of a Pogrom, „Newsweek” Sept. 8.

III. Tolerancja i wielokulturowość
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Co nas łączy, co nas różni?

Projekt integracyjno-fotograficzny dla grupy wielonarodowej
„Co nas łączy, co nas różni?” to także tytuł ponad półrocznego projektu zrealizowanego przez Fundację
Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku, koordynowanego przez studentki socjologii – Magdalenę Anchimowicz i Karolinę
Muras. W projekcie tym grupa kilkunastu obcokrajowców (Brazylijczyk, Czeczenka, dwoje Finów, Francuzka, Greczynka,
Kanadyjczyk, Litwin, Niemka, dwóch Portugalczyków i dwóch Turków) została zaproszona do wykonania fotografii
ukazujących zarówno to, co w naszym mieście ich zaskakuje, jak też to, co – pomimo dystansu kulturowego – wydaje im
się zwyczajne. Wykorzystanie w projekcie fotografii uczestniczącej pozwoliło jego polskim odbiorcom na dostrzeżenie tych
elementów otaczającej rzeczywistości, które zwykle są dla nich niezauważalne, bo „swojskie”. I na odwrót, zagraniczni
studenci i wolontariusze biorący udział w projekcie, często niepewni w kontakcie z „nie-swoją” przestrzenią i kulturą,
zyskali możliwość jej „oswojenia”. Poprzez połączenie fotografii i narracji, co pozwoliło na zmniejszenie barier językowych,
projekt stworzył warunki integracji międzykulturowej: wyjścia poza własną kulturę i spojrzenia na nią oczami Innego,
uczenia się od siebie nawzajem w toku wspólnego działania, zawiązania trwałych interakcji. Publikacja wykonanych przez
uczestników projektu fotografii w Internecie (www.bialystok.uwb.edu.pl) i w książce pozwoliła im podzielić się swoimi
obserwacjami ze społecznością lokalną i innymi obcokrajowcami, dając tej pierwszej grupie możliwość refleksyjnego
wglądu w sposób, w jaki jest postrzegana z zewnątrz, tej drugiej natomiast – praktyczną informację na temat społeczności
przyjmującej, alternatywną do tej, jaką zwykle można znaleźć na przykład w poradnikach turystycznych.

Cele: stworzenie warunków integracji międzykulturowej (młodzieży z różnych krajów z młodzieżą polską, białostocką);
pogłębienie wiedzy, jaką posiadają młodzi ludzie nt. kultur innych narodów (pośrednio – osłabienie stereotypów
narodowych); rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej wśród młodzieży; kształtowanie wśród młodzieży
postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur i ich przedstawicieli; wzbudzenie w środowisku lokalnym refleksji i dyskusji
nt. kultury i zróżnicowania kulturowego.

Czas realizacji: W zależności od potrzeb i okoliczności projekt można zaplanować jako działanie kilkudniowe lub nawet
kilkumiesięczne.
Grupa docelowa: dwu- lub kilkunarodowa grupa młodzieży w wieku 15–25 lat. Obok młodzieży polskiej, mogą być
to studenci zagraniczni, wolontariusze międzynarodowi lub uczestnicy innych programów wymian międzynarodowych
(np. ze szkołami izraelskimi). Projekt może także angażować grupy społecznie marginalizowane, np. uchodźców lub
różne środowiska społeczne (np. skonfliktowane grupy młodzieżowe). W tym ostatnim przypadku należy go jednak
przeformułować pod tym kątem, zmieniając m.in. treść zadania fotograficznego.
Materiały: cyfrowe aparaty fotograficzne lub aparaty jednorazowe; dostęp do komputera i sprzętu multimedialnego;
wywołane fotografie, kolorowe brystole i inne materiały papiernicze potrzebne do przygotowania wystawy (klej, nożyczki
itp.); skaner – opcjonalnie.
Przebieg projektu:
Krok 1:
Stworzenie zespołu fotograficznego złożonego z zagranicznych uczestników projektu. Wyposażeni we własne
lub zakupione na potrzeby projektu aparaty fotograficzne członkowie zespołu wykonują zdjęcia w dwóch kategoriach:
• Co w Białymstoku mnie zaskakuje, dziwi? Co jest inne niż w moim rodzinnym mieście? Co jest dla mnie „obce”?
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•

Co w Białymstoku przypomina mi moje rodzinne miasto? Co sprawia, że czuję się tu „jak w domu”? Co jest dla
mnie „swojskie”?
oraz krótko opisują (komentują, interpretują) przedstawione podobieństwa i różnice w kontekście swoich
doświadczeń.
Krok 2:
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Dyskusja na temat wykonanych fotografii z udziałem młodzieży polskiej. Fotografie wykonane przez
obcokrajowców prezentowane są na dużym ekranie (do tego potrzebny będzie sprzęt multimedialny). Są one pretekstem
do rozmowy na temat różnic kulturowych. Ich szczególny walor polega na możliwości dotarcia do obrazów codziennej
polskiej rzeczywistości widzianej z perspektywy obcokrajowców, dla których nie jest ona ani „naturalna”, ani „oczywista”,
ani „zwyczajna”. Patrząc na własne miasto oczami Innego, zyskujemy nowy, nieskażony przyzwyczajeniem, punkt
widzenia. Z drugiej strony, zagraniczni uczestnicy projektu mają możliwość „oswojenia” nieznanej przestrzeni społecznej,
która z racji doświadczanych różnic kulturowych budzi niepewność, szokuje lub sprawia praktyczne trudności.
Krok 3:
Przygotowanie wystawy fotograficznej. W przygotowaniu wystawy biorą udział zarówno polscy, jak i zagraniczni
uczestnicy projektu. Wspólna twórcza praca stwarza możliwość dalszego pogłębienia kontaktu, spontanicznej kontynuacji
wątków zapoczątkowanych na etapie dyskusji i integracji wokół wspólnego celu. Wystawa jest także tym momentem
działania, który daje wszystkim zaangażowanym grupom możliwość publicznej artykulacji. Jest to szczególnie ważne
w przypadku grup marginalizowanych lub będących obiektem negatywnych stereotypów.
Krok 4:
Podsumowanie projektu i popularyzacja jego efektów. Ponieważ wystawa ma charakter lokalny, warto zadbać
o to, by także zagraniczni uczestnicy projektu mogli podzielić się jego efektami ze swoimi społecznościami. Służyć
temu może album, podobnie jak wystawa, przygotowany wspólnie przez uczestników. Taki album, jeśli został złożony
komputerowo, można powielić w drukarni cyfrowej w ilości odpowiadającej liczebności grupy. Jeśli został wykonany
ręcznie, trzeba go będzie najpierw zeskanować. W albumie oprócz zdjęć (wykonanych w ramach zadania projektowego,
dokumentujących projekt oraz prezentujących jego uczestników) mogą znaleźć się także komentarze i pamiątkowe
wpisy poszczególnych uczestników projektu.
Krok 5:
Kontynuacja projektu. By wzmocnić międzynarodowy efekt projektu, można zaproponować uczestnikom
jego kontynuację na forum Internetu. Najprostszym rozwiązaniem jest założenie grupy dyskusyjnej, która pozwoli
podtrzymać wzajemne kontakty. Nieco trudniejsze do zrealizowania jest uruchomienie strony internetowej projektu, co
najmniej dwujęzycznej (polsko-angielskiej), relacjonującej jego przebieg, prezentującej jego efekty i stwarzającej ramy
dalszej współpracy. Przy obecnych możliwościach technicznych strona taka może być współtworzona (administrowana
i aktualizowana) przez wiele osób jednocześnie. Młodzi ludzie coraz częściej posiadają umiejętności niezbędne do
prowadzenia tego typu aktywności.
Projekt „Co nas łączy, co nas różni?” jest przykładem praktycznego zastosowania nowatorskiej metody poznania
i społeczno-obywatelskiej aktywizacji, jakim jest fotografia uczestnicząca (participatory photography). O fotografii
uczestniczącej w szerokim sensie możemy mówić wtedy, gdy jednostki lub grupy, które tradycyjnie byłyby
przedmiotem oglądu i poznania, same wykonują i interpretują fotografie ukazujące ważne elementy ich życia
i doświadczenia (Miles, Kaplan, Howes 2007). W węższym znaczeniu metoda ta polega na angażowaniu przedstawicieli
grup marginalizowanych lub społecznie upośledzonych (mniejszości społecznych) w proces dokumentowania,
analizowania i nadawania znaczenia doświadczanej przez nich rzeczywistości poprzez samodzielne fotografowanie
tych elementów otoczenia, które sami wybierają i definiują jako istotne (Clover 2006: 276).
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Halil Bora Ozel (Turcja): „To jest grób
tatarski, ale w stylu polskim. W moim kraju
nie kładziemy na grobach tylu kwiatów,
szczególnie kolorowych kwiatów”.

Nathalie Block (Niemcy): „Nigdy wcześniej
nie widziałam tego znaku. Nic nie wiedziałam
na temat Cerkwi prawosławnej”.

Niklas Koski i Monia Mahjoub (Finlandia):
„Żydowskie dziedzictwo. To jest coś, czego
w ogóle nie mamy w Joensuu i Finlandii”.
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Katarzyna Niziołek Magdalena Anchimowicz

Różnice, stereotypy, tolerancja

Całodniowy warsztat z zakresu edukacji międzykulturowej (lub cykl trzech spotkań)
Opisywany warsztat przeprowadziłyśmy w maju 2007 roku w Michałowie z młodzieżą gimnazjalną i licealną
w ramach projektu „Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka”.
Cele: rozwijanie wrażliwości międzykulturowej, kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania różnic, a także otwartości
na uczenie się od siebie nawzajem, rozwój umiejętności podejmowania i prowadzenia dialogu z poszanowaniem
odmiennych opinii oraz pracy w grupie, wzbudzenie refleksji nad niebezpieczeństwem stereotypizowania Innego.
Czas realizacji: cały dzień. Przeprowadzenie wszystkich ćwiczeń zajmuje ok. 5 godz. zegarowych (nasz warsztat trwał
od 10.00 do 15.00), ale należy też uwzględnić czas na przerwy (co najmniej dwie), aby nie zmęczyć uczestników.
Zmęczenie powoduje bowiem dekoncentrację i osłabia zaangażowanie w wykonywane zadania, podczas gdy dla celów
kształtowania postaw, rozwijania wrażliwości, wzbudzenia refleksji itp. niezbędne jest zaangażowanie intelektualne
i emocjonalne uczestników.
Grupa docelowa: uczniowie gimnazjum lub liceum; grupa może być mieszana wiekowo (tak było w przypadku naszego
warsztatu). Realizowanie warsztatu w grupie gimnazjalno-licealnej jest odzwierciedleniem jego idei, ponieważ na co
dzień młodzież zwykle ogranicza swoje aktywności do własnych grup wiekowych. Przeprowadzenie warsztatu z grupą
mieszaną wiekowo jest trudniejsze organizacyjnie: możemy się spodziewać niezadowolenia ze strony starszej młodzieży,
że ma pracować z „maluchami”, a z drugiej strony onieśmielenia młodszych uczniów. W ten sposób stwarzamy jednak
warunki kooperacji ponad podziałami i wzajemnymi uprzedzeniami: młodzież wspólnie rozwiązuje zadania, starsi mogą
pomagać młodszym, młodsi mogą zaoferować starszym własne ciekawe pomysły itp. Część ćwiczeń można zróżnicować
ze względu na możliwości poznawcze poszczególnych grup uczestników warsztatu, na przykład odpowiadając na pytanie
„Co to jest kultura?”, młodszej podgrupie pokazać zdjęcia z albumów na temat różnych kultur, starszą zaś poprosić
o zapoznanie się z ich antropologicznymi opisami. Grupy mogą też wykonywać równolegle zupełnie różne zadania, jak
w przypadku ćwiczeń: „Etykietki” i „Ty do nas nie pasujesz” oraz „Dla tolerancji – Plus/minus” i „Dla tolerancji – Plakaty”.
Takie zróżnicowanie zadań wymaga jednak, by warsztat prowadziły dwie osoby.
Materiały (z podziałem na poszczególne zadania):
Powitanie: karteczki, zawierające polecenie, jak należy przywitać się z pozostałymi uczestnikami warsztatu, np.
„Przywitaj się ze wszystkimi, pocierając ich nosy swoim nosem”, „Przywitaj się ze wszystkimi, robiąc ukłon”, „Przywitaj
się ze wszystkimi, całując ich w oba policzki”, „Przywitaj się ze wszystkimi, obejmując ich”, „Przywitaj się ze wszystkimi,
ściskając ich dłonie”. Należy przygotować tyle karteczek, ilu jest uczestników warsztatu – dla każdego po jednej.
Polecenia mogą się powtarzać, ale im więcej różnych sposobów powitania, tym lepiej.
Co to jest kultura?: kolorowe albumy poświęcone różnym kulturom, np. Ludy świata lub Ludzie w obiektywie National
Geographic (można je wypożyczyć z biblioteki szkolnej); fragmenty antropologicznych opisów różnych kultur i ich
zwyczajów (można wykorzystać na przykład fragmenty książek B. Malinowskiego lub R. Benedict).
Góra lodowa: kserokopie rysunku góry lodowej, po jednej dla każdego uczestnika warsztatu (można skorzystać
z rysunku zamieszczonego w pakiecie szkoleniowym Uczenie się międzykulturowe lub wykonać własny).
Jak radzimy sobie z różnicami kulturowymi?: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, sprzęt do
jej odtworzenia.
Muzyka: nagrania utworów muzycznych, tradycyjnych i współczesnych, reprezentujących różne kultury, sprzęt do ich
odtworzenia.
Pierwsze wrażenie: fotografie ludzi reprezentujących różne grupy etniczno-kulturowe, subkultury, grupy społeczne itp.
(w naszym warsztacie użyłyśmy wyjściowo 28 fotografii, nie powinny być to zdjęcia osób publicznych!); kartki papieru –
duże, formatu A4 lub A3, żeby można je było zaginać od dołu w ok. półtoracentymetrowe paski.

111

Historia, pamięć, tolerancja >>

112

Podpowiedzi

Kalambury: karteczki do losowania, zawierające nazwy różnych narodowości, zawodów, grup demograficznych
i społecznych.
Etykietki: karteczki samoprzylepne lub kartoniki, na których wypisujemy określenia różnych cech osobowości, np.
„cwaniak”, „lider”, „maruda”, „mądrala”, „fajtłapa”, „ekspert”, „leń” itp.; jeśli decydujemy się na kartoniki, musimy je
opatrzyć gumką bieliźniarską pozwalającą na założenie etykiety na czoło.
Ty do nas nie pasujesz: kółka wycięte z samoprzylepnego papieru kolorowego, tak by po 3–4 kółka miały ten sam
kolor; jedno kółko (np. białe) powinno być „samotne”.
Trudne pojęcia: tablica, kreda lub flamastry; słowniki języka polskiego.
Co to znaczy być tolerancyjnym? kartki ze słowem TOLERANCJA (wystarczy po jednej na trzech uczestników)
napisanym pionowo dużymi literami i tak, by do każdej z liter można było dopisać nowe słowo.
Dla tolerancji – plus/minus: kartki z listą 10 kontrowersyjnych twierdzeń dotyczących różnic etnicznych, nacjonalizmu,
rasizmu, homoseksualizmu, imigracji, antysemityzmu, dyskryminacji, stereotypów itp., np. „Imigranci zabierają nam
domy i pracę”, „Starzy ludzie są głupsi od młodych”, „Lepiej być gejem niż Żydem” (kartek przygotowujemy tyle, ilu jest
uczestników warsztatu w wieku licealnym, ponieważ zadanie to jest przewidziane tylko dla tej podgrupy).
Dla tolerancji – plakaty: duże arkusze papieru (np. białe brystole), materiały plastyczne (najlepiej farby, jeden komplet
na 2–3 osoby), folia do przykrycia stołów lub podłogi.
Przegląd projektów: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela na temat różnych projektów
poświęconych tolerancji i edukacji międzykulturowej.
Baloniki: balony (po 2 dla każdego uczestnika) i sznureczki lub tasiemki do ich przywiązania do kostek nóg; markery
permanentne.
Przebieg warsztatu:
Wprowadzenie: Co to jest uczenie się międzykulturowe?
		
Wyjaśniamy uczestnikom, czym jest uczenie się międzykulturowe oraz w przystępny sposób przedstawiamy
cele warsztatu. Należy podkreślić, że chodzi o takie postawy, zachowania i wiedzę, które pozwalają nam lepiej poruszać
się w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu, co jest szczególnie ważne w obliczu procesów globalizacji i integracji
europejskiej. Coraz częściej wyjeżdżamy za granicę, coraz częściej przyjmujemy gości z innych krajów u nas. Otwiera to
przed nami nowe możliwości, pod warunkiem, że potrafimy odnaleźć się w sytuacjach kontaktów międzykulturowych,
poradzić sobie z nimi i wyciągnąć z nich naukę dla siebie.

Część 1: RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
1. Powitanie
		
Ćwiczenie ma przełamać lody między uczestnikami warsztatu. Pokazuje też, że różnice kulturowe mogą
ujawnić się już przy pierwszym kontakcie. Uczniowie losują karteczki, na których wypisane są wskazówki, w jaki sposób
mają przywitać się z pozostałymi osobami (zob. Materiały), i postępują zgodnie z nimi. Następnie (po ok. 15 min.)
inicjujemy dyskusję na temat różnych sposobów powitania funkcjonujących w różnych kulturach: Skąd pochodzą różne
sposoby powitania wykorzystane w zadaniu? Czy uczestnicy kiedykolwiek znaleźli się w sytuacji, kiedy nie wiedzieli, jak
zareagować na gest powitania? Pytamy także o ich własne reakcje: Co czuli, witając się z innymi na różne sposoby?
Które z powitań wydały się „zwyczajne”? Które wywołały największy dyskomfort? Dlaczego? (Brander P. et al. 1995:
188).
2. Co to jest kultura? („burza mózgów”)
		
Gimnazjaliści oglądają albumy poświęcone różnym ludom świata. Licealiści zapoznają się z fragmentami
antropologicznych opisów różnych kultur (zob. Materiały). Inicjujemy dyskusję: Dlaczego myślimy i dyskutujemy
o kulturze? Co składa się na kulturę? Czy tylko to, co możemy zaobserwować wokół siebie i w zachowaniu innych?
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3. Góra lodowa
		
Rozdajemy uczestnikom kartki ze schematycznym rysunkiem góry lodowej. Ich zadanie polega na wpisaniu
w rysunek widocznych (ponad powierzchnią wody) i ukrytych (pod wodą) elementów kultury. Uczniowie wykonują
zadanie indywidualnie, w parach lub 3-osobowych grupach. Następnie prezentują swoje prace. Wspólnie zastanawiamy
się nad znaczeniem tego, co widoczne i tego, co ukryte w kulturze.
4. Jak radzimy sobie z różnicami kulturowymi?
		
Zapoznajemy uczniów z różnymi strategiami radzenia sobie z różnicami kulturowymi. Możemy wykorzystać
do tego model wrażliwości międzykulturowej M. Bennetta – omówiony m.in. w pakiecie szkoleniowym Uczenie się
międzykulturowe. Należy go jednak uprościć.
5. Muzyka
		
Ćwiczenie ma charakter relaksacyjny. Wspólnie słuchamy muzyki i piosenek z różnych zakątków świata.
Prosimy uczniów, by w trakcie słuchania spróbowali odgadnąć, skąd pochodzą poszczególne utwory i o czym mówią.
Pytamy, czy się im podobają i co o tym decyduje (Brander et al. 1995: 106).

Część 2: STEREOTYPY
1. Pierwsze wrażenie
Ćwiczenie polega na ocenie nieznanych osób na podstawie pierwszego wrażenia. Uczestnicy warsztatu
oglądają zdjęcia przedstawiające różnych ludzi (zob. Materiały) i wybierają spośród nich kilka. Prosimy uczniów, by
usiedli w kole. Rozdajemy kartki – tyle, ile wybranych (ocenianych) osób. Uczniowie kolejno zapisują na kartkach swoje
opinie na temat tych osób, począwszy od dołu strony. Po zapisaniu na kartce swojej opinii, zaginają papier tak, by
to, co napisali, było niewidoczne dla innych, i podają kartkę dalej. Po zebraniu wszystkich opinii, odczytujemy je na
głos. Wspólnie zastanawiamy się nad źródłami wypisanych ocen i ich trafnością: Czym się kierujemy w ocenie innych?
Dlaczego oceniamy ludzi „po pozorach”? Czy zdarza się nam źle kogoś ocenić? (Brander et al. 1995: 83).
2. Nietrafne oceny
Ćwiczenie to jest kontynuacją poprzedniego. Prosimy uczestników, by opowiedzieli o sytuacjach z własnego
życia, kiedy na podstawie pierwszego wrażenia źle (nietrafnie) kogoś ocenili. Wspólnie zastanawiamy się nad
mechanizmem przedwczesnych osądów: Skąd się one biorą?
Wyjaśniamy, że przedwczesne osądy powstają najczęściej, gdy poznajemy kogoś nowego – pod wpływem
wcześniejszych doświadczeń, potrzeb, życzeń, oczekiwań, oceny sytuacji i założeń co do kontekstu, w którym
spotykamy daną osobę. Psychologowie nazywają je „utrwalonymi wzorcami reakcji”, albo „heurystykami oceniania”. Jest
to przydatna umiejętność, ponieważ pozwala szybko zaszeregować poznane osoby według pewnych kryteriów. Często
jest to ocena trafna, ale nie zawsze. Pierwsze wrażenie może być zwodnicze i wepchnąć nas w pułapkę pochopnych
wniosków. Do tego wpływa na sposób, w jaki odnosimy się do danej osoby (np. czy jej słuchamy, jak reagujemy na
to, co mówi). A później zwykle nie korygujemy naszych nietrafnych ocen. Większość naszych pierwszych wrażeń nie
zmienia się nawet wówczas, gdy poznajemy daną osobę lepiej. Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie sobie tego
mechanizmu (McKay, Davis, Fanning 2004).
3. Kalambury
Ćwiczenie to ma pokazać, w jaki sposób postrzegamy i przedstawiamy różne narodowości, zawody, grupy
demograficzne i społeczne, i wprowadzić do rozmowy na temat uogólnień i stereotypów. Jak w zwykłych kalamburach,
uczniowie podzieleni na dwie grupy losują karteczki z hasłami (zob. Materiały) do odgadywania. Jedna osoba odgrywa
scenkę mającą naprowadzić grupę na prawidłową odpowiedź. Uczniowie zwykle nieświadomie posiłkują się w tym
zadaniu stereotypowymi wyobrażeniami na temat różnych grup i kategorii społecznych. Zwracamy na to ich uwagę po
zakończeniu gry.
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Ćwiczenie demonstruje, że bardzo łatwo uogólniamy i posiłkujemy się stereotypami, często nie zdając sobie
z tego sprawy. Posiadając niewiele informacji, znając tylko jedną cechę osoby – narodowość, zawód, płeć itp. –
przypisujemy jej inne, ponieważ na podstawie tej jednej cechy klasyfikujemy daną osobę jako członka pewnej grupy
lub kategorii osób. Staje się to niebezpieczne, kiedy na podstawie jednej cechy (np. koloru skóry lub pochodzenia)
oceniamy kogoś negatywnie, nie dostrzegamy różnic indywidualnych lub trzymamy się swoich opinii nawet, gdy są
sprzeczne z rzeczywistością. Stereotypowe postrzeganie może też uruchomić mechanizm „samospełniającego się
proroctwa” (McKay, Davis, Fanning 2004).
4. Etykietki
Ćwiczenie to ma charakter symulacyjny i przeznaczone jest dla starszych uczestników warsztatu (młodsi
wykonują w tym czasie ćwiczenie pn. „Ty do nas nie pasujesz”). Dzielimy uczestników na kilkuosobowe zespoły
zadaniowe. W każdym zespole dystrybuujemy etykietki identyfikujące różne cechy osobowości (zob. Materiały), ale tak,
by były niewidoczne dla ich właścicieli i jednocześnie by mogli je dobrze widzieć pozostali członkowie grupy (najprościej
przykleić je na czołach uczestników). Zadaniem każdego z zespołów jest wspólne stworzenie „niezwykłej budowli”
z dostępnych materiałów. Ich członkowie muszą uzgodnić, co zbudują oraz wykonać zadanie, odnosząc się do siebie
nawzajem tak, jak sugerują to etykietki na ich czołach, nie używając jednak wypisanych na nich określeń.
Po wykonaniu zadania każdy z uczestników próbuje zgadnąć, w jaką cechę osobowości był wyposażony
w trakcie jego wykonywania. Inicjujemy dyskusję: Jak czuliście się, wykonując zadanie? Czy trudno było odnosić się do
innych zgodnie z ich etykietkami? Czy ktoś z was zaczął zachowywać się zgodnie z etykietką, np. ktoś traktowany przez
resztę jak leń przestał pomagać lub ktoś traktowany jak wesołek zaczął się wygłupiać (Brander et al. 1995: 108)?
Wyjaśniamy, że w relacjach międzyludzkich występuje pewna prawidłowość nazywana „samospełniającym
się proroctwem”. Jeśli oczekujemy, że inni będą zachowywać się w określony sposób, za pomocą mniej lub bardziej
subtelnych komunikatów przekazujemy im swoje oczekiwania i tym samym powodujemy, że właśnie tak – zgodnie
z naszymi oczekiwaniami – się zachowują (McKay, Davis, Fanning 2004).
5. Ty do nas nie pasujesz
Ćwiczenie to ma charakter symulacyjny i przeznaczone jest dla młodszych uczestników warsztatu (starsi
wykonują w tym czasie ćwiczenie pn. „Etykietki”). Ma ono zobrazować mechanizmy społecznej inkluzji (przyjmowania do
grupy) i ekskluzji (wykluczania). Podobnie jak w ćwiczeniu „Etykietki”, prowadzący warsztat naklejają na czoło każdego
z uczestników kolorowe kółka (zob. Materiały). Uczniowie nie mogą widzieć, jakiego koloru kółka dostali. Ich zadaniem
jest odnalezienie osób, które mają taki sam kolor kółka jak oni. Ale mogą porozumiewać się ze sobą tylko „na migi”.
Po skompletowaniu grup rozmawiamy z uczestnikami na temat ich odczuć: Jak czuliście się, gdy znajdowaliście kogoś
z tej samej grupy? Jak czuła się osoba z kółkiem nie pasującym do żadnej grupy? Czy próbowaliście sobie nawzajem
pomagać? (Brander et al. 1995: 133).
6. Trudne pojęcia
W oparciu o przeprowadzone wcześniej ćwiczenia próbujemy zbudować definicję pojęcia „stereotyp”. Nie
musi mieć ona formalnego charakteru. Ćwiczenie to ma sprawdzić, czy w efekcie warsztatu uczniowie przyswoili sobie
poprawny sposób rozumienia tego pojęcia. Przeprowadzamy je w formie „burzy mózgów”. Możemy pomóc uczniom
pytaniami: Na czym polega stereotyp? Jak zachowują się ludzie, którzy kierują się stereotypami? Dodatkowo możemy
wykorzystać słowniki, by porównać definicje uczniów z treścią słownikowych haseł.
Przykładowa definicja:
• Stereotyp – uogólnienie cech czy motywów działania na pewną grupę ludzi, tzn. przypisywanie identycznych cech
każdej osobie należącej do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic między członkami
tej grupy.
Wyjaśniamy, że stereotypy są podstawą uprzedzeń i dyskryminacji:
• Uprzedzenie – wroga lub negatywna postawa wobec pewnej grupy ludzi, oparta jedynie na ich przynależności do
tej grupy.
• Dyskryminacja – nierówne traktowanie ludzi ze względu na ich przynależność do określonej grupy.
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Część 3: TOLERANCJA
1. Co to znaczy być tolerancyjnym?
Dzielimy uczestników na trzyosobowe (lub większe) grupy. Każda z grup otrzymuje kartkę z napisem
TOLERANCJA (zob. Materiały). Do każdej litery słowa uczniowie dopisują znaczenia, które się w nim kryją. Na koniec
grupy dzielą się swoimi pomysłami na forum ogólnym.
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2. Dla tolerancji – Plus/minus
W grupie licealnej inicjujemy dyskusję wokół kontrowersyjnych twierdzeń dotyczących różnic etnicznych,
nacjonalizmu, rasizmu, homoseksualizmu, imigracji, antysemityzmu itp. (młodsi uczestnicy wykonują w tym
czasie ćwiczenie „Plakaty”). Prowadzący warsztat odczytuje jedno stwierdzenie, np. „Polska młodzież nie walczy
z antysemityzmem”. Każdy z uczestników musi odpowiedzieć na to stwierdzenie „tak” lub „nie”. Osoby będące „na tak”
stają po lewej stronie sali, a będące „na nie” – po prawej stronie. Następnie każda z grup próbuje przekonać kolegów
będących po przeciwnej stronie sali o słuszności swoich poglądów (Brander et al. 1995: 178).
3. Dla tolerancji – Plakaty
Podczas gdy starsza część grupy wykonuje ćwiczenie „Plus/minus”, młodsi uczestnicy warsztatu malują
plakaty mające promować postawę tolerancji.
4. Prezentacja wybranych projektów młodzieżowych poświęconych tolerancji
Aby zachęcić uczestników warsztatu do dalszej aktywności, zapoznajemy ich z wybranymi inicjatywami
społecznymi (najlepiej młodzieżowymi lub skierowanymi do młodzieży) poświęconymi tolerancji i wielokulturowości.
Można wykorzystać stronę internetową: www.dlatolerancji.pl. Pytamy: Czy mają pomysły na tego typu działania, które
chcieliby zrealizować w swojej szkole lub społeczności? Czy uważają, że takie działania są potrzebne?
5. Baloniki
Ćwiczenie ma charakter podsumowujący. Polega na symbolicznym pokonywaniu problemów w kontaktach
międzykulturowych. Na balonikach uczestnicy wypisują markerami najważniejsze ich zdaniem problemy związane
z kontaktami międzykulturowymi. Baloniki przywiązują do kostek nóg. Żeby pokonać problem, należy nadepnąć na
balonik tak, aby pękł (Brander et al. 1995: 65).
Wybrana literatura pomocnicza:
Bendavid-Val L. 2004, Ludzie w obiektywie National Geographic, National Geographic Society.
Ferrera M. 2003, Ludy świata, Warszawa, Warbud S.A.
Bibliografia:
Brander P. et al. 1995, All different, all equal. Education pack, Strasburg, Council of Europe.
Gillert A. et al. 2000, Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Strasburg, Publikacje Rady Europy.
McKay M., Davis M., Fanning P. 2004, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.

Ćwiczenie „Pajęczynka” w wykonaniu licealistów z Michałowa | Fot. Magdalena Anchimowicz
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Tolerancja, czyli czasami dobrze być innym
Warsztat

Warsztat „Tolerancja, czyli czasami dobrze być innym” przeprowadziłyśmy wraz z Ewą Dąbrowską i Magdaleną
Otoką 15 grudnia 2008 roku w gimnazjum w Michałowie w ramach projektu „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego
w Białymstoku”.
Cele: kształtowanie postawy tolerancji wobec innych; zrozumienie pojęcia „tolerancja”; poznanie cech osoby
tolerancyjnej; uświadomienie atrakcyjności pojęcia „inny”; zrozumienie roli stereotypów w zachowaniach ludzi.
Czas realizacji: 90 minut.
Grupa docelowa: klasa gimnazjalna.
Materiały: kłębek nici, flamastry, kredki, kartki, kolorowe gazety, klej, nożyczki, karteczki na wizytówki, naklejki, dyplomy,
słowniki języka polskiego.
Przebieg zajęć:
Na początku każdy z uczestników wykonuje wizytówkę ze swoim imieniem. Przedstawia się i określa swoje samopoczucie
w skali od 0 do 10.
1. Pajęczynka
Uczestnicy stają w kole. Pierwsza osoba trzymająca w ręce kłębek ma za zadanie rzucić go do kolejnego uczestnika
zabawy, wymieniając jednocześnie jakąś pozytywną cechę osoby, do której kłębek zostaje rzucony (najlepiej, żeby
była to cecha, której osoba rzucająca nie posiada). Rzucający kłębek powinien jednak przytrzymać w ręce nitkę.
Zabawa toczy się do momentu, aż wszyscy uczestnicy połączeni nitką utworzą pajęczynkę. Następnie prowadzący
przecinają ją w taki sposób, aby każda z osób otrzymała po kawałku nitki. Prowadzący kończy zabawę zdaniem:
„Nitka ta jest po to, abyście pamiętali, że każdy z was jest trochę inny, co powoduje, że jesteście dla innych
wyjątkowi. Ma ona symbolizować tę pozytywną cechę wskazaną przez waszych kolegów. Pamiętajcie o niej”.
2. List o tolerancji
Uczestnicy zajęć otrzymują jedną kartę rozpoczynającą się od słów: „Tolerancja to…”. Pierwsza osoba kończy to
zdanie, zapisując swoją definicję na kartce, a potem zagina zapisany kawałek kartki tak, aby nie widział go kolejny
z uczestników. Pod zagięciem powinien być widoczny ostatni wyraz zdania (jeśli jest to rzeczownik, to powinien
być to rzeczownik w mianowniku). Kolejna osoba ma za zadanie z tego wyrazu utworzyć kolejne zdanie mające
związek z tolerancją. Zabawa trwa do momentu, aż każdy z uczestników zapisze swoje zdanie. Na koniec chętna
osoba czyta cały list na temat tolerancji. Następnie uczestnicy warsztatów wspólnie tworzą definicję tolerancji,
którą prowadzący zapisuje na tablicy. Potem chętna osoba czyta definicję ze słownika i następuje porównanie obu
definicji.
3. Niedokończone zdania
Każdy z uczestników kończy zdanie:
„Jestem podobny do innych, bo…”
„Różnię się od innych, ponieważ…”
Zadanie ma uzmysłowić, że każdy z nas posiada jakąś cechę, która odróżnia nas od innych, ale nie znaczy to, że czyni
nas gorszymi. Czasami czyni nas wyjątkowymi, bogatszymi.
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4. Rzeźba pt. „Akceptacja”
Uczestników dzielimy na 3 grupy. Zadaniem każdej z grup jest stworzenie z własnych ciał rzeźby pod tytułem
„Akceptacja”.
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5. Scenka do odegrania
Do odegrania scenki wybieramy 7 osób. Reszta uczestników stanowi widownię. Aktorom na czołach zostają przyczepione
kartki z nazwami narodowości: 4 kartki z nazwą Polak i po 1 kartce z nazwami – Żyd, Cygan, Niemiec. Żadna z osób nie
wie, kogo odgrywa. Temat inscenizacji: „Odkryliście skarb Azteków, który jest wart wiele milionów dolarów. Możecie się
nim podzielić ze sobą bądź nie. Co z nim zrobicie, zależy tylko od Was…”. Zabawa ma ukazać, że w swoich zachowaniach
często posługujemy się stereotypami. Po zabawie pytamy aktorów o ich odczucia i refleksje.
6. Stereotypy – dyskusja i „burza mózgów”
Rozmowa z uczestnikami na temat stereotypów (czym są, co powodują, czy stereotypy są złe, jak stereotypy wpływają
na zachowanie innych). Uczestnicy warsztatów wymieniają znane im stereotypy, a prowadzący zapisuje je na tablicy.
Zastanawiamy się następnie nad prawdziwością tych stereotypów.
7. Portret osoby tolerancyjnej
Uczestników dzielimy na 3 grupy. Każda z grup za pomocą różnych środków plastycznych tworzy portret osoby
tolerancyjnej. Następnie przedstawiciel każdej grupy prezentuje obraz przed wszystkimi uczestnikami warsztatów.
8. Zakończenie
Do wyboru:
• „Na warsztatach podobało/nie podobało mi się, że…” (kończenie zdań).
• Ocena zajęć za pomocą wcześniej przygotowanych naklejek (np. minka uśmiechnięta, smutna, bez wyrazu).
Na zakończenie można też każdemu z uczestników wręczyć dyplom.

Gimnazjaliści z Michałowa podczas
warsztatu „Tolerancja”.
Fot. Anna Drabiuk

Rodzina religijnych Żydów, Jerozolima | Fot. Anna Buchowska
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The Young Casualties
Lekcja języka angielskiego

Cele: Analizowanie wpływu wojen izraelsko-arabskich na niewinne ofiary – dzieci po obu stronach konfliktu. Próba
osądzenia sprawców nieszczęść dwóch dziewczynek (izraelskiej i arabskiej). Uwrażliwienie uczniów na złożoność
konfliktów wojennych na świecie i ich zgubne skutki. Po zajęciach uczeń potrafi swobodnie opowiedzieć po angielsku
losy Theili i Ghazaleh, sformułować i zadać pytania dotyczące celów ludzkich działań, podać podstawowe informacje
dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, dokonać moralnej oceny postępowania prowadzącego do krzywdzenia
innych.
Czas realizacji: 90 minut.
Grupa docelowa: szkoła średnia, średnio- lub wyżej zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego.
Pojęcia – słowa-klucze: a bomb detonated, a rubber-coated bullet, a skull, to fracture, stitches.
Materiały: materiały dołączone; tablica i kreda; materiały papiernicze.
Przebieg zajęć:
I. Wstęp
1. Napisz na tablicy imiona i wiek dwóch dziewczynek (Theila – 8, Ghazaleh – 14) i powiedz uczniom, że dzisiaj będą
mówić o tych dwóch dziewczynkach.
2. Podziel klasę na dwie równe grupy i przydziel inną dziewczynkę każdej grupie.
3. Poproś uczniów, aby za pomocą „burzy mózgów” stworzyli im osobowość. Aby im ułatwić zadanie, podaj im
ramowy zestaw informacji, które chcesz, aby zawarli w swoim opisie (załącznik nr 1). Zachęć uczniów do ścisłej
współpracy w ramach grup oraz używania wyobraźni do wykonania tego zadania. Uczniowie nie potrzebują tych
informacji zapisywać, ale zwróć ich uwagę na to, iż później będą pracować indywidualnie, więc wszyscy powinni
pamiętać portret dziewczynki, który stworzą.
II. Imaginary girls
1. Uczniowie pozostają w poprzednio utworzonych grupach. Poproś, aby stworzyli dwa koła, jedno w środku drugiego.
Poleć, aby uczniowie z koła wewnętrznego stanęli przodem do uczniów z koła zewnętrznego i stanęli naprzeciwko
jednego wybranego ucznia. Zadaniem uczniów jest wymiana informacji na temat portretów dziewczynek, które
stworzyli, ale krok po kroku, według ramowego planu przygotowań. Aby dać uczniom szansę rozmowy z wieloma
osobami, po każdym punkcie szczegółowym (np. her biggest dream, her hobby, itp.) poproś uczniów z zewnętrznego
koła, aby przesunęli się o jedną osobę w prawo, zmieniając rozmówcę. Jeśli sala jest zbyt mała, można tę część
lekcji przeprowadzić na korytarzu szkolnym. Po zakończeniu tej części uczniowie znają oba wymyślone portrety
dziewczynek.
2. Uczniowie wracają na swoje miejsca i otrzymują teksty z opisanymi prawdziwymi losami swoich dziewczynek
(załącznik nr 2). Poproś ich, aby zapoznali się z tymi informacjami i starali się je zapamiętać.
3. Poleć, by każdy uczeń z jednej grupy usiadł z wybranym uczniem z drugiej grupy, i poproś ich, by opowiedzieli
sobie nawzajem prawdziwe losy dziewczynek.
4. Podsumuj tę część, zadając kilka podstawowych pytań dotyczących rzeczywistych losów Theili i Ghazaleh, aby
upewnić się, że uczniowie dobrze zrozumieli i przekazali sobie tekst, np.
What was Theila planning to do?
What happened to her?
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What is she waiting for?
How was Ghazaleh injured?
What were the results of her injury?
What does she want most?
5. Poproś uczniów, aby krótko porównali ich przewidywania dotyczące dziewczynek z rzeczywistością.

122

III. The Trial
1. Wyodrębnij spośród uczniów dwie trzyosobowe grupy, z których jedna będzie reprezentować terrorystów, a druga
żołnierzy izraelskich. Poleć im, aby spróbowali przygotować krótkie przemówienie w sądzie o tym, jak postąpili
i dlaczego. Resztę klasy podziel na dwie następne grupy, których zadanie będzie polegało na przygotowaniu
dodatkowych pytań, które chcieliby oskarżonym terrorystom lub żołnierzom zadać.
2. Poproś uczniów symulujących terrorystów o przedstawienie swego stanowiska, zachęć uczniów odpowiedzialnych
za pytania do terrorystów o ich zadanie. Powtórz tę samą procedurę z żołnierzami izraelskimi.
3. Zaproponuj odpowiednim grupom krótkie przedyskutowanie werdyktu i wyznaczenie odpowiedniej kary. Poproś
przedstawicieli grup o jego ogłoszenie.
4. Wariant kontynuacji przy zaawansowanej grupie uczniów: Zapoczątkuj dyskusję na temat terroryzmu, np. zadaj
pytanie – Is terrorisim ever justified?
5. Wariant kontynuacji przy mniej zaawansowanej grupie uczniów: Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy i poproś
o stworzenie sloganów pacyfistycznych nawołujących do zaprzestania wojny na Bliskim Wschodzie.
IV. Praca domowa: Zadaj uczniom następującą pracę domową: Napisz list do terrorystów, którzy zaatakowali
wspomniany autobus szkolny, lub do żołnierzy, którzy strzelali do młodzieży szkolnej, lub do rządów obu państw,
bądź też do którejś z dziewczynek.
Załącznik nr 1
1. Her family (parents, brothers or sisters)
2. What kind of sister/ child she is
3. Her hobbies and pastimes
4. Her biggest dream
5. Her main problem at present
6. Her future plans
7. The best/ worst thing she has ever done
8. Her best/ worst memory
Załącznik nr 2
THEILA
Eight-year-old Theila Cohen could hardly wait for school. She was planning a birthday surprise for her mother, and her
third-grade teacher was going to help her. At 7:30 the girl scrambled aboard the schoolbus, along with her 12-year-old
sister, Orit, and their 7-year-old brother, Yisrael, outside their home in Kfar Darom, an isolated Jewish settlement in the
Gaza Strip. Two minutes later a bomb detonated as the bus passed. Two adults died in the Nov. 20 blast. Five children
were injured. Orit and Yisrael each lost part of a leg. Tehila lost two fingers and both legs, a loss she still can’t fully
comprehend. „She asked me when they were going to put her legs back on the rest of her body,” says her aunt Vardit
Binyamin, 33. „What am I supposed to tell her?”
GHAZALEH
Ghazaleh Garadat, 14, wasn’t looking for trouble when she got shot. A rubber-coated bullet struck the unsuspecting
Palestinian girl in the head, fracturing her skull, as she was walking home with a group of schoolmates near Hebron
on Nov. 4. She collapsed to the sidewalk, her peppermint-stripped school uniform spatted with blood. Doctors at the
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hospital temporarily removed part of her skull to ease the swelling in her brain, and painstakingly extracted the fragments
of black rubber they found. For 15 days she hung between life and death, until she finally woke up last week. She talks
with difficulty now and seems to have trouble understanding what people say to her. „This isn’t the Ghazaleh we know,”
says Munther Garadat, her uncle. „She has changed.” He places the fruit in the girl’s mouth. Her right hand ceaselessly
fingers the stiches that crisscross her shaven head. When asked what she wants most, the girl replies in a voice barely
audible but utterly determined. „I want long hair,” she whispers.
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Czy ich przeszłość może stać się naszą historią?
Odkrywanie żydowskiej przeszłości Podlasia1
Przez wieki region Podlasia był obszarem współistnienia narodów i religii – Polaków, Żydów, Białorusinów,
Ukraińców, Litwinów, chrześcijan i muzułmanów. Do II wojny światowej znaczną część lokalnej historii tworzyli Żydzi,
którzy nierzadko stanowili najliczniejszą grupę kulturową w podlaskich miastach i miasteczkach. Rozwijali oni rzemiosło,
handel i przemysł, a także stworzyli gęstą i efektywną sieć instytucji – szkół, mediów, organizacji społecznych,
kulturalnych i politycznych. W wieku XIX i w pierwszych dekadach dwudziestego stulecia Białystok, stolica regionu,
stanowiła dynamiczne centrum żydowskiego życia w tej części Europy.
Jednak znaczna cześć dzisiejszych mieszkańców regionu, pośród których niemal nie ma już Żydów, nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak wielki był wkład tej grupy w dzieje nie tylko lokalne, ale też Polski, Europy i świata.
Większa część przedstawicieli młodego pokolenia nie zdaje sobie prawdopodobnie sprawy z tego, że przed ostatnią
wojną światową bywały w historii Białegostoku okresy, kiedy Żydzi stanowili ponad połowę miejskiej populacji. Znają
wprawdzie z pewnością Ludwika Zamenhofa, urodzonego w Białymstoku twórcę najbardziej rozpowszechnionego,
uniwersalnego języka Esperanto, którym na całym świecie porozumiewa się około półtora miliona ludzi; niektórzy
mogą znać Tykocin, jeden z najlepiej zachowanych sztetl (jidysz: miasteczko) w Środkowo-Wschodniej Europie z jego
unikalną, renesansowo-barokową synagogą i najstarszym cmentarzem żydowskim w Polsce. Ale czy słyszeli o Albercie
Sabinie, laureacie nagrody Nobla, wynalazcy szczepionki przeciw polio, dzięki któremu wywoływana przez ten wirus
choroba Heinego-Medina przestała być zagrożeniem dla wielu milionów ludzi na Ziemi? Czy wiedzieli, że w mieście tym
chodziła do szkoły Nora Ney, popularna aktorka filmu niemego, a absolwentem słynnego Gimnazjum Hebrajskiego był
Icchak Szamir, późniejszy premier niepodległego Izraela? Lub czy znają nazwiska bohaterskich przywódców powstania
w białostockim getcie?1
Przez pół wieku trwania PRL, a po części także w latach tuż po przełomie roku 1989, pamięć o podlaskich Żydach
była w małym stopniu obecna w potocznej, a szczególnie w oficjalnej świadomości historycznej. Powodów tej długotrwałej
amnezji można wskazać wiele: brak naturalnych „podmiotów” pamiętania, w postaci choćby nielicznej, zorganizowanej
społeczności żydowskiej, brak – a czasem celowe zacieranie – materialnych śladów obecności tej społeczności w regionie,
trauma wojenna, wzajemne negatywne stereotypy i obecność „białych plam” utrudniające rzeczowy dialog polsko-żydowski,
i wreszcie sytuacja polityczna Polski, która do roku 1989 nie była krajem demokratycznym.
W tym złożonym kontekście, dekadę temu zainicjowaliśmy nasz pierwszy, zorientowany na społeczność lokalną
projekt poświęcony ponownemu odkrywaniu żydowskiego dziedzictwa regionu. Zaczęliśmy od zdefiniowania tego
dziedzictwa jako „zagubionej” lub „zapomnianej” pamięci. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zadanie nie będzie proste, że
pamięć taką, związaną z wojenną traumą i wzmacnianą przez negatywne stereotypy trudno będzie przekształcić w platformę
integracji społeczności lokalnej. Działając w tym obszarze, należy uważać, by nie przyczynić się do pogłębienia istniejących
w społeczności miasta i regionu linii podziałów (kulturowych i politycznych) poprzez – używając określenia parafrazującego
tytuł artykułu Marka Ziółkowskiego – „wyciąganie trupów z polskiej szafy” (2001).
Od początku byliśmy przekonani, że dawni żydowscy mieszkańcy Podlasia stanowili integralną część społeczeństwa
ówczesnego regionu, dlatego nie należy ich postrzegać po prostu i jedynie jako izolowaną grupę etniczną, ale przede
wszystkim jako część składową kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa. W przeszłości przyczynili się oni w znacznym
stopniu do rozwoju regionu, więc dziś powinni być traktowani jako ważna część lokalnej, wieloetnicznej i wieloreligijnej
narracji historycznej. Stworzenie takiej opowieści nie jest jednak sprawą prostą. Z jednej strony zdawaliśmy sobie
sprawę, że należy unikać wzmacniania postaw „zamkniętych,” opartych o amnezję i zaprzeczanie, poprzez podsycanie
istniejących sporów o interpretację przeszłości. Z drugiej zaś uważaliśmy, by nie dopuszczać do sytuacji, w której
przywracana pamięć staje się „tradycją wynalezioną” w rozumieniu Erica Hobsbawma (2008), ahistorycznym konstruktem,
w którym tworzy się obraz przeszłości wbrew faktom historycznym, a w zgodzie z arbitralnie przyjętą, wygodną dla jej
twórców „tezą”.
1

Tekst jest streszczeniem referatu wygłoszonego przez nas podczas III Seminarium ARCADE „Preservation of Cultural Heritage and
Local Community Development - History, Identity, Heritage and Memory” w maju 2008 roku.
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Trzy realizowane przez nasz zespół projekty „Złota Macewa”, „Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka”
oraz „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” (którego podsumowaniem jest niniejsza publikacja) oparte były
o nieco inne założenia i sposób osiągania celów. Każdy z nich napotkał też na specyficzne problemy, które jednak
w końcowym efekcie okazały się dla nas, jako badaczy społecznych pouczającą lekcją.
Sądzimy, że zmiany wywołane w społecznościach przez powyższe projekty mogą być postrzegane jako
pewien ciąg rezultatów, poczynając od wzbudzenia dyskusji nad kwestiami związanymi z żydowską przeszłością
w projekcie „Złota Macewa”, poprzez „Supełek”, który skupiał się na tworzeniu więzi między młodym pokoleniem
a świadkami przeszłości, do „Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego”, który stał się materialną podstawą miejskiej edukacji
środowiskowej, w której miejska przestrzeń i jej eksploracja jest postrzegana jako podstawa uczenia o przeszłości.
Oczywiście nie wszystkie efekty projektów były zamierzone. Każde z działań wywołało pewien opór, a nawet wrogość
wśród (niewielkiej) części społeczności, w których były prowadzone. Nawet przyjąwszy założenie „niewyciągania trupów
z szafy”, zetknęliśmy się ze zjawiskiem, które można by określić jako „pamięć negatywną”. Metoda historii mówionej
zastosowana w projekcie „Supełek” wymagała zmierzenia się z problemem napięcia między pamięcią indywidualną
i obecnymi w niej uprzedzeniami oraz stereotypami a różnymi formami pamięci i historii grupowej.
Naszym celem było włączenie żydowskiej przeszłości Podlasia w zbiorowo podzielaną świadomość
historyczną poprzez szereg działań, poczynając od utrwalenia jej w miejskim krajobrazie, a kończąc na wzmocnieniu
lokalnej tożsamości i dumy z wielokulturowego dziedzictwa. Wydaje nam się, że zbliżyliśmy się do osiągnięcia tych
celów poprzez promowanie zarówno wiedzy, jak i postaw otwartości. Dodatkowym rezultatem naszych działań stało się
wytworzenie swoistego społecznego i instytucjonalnego kapitału poprzez utrwalenie międzygeneracyjnej komunikacji,
powiązań między instytucjami, wyłonienia liderów, które mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań w obszarze
promowania i badań wielokulturowości oraz lokalnego dziedzictwa.
Bibliografia:
Hobsbawm E., Ranger T. (red.) 2008, Tradycja wynaleziona, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ziółkowski M. 2001, Pamięć i zapomnienie: Trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci, „Kultura i Społeczeństwo”

Wizyta uczestników projektu
„Szlak Dziedzictwa Żydowskiego
w Białymstoku” w Żydowskim Instytucie
Historycznym w Warszawie.
Fot. Mariusz Sokołowski

Na cmentarzu żydowskim przy
ul. Okopowej w Warszawie, gdzie
znajdują się m.in. groby znanych
białostoczan: Ludwika Zamenhofa,
Chaima Zeliga Słonimskiego i Szymona
Datnera.
Fot. Mariusz Sokołowski
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Złota Macewa
Projekt „Złota Macewa” realizowany był w latach 1999–2003 przez grupę studentów Wydziału HistorycznoSocjologicznego w ramach Koła Naukowego Socjologów. Opiekunem naukowym i pomysłodawcą projektu była Katarzyna
Sztop-Rutkowska. Przeprowadzenie projektu umożliwiło wsparcie finansowe programu „Dialog dla przyszłości” Fundacji
Forda oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ideą tego przedsięwzięcia była ochrona i popularyzacja dziedzictwa
żydowskich mieszkańców Białegostoku, którzy do II wojny światowej stanowili w tym mieście najliczniejszą społeczność
etniczną i religijną. Cel ten próbowaliśmy osiągnąć poprzez dwa typy działań: opiekę nad jedną z największych w regionie
nekropolii żydowskich przy ulicy Wschodniej w Białymstoku oraz poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską
skierowaną do mieszkańców miasta.
Udało nam się nawiązać kontakt z żydowską organizacją JewishGen, zajmującą się badaniami genealogicznymi,
jedną z największych tego typu na świecie. We współpracy z nią, a także po serii zajęć wprowadzających podstawy
alfabetu hebrajskiego, symboliki nagrobnej i metodologii prac inwentaryzacyjnych na cmentarzu, udało nam się w ciągu
trwania projektu stworzyć karty inwentaryzacyjne około 200 macew na białostockim cmentarzu. Posłużyły one do
stworzenia bazy danych, która weszła w skład zbiorów JewishGen. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy również w pracach
porządkowych na cmentarzu.
Część edukacyjna projektu obejmowała głównie otwarte wykłady, prezentacje, warsztaty i lekcje muzealne
poświęcone kulturze, religii i historii polskich Żydów, dotyczyła kwestii stosunków polsko-żydowskich, a także dnia
dzisiejszego społeczności żydowskiej w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi redaktor Konstanty
Gebert, rabin Michael Schudrich, prof. Ireneusz Krzemiński, pani Helena Datner z Żydowskiego Instytutu Historycznego
oraz panie Ewa Wroczyńska i Jolanta Szczygieł-Rogowska z Muzeum Podlaskiego. Wykłady spotkały się z dużym
zainteresowaniem białostoczan, a w niektórych z nich uczestniczyło nawet ponad 250 osób.
Projekt był pod wieloma względami przedsięwzięciem pionierskim. Po pierwsze popularyzował historię i kulturę
społeczności, która przez wieki nadawała ton miastu, a o której w czasach powojennych w większości nie pamiętano
bądź nie chciano pamiętać. Popularna wiedza o białostockich Żydach kształtowana była przez stereotypy, nieufność
bądź w najlepszym wypadku przez amnezję. Na wykładach dochodziło nieraz do bardzo burzliwych dyskusji, które
zbiegły się z narodową debatą nad książką Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa. Po drugie, mimo że projekt angażował
w badania historyczne na białostockim cmentarzu amatorów – studentów (w większości socjologów) i uczniów liceum, to
wytworzone w ten sposób źródło historyczne w postaci bazy danych nagrobków stało się pełnowartościowym materiałem
do dalszych studiów historycznych. Po trzecie wreszcie projekt stał się punktem wyjścia i wzorem dla dalszych tego
typu działań, zorientowanych na promocję żydowskiej (i nie tylko) lokalnej historii oraz na dialog międzykulturowy. Wielu
spośród kilkunastu uczestników „Złotej Macewy” jest do dzisiaj zaangażowanych w działalność społeczną, pożytkując
kapitał wiedzy i umiejętności zdobyty przy pracy nad tym projektem.
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Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka
Człowiek, który przypomina sobie to, czego inni już
sobie nie przypominają, jest podobny do kogoś,
kto widzi to, czego inni nie widzą.
Maurice Halbwachs
Istnieje wiele sposobów mówienia, pisania i uczenia o przeszłości. Jednym z nich jest Wielka Historia, opiewana w dziełach
literackich, uczona w szkole, upamiętniana na pomnikach. Wielka Historia opisująca bohaterów narodowych, bitwy, wojny, rozejmy,
zwycięstwa i klęski jest nam potrzebna do tego, byśmy wiedzieli, kim jesteśmy i co zawdzięczamy naszym przodkom. Ostatnio
jednak coraz częściej uświadamiamy sobie, że Wielka Historia byłaby pozbawiona treści bez tej drugiej – Małej Historii, która wyłania
się z opowieści starszych ludzi, z pożółkłych zdjęć w rodzinnych albumach, z opowiadanych w miasteczku anegdot czy legend.
Mała Historia, obecna w ludzkiej pamięci, przechowuje niezwykle cenne, ale też ulotne treści, pomijane przez Wielką Historię: smaki
i zapachy dzieciństwa, zabawne wierszyki, tajemnicze opowieści czy pamięć o dawnym sąsiedzie.
Właśnie tej Małej Historii zapisanej w ludzkiej pamięci został poświęcony projekt edukacyjny pod nazwą „Supełek –
chronimy pamięć naszego miasteczka” zrealizowany w Michałowie w latach 2006–2007. Była to podjęta wspólnie ze społecznością
Michałowa próba zawiązania symbolicznego „supełka pamięci” – zanotowania bezcennych wspomnień o wielokulturowej
przeszłości miasteczka, by nie odeszły w zapomnienie wraz z ostatnim pokoleniem, które pamięta jeszcze czasy międzywojenne.
W intencji autorów projekt „Supełek” miał służyć ukazaniu historii zapisanej w pamięci starszego pokolenia i odtworzonej
w rozmowach z młodzieżą. Chcieliśmy doprowadzić do zestawienia powstałych w efekcie tych rozmów map mentalnych z wiedzą
książkową i doświadczeniem dnia codziennego. Obok rejestracji historii zapamiętanej przez najstarszych mieszkańców, postawiliśmy
sobie za cel także wzmocnienie więzi między nastoletnią młodzieżą a jej dziadkami i pradziadkami. Poprzez stworzenie warunków
porozumienia międzypokoleniowego chcieliśmy wytworzyć w młodzieży motywację do żywego zainteresowania przeszłością
i przyczynić się do wykształcenia w niej postawy szacunku dla tej przeszłości – w całej jej wielokulturowej różnorodności.
W ramach projektu uczniowie michałowskich szkół, wcielając się w rolę badaczy historii, przygotowali na podstawie
rozmów z najstarszymi mieszkańcami miasteczka piętnaście prac konkursowych – literackich i plastycznych, w których opisali
i zilustrowali przedwojenną, wielokulturową przeszłość Michałowa. Ukoronowaniem projektu jest publikacja pt. Zobaczyć to, czego
nie ma. Księga Pamięci Michałowa. Zawarte w niej fragmenty prac konkursowych ujawniają wiele charakterystycznych społecznych
mechanizmów przekazu historycznego i z pewnością mogą posłużyć jako przyczynek do dalszej, bardziej systematycznej pracy
badawczej – socjologicznej, antropologicznej czy kulturoznawczej.
Największym osiągnięciem projektu „Supełek” jest jednak wzbudzenie autentycznego zainteresowania przeszłością
Michałowa wśród jego młodych mieszkańców. Powstałe w ramach projektu prace w barwny i prostolinijny sposób ukazują
wielowymiarowość i niejednoznaczność wzajemnych stosunków między społecznościami: białoruską, niemiecką, polską
i żydowską, warunkowanych przez różnice religijne i kulturowe, ale też czynniki ekonomiczne, społeczne, polityczne i zwyczajnie
ludzkie. Pokazują, że te same problemy dotykają ludzi różnych narodowości i religii, że w trudnych czasach ludzie pomagają sobie
bez względu na pochodzenie, że dobro i zło występują w każdej zbiorowości. Pokazują też, że przeszłość, którą dziedziczymy
to – jak pisze Marcin Kula (2001) – spadek czasem przyjemny, a czasem kłopotliwy, który jednak nie powinien ograniczać nas
intelektualnie i emocjonalnie. Dlatego właśnie musimy ją poznawać i oswajać.
Michałowskiej młodzieży „Supełek” umożliwił nie tylko twórcze i autentyczne połączenie książkowej wiedzy
i doświadczenia dnia codziennego, ale – co ważniejsze – otwarcie okna na świat, którego już nie ma. Właśnie ten „wyobrażony”
walor projektu odkryła Monika, jedna z laureatek konkursu, pisząc: „Kiedy chodzę teraz po Michałowie, to widzę też to, czego
nie ma”.
Bibliografia:
Kula M. 2001, Przeszłość: spadek nie do odrzucenia, Poznań, PTPN.
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Warsztat multimedialny w ramach
projektu „Supełek”.
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Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku
Projekt „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” został zrealizowany jako niezależna inicjatywa
społeczna przez grupę wolontariuszy i pracowników naukowych współpracujących z Fundacją UwB, pod honorowym
patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza – Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i prof. dr hab.
Andrzeja Sadowskiego – Dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego.
Celem projektu było: przedstawienie historii białostockich Żydów i stosunków polsko-żydowskich na terenie
Białegostoku w latach 1658–1939 (1945), udokumentowanie i oznaczenie miejsc związanych z historią białostockich
Żydów, ukazanie narodu żydowskiego jako części społeczeństwa wielonarodowej przedwojennej Polski, popularyzacja
elementów żydowskiej kultury i tradycji, a także osłabienie wzajemnych stereotypów polsko-żydowskich.
Projekt adresowany był przede wszystkim do białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej oraz mieszkańców
miasta, ale także do uczestników wymian młodzieżowych z zagranicą (m.in. z Izraelem), potomków białostockich Żydów
i turystów.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: wyznaczenie Szlaku, wydanie broszury
informacyjnej i mapy Szlaku w wersji drukowanej i na nośniku CD, uruchomienie interaktywnej strony internetowej –
www.szlak.uwb.edu.pl, oznakowanie Szlaku i jego uroczyste otwarcie połączone z pieszą wycieczką śladami dziedzictwa
białostockich Żydów, wydanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli.
Promocja projektu odbywała się poprzez wydarzenia towarzyszące o charakterze edukacyjnym i artystycznym
– pokazy filmowe, przedstawienia, wykłady, warsztaty, seminaria, wystawy, wycieczki i inne.
Do współudziału w realizacji projektu zaproszone zostały m.in. (w kolejności alfabetycznej): Akademicki Klub
Turystyczno-Krajoznawczy, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Klub
Przewodników Turystycznych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku, Muzeum Historyczne – Oddział Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku, Stowarzyszenie „Dorzecze”, Stowarzyszenie „Żydowskie Motywy”, Towarzystwo Przyjaciół
Kultury Żydowskiej, Uniwersytet w Białymstoku i Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB. Nawiązano ponadto trwałą
współpracę z Kołem „Pamięć” działającym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
Kołem „Judaica” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, a także Kołem TurystycznoKrajoznawczym z Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie i Kołem Historycznym z Publicznego
Gimnazjum nr 8 w Białymstoku (uczestnikami programu „Przywróćmy pamięć”).
Projekt zrealizowany został dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wsparciu
finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, Prezydenta Miasta Białegostoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.
Przyczynił się nie tylko do uzupełnienia wiedzy na temat historii białostockich Żydów oraz elementów żydowskiej
kultury i tradycji, ale także wywarł pozytywny wpływ na rozwój świadomości wielokulturowego dziedzictwa Białegostoku,
zainteresowania lokalną historią, kulturą i tradycją oraz szacunku wobec przedstawicieli innych kultur i ich zwyczajów.
Kilka refleksji na temat projektu
Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, na co podczas gali jego otwarcia zwrócił uwagę Dyrektor Muzeum Podlaskiego
– Andrzej Lechowski, jest pierwszą inicjatywą w naszym mieście polegającą nie tylko na opisaniu historii białostockich
Żydów, ale także na zaznaczeniu tej historii w przestrzeni miasta, przez co staje się ona bardziej namacalna, bardziej
obecna. W Białymstoku, poza naszym szlakiem, nie powstała dotąd żadna oznakowana w terenie ścieżka edukacyjna
czy turystyczna!
Podobnie żadne z wydawanych wcześniej w Białymstoku publikacji o tematyce żydowskiej (lub przynajmniej
uwzględniających tę tematykę) nie były dystrybuowane nieodpłatnie. Niektóre wydano za granicą i tylko w języku
angielskim (np. Tomasza Wiśniewskiego Jewish Bialystok and surroundings in Eastern Poland wydana w 1998 r. przez
The Ipswich Press w USA), przez co praktycznie w ogóle nie miały szansy trafić do lokalnego odbiorcy. Dzięki naszym
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wydawnictwom wiedza w pewnym sensie elitarna (bo trudnodostępna) stała się udziałem szerokich grup odbiorców:
młodzieży, białostoczan, turystów – bez kosztów i bez ograniczeń (poza wyczerpującym się nakładem, ale pewnym, choć
oczywiście niedoskonałym rozwiązaniem jest tu elektroniczna wersja publikacji dostępna on-line). Mamy też przekonanie, że
jest to wiedza podana w przystępny i atrakcyjny sposób, tzw. popularnonaukowa, co sprawia, że mogą z niej korzystać także
osoby nieposiadające akademickiego przygotowania.
Łącząc poznanie historii z eksploracją przestrzeni, chcemy wzbudzić w odbiorcach naszych działań ducha
„odkrywców” (stąd m.in. pomysł gry terenowej). Tym samym staramy się wpisać nasz projekt w zakres tzw. miejskiej edukacji
środowiskowej, gdzie odkrywanie przestrzeni traktowane jest jako ważny bodziec do rozwijania ciekawości poznawczej
i kształtowania postaw – szacunku do miejsca, odpowiedzialności za nie, identyfikacji z miejscem i poczucia wartości płynącego
z przynależności do tego miejsca, i w końcu – co najważniejsze – zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności.
Wydarzenia w ramach projektu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wycieczka Szlakiem w ramach Dni Kultury Żydowskiej (M. Sokołowski);
otwarta dyskusja pt. „Uczyć (o) wielokulturowości?” w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia
z udziałem m.in. T. Kasprzaka, A. J. Klozy, K. Niziołek, K. Potoniec, M. Rusiłowicz i K. Sztop-Rutkowskiej;
warsztaty „Tolerancja, czyli czasami dobrze być innym” dla gimnazjalistów z Michałowa (A. Drabiuk, E. Dąbrowska,
M. Otoka);
gościnne wykłady M. Bilewicza – „Czy nadal naznaczeni przeszłością? Stosunek Polaków do Żydów w XXI wieku”
i A. Bilewicz – „Lud z ziemi Sefarad. Wprowadzenie do historii i kultury Żydów pochodzących z Hiszpanii” oraz
warsztat pieśni sefardyjskich;
gościnne wykłady i warsztaty R. Szuchty na temat antysemityzmu i Zagłady w auli I LO w Białymstoku;
warsztaty „Wehikuł czasu” dla uczniów I LO w Białymstoku (K. Niziołek, R. Poczykowski);
wycieczki Szlakiem dla uczestników programu „Przywróćmy pamięć” z Suchowoli i Wasilkowa (R. Poczykowski);
warsztaty „Wehikuł czasu” dla uczniów Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (K. Niziołek,
R. Poczykowski);
uroczyste otwarcie Szlaku.

Uroczystość otwarcia Szlaku odbyła się 20.06.2008 r. w auli przy pl. Uniwersyteckim 1. Złożyły się na nią:
prezentacja projektu i innych działań na rzecz tolerancji, sesja popularnonaukowa, pokaz slajdów, muzyka na
żywo i wycieczka. Naszymi gośćmi byli m.in.: M. Białek z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” („Dobre praktyki
działań na rzecz tolerancji”); K. Czyżewski – Dyrektor Ośrodka Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach,
Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego („Spadkobiercy całości – czyli o kulturze pamięci na pograniczu”);
prof. E. Dmitrów z Instytutu Socjologii UwB („Moje białostockie niepamiętanie”); prof. A. Cz. Dobroński z Instytutu Historii
UwB („Tolerancja w wydaniu białostockim – przykłady historyczne”) i M. Krawczyk – Dyrektor Generalny Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego („Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce”).

•
•
•
•
•
•

udział uczestników projektu w spotkaniu z H. Krall w VI LO w Białymstoku, na zaproszenie Koła „Pamięć”
i A. J. Klozy;
spotkanie autorskie z dr K. Sztop-Rutkowską, poświęcone książce Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym
Białymstoku;
wystawa „Dlaczego nikt...” – zdjęć wykonanych przez białostockiego dziennikarza Wojciecha Koronkiewicza;
prezentacje w ramach VI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pt. „Białystok – miasto polskie, miasto żydowskie”
(K. Niziołek, K. Sztop-Rutkowska) i „Holokaust a sztuka współczesna” (A. J. Kloza);
prezentacja projektu w jęz. angielskim pt. „Can Their Past Become Our History? Rediscovering the Jewish Past of
Podlasie” w Krakowie podczas III seminarium ARCADE „Preservation of Cultural Heritage and Local Community
Development – History, Identity, Heritage and Memory” (K. Niziołek i R. Poczykowski, K. Sztop-Rutkowska);
wizyta uczestników projektu w Sejnach, w Ośrodku „Pogranicze” i Krasnogrudzie, spotkanie z K. Czyżewskim,
spektakl „Kroniki sejneńskie”;
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wykłady poświęcone historii polskich Żydów (organizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Kultury Żydowskiej
w Białymstoku, prowadzone przez M. Urban);
wizyta studyjna grupy studentów i doktorantów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie – wspólna
wycieczka Szlakiem, wymiana doświadczeń podczas seminarium;
spektakl „Nie chcę pamiętać, nie mogę zapomnieć”, przygotowany pod kierunkiem A. J. Klozy przez uczennice z VI
LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku na podstawie wspomnień M. Jahav, F. Nowak i Sz. Kizelsztejna;
prelekcja uczennicy M. Tabaki z Koła „Judaica” z I LO w Białymstoku na temat chasydów i współczesnych chasydek
w Izraelu pt.: „Wiedziały, że wiedzieć nie muszą”, połączona z krótkim pokazem zdjęć współczesnego religijnego
środowiska żydowskiego z Jerozolimy (A. Buchowska), a także projekcją izraelskiego filmu fabularnego Kadosz;
projekcja amatorskiego filmu Lemel i Cypa, który na podstawie opowiadania I. B. Singera nakręcili gimnazjaliści
z Ulanowa (zorganizowana z Akademią Obywatelską z Lublina);
wycieczka Szlakiem z udziałem studentów i mieszkańców miasta (zorganizowana przez Akademicki Klub
Turystyczno-Krajoznawczy);
spotkanie z prof. E. Dmitrówem, który w oparciu o niemiecką propagandową kronikę filmową, przybliżył nam
wydarzenia hitlerowskiego pogromu ludności żydowskiej w Białymstoku z 1941 r.;
konkurs, polegający na odgadywaniu miejsc znajdujących się na Szlaku z fotografii–zagadek, skierowany do
gimnazjalistów i licealistów;
warsztaty plastyczne skierowane do licealistów, służące zilustrowaniu Szlaku w oparciu o stare fotografie,
wspomnienia, wiersze, materiał historyczny zebrany przez wolontariuszy itp. (K. Wołkowycka);
wizyta uczestników projektu w Żydowskim Instytucie Historycznym (spotkanie z prof. H. Datner, zwiedzanie
wystawy poświęconej historii warszawskiego getta, przeszukiwanie zbiorów dotyczących Białegostoku) oraz na
Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej;
dwudniowy pokaz filmów poświęconych tematyce żydowskiej – Plemię, Świat Marii, West Bank Story, Zapomniane
dusze i Ja tylko chciałem żyć – połączony z dyskusją (we współpracy ze Stowarzyszeniem „Żydowskie Motywy”,
dyskusję prowadził prof. E. Dmitrów);
wycieczka Szlakiem zorganizowana dla uczniów z Koła Turystyczno-Krajoznawczego z Gimnazjum im. ks.
W. Rabczyńskiego w Wasilkowie;
piesza wycieczka białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej z przewodnikiem śladami białostockich Żydów,
połączona z prezentacją projektu, pokazem filmów dokumentalnych B. Hyży-Czołpińskiej – Sprawiedliwi wśród...,
Getto i Skarb z ulicy Fabrycznej – i degustacją bułek bialys, przygotowanych przez A. Fiedoruka ze Stowarzyszenia
„Dorzecze”;
wystawa Szlaku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym;
wycieczka Szlakiem dla uczestników międzynarodowego obozu „Renowacja cmentarza żydowskiego w Michałowie”
(wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” z Michałowa);
prelekcja dla uczestników projektu (wolontariuszy) w Muzeum Historycznym w Białymstoku poświęcona historii
białostockich Żydów, połączona z prezentacją judaików znajdujących się w zbiorach Muzeum (J. SzczygiełRogowska);
wycieczka śladami białostockich Żydów dla uczestników projektu (wolontariuszy).
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Prezentacja projektu „Szlak Dziedzictwa
Żydowskiego w Białymstoku”
Fot. Łukasz Wołyniec

Wystawa w galerii Wydziału HistorycznoSocjologicznego.
Fot. Łukasz Wołyniec

Spektakl „Nie chcę pamiętać, nie mogę
zapomnieć” w klubie Cabaret.
Fot. Katarzyna Niziołek

Spotkanie ze studentami z Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina.
Fot. Katarzyna Niziołek

Podczas uroczystego otwarcia Szlaku –
przemawia prof. Andrzej Sadowski.
Fot. Łukasz Wołyniec

Dyskusja „Uczyć (o) wielokulturowości?”
w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Fot. Łukasz Wołyniec

Fot. Koło „Judaica”
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Koło „Judaica”
Od roku szkolnego 2003/04 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku działa
licealne koło „Judaica”, koordynowane przez Annę Buchowską. Członkowie koła współpracują m.in. z grupą realizującą
projekt „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, zajmującą się tematyką żydowską w Białymstoku.
W ramach aktywności koła, zapoznajemy się z kulturą żydowską poprzez robienie wystaw w szkole, naukę
zwrotów w języku hebrajskim, udział w imprezach o tematyce żydowskiej oraz odwiedzanie w Białymstoku miejsc
związanych z tą tematyką.
Zaczynaliśmy naszą przygodę od tworzenia wystaw o białostockich Żydach, Izraelu i Holokauście. Oglądaliśmy
również film Edgara Kereta pt. Meduza. Byliśmy także w filharmonii na niesamowitym koncercie Davida D’Ora –
izraelskiego kontrtenora. Obchodzimy jedno ze świąt żydowskich – Chanukę. Uczestniczyliśmy też w rozmaitych
wykładach dotyczących kultury żydowskiej i stosunków polsko-izraelskich; jedną z takich prelekcji przygotowała nasza
koleżanka – Marta Tabaka. Tematem jej wypowiedzi pt. „Wiedziały, że wiedzieć nie muszą” byli chasydzi i współczesne
chasydki w Izraelu. Po jej wystąpieniu obejrzeliśmy arcyciekawy izraelski film pt. Kadosz.
Naszym ostatnim osiągnięciem jest samodzielnie zrealizowane przedstawienie pt. Syrena – na podstawie
opowiadania Edgara Kereta o tym samym tytule. Sami stworzyliśmy scenariusz, scenografię oraz oprawę audiowizualną.
Spektakl powstał w 2008 roku, aby uświetnić obchody Dnia Pamięci o Holokauście w naszej szkole. Zyskał uznanie
członków społeczności szkolnej, dlatego prezentowaliśmy go kilkakrotnie. Naszymi widzami byli: Rada Pedagogiczna
I LO, uczniowie, rodzice, a także goście spoza szkoły. W listopadzie w ramach międzynarodowej wymiany polskoizraelskiej byliśmy w Krakowie, gdzie nasze przedstawienie zostało zaprezentowane w języku angielskim.
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„Syrena” w Krakowie – fragment pamiętnika
04.11.2008
4.40 rano (w nocy!) – nieludzka pora, o której spotkaliśmy się na dworcu PKP w Białymstoku, by rozpocząć naszą podróż
do Krakowa. Wszyscy zaspani... pierwsza połowa podróży mija w ciszy – oddaliśmy się w objęcia Morfeusza. Przesiadka
w Warszawie. Od tego momentu naprawdę czujemy, że celem naszej podróży jest Kraków. Kolejne trzy godziny mijają na
rozmowach, zastanawialiśmy się, jak będą wyglądać te cztery dni wyjazdu. Wysiadamy w Krakowie i tramwajem dojeżdżamy
do schroniska. Po zjedzeniu pysznego obiadu zostawiamy bagaże i rozpoczynamy poznawanie kultury żydowskiej w Krakowie
od wizyty w Muzeum Galicja. Tu poznajemy przewodniczkę, panią Małgorzatę Fus, która oprowadza nas po Kazimierzu
(obecnej dzielnicy Krakowa, która niegdyś była oddzielnym miastem).
Przeszliśmy ulicą Szeroką, a następnie zwiedziliśmy Synagogę Remu, gdzie pani przewodnik uraczyła nas legendą
o żydowskim weselu, po której wiele osób postanowiło zrezygnować z sobotnich zabaw. Dalej był cmentarz żydowski.
Następnie udaliśmy się do Synagogi Izaaka położonej przy ulicy Kupa i zobaczyliśmy Synagogę Tempel. Byliśmy też na
Placu Bohaterów Getta Żydowskiego, gdzie pokazano nam Aptekę Pod Orłem oraz bramę słynnej fabryki Oskara Schindlera.
Potem był już tylko powrót do Muzeum Galicja i kolacja w pierogarni „U Vincenta”. Wykończeni późnym wieczorem wróciliśmy
do schroniska. Nikt się dłużej nie zastanawiał, co ma robić – po 22.00 wszyscy byliśmy w łóżkach.
05.11.2008
Pobudka o godzinie szóstej. Po siódmej zjedliśmy śniadanie i udaliśmy się na dworzec PKS, skąd autobus zabrał nas
do muzeum obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Krótką chwilę czekaliśmy na przewodniczkę, którą okazała
się niezwykle charyzmatyczna kobieta – pani Ewelina Matusz. Wyrażanie głębokich emocji słowami jest wyjątkowo ciężkim
zadaniem, więc nie będę zbytnio komentować tego, co widzieliśmy.
Szczególną uwagę zwróciłam na pewne zdanie, którego treści nie jestem w stanie przytoczyć, jednak uzmysłowiło mi
ono, że tylko pamięć współczesnych ludzi o minionych wydarzeniach może ustrzec przed ich powtórzeniem. Dlatego tak
ważne jest, by nie udawać, że nic się nie wydarzyło. Trzeba o tym mówić, pokazywać... Początkowo milczeliśmy w zadumie,
jednak po jakimś czasie nie wytrzymaliśmy ciszy i zaczęliśmy snuć przeróżne rozważania, które nie zakończyły się również
w drodze powrotnej do Krakowa. Podobnie jak poprzedniego dnia po dotarciu do schroniska momentalnie zasnęliśmy, by
zregenerować siły przed najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem naszego przyjazdu – spotkaniem z młodzieżą izraelską.
06.11.2008
Wstaliśmy skoro świt. Gdy wskazówka zegara przekroczyła godzinę ósmą, byliśmy w XVI Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie, gdzie przywitał nas pan Grzegorz Siwor – nasz dobroczyńca. Przez pewien czas (w wielkim podekscytowaniu nie
byłam w stanie realnie stwierdzić, która jest godzina) przygotowywaliśmy sale i siebie (zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo każdy
chciał zrobić jak najlepsze wrażenie!) do przyjazdu Izraelczyków. Na kartce z numerem sali napisaliśmy „szalom”, co spotkało się
z wyjątkowym entuzjazmem nowoprzybyłych. Do naszej sali weszło 17 młodych ludzi. Jeszcze nie zdążyliśmy się wszyscy sobie
przedstawić, gdy wszedł mężczyzna i ...zabrał nam ich. Krótką chwilę byliśmy mocno zdezorientowani i przestraszeni. Zapytałam
jednej z trzech pozostałych z nami dziewczyn – Noa, co się stało, dlaczego wyszli? Odpowiedziała: „because they don’t like you”.
Serce podskoczyło mi do gardła. Nawet poczułam napływające do oczu łzy. Noa jednak szybko się zaśmiała i sprostowała, że
niestety nastąpiła pomyłka i grupy muszą zostać ponownie podzielone. Po kilku minutach przybyła odpowiednia grupa. Zaczęliśmy
od kilku słów o naszych talentach i hobby. Okazało się, że ich zainteresowania wcale się nie różnią od naszych. Gdybym nie
wiedziała, kto jest Polakiem, a kto Izraelczykiem i miała zgadnąć po tym krótkim opisie, kto jest jakiej narodowości, jedyną szansą
poprawnej odpowiedzi byłby łut szczęścia. Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy (my i nasi goście) i usiedliśmy naprzeciwko
osoby z drugiej grupy. Pani Anna Buchowska (która była opiekunem naszej grupy, a zarazem główną organizatorką naszego
wyjazdu) sugerowała nam zagadnienia, którymi mieliśmy się kierować w naszych rozmowach. Jednak nieraz zbaczaliśmy
z narzuconych tematów, by porozmawiać o czymś, co nagle wpadło nam do głowy. Jakże można rozmawiać o wytyczonych
tematach z człowiekiem, do którego pytania miałam ułożone w głowie już kilka miesięcy wcześniej?
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Podobnie my, jak i oni ciągle mieliśmy mnóstwo pytań, co doskonale było widać w momencie, gdy na podstawie
przywiezionych zdjęć z dzieciństwa opowiadaliśmy o naszych tradycjach narodowych lub religijnych. Zaskoczyło mnie to,
że byli aż tak zainteresowani naszym życiem codziennym. Sami też cierpliwie odpowiadali na nasze pytania, opowiadali
o rzeczach dla nich wyższej rangi – jak służba w armii, religia oraz tych codziennych – szkole, zainteresowaniach, podróżach.
Kolejnym zadaniem, które zaplanowała dla nas pani Anna Buchowska, była interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Campo
di Fiori”, który w głównej mierze dotyczył niesprawiedliwości i obojętności ludzi na dramat drugiego człowieka. Później
nadszedł czas na rozluźnienie i wspólną naukę piosenki „Hej sokoły!” oraz „Hava Nagila”. Ogromne zdziwienie wywołała
nasza znajomość hebrajskiej pieśni, którą zawdzięczamy spotkaniom Koła Judaica działającego w naszej szkole. Wreszcie
naszedł czas na tańce! Nie mogłam się doczekać, aż zaczniemy ich uczyć krakowiaka. Wszyscy byli pełni entuzjazmu, więc
uczyli się błyskawicznie (wielokrotnie szybciej niż my za pierwszym razem). Izraelczycy również nauczyli nas kilku tańców, po
czym porwali nas do tańca w dużych kółkach na korytarzu.
Zaraz potem po przyjemnym wysiłku w salach czekał na nas lunch, którym podzieliliśmy się z nowymi przyjaciółmi.
Wtedy też robiliśmy wiele pamiątkowych zdjęć i wymieniliśmy się adresami e-mail. Wierzę, że z wieloma z nich uda mi się
utrzymać dobry kontakt. To bardzo interesujący ludzie.
Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy – goście musieli wracać do hotelu. Mimo że zdawaliśmy sobie sprawę
z tego, że za kilka godzin ponownie się zobaczymy, rozstawaliśmy się z ogromnym smutkiem.
Nasza grupa udała się do dobrze już nam znanego Muzeum Galicja, które dzięki uprzejmości pani dr Edyty Gawron
oraz Anny Kulpy, zostało udostępnione nam do wystawienia wcześniej przygotowanego przedstawienia „Syrena”. Spektakl
w całości został przygotowany przez uczniów mojej szkoły (oprócz pomysłu, bo wykorzystaliśmy opowiadanie izraelskiego
pisarza Etgara Kereta). Akcja sztuki dzieje się w współczesnym Izraelu. Chłopiec o imieniu Eli przychodzi na apel szkolny
zorganizowany z okazji Dnia Pamięci o Holokauście. Tematyka dotyczy Sonderkommando. Jak się okazuje, woźny rozpoznaje
jednego z mężczyzn opowiadającego o swojej przeszłości. On również był w Sonderkommando... Jednak Eli nie rozumie, kim
byli ci ludzie i mylnie rozumie słowa mężczyzny. Nie potrafi sobie wyobrazić, że ten starszy człowiek mógłby być komandosem.
Chłopiec oddala się i spotyka koleżankę, która z wielkim poruszeniem opowiada o sukcesach ich kolegi ze szkoły. Jednak nie
robi to na nim większego wrażenia. Wychodząc ze szkoły, widzi bohatera wcześniejszej rozmowy, który z kolegą niszczy rower
woźnego. Bezzwłocznie postanawia zawiadomić o tym dyrektorkę. Kobieta kilka dni później reaguje i nakazuje chłopcom
kupić nowy rower. Przez kilka dni wydaje się, że sytuacja nie zaistniała. Eli pewien, że dyrektorka nie powie, kto doniósł, czuje
się bezpiecznie. Jednak szybko zmienia to dziewczyna jednego z chłopaków, która informuje go, że ktoś na niego doniósł
i musi uciekać. Pokazuje mu również którędy. Jednak w ten sposób Eli trafia w ręce rozwścieczonych chłopaków. Odzywa
się syrena – symbol pamięci narodowej, na głos której wszyscy zamierają. Tak też robią chłopcy. Tylko dzięki temu Eli zostaje
uratowany. Jednak na jak długo...? Ten spektakl po raz kolejny dotykał bardzo ważnego tematu pamięci narodowej. Ukazane
było, że wielu z młodych ludzi tak naprawdę nie ma wiedzy o przeszłości, a pewne zachowanie (jak reakcja na dźwięk syreny)
są po prostu wyuczone. Reakcja Izraelczyków na przedstawienie była niesamowita. Wielu z nich pytało, czy dobrze zrozumieli
przekaz, chcieli o tym rozmawiać.
Kolejnym punktem naszej prezentacji była piosenka zespołu rap Wu-Tang-Clan – „Never Again”, która odwołując się do
przeszłości, przestrzega przed dyskryminacją i przemocą. Reakcją na ten utwór była minuta ciszy. Następnie obejrzeliśmy
krótki film o szkole naszych gości, która mimo kilku dodatkowych udogodnień, nie różniła się znacznie od naszej. Kolejny
dowód na to, że prawie w ogóle się nie różnimy. Oficjalne zakończenie miało miejsce w Synagodze Tempel. Po pożegnaniu
jeszcze długo rozmawialiśmy z nowymi przyjaciółmi. Naprawdę ciężkie to było rozstanie... W melancholijnych nastrojach
wybraliśmy się do restauracji „Arka Noego” na Kazimierzu, gdzie zjedliśmy czulent – tradycyjne danie żydowskie. Później kilka
chwil na Starym Mieście i powrót do schroniska. Jednak tej nocy tak szybko nie zasnęliśmy, każdy chciał się podzielić swoimi
wrażeniami na temat tego spotkania. Długo rozmawialiśmy, by po raz kolejny dojść do wniosku, że ten wyjazd przeszedł
nasze najśmielsze oczekiwania.
07.11.2008
Smutny dzień. Powrót do Białegostoku. Podczas podróży dzieliliśmy się wspomnieniami i zdjęciami. Mam nadzieję, że
takie spotkania będą częściej się odbywały, bo pozwalają na wydostanie się z krzywdzących stereotypów, których niestety
jest mnóstwo...

Spotkanie z młodzieżą izraelską
w Krakowie.
Fot. Koło „Judaica”
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Opowieści chanukowe
Corocznie w naszej szkole (I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku) organizujemy
spotkania pt. „Opowieści chanukowe” z okazji żydowskiego święta Chanuki obchodzonego 25 miesiąca Kislew,
w rocznicę cudu z 165 roku p.n.e, kiedy jedyna pozostała po splądrowaniu świątyni jerozolimskiej przez Seleucydów
lampka oliwna paliła się aż 8 dni. Na pamiątkę tego nadzwyczajnego wydarzenia towarzyszącego zwycięskiemu
powstaniu żydowskiemu, dowodzonemu przez Judę Machabeusza, ustanowiono święto Chanuki, w trakcie którego
przez 8 dni zapala się o jedną świeczkę więcej w świeczniku chanukowym – ośmioramiennej chanukiji.

Chanukija Koła „Judaica”

Objaśnienia dotyczące gry hazardowej, w którą grają tradycyjnie dzieci żydowskie w czasie Chanuki, wygrywając...
pieniądze! Albo prawdziwe, albo czekoladowe.
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Resztki placków ziemniaczanych Marty, które są podstawową potrawą na stole chanukowym.

Kolejną niezbędną potrawą na święcie światła są pączki (wszystkie smażone w głębokim tłuszczu, a najlepiej w oliwie
z oliwek) z nadzieniem i podawane na gorąco!

Nasze pączki nie były gorące, ale chyba smakowały...!
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Sześć milionów czy więcej? Lekcje o Holocauście i „osmaleniu”
Wymogi nowej matury i konieczność przygotowania licealistów do studiowania na uczelniach wyższych
stawiają przed nauczycielami poważne wyzwanie. Uczeń w trakcie edukacji w liceum powinien osiągnąć pewien poziom
wiedzy, określony w standardach egzaminacyjnych. Nie mniej ważne są jednak różnorodne umiejętności praktyczne.
Uczeń powinien nauczyć się: samodzielnie zdobywać wiedzę i kształtować własne kompetencje, zdobyć umiejętność
samodzielnego docierania do materiałów i źródeł w celu opracowania danego zagadnienia, zdobyć wiedzę, dotyczącą
warsztatu bibliograficznego, aby swobodnie móc posługiwać się opisem bibliograficznym i przypisami oraz nauczyć się
sporządzać bibliografię.
Ogromnie ważne w procesie nauczania są metody aktywizujące uczniów. Według stożka Dale’a takie
metody, tj. gry, symulacje, ćwiczenia praktyczne dają dziewięćdziesięcioprocentową skuteczność zapamiętywania.
Jednak praktyka szkolnego nauczania pokazuje, że bardzo trudno jest podczas zaledwie 45 minut lekcji kształtować
samodzielność ucznia w docieraniu do wiedzy, uczyć go warsztatu bibliograficznego i wykorzystywać aktywizujące
metody nauczania.
Po analizie powyższej sytuacji, wraz z nauczycielem-bibliotekarzem doszłyśmy do wniosku, że należy znaleźć
sposób na sprostanie tym trudnościom. Uznałyśmy, że najlepszą metodą będą lekcje polonistyczno-biblioteczne.
Wybrałyśmy dla tych lekcji jeden wspólny temat: „Osmaleni – Ocaleni z Holocaustu”. Kategorię „osmalonych” wprowadziła
Irit Amiel, sama – ocalona z Holocaustu, autorka wielu opowiadań i wierszy. Według niej „osmalony” to właśnie ktoś, kto
przeżył Zagładę. Po dyskusji uznałyśmy, że do realizacji naszych lekcji wybierzemy metodę projektu, która umożliwia
kształtowanie większości kluczowych umiejętności i pozytywnie wpływa na rozwój zainteresowań uczniów. Tą metodą
zrealizowałyśmy cykl lekcji: „Sześć milionów czy więcej? O Holocauście i „osmaleniu” na podstawie opowiadania Miriam
Akavii Cena”, „Ocaleni z Białegostoku” i „Żeby żyć, trzeba świadczyć”.
Proces przygotowania każdej lekcji był podobny. Klasę dzieliłyśmy na grupy robocze. Każda grupa otrzymywała
zadanie do wykonania. Członkowie poszczególnych grup musieli zebrać materiały i opracować własny projekt, a następnie go
zaprezentować. Każda grupa zobowiązana była do dostarczenia nauczycielowi-bibliotekarzowi bibliografii zebranych źródeł,
niezbędnych do zrealizowania zadania projektowego. Starałyśmy się koordynować i nadzorować pracę uczniów w czasie ich
przygotowań oraz oceniać wkład pracy, pomysłowość, poprawność bibliografii i stopień współpracy w grupie.
Pierwsza lekcja zrealizowana metodą projektu nosiła tytuł „Sześć milionów czy więcej? O Holocauście
i „osmaleniu” na podstawie opowiadania Miriam Akavii Cena”. Uczniowie przeanalizowali rozdział książki Miriam
Akavii Jesień młodości (Kraków 1989) pt. Cena. Obejrzeli również film Wierzyć w pamięć (1994) Marii OsterwyCzekaj, mówiący o życiu i twórczości ocalonej pisarki, obecnie mieszkającej w Izraelu. Korzystając z różnych źródeł,
zaprezentowali pozostałym postać Miriam Akavii. Lekcja zaowocowała wystawą pokazującą portret ocalonej. W swoim
projekcie uczniowie odwołali się do fragmentów opowiadania Miriam Akavii Cena, zinterpretowali tytuł tekstu. Realizując
postawione przed nimi zadanie, wykształcili umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat
w zbiorach bibliotecznych.
Kolejna lekcja z opisywanego cyklu pt. „Ocaleni z Białegostoku” posłużyła do utrwalenia umiejętności
wyszukiwania informacji na dany temat. Ponadto uczniowie poznali zasady sporządzania opisów bibliograficznych
i ich wykorzystania do konstrukcji bibliografii załącznikowej. Tym razem położyłyśmy nacisk na wykorzystanie tekstów
źródłowych. Uczniowie odwiedzili Archiwum Państwowe w Białymstoku i otrzymali informacje drogą mailową od
pracownika Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na podstawie zebranych materiałów wykonali prezentację komputerową pt.
„Ocaleni z Białegostoku”.
Na potrzeby ostatniej lekcji – „Żeby żyć, trzeba świadczyć” – uczniowie wykonali pomoce naukowe: plakaty
i albumy, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Umieścili w nich reprodukcje dzieł artystów, którzy przeżyli
Holocaust (m.in. Izaak Celnikier, Marian Kołodziej, Józef Szajna i inni) i ich twórczość jest poświęcona tej właśnie
tematyce. Samodzielnie zinterpretowali symbole i wymowę tych dzieł. Przygotowali też prezentację multimedialną pt.
„Holocaust a sztuka współczesna”.
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Każdy kolejny projekt stał na wyższym poziomie. Wskazuje to na rozwój u uczniów takich umiejętności
ponadprzedmiotowych jak: planowanie, organizowanie własnej nauki i przyjmowanie za nią odpowiedzialności. Lekcje
zaowocowały wyżej wymienionymi pomocami dydaktycznymi, które mogą być wykorzystane w następnych latach.
Uczniowie wykazali się dobrą umiejętnością samodzielnego zdobywania wiedzy oraz prezentowania publicznie efektów
swojej pracy. Zrozumieli, czym jest praca w grupie, oraz nauczyli się współdziałania. Lekcje metodą projektu przyniosły
jeszcze jeden ważny efekt: umożliwiły nam poznanie uczniów z innych stron, które nie ujawniają się na typowych lekcjach.
Uczniowie mogli pochwalić się swoimi zdolnościami i talentami. Wykonawcy prezentacji komputerowych pokazali swoją
wiedzę informatyczną i umiejętności komputerowe, a autorzy prac plastycznych – swoje zdolności artystyczne.
Lekcje przeprowadzone metodą projektu okazały się również sukcesem w opanowaniu przez uczniów warsztatu
bibliograficznego. Z lekcji na lekcję bibliografie i opisy bibliograficzne były coraz lepsze i poprawniejsze. Konieczność
przygotowania lekcji metodą projektu wymagała długiego pobytu uczniów w bibliotece szkolnej. Uczniowie stali się
częstszymi bywalcami biblioteki szkolnej.
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Nie chcę pamiętać, nie mogę zapomnieć
Projekt był realizowany przez okres 5 miesięcy na zajęciach pozalekcyjnych (w ramach koła „Pamięć”), które
dotyczą historii i kultury narodu żydowskiego. Przedsięwzięcie realizowało 10 uczennic z klas pierwszych i jedna z klasy
trzeciej. Tematem projektu było przedstawienie losów Ocalonych Żydów pochodzących z Białegostoku lub związanych
z tym miastem, ze zwróceniem uwagi na trudne wybory, których te postaci dokonywały.
Podejmując decyzję o realizacji projektu, chciałyśmy przybliżyć społeczności szkolnej, a także lokalnej oraz
gościom z Izraela losy rodzin żydowskich pochodzących z Białegostoku lub z Białymstokiem związanych. Wśród naszych
bohaterów znaleźli się: Miriam Jahav (Merka Szewach) – poetka, opiekunka grup młodzieżowych przyjeżdżających do
Polski, obecnie mieszkająca w Izraelu; Felicja Nowak (z domu Raszkin) – pochodząca z Warszawy, z Białymstokiem
związana podczas wojny i okupacji, obecnie mieszkająca w Kopenhadze; Szamaj Kizelsztejn – który obecnie mieszka
w Izraelu oraz Katarzyna Meloch – obecnie mieszkająca w Warszawie. Dzieje trzech pierwszych osób stały się kanwą
spektaklu „Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć” prezentowanego m.in. w czasie obchodów Dnia Holocaustu
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, w Galerii „Arsenał” w Białymstoku
(w ramach I Regionalnej Prezentacji Projektów Młodzieżowych „Literacki Atlas Polski” i „Ślady przeszłości – uczniowie
adoptują zabytki”), ponownie w VI LO podczas wizyty grupy młodzieży z Izraela (z tłumaczeniem fragmentów scenariusza
na język angielski), w klubie „Mamele” w Warszawie (podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów, gdzie zajęliśmy
I miejsce) oraz w klubie „Cabaret” w Białymstoku w ramach projektu „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”.
Tytuł projektu „Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć”, będący jednocześnie tytułem spektaklu, został
zaczerpnięty z jednego z wierszy Miriam Jahav z tomu Żywotnik.
Realizując projekt, poza udziałem w przestawieniu, uczniowie zebrali materiały na temat losów wybranych
rodzin żydowskich z Białegostoku w czasie ostatniej wojny, przygotowali koncepcję wystawy na terenie szkoły i ją
zrealizowali, opracowali plan promocji przedstawienia i jego realizacji, m.in. wykonali plakat i ulotki, zaprosili dyrekcję
i gości z zewnątrz, przygotowali scenografię i muzykę do spektaklu.
Za sprawą projektu jego uczestnicy poznali dokładniej historię swojego miasta, zaczęli się interesować dziejami
mieszkańców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na lokalną wielokulturowość. Losy rodzin żydowskich wzbudziły
w nich empatię i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Zaczęli analizować wybory, przed jakimi postawieni byli ci
ludzie.
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Spektakl „Nie chcę pamiętać, nie
mogę zapomnieć” w Galerii Arsenał
w Białymstoku.
Fot. Anna J. Kloza
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Scenariusz spektaklu „Nie chcę pamiętać. Nie mogę zapomnieć”
Scenografia – skromna: z prawej strony sceny stoi maszyna do szycia Singera, za kurtyną stół nakryty koronkową
serwetą, na stole żydowski świecznik – menora. Dziewczęta trzymają w ręku białe róże – ale tylko te, które mówią
wiersze, śpiewają lub opowiadają o synagodze i getcie. Potrzebny jest też rzutnik multimedialny i ekran, wyświetlany
jest bowiem film o przedwojennym Białymstoku z roku 1938 (z archiwum S. Spielberga). Dziewczęta ubrane są na
czarno, niektóre mają rekwizyty, np. sprzedawca wody – wiadra, a Felicja Nowak – torebkę. Trzy dziewczyny siedzą na
krzesełkach z lewej strony (narrator pierwszy, drugi i trzeci), przed sceną. W ręku trzymają białe róże owinięte drutem
kolczastym. W tle film Życie żydowskie w Białymstoku (ok.11 minut).
SCENA 1 – SYTUACJA PRZED WOJNĄ
Na początku brzmi melodia z płyty „East meets East” Nigela Kennedy’ego i The Kroke Band (melodia nr 2). Stanie się ona
swoistym leitmotivem tej sceny, jak również ostatniej. Wchodzi jedna z uczennic (narrator 1) z białą różą w ręku. Recytuje
wiersz anonimowego autora.
Niewiele potrzeba
Niewiele potrzeba
- odrobinkę czasu
by ze szczęścia wpaść w rozpacz
z uśmiechu do strachu.
Tylko trochę zdarzeń
tylko jakieś zajścia
i od płaczu narodzin
krok do płaczu...
Niewielka odległość od góry do dołu
niewiele też drogi masz z lewa do prawa
w kieracie żałość i radość harcują pospołu
a pod nimi, jak dusza, rozdeptana trawa.
Reszta to Ty, skrywający w duszy
smutek nie dla oczu, skargi nie dla uszu
i wiedzący, że los, który jeszcze Cię czeka
to jednak tylko nieznany los człowieka.
Wszystkie światła zostają włączone. Na scenę wchodzi sprzedawca zimnej wody. Na ramionach niesie dwa wiadra, które
przytłaczają jego wątłą sylwetkę. Zaczyna się opowieść...
SPRZEDAWCA:
- Dy kałte waser, Dy kałte waser – woda, zimna woda.
Środkiem ulicy Rabińskiej szedł sprzedawca zimnej wody niosący na swoich ramionach dwa duże wiadra. Jego głos
śpiewny i melodyjny zachęcający do kupna zimnej wody z cytryną mieszał się z wrzawą bosej i umorusanej ulicznej
dzieciarni. Sprzedawca mijał długobrodych starców wysiadujących na ławeczkach i upajających się ciepłymi promieniami
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letniego słońca, to znowu zaglądał do sklepików i składów tak charakterystycznych dla żydowskich chanajek.
- Dy kałte waser – zachęcał spragnionych przechodniów.
Po swojej mowie sprzedawca powraca do swoich czynności, wówczas wbiegają dzieci (3 osoby), sprzedawca zajmuje
miejsce po prawej stronie sceny. Dzieci zatrzymują się w bezruchu. Wyświetlany jest film (bez głosu) o przedwojennym
Białymstoku.

154
MERKA SZEWACH (obecnie MIRIAM JAHAV)
12-letnia Merka pomagała matce w przygotowaniu szabasu. Wyjmowała z szabaśnika czulent, stawiała na stole
chałę, rybę i gorzki chrzan. Za chwilę przyjdzie ojciec Hirsch z synagogi, która mieściła się przy ul. Pięknej. Następnie
ich rodzina, czyli ona – Merka, siostra Sonia, matka Hamka i ojciec Hirsch, najwspanialszy krawiec przy ul. Sosnowej,
połączą się w modlitwie: „Szma Israel. Adonaj Elochenu. Adonaj echad. Baruch ata Adonaj, melech hadam”, czyli:
„Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Błogosławiony bądź Panie świata”. Za chwilę wszyscy
powiedzą sobie „Szabat szalom” i zasiądą do stołu.
SONIA SZEWACH
Jej siostra Sonia myślała podczas tej modlitwy o szkole. Była to elitarna szkoła Elsona przy ul. Chmielnej.
Sonia myślała, że nie wszystkie dziewczynki, które zna, mogą się kształcić, lecz nie wiedziała dlaczego. Dlaczego na
wakacjach myśli o szkole? Miała zaledwie 10 lat, piękne, błękitne oczy i sukienkę prawie do kostek, która szeleściła
„z powodu porządnie nakrochmalonej halki” – jak mawiała sąsiadka Kizelstein.
REIZEL KIZELSZTEJN
Jest rok 1939. Reizel Kizelsztain, przykładna żona, matka trójki dzieci przygotowuje właśnie szabasową
kolację. Świece oświetlają twarz kobiety i jej bliskich. Za chwilę wszyscy zasiądą do wspólnego stołu. Reizel pomyślała
z zazdrością o nowej sukience pani Szewach „Z pewnością uszył jej mąż”, ale że w szabas nie powinny nas dotyczyć żadne
złe uczucia, szybko zamknęła oczy i zaczęła się modlić. Myśl o sukienkach, kolorach i fasonach zostawiła na później, na
jutrzejszy wieczór, a może nawet noc, bo nie ma nic piękniejszego niż marzenia. Taka była Reizel Kizelsztain.
SZAMAJ KIZELSZTEJN
Z mieszkania przy ulicy Warszawskiej wybiega 19-letni chłopak. Uśmiechnięty, energiczny, radosny, pełen życia.
Cieszy się z niedawno zdanej matury. Teraz czekają go najdłuższe wakacje w życiu. Wreszcie on Szamaj Kizelsztain czy
Szame, jak go nazywają znajomi, może wykorzystać cały swój wolny czas, nie robiąc zupełnie nic. Może pójdzie pograć
w piłkę z kolegami albo wybierze się na wycieczkę rowerową po mieście. Jeszcze nie wie. W każdym bądź razie od tej
chwili zaczyna się najlepszy okres w jego życiu – przynajmniej tak myślał – bo w rzeczywistości było zupełnie inaczej.
Wszyscy wychodzą. Muzyka-leitmotiv głośniej, później stopniowo jest wyciszona. Wchodzi narrator 2 – Spalenie synagogi
przy ul. Surażskiej
To było w lipcu 1941 roku. Tysiące gestapowców maszerowało ulicami Białegostoku. Byli też na ulicy Surażskiej,
gdzie stała piękna i niezwykła żydowska świątynia. To był cudowny, letni dzień. Ci, którzy modlili się wtedy w synagodze,
nie przeczuwali tragedii, jaka miała się wydarzyć. Nagle huk otwierających się drzwi świątyni. Wkraczają gestapowcy
i zatrzymują w synagodze wszystkich wiernych. Zaczął się terror. Płacze i krzyki Żydów nie były w stanie zatrzymać
zbliżającego się ognia. Boże! Gdzie Ty wtedy byłeś?! Dlaczego pozwoliłeś na śmierć tylu niewinnych ludzi? Powołałeś
ich do życia i teraz pozwalasz im zginąć?! Dlaczego? Tego pamiętnego dnia zginęło ponad 2 tysiące Żydów.
SCENA 2 – GETTO
Mówi osoba grająca wcześniej Sonię Szewach.
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Od 1 sierpnia 1941 roku Żydzi mogli mieszkać tylko w getcie, zamkniętej części miasta obejmującej obszar na
południe od Lipowej po ulicę Sienkiewicza na wschodzie, niemal po ulicę Poleską na północy i bliskie okolice wzgórza
św. Rocha na zachodzie. Stłoczono tu do 60 tys. osób, uruchamiając łącznie z pobliską niemiecką strefą produkcyjną
10 fabryk, liczne zakłady produkujące głównie na potrzeby wojska. Niemcy ustanowili Radę Żydowską oraz policję
gettową. Przydział dzienny chleba na pracujących wynosił 500g, potem 350. Ustawicznie nakładano na Żydów nowe
obowiązki, podatki i kontrybucje. Jak można było do tego doprowadzić? Ci niewinni ludzie musieli cierpieć głód i znosić
prześladowania. Dla Niemców nieważny był wiek, wszystkich traktowano tak samo.
Narrator siada na swoje miejsce. Na scenę wchodzi zagubiona dziewczyna, elegancka, ubrana na czarno. Nerwowo
ogląda się za siebie.
FELICJA NOWAK (Z DOMU RASZKIN)
Gdy Felicja Nowak trafiła do białostockiego getta, jej nadzieje na lepsze życie prysły. To miasto miało zapewnić
schronienie, czego nie mogła dać jej objęta wojną Warszawa. Ta siedemnastoletnia dziewczyna musiała znosić ciasnotę
i głód. Mimo nieludzkich warunków była zdolna do głębokiego uczucia. Zakochała się w pewnym chłopaku, przy którym
brutalny świat przestawał istnieć, a jej życie nabierało sensu. Felicja miała własne problemy, jednak zawsze znajdowała czas
dla innych. Udzielała wsparcia moralnego i jeśli mogła materialnego.
Gdy Niemcy prowadzili akcję wysiedleńczą, Felicja wraz z matką przebywała w zakładzie krawieckim. Siedziała
wciśnięta w kąt jak sparaliżowana, słyszała groźne głosy Niemców, ale miała nadzieje, że tu będą bezpieczne. Gdy wróciła do
domu, nie zastała swojej rodziny. Wszyscy zostali wywiezieni. Była w niewyobrażalnym szoku, z oczu popłynęły łzy rozpaczy
i bezsilnego bólu. Ciężko było jej patrzeć na puste łóżko babci, ale musiała żyć dalej. Nocami śniły jej się bydlęce wagony,
załadowane ludźmi, codzienna praca wyczerpywała, jednak powtarzała sobie, że musi wytrwać. Na dnie jej duszy tkwiła
nadzieja na przetrwanie. Niespodziewanie Niemcy zarządzili ewakuację ludności getta do Lublina. Felicja wraz z tłumem
doszła na Pietrasze. Tylko cudem udało jej się wrócić z powrotem do getta. Tu dostała szansę ucieczki. Uciekła.
Wychodzi.
MERKA SZEWACH
Rodzina Szewach musiała przenieść się z pięknego bogatego domu do połowy ciasnego pokoju. Mama modliła
się ze łzami w oczach, prosząc o ratunek. Często szlochała, mówiąc: „Jahwe, wróć! Ratuj, Panie”. Widząc, co działo się
w ich domu oraz na ulicy, słysząc jęki umierających ludzi, błagalne modlitwy, Merka myślała, że nie zauważył ich Jahwe
pod wysokim, czarnym niebem. Jej ojciec nadal pracował jako krawiec, dzięki temu mieli oni prawo do życia. Dziewczynka
lubiła przebywać w jego miejscu pracy. Jednak taka sytuacja nie trwała długo. 16 sierpnia 1943 roku rodzina Merki wraz
z tłumem Żydów została wygnana na Pietrasze. Dziewczyna stała w szeregu. Matka obcięła jej piękne długie warkocze,
aby jej w przyszłości nie przeszkadzały. Wtedy zauważył ją Niemiec, podszedł do niej i zagiętą końcówką laski usiłował
ją przyciągnąć do siebie. Merka się broniła, nie chciała iść, rozdzielać się z rodziną. Lecz wtedy usłyszała słowa matki:
„Idź, moje dziecko! Może chociaż Ty pozostaniesz żywa. Idź, żebyś powiedziała później, co się z nami stanie”. Odjeżdżając
w zapchanym wagonie towarowym, widziała pozostającą w oddali rodzinę, którą oglądała po raz ostatni. Później pozostał jej
już tylko widok rozchodnika poprzez szpary podłogi bydlęcego wagonu. Rozchodnik! Żywotnik!
Wychodzi.
SZAMAJ
Przydzielony do przymusowej 18-godzinnej harówki, bez nadziei na wolność, Szamaj walczył o choćby
najmniejszy kawałek chleba, mając świadomość, iż to jedyna jego szansa, by przeżyć kolejny dzień. Rok za rokiem
w obrębie murów czekał. Codziennie ocierając się o śmierć, oczekiwał rozwiązania swego losu. Nieustanne łapanki,
brak higieny, niedożywienie... A on wciąż żył. W końcu jednak nadeszła i jego kolej, doszło do ostatecznej likwidacji
getta. Ludzie, tysiące ludzi wywiezionych na Pietrasze, skazanych na trzy dni męki i tortur. Ludzie ginący z przemęczenia
i głodu, sami odbierali sobie życie, sami podcinali sobie żyły, chcieli ucieczki, uwolnienia. Gdy nadjechały wagony,
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w poczuciu bezradności pchali się do nich, by wejść i tam w spokoju skonać. Nieświadomy tego, co się wokół niego
dzieje, Szamaj – wyciągnięty z tłumu – i tym razem uniknął śmierci.
Narrator 3 recytuje wiersz Miriam Jahav (Merki Szewach) z tomu Żywotnik (z hebrajskiego tłumaczyła Shoshana Adler).
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I nawet nikt nie wyszedł...
Miasto moje
Getto płonie
Dzień unosi się płomieniem do nieba
Drżąca modlitwa usycha w ustach
Boże! Ogień tak blisko!
Boże ratuj!
Jakże pamiętam ten dzień skuty krzykiem
Pamiętam zapach wezbranych sadów i woń benzyny
Pamiętam smak łez i strachu
Dawny ból zmętnił źrenice moich oczu
Dziewczęta, chłopcy, marzenia wczesne...
Bój był przegrany od początku
Bez broni, samotni
Ale walczyliśmy do końca
Aż śmierć pojaśniała wolnością
Aż śmierć pojaśniała honorem
Pamiętam
Sierpień unosił się smugą na piołunowym niebie
Miasto moje
Któż Cię opłacze na tej ziemi
Dziś nie modlę się za siebie
A za wszystko, co ze mną wtedy spalono...
Miasto moje
Getto płonie...
Wychodzi. Po wypowiedziach postaci na scenie pojawia się narrator I, który wykonuje piosenkę. Jest to kompilacja
dwóch tekstów Cypriana Kamila Norwida Moja piosnka I i Nerwy (melodia autorska, pomysł również).
Moja piosnka
Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:
Ona za mną, przede mną i przy mnie,
Ona w każdym oddechu,
Ona w każdym uśmiechu,
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Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie.
Nie rozerwę, bo silna,
Może święta, choć mylna,
Może nie chcę rozerwać tej wstążki;
Ale wszędzie-o! wszędzieGdzie ja będę, ta będzie:
Tu-w otwarte zakłada się książki,
Tam u kwiatów zawiązką,
Owdzie stoczy się wąsko,
Bo jesienne na łąkach przędziwo,
I rozmdleje stopniowo,
By ujednić na nowo,
I na nowo się zrośnie w ogniwo,
Lecz nie kwiląc jak dziecię,
Raz wywalczę się przecie,
Niech mi puchar podadzą i wieniec!
I włożyłem na czoło,
I wypiłem, a wkoło,
Jeden mówi drugiemu: ”Szaleniec!”
Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:
Ona za mną, przede mną i przy mnie,
Ona w każdym oddechu,
Ona w każdym uśmiechu,
Ona we łzie w modlitwie i w hymnie…
Jak się nie nudzić na scenie tak małej,
Tak niemistrzowsko zrobionej,
Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały,
A teatr życiem płacony –
Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić,
Nudy mię biorą najszczersze;
Co by tu na to, proszę Pani, zrobić,
Czy pisać prozę, czy wiersze?
Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie:
Ona za mną, przede mną i przy mnie,
Ona w każdym oddechu,
Ona w każdym uśmiechu,
Ona we łzie modlitwie i w hymnie...
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SCENA 3 – PO WOJNIE
Rozsuwa się kotara. Przy stoliku siedzą aktorzy opowiadający o Merce, Felicji, Szamaju. Na stoliku menora, książki,
albumy ze zdjęciami. Stolik ozdobiony serwetką zrobioną ręcznie, na szydełku.
MERKA
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Mając zaledwie 16 lat, Merka przeszła już Majdanek, Bliżyn, Auschwitz. Za każdym razem brakowało jej miejsca w komorze
gazowej czy też piecu. Otrzymywała cenny dar – dar życia. Zaznała też prawdziwej przyjaźni. W tym samym obozie znalazły się
Liska, Jetka, Lubka. Te cztery dziewczyny z Białegostoku – odarte z godności, bez najbliższych – pomagały sobie nawzajem.
Pomagał im też Janek, elektryk pracujący w obozie. Narażając życie, przynosił żywność i inne potrzebne rzeczy. Niedługo przed
wyzwoleniem obozu oświęcimskiego Merka została przewieziona do obozu pracy w czeskich Sudetach. Kontakt z Jankiem się
urwał. Mimo długich poszukiwań nigdy nie udało się go odnaleźć. Pracując w obozie na terenie Czechosłowacji, poznała jednego
z więźniów – węgierskiego Żyda. Po wyzwoleniu obozu w 1945 roku został on jej mężem i razem wyjechali do Izraela. Założyli
tam rodzinę, urodziły się im dwie córki, jednak Merka nigdy nie poczuła się w pełni szczęśliwa. Zawsze tkwiła w jej sercu „drzazga
zła”, którego doświadczyła. Przez wiele lat Miriam próbowała odnaleźć rodzinę. Niestety. Dowiedziała się, że wszyscy zginęli, a ich
groby nie są znane lub po prostu ich nie ma. Wiele razy powracała do Polski, do Białegostoku, szukając miejsc dzieciństwa. Ciągle
zadaje sobie pytanie: „Gdzie jesteś Mamo? Gdzie jesteś Soniu? Może tutaj Cię spotkam, Ojcze Hirszu?”. Często przynosi kamień
na groby zbiorowe, miejsca egzekucji i wypowiada słowa: „Chciałam Ci przynieść kwiaty, Mamo, ale nie ma miejsca na Ziemi,
gdzie mogłabym je złożyć”. Teraz w myślach wielokrotnie powraca do tych strasznych chwil. Często brakuje jej słów. A przecież
musi dać świadectwo. Jedyna ocalona ze swojej rodziny. Żywa między martwymi. Przyjeżdżając do Polski z grupami młodzieży,
opowiadając o przeżyciach, przekazując historie będące jej życiorysem, ciągle słyszy głos matki: „Idź, moja córko, może uratujesz
się, to opowiesz”. Do tej pory spełnia jej wolę.
FELICJA NOWAK
Po roku ukrywania się u życzliwych znajomych na wsi Felicja Nowak usłyszała wiadomości o wycofaniu się wojsk
niemieckich z ziem polskich. Po jej policzkach spłynęły łzy szczęścia. Zaraz potem wyruszyła w drogę do Białegostoku, aby
odnaleźć rodzinę. Okazało się, że jej matka została wywieziona – najprawdopodobniej na Majdanek. Ta wiadomość sprawiła, że
opadło w niej napięcie walki o życie i wyczekiwanie na spotkanie z najbliższymi. Ich utrata była dla Felicji otwartą raną, która nie dała
się zabliźnić. Wujek Felicji odnalazł ją i zabrał do siebie, do Moskwy, gdzie poznała swojego męża. Po pewnym czasie wróciła do
Polski. Felicja nie wytrzymywała antysemickich nastrojów w kraju. Zdecydowała się na wyjazd za granicę. Przed podróżą udała się
na Majdanek. Szła po terenie obozu, po którym chodziła jej matka. Poprzez łzy wpatrywała się w górę obuwia, zebraną po ofiarach
i wszystkie pantofle wydawały się zdarte ze stóp kobiety, która ją urodziła. Każdy grzebień z wielkiej sterty dotykał jej włosów, nim
została ostrzyżona i wepchnięta w czeluść krematoryjnego pieca. Felicja wyjechała do Danii. Opuściła ojczyznę.
SZAMAJ
Siedząc na werandzie w swoim domu w Izraelu, 85-letni mężczyzna napełnia kieliszek winem, wsłuchując się w otaczające
go odgłosy wiosny. Wspomina czasy II wojny światowej.
Wspomina przyjaciół, rodzinę, którą utracił, cierpienia, których doświadczył. Majdanek, Bliżyn, Auschwitz, Orduff,
Białystok. Wspomina i uśmiecha się mimo wszystko, pełen energii i radości, gotowy do dalszego życia.
Po zakończonych kwestiach kotara zostaje zasłonięta. Muzyka, która pojawiała się na początku. Wchodzi narrator 3.
Teraz, kiedy mamy XXI wiek, niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę działo się podczas II wojny światowej.
Kiedy Niemcy najechali na Polskę, zawalił się nie tylko świat dorosłych, ale również dzieci, które tego dnia miały zacząć swój
pierwszy dzień w szkole. Każdy z nich miał swoje plany na przyszłość, marzenia, które zostały zniszczone. Teraz – NIE CHCĄ
PAMIĘTAĆ, NIE MOGĄ ZAPOMNIEĆ...
Narrator siada na miejsce. Narrator 1 śpiewa piosenkę „I tak warto żyć”. Podczas pierwszego refrenu wchodzą wolno i stopniowo
pozostałe postaci, śpiewając refren. Akompaniament wykonywany na keyboardzie. Ostatni refren wykonywany jest z klaskaniem.
Może towarzyszyć nauczyciel przygotowujący ten spektakl.
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Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – fragment pamiętnika
21.02.2005
Na pierwsze spotkanie w czytelni szkolnej przyszło 16 dziewcząt z klas drugich, a dokładniej II h, II i, II f.
Po długiej dyskusji i porównaniu swoich planów zajęć doszłyśmy do wniosku, że będziemy się spotykać w każdy
poniedziałek o godz. 1510. Ustaliłyśmy tzw. zasoby projektu. Każda z uczestniczek napisała, w czym jest dobra i jaki typ
pracy najbardziej ją interesuje (indywidualna, w mniejszej czy w większej grupie). Dziewczyny chciały od razu spotkać
się ze Sprawiedliwymi, których adresy otrzymałyśmy z Fundacji „Dzieci Holocaustu”. Jednak wymogiem projektu było
to, żeby najpierw odbyły się zajęcia przybliżające kulturę i historię Żydów oraz czasy II wojny światowej, ze szczególnym
uwzględnieniem Podlasia. Postanowiłyśmy, że zrobimy album, będziemy na bieżąco przygotowywać materiały na stronę
internetową, a w przyszłości przedstawimy nasze działania w formie wystawy, aby zaprezentować je społeczności
VI Liceum Ogólnokształcącego.
28.02.2005
Zajęcia poświęcone kulturze żydowskiej odbyły się w sali historycznej. Jedna z uczennic, Anna Cieśluk,
omówiła jeden z najbardziej rozpowszechnionych symboli judaizmu – menorę. Odwołała się do Biblii, a szczególnie
do Księgi Wyjścia i Księgi Liczb. Uczennica przybliżyła też takie pojęcia, jak: mezuza, tefilin, czy talit. Wszyscy słuchali
z dużym zainteresowaniem i zadawali prowadzącej pytania. Następnie uczennice pracowały w grupach, przedstawiając
plastyczne interpretacje dotyczące poznanych pojęć. Powstało 6 plakatów, które sfotografowałyśmy, aby umieścić je
na stronie internetowej.
14.03.2005
Dzisiaj odwiedzili nas goście! Dwunastu uczniów z Technikum Elektrycznego w Białymstoku wraz z nauczycielką,
panią Katarzyną Wołkowycką. Były to zajęcia poświęcone historii Żydów (z uwzględnieniem Podlasia) oraz świętom
żydowskim. Na początku moja koleżanka przybliżyła dzieje Żydów w Polsce (począwszy od XVI wieku). Wyjaśniła,
że pojęcie getto ławkowe funkcjonowało już dużo wcześniej, omówiła takie zagadnienia jak: asymilacja, pogromy,
posądzenia o mord rytualny i sytuacja Żydów w okresie II wojny światowej. Pracowaliśmy metodą „burzy mózgów”,
grupy dyskutowały i wymieniały swoje doświadczenia na temat uprzedzeń i stereotypów.
Jeśli chodzi o prezentację świąt – to wszystkim najbardziej spodobało się przedstawienie święta Purim,
czyli Losów. Dziewczyny upiekły przepyszne purimowe ciasteczka zwane „uszami Hamana”. W tle rozbrzmiewała
karnawałowa muzyka w wykonaniu grupy klezmerów z Izraela! Rewelacja!
15.03.2005
Jedna z uczennic odwiedziła cmentarz przy ulicy Wschodniej. Zrobiła przepiękne, artystyczne zdjęcia i napisała
o tym krótką relację: „W całej Polsce można odnaleźć ślady kultury żydowskiej. W wielu miastach zachowały się
cmentarze. Mieszkam w Białymstoku na osiedlu Wygoda. Mam duży ogród, który graniczy z cmentarzem katolickim.
Nieopodal niego znajduje się cmentarz żydowski. Jest zdewastowany, miejscami zarośnięty krzakami i drzewami. Kiedy
byłam mała, ze strachem patrzyłam na mur okalający to miejsce. Był ze starej czerwonej cegły, w wielu miejscach
się sypał. Dopiero teraz odkryłam magię tego miejsca. Pewnego dnia wybrałam się tam i zrobiłam kilkanaście zdjęć.
Cmentarz, jak już pisałam, znajduje się na ulicy Wschodniej. Został założony w 1890 roku, jest tam około 6 tysięcy
nagrobków. Na środku cmentarza stoi pomnik pogromu z 1906 roku”.
Jej relację uzupełniły inne dziewczęta, wyszukując informacje na temat funkcji macew w judaizmie. Dowiedziały
się m.in., że podstawowym elementem nagrobka jest inskrypcja, która zwykle pisana była po hebrajsku. Jej stałe
elementy (oprócz imienia i nazwiska zmarłego) zawierają litery hebrajskie „pej” i „nun” – skrót od „tu pochowany” oraz
skrót złożony z kilku hebrajskich liter: „Taw-Nun-Tzadi-Bejt-Che”.
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21.03.2005
Mimo że to pierwszy dzień wiosny, decydujemy się na wcześniej ustalone spotkanie ze Sprawiedliwym. Pan Zbigniew
Antoni Huzarski mieszka niedaleko naszej szkoły przy ulicy Nowogródzkiej. 1 lipca 1986 roku jego rodzina otrzymała medal
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” za przechowywanie Żydów w swoim domu. Pan Zbigniew Huzarski mieszkał we wsi
Sydonówka, powiat Brody, obecnie są to tereny Ukrainy. Opowiadał, że w Brodach przed wojną mieszkało 6 tysięcy Żydów
i nie było z nimi żadnych konfliktów. Pan Zbigniew okazał się niezwykłym rozmówcą. Opowiadał o getcie i przechowywanych
Żydach: Riwkindzie – właścicielu fabryki pasmanteryjnej z Białegostoku oraz o Adamie i Julianie Cygielmannach. Przybliżył
nam w sposób barwny historię swojej rodziny na tle wojennej rzeczywistości. Duże wrażenie wywarły na nas słowa: „Nawet
najbliżsi sąsiedzi nie wiedzieli, że Huzarscy przechowują Żydów. Niejednokrotnie trzeba było kłamać gościom, że to rodzina”.
To była prawdziwa lekcja tolerancji. Wyszłyśmy po 3 godzinach wiedząc, że z pewnością tu wrócimy.
23.03.2005
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem
Antoni Słonimski Elegia żydowskich miasteczek
Dwie uczennice wybrały się do Muzeum Podlaskiego na wystawę „To, czego nie ma”. Dzięki uprzejmości dyrektora
muzeum mogły zrobić zdjęcia. Zainteresowały się historią przedwojennego Białegostoku, miejscami, z którymi związane
jest ich życie. Wystawa w Muzeum Podlaskim „To, czego nie ma” została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Szukamy
Polski”. W folderze wystawy czytamy: „Czy może istnieć coś, czego nie ma? W pierwszej chwili to pytanie może wydawać
się absurdalne. Jednak po krótkim namyśle sprawa może okazać się mniej jednoznaczna”. „To, czego nie ma” – to budowle,
obiekty na Podlasiu, po których pozostało tylko wspomnienie, jednak autorzy wystawy dotarli do zdjęć i zrekonstruowali
wygląd przedwojennego Podlasia. Dziewczęta obejrzały ogromne fotografie (często kolorowane) dotyczące przeważnie
miejsc kultu religijnego różnych wyznań. Również wielu miejsc związanych z judaizmem. Synagoga w Zabłudowie, Sejnach,
Orli czy Wielka Synagoga w Białymstoku przy ul. Pięknej to tylko wspomnienie...
30.03.2005
Dzisiaj w Tykocinie odbyło się odtworzenie święta Purim. Nie mogło nas tutaj zabraknąć! Paulina Koniak, uczennica
z II h, tak o tym napisała: „Jadąc do Tykocina, zastanawiałyśmy się, na ile nasza wizja i przedstawienie tego święta będzie
zbieżne z tym, które miałyśmy zobaczyć. Losy Hamana, Estery i króla Kserksesa zostały ukazane przez żydowski teatr
w czasie bardzo ciekawego, a zarazem realistycznego przedstawienia”. Mnie atmosfera tykocińskiej synagogi zainspirowała
do napisania wiersza:
PURIM
Czternastego dnia miesiąca księżycowego Adar
przypomnieliśmy o pięknej Esterze
w murach tykocińskiej synagogi
Przyszliśmy z czterech stron świata
znad miski z kapustą
prosto z dworca autobusowego
z ogrodu pachnącego ziemią
z ulicy która nas nie zatrzymywała
Przyszliśmy znikąd
Tutaj
Nawet kot przed synagogą nastawił uszy
jak rogi błazeńskiej czapki
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Dobre praktyki

Theatrum mundi
Nie wiem czy ktoś pomyślał o synach Hamana
powieszonych na dziesięciu drzewach
„Myśl zawsze o maluczkich” – mawiał mój dziadek
który myślał tylko o sobie
I pomyślałam
I zobaczyłam twarz najmłodszego syna
Wyraz zaskoczenia nie zmienił się w ulgę
nawet gdy niebo dało upust swoim emocjom
melodią piorunu
chłopiec – marionetka
i tylko sznur wydawał się prawdziwy.
Jak widać, projekt inspiruje do różnych działań, nie tylko uczniów…
4.04.2005
Udaliśmy się do I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy projektu zostali zaproszeni do
zwiedzenia wystawy „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?”. Po raz pierwszy została ona zaprezentowana w marcu 1998 roku
w Krakowie. Od tego czasu cieszy się ogromną popularnością i odwiedziła już wiele miast polskich, m.in. Warszawę, Lublin
i Wrocław. Przedstawia ona historię Żydów mieszkających w Polsce od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy.
Wystawę w interesujący sposób zaprezentowała nam pani mgr Małgorzata Supińska. Każda z 24 tablic przedstawiała
różne aspekty kultury Żydów i ich życia w Polsce. Tytuły niektórych z nich to: „Obraz gminy żydowskiej w dawnych wiekach”,
„Emancypacja i udział w zmaganiach o niepodległość Polski” czy też „Przejawy antysemityzmu we współczesnej Polsce”.
Największe emocje wzbudziły w nas informacje dotyczące kampanii antysemickiej z 1968 roku oraz Holokaustu.
Oburzenie i złość wywołały w nas zamieszczone na wystawie plakaty i ulotki szerzące nastroje antysemickie
wśród obywateli II Rzeczypospolitej. Wzmagały niechęć i agresję, były krzywdzące i ukazywały nietolerancję wobec narodu
żydowskiego.
Doświadczenie, jakim było zwiedzenie wystawy, po raz kolejny skłoniło nas do rozważań dotyczących dramatycznej
historii Żydów. Po opuszczeniu ekspozycji wymieniliśmy się spostrzeżeniami. W każdym z nas wywołała ona duże emocje
i skłoniła do dalszych przemyśleń, czy są „swoi czy obcy?”.
12.04.2005
Wybrałyśmy się na koncert zespołu „Di Galitzyaner Klezmorim – Trio Galicyjskie (Di Galitzyaner Klezmorim to –
tłumacząc z języka jidysz – „Muzykanci Galicyjscy”). Powstał on w 1996 roku. Założycielami tej grupy byli trzej absolwenci
Akademii Muzycznej w Krakowie. Zainteresowanie muzyką klezmerską wzięło się z obserwacji krakowskiego Kazimierza –
dawnej dzielnicy żydowskiej. Studenci, pokonując trasę ze szkoły do akademika, myśleli o kulturze i obyczajach mieszkańców
tej dzielnicy. Zastanawiali się nad tym, że warto byłoby przypomnieć o przeszłości Krakowa. Nas zainteresowała muzyka
klezmerska, oczywiście w związku z projektem. Udało nam się porozmawiać w kuluarach z członkami zespołu, którzy
opowiedzieli o planach na przyszłość i inspiracjach muzycznych.
25.04.2005
Wywiad z drugim Sprawiedliwym – panem Henrykiem Pawłem Złotowskim, mieszkającym przy ul. Proletariackiej.
Jego rodzina przechowywała dwie rodziny żydowskie we wsi Złotki, w okolicach Czyżewa. Sprawiedliwy miał sześcioro
rodzeństwa, a mimo to rodzice zgodzili się udzielić schronienia 7(!) osobom. Pan Henryk powiedział: „Po prostu przyszli
i dogadali się z ojcem”. Nasz rozmówca miał wtedy 13 lat. Podczas wywiadu bardzo się denerwował, kilkakrotnie płakał
i przerywał swoją wypowiedź. Przeprowadzenie tego wywiadu wymagało dużo cierpliwości i taktu. Jednak udało się!
Najbardziej nas wzruszył lapidarny komentarz pana Złotowskiego: „Życie ludzkie nie ma ceny. Taka sytuacja, trzeba ratować.
Udało się i dobrze”. Z mieszkania Sprawiedliwego wyszłyśmy wstrząśnięte i zasmucone. Nikt się nigdy nim nie interesował,
nikomu oprócz swoich dzieci o tym nie opowiadał. Ile jeszcze takich nieodkrytych historii jest na Podlasiu?
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Prof. dr hab. Edmund Dmitrów

Moje białostockie niepamiętanie
Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do pogranicznych miast masowo wprowadzali się „barbarzyńcy”
– germańscy sąsiedzi. Mogli teraz nareszcie zawładnąć rzymskimi świątyniami, które zawsze budziły w nich podziw,
z drugiej jednak strony przytłaczały ich swym ogromem. Aby oswoić obcą przestrzeń, Germanie zbudowali swe kurne
chaty wewnątrz świątyń, w obrębie ich murów.
Ludzie zajmujący w Białymstoku opustoszałe domy, których właścicieli i lokatorów wywieziono do Treblinki i tam
zaduszono w komorach gazowych, otóż ludzie ci, o ile w ogóle odczuwali jakiś wewnętrzny niepokój, onieśmielenie czy
lęk, to raczej nie była to myśl, że wkraczają w mury innej, wyższej cywilizacji. Przybywszy z sąsiedniej dzielnicy, albo
z okolicznej wsi, prawdopodobnie nie mieli problemów z adaptacją, bo nowe siedziby przeważnie niewiele różniły się
od tych, które znali. Pamiętam dobrze taki dom, który stał przy ulicy Białostoczańskiej (dzisiaj Włókiennicza), niedaleko
torów kolejowych. Przez wiele lat mieszkała w nim moja ciocia, a przez parę miesięcy roku bodajże 1954 lub 1955
– również ja wraz z rodzicami. Był to duży, drewniany dom z górką i kilkoma oddzielnymi mieszkaniami. Z ciemną
sienią o osobliwym zapachu, w którym dominowała nuta kiszonej kapusty, a to za sprawą stojącej w kącie za drzwiami
beczki. Jedyne, co dla mnie, chłopaka z „polskiej” dzielnicy, jak mógłby powiedzieć ktoś przed wojną, było w tym domu
niezwykłego, to wielki, półmetrowej wielkości klucz do otwierania drzwi. W naszym domu, również drewnianym, ale
nowszym, wybudowanym pod wynajem tuż przed wojną, przez przedsiębiorczego rolnika z podmiejskiej wsi, mieliśmy
w drzwiach zamki z mniejszymi kluczami, które dawało się schować pod wycieraczką. Natomiast klucz do mieszkania
cioci nawet pod największą wycieraczką się nie mieścił i dlatego trzeba go było zawieszać na gwoździu, w ciemnym
kącie sieni.
W tych „pożydowskich” domach, jak można byłoby je nazwać, choć nie pamiętam, aby wówczas ktokolwiek tak
mówił, można się było czuć jak u siebie, bo zarówno one same, jak i otaczające je ogródki, sadki, podwórka, krzywe
chlewiki, komórki i wychodki w całym mieście były podobne.
Ale miejscem, w którym wraz z kolegami czuliśmy się wówczas najlepiej i gdzie spędzaliśmy latem całe dnie, był
ewangelicki cmentarz, położony przy ulicy Wasilkowskiej. Wspominam go jako rajski ogród mojego dzieciństwa, nieco
tajemniczy ze swoimi kamiennymi, solidnymi nagrobkami, na których widniały niezrozumiałe dla nas napisy, ale zarazem
swojski i przyjazny, bardziej nawet, niż sady i ogrody, które go otaczały. Tam bowiem dzieciarnia depcząca grządki lub
zrywająca niedojrzałe owoce mogła natknąć się na rozzłoszczoną gospodynię, albo, co gorsza, gospodarza, tutaj zaś
nikt nie przeszkadzał w zabawie. Zupełnie inny nastrój panował na „prawdziwym”, to znaczy katolickim cmentarzu,
położonym nieco dalej, na skraju miasta, który odwiedzało się z okazji pogrzebu kogoś z rodziny. O, tam już nie było
nam do żartów.
Natomiast chłopcy z Wygody, z którymi zresztą też nie było żartów, mieli właśnie tam swoje tereny, a właściwie
na przylegającym do cmentarza farnego kirkucie, zwanym w okolicy „mogiłkami”. Podobnie bowiem, jak cmentarz
ewangelicki stanowił po wojnie ustronne i dzięki temu ulubione miejsce zabaw dla dzieciarni, a także niewyszukanej
rekreacji dla starszej młodzieży z Wasilkowskiej, Pułkowej czy Traugutta, tak również miejsce spoczynku żydowskich
obywateli miasta – owe „mogiłki” – służyły jako azyl dla mieszkańców sąsiednich ulic, a właściwie uliczek. Oznaczało
to dewastację cmentarzy, do której zresztą chyba najbardziej przyłożyli rękę producenci nagrobków, bez ceregieli
„pozyskując” macewy i inne kamienne elementy z grobów innowierców. Podobnie rzecz się miała z cmentarzem
żydowskim przy ulicy Bohaterów Getta (dawnej Bożniczej) i innymi, od 1945 „nie grzebalnymi” nekropoliami miasta.
Pokolenie Białostoczan, wywodzące się rodzin, które przybyły do miasta zaraz po wojnie – tak jak moi rodzice –
wyrastało na ogół w nieświadomości historii swego miasta. Zresztą nie przypominam sobie, aby moi koledzy z rodzin
bardziej w Białymstoku zakorzenionych orientowali się w sprawach przeszłości lepiej ode mnie, w każdym razie
nie było to przedmiotem naszych rozmów i prawdopodobnie w ogóle nas nie obchodziło. Trudno to nawet nazwać
zapomnieniem, bo aby o czymś zapomnieć, trzeba uprzednio to coś wiedzieć, myśmy zaś nie wiedzieli zgoła nic.
Nie pamiętam też, aby w szkole, czy to w podstawówce, czy w liceum, próbowano zwrócić moją uwagę na historię
rodzinnego miasta, a szczególnie, aby uświadamiano mi, że jeszcze niedawno miało ono wielonarodowy charakter i na
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przykład jego żydowskie oblicze było nie mniej wyraźne niż polskie1.
Tak więc, gdy w latach 1960 moja rodzina przeniosła się na ulicę Waryńskiego, nie miałem pojęcia, że o 300
metrów od mego bloku, w budynku, obok którego niemal codziennie przechodziłem, mieściła się synagoga Cytronów,
która zresztą w tamtych latach pełniła jeszcze funkcje miejsca spotkań i domu pogrzebowego społeczności żydowskiej.
Podobnie było z większością z 36 miejsc Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego. „Astoria” przez lata kojarzyła mi się wyłącznie
z nienajlepszą restauracją. Idąc do kina TPPR, w którym zresztą wyświetlano również ciekawe filmy zachodnie, nie
wiedziałem, że mieści się ono w miejscu, gdzie stała kamienica „Pod Łosiem” należąca do Izaaka Zabłudowskiego. Z kolei
pałacyk Nowika przy Lipowej wywoływał we mnie nie tyle podziw dla kapeluszy, których produkcją zasłynął pierwszy
właściciel, bo ani o nim, ani tym bardziej o jego kapeluszach nie słyszałem, ile niepokój związany z pytaniem: czy tym
razem wezmą, czy nie wezmą mnie do wojska? Z kolei w pobliskim bydynku szkół żydowskich mieściło się technikum
geodezyjne, w którym uczył się jeden z moich kolegów i do dzisiaj miejsce to kojarzy mi się właśnie z jego osobą.
Wśród moich rówieśników panował na ogół podobny stan niewiedzy, co w jakiejś mierze było oczywiście wynikiem
braku zainteresowania z naszej strony, bo jeśli ktoś chciał, to pewnie mógł historię miasta poznać lepiej. Z drugiej strony
jednak nic nas nie skłaniało, aby to robić, a wręcz przeciwnie, wówczas te sprawy zupełnie nie były „trendy”.
Wspólnym elementem wielu kultur jest wierzenie, że ludzie żyją tak długo, jak długo się o nich pamięta.
Umierają zaś tak naprawdę, dopiero wtedy, gdy potomni o nich zapominają. Gdy więc z dzisiejszej perspektywy patrzę
na moje białostockie niepamiętanie, zastanawiam się, na ile byliśmy barbarzyńcami w obcych świątyniach i na obcych
cmentarzach. Na ile swoim niepamiętaniem przyczyniliśmy się, niechby i nieświadomie, do symbolicznego odejścia
w niebyt tych białostoczan, których domy, chlewiki, komórki, sklepy i fabryki, beczki do kiszenia kapusty, a także
kamienice i pałace zajęliśmy? A poza tym, na ile problem dotyczy tylko tych, którzy już odeszli z tego świata, na ile zaś
również nas, żyjących?
Dlatego bardzo się cieszę z powodu ciekawości i bezkompleksowości, że tak określę ową cechę przedstawicieli
trzeciego powojennego pokolenia białostoczan, którzy rozwijają w naszym mieście ruch na rzecz przypominania,
poznawania i doceniania wkładu nieobecnych dzisiaj grup byłych mieszkańców do wspólnej historii. Pamiętając
o własnym wieloletnim niepamiętaniu, takim pracom jak ta książka oraz związane z nią liczne inicjatywy i działania, winni
jesteśmy uznanie i poparcie. Przynajmniej tyle możemy jeszcze zrobić.

1

Nakręcony tuż przed wojną przez żydowską ekipę filmową dokument Jewish Life in Bialystok (producent Yitzhak Gosking, reżyser
Shaul Gosking, komentarz Asher Lerner) przeznaczony dla widzów w USA, ukazuje wyłącznie żydowskie oblicze miasta, w zasadzie
nie wspominając o pozostałych jego mieszkańcach.
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Wykorzystać wielokulturowość

– rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Sadowskim
Z profesorem Andrzejem Sadowskim z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Katarzyna Niziołek.
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O wielokulturowości wiele się ostatnio mówi. Jednak czy tak naprawdę wiemy, czym ona jest?
Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ każdy nadaje pojęciu wielokulturowość nieco inne znaczenie. W publicystyce
pojęcie wielokulturowość jest używane do określenia sytuacji, w której obok siebie zamieszkują przedstawiciele dwóch
lub więcej grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych... i na tym koniec. Podczas gdy rzeczywisty proces przeobrażeń,
który obecnie obserwujemy, wskazuje, że owych wymiarów zróżnicowań kulturowych jest o wiele więcej. Nie sprowadzają
się one tylko do narodowych czy religijnych. Dotyczą też wymiarów regionalnych, lokalnych i ekonomicznych. Związane
są także z płcią i stylem życia. Różnice te są niezwykle istotne w warunkach demokracji. A więc kwestia wielokulturowości,
wielości kultur, okazuje się bukietem o wiele bogatszym niż to wynika z powierzchownego oglądu.
Biorąc pod uwagę bogactwo kulturowe, o którym Pan mówi, czy możemy powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie
wielokulturowym?
Pojęcie wielokulturowość na ogół jest stosowane do oznaczania dzisiejszego stanu współdziałania, współżycia czy
zamieszkiwania na wspólnym obszarze przedstawicieli reprezentujących różne kultury. Osobiście nie do końca zgadzam
się z takim sposobem myślenia. Jest to co najwyżej punkt wyjściowy. Uważam, że jeżeli wprowadzamy pojęcie, które ma
określić jakiś byt społeczny, czy kulturowy, to znaczy, że proponowane pojęcie konotuje jakąś realną całość. Tymczasem
w rzeczywistości szczególnie w początkowym stadium społeczeństwa demokratycznego mniejszości narodowe czy
religijne żyją bardziej obok siebie niż ze sobą. Funkcjonują obok siebie, skrajnie nawet tworząc getta, zamknięte
wspólnoty, co powoduje, że tej wielości jeszcze nie sposób nazwać jakąś całością, przykładowo wielokulturową.
Jak więc ją nazwać?
Dla mnie lepszym określeniem na dzisiaj jest pojęcie zróżnicowania kulturowego, które mówi, że oto na określonym
obszarze zamieszkują w różnym zakresie wyodrębnione zbiorowości, różniące się kulturą oraz własnym poczuciem
tożsamości, ale też dodatkowo wskazuje na ich miejsce w strukturze społecznej: że wśród nich są zbiorowości ważniejsze
i mniej ważne. Nie w świetle prawa, czy konstytucji, ale w społecznej świadomości.
Tak jest w Polsce?
Polska jest oczywiście dobrym przykładem społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo. Jest tutaj naród dominujący,
poprzez który definiuje się państwo, są także inne odłamy narodów, mniejszości narodowych, które są niewidoczne poprzez
pryzmat definicji państwa. Są też mniejszości etniczne, językowe, regionalne i lokalne. Występują mniejszości etniczne
uznawane oraz nieuznawane (np. Ślązacy). Wyróżnione oraz inne mniejszości w Polsce są na ogół w różnym stopniu
wartościowane pozytywnie bądź negatywnie i na tej zasadzie funkcjonuje nieformalna hierarchia zwana stratyfikacją
etniczną. Członkom grup formalnie określanych jako etniczne (np. Romowie) odmawia się uznania ich subiektywnie
definiowanej dojrzałości ideologiczno-narodowej. W Polsce są oni tylko etnikami, a nie członkami grupy narodowej.
Muszą dorosnąć, rozwinąć się, aby w przyszłości uzyskać miano narodu. Wskazuję na zjawiska rozłącznego traktowania
lub zewnętrznego dekretowania przynależności narodowej jako często krzywdzące, ponieważ nie zauważa się tutaj,
że przynajmniej w warunkach polskich członkowie mniejszościowych grup etnicznych są w większości równocześnie
członkami innego narodu, w tym przypadku polskiego. Wobec tego z punktu widzenia potocznie stosowanych „kryteriów
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dojrzałości narodowej” oraz w ich przekonaniu własnym są dojrzali i uczestniczą w życiu narodowym. Przykładowo,
jeżeli w sferze publicznej pojawią się takie tożsamości jak: jestem Polakiem-muzułmaninem, Polakiem-prawosławnym,
Polakiem i Białorusinem, Polakiem pochodzenia białoruskiego i inne, to nie zawsze i nie w każdym środowisku uzyskują
one akceptację społeczną jako nasze, polskie. Czasami wzbudzają podejrzenia o ukrywanie prawdziwej tożsamości
społecznej. A tymczasem to są realne tożsamości kulturowe, które funkcjonują w naszym społeczeństwie.
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To jakie społeczeństwo możemy nazwać wielokulturowym?
Moim zdaniem pojęcie wielokulturowości powinno służyć do określenia zaawansowanych procesów integracji między
wyróżnionymi grupami kulturowymi, takiego etapu integracji, w którym tworzą one zróżnicowaną całość. Kiedy
przedstawiciele różnych grup kulturowych są dobrze poinformowani w kwestiach kulturowych, kiedy akceptują siebie
nawzajem, a nawet cieszą się z tego, że są różni, wtedy możemy mówić o wielokulturowości. A nade wszystko, kiedy nie
traktują różnicy jako problemu, a przeciwnie — potrafią wykorzystać różnorodność dla osiągania wspólnych celów.
Wykorzystać różnorodność, to znaczy…?
Wielość kultur nie jest tylko problemem czy ciężarem, który powoduje różnego rodzaju koszty dla społeczeństwa,
ale może to być również okazja do osiągania korzyści, do lepszego osiągania celów, do budowania kapitału, także
ekonomicznego. Jest to jakaś wizja, jakiś cel, do którego warto zmierzać i do którego, jak sadzę, będziemy dążyć
w dłuższej perspektywie.
Ale jest to wciąż kwestia przyszłości?
Tak, bowiem zbudowanie społeczeństwa wielokulturowego jest złożone i trudne. Można powiedzieć, że stoimy dziś
przed dwiema drogami. Możemy kontynuować proces budowania jedności narodowej w obrębie państw, który przejawia
się w homogenizacji kulturowej społeczeństwa, w akceptowaniu procesów asymilacyjnych, w inkorporacji jednych grup
przez drugie, w podkreślaniu, że podstawową jest jedna kultura uniwersalna, narodowa, a inne są co najwyżej lokalne
lub regionalne, a więc takie, można powiedzieć, bardziej prowincjonalne, a mniej nowoczesne. Ta droga budowania
jedności kulturowej i z tym związanego ładu społecznego jest drogą do nikąd. Z jednej strony bowiem społeczeństwa są
coraz bardziej wymieszane na skutek migracji. Z drugiej w warunkach demokracji następuje upodmiotowienie obywateli,
także na poziomie lokalnym, co wyzwala uprzednio ukrywane zróżnicowanie społeczne. Te zmiany są przesłanką do
poszukiwania innej drogi rozwoju.
A ta inna droga to…?
Właśnie wielokulturowość. Piękna idea, która właściwa jest społeczeństwom demokratycznym, otwartym na migrantów.
Tu nie chodzi już o to, jak żyć z jedną kulturą dominującą, której inne kultury są podporządkowane lub mają do wyboru: albo
być razem i się asymilować, albo wyjechać. Ale jak włączyć przedstawicieli innych kultur do obiegu ogólnospołecznego,
do zbudowania społeczeństwa, w którym każdy jest równy i może znaleźć swoje partnerskie miejsce?
To chyba nie jest łatwa droga?
W początkowym etapie procesów transformacyjnych w Polsce Polacy byli zainteresowani, a nawet zafascynowani
„obcym”, czy „innym”, względem którego, jak sądzono, najlepiej było wyartykułować postawy gościnnego gospodarza.
Gospodarza, który wita gościa, aby ten czuł się jak najlepiej w Polsce. Tymczasem rola gościa nie odpowiadała tym, którzy
mieszkali w Polsce „od zawsze” oraz w swoim przekonaniu także czuli się współgospodarzami kraju. Konieczna jest więc
inna wzajemnie akceptowana płaszczyzna kontaktów międzykulturowych. Bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym
tworzenie się społeczeństwa wielokulturowego jest dotychczas funkcjonujący nawet w krajach demokratycznych system
prawny, czy szerzej, system normatywny, który zakłada równość wobec prawa, ale stworzonego na gruncie wartości
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kulturowych większości narodowych. Taki system obok, powszechnie akceptowanych funkcji pozytywnych, ogranicza
lub neguje wszystkie znacząco odmienne obyczaje i zwyczaje innych mniejszości kulturowych. Oto funkcjonujący
w Polsce, Anglii czy w innych krajach europejskich i nie tylko system normatywny nie uwzględnia praw jednostek
i zbiorowości odmiennych kulturowo (muzułmanów, hindusów i innych odmiennych kulturowo). A przecież brak
normalizacji zachowań społecznych nie tylko dotyczy ograniczeń zachowań ewidentnie dewiacyjnych, patologicznych
itp. To dotyczy funkcjonowania rodziny, małżeństwa, świąt, kontaktów międzyludzkich, także nawet sposobów obrażania
innych czy robienia im przykrości. Określone kulturowo dziedziny życia są różne w różnych kulturach i można czynić
wiele zła czy krzywdy innym ludziom tylko dlatego, że nie wiemy, iż dla nich jest to krzywdzące.
To jak budować społeczeństwo wielokulturowe?
Pierwsze próby budowania społeczeństwa wielokulturowego poniosły porażkę poniekąd dlatego, że sądzono, iż jest
to proste, że można to załatwić dobrymi chęciami i ewentualnie ludzką gościnnością. Tymczasem przedsięwzięcie to
wymaga sukcesywnej i rozłożonej na lata przebudowy systemu prawnego, politycznego, społecznego i sukcesywnie,
pomaleńku także kulturowego, co jest najtrudniejsze i wymaga długiej perspektywy czasowej. W moim przekonaniu
przeobrażenia tego typu nie dokonają się same. To musi być działanie świadome, prowadzone przez określone
instytucje, które do skonstruowania zrębów takiego społeczeństwa powinno powołać demokratyczne państwo. Ale to
też nie wszystko. Weźmy na przykład Stany Zjednoczone, które szczycą się tym, że zasadniczo ograniczyły lub nawet
pokonały uprzedzenia względem Afroamerykanów. Jest to chyba teza prawdziwa, ale dotyczy ona przede wszystkim
sfery publicznej. W sferze prywatnej utrzymują się bariery, utrudnienia w zakresie realizacji kontaktów międzyrasowych.
Po aktywności w sferze publicznej, gdzie następuje autentyczne wymieszanie kulturowe, mieszkańcy na ogół wracają
do swoich grup społecznych. Nawiązywanie kontaktów nieformalnych okazuje się o wiele trudniejsze. Tej sfery życia nie
da się uregulować prawnie. Nie można nakazać komuś „zwiąż się bliżej z osobą czarną” i odwrotnie.
Z tego, co Pan mówi, wynika, że wielokulturowość to nie tylko współistnienie kultur, ale też pewien rodzaj stosunków
między ludźmi, wzajemnych postaw…
Żeby mówić o społeczeństwie wielokulturowym, muszą być spełnione przynajmniej trzy warunki. Po pierwsze, musimy
włożyć dużo wysiłku, żeby poznać, jakie są u nas grupy, czy zbiorowości cechujące się własną kulturą i jakie te kultury
są oraz zdefiniować wzajemne podobieństwa i różnice. Po drugie, i to jest długa perspektywa, trzeba wypracować
mechanizmy, które będą służyły wzajemnemu poznaniu innych kultur. Przede wszystkim jest to edukacja międzykulturowa,
którą radziłbym wprowadzać do szkół jako ważny przedmiot – aby uczeń nabył kompetencje do poznawania innych
kultur. Obok edukacji międzykulturowej, widziałbym różne społeczne inicjatywy dotyczące dialogu międzykulturowego,
szczególnie między instytucjami reprezentującymi poszczególne kultury. A wszystko po to, aby obok poznania uzyskać
wzajemną akceptację.
Po trzecie…
Po trzecie, trzeba poszukać odpowiedzi na pytanie, jak mamy rozumieć i wdrażać do praktyki funkcjonowania
społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo, w którym jest już wzajemna akceptacja występującego zróżnicowania, takie
wartości jak wolność i równość. Czy wolność to możliwość, ale także obowiązek uczestnictwa w tak zwanej swojej
grupie oraz realizowanie li tylko w jej granicach swoich wartości i wzorów kulturowych? Czy też wolność oznacza
także społecznie akceptowaną możliwość wyboru przynależności do różnych grup kulturowych, jeżeli któraś mi się
podoba albo mam do niej jakiś szczególny, pozytywny stosunek? Natomiast równość zapewne oznacza, że każda
realnie wyodrębniona grupa kulturowa ma prawo do istnienia oraz aktywności w obrębie społeczeństwa. Spełnianie
w praktyce zasad społeczeństwa demokratycznego w sferze kulturowej jest właściwie warunkiem podstawowym dla
funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego, warunkiem, który dzisiaj jeszcze nie jest spełniany w wielu krajach
europejskich, w tym i w Polsce. Dlatego społeczeństwo wielokulturowe jest to społeczeństwo przyszłości.
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Jak wygląda to społeczeństwo przyszłości?
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Trudno skrótowo, nie popadając w nurt myślenia utopijnego, opisać całościowo nową formę funkcjonowania
społeczeństwa. To jest takie społeczeństwo, w którym następuje rozluźnienie więzi między grupą dominującą
a państwem, w którym grupa narodowa nie musi być podtrzymywana przez państwo i prawo, ale przez samych
obywateli. Bez mecenatu państwa siła i znaczenie poszczególnych grup kulturowych w podstawowej mierze będą
uzależnione od wyborów społecznych. Inaczej mówiąc, budowanie społeczeństwa wielokulturowego jest równoległe
do budowania społeczeństwa obywatelskiego. To jest ten obszar, gdzie zdobywa autentyczne podstawy myślenie, że
wszyscy mieszkańcy kraju są równi: równi wobec prawa i równi w zakresie decydowania o sobie, w tym o tym, jaką
kulturę wybierają jako swoją.
Czyli prognozowana przez Pana wielokulturowość to także większe możliwości wyboru…
Trudno określić społeczeństwem wielokulturowym takie, w którym Pani, czy ja, jesteśmy przyporządkowani do jednej
grupy społeczno-kulturowej i nie mamy prawa (moralnego, obyczajowego itp.), aby ją ewentualnie zmienić. Zewnętrzny
przymus przynależności grupowej w otwierającym się społeczeństwie może być coraz bardziej odczuwany jako
wprowadzanie do getta lub do kulturowego więzienia. Społeczeństwo wielokulturowe to przede wszystkim społeczeństwo
otwarte, takie, w którym istnieje możliwość przechodzenia z grupy do grupy. To społeczeństwo, w którym różne kultury
mają równe prawo istnienia, a jednostki mają pełne prawo wyboru kultury oraz przynależności do grupy etnicznej,
z którą się identyfikują. Szczególnie w warunkach pogranicz kulturowych to nie to samo. Autoidentyfikacja grupowa nie
zawsze oznacza pełną autoidentyfikację kulturową. Możemy być w grupie, ale być sympatykami innej kultury, która też
w pewien sposób staje się nasza. Ale bycie sympatykiem innej kultury nie oznacza wcale zdrady grupy własnej. W miarę
rozwoju społeczeństw wielokulturowych coraz częściej będziemy mieli do czynienia z takim rozdwojeniem i złożonością
zainteresowania kulturą oraz wyboru przynależności grupowej.
To jest, jak Pan powiedział, społeczeństwo przyszłości, a zadaniem na dzisiaj jest przede wszystkim wzajemne poznanie
i edukacja międzykulturowa. No właśnie, czy można uczyć wielokulturowości?
Tak, zdecydowanie. Poznawanie innych kultur, ich atrakcyjności, ich kolorytu powoduje, że łatwiej je akceptujemy.
Jeżeli jeszcze przyswoimy sobie wiedzę, że z tego można skorzystać… Na przykład dziś Kruszyniany są piękną wioską
tatarską, choć Tatarzy czy muzułmanie są tam mniejszością. Ale szczególnie oni zbudowali tam etniczną infrastrukturę,
restauracje, jurty, które inni mieszkańcy akceptują. Bo to oznacza, że cała wieś z ulokowanej na peryferiach, gdzieś na
końcu świata, stała się maleńkim centrum, z którego korzystają wszyscy. I wszyscy próbują zrozumieć, dlaczego akurat
ta kultura stała się atrakcyjna. Wieś Kruszyniany jest znakomitym przykładem, kiedy maleńka, zróżnicowana kulturowo
społeczność zaczyna coraz bardziej wszechstronnie korzystać ze swego miniaturowego zróżnicowania kulturowego.
Równie dobrze Białystok może korzystać z faktu historycznie i współcześnie występującego tutaj zróżnicowania
kulturowego mieszkańców miasta. Jest oczywistym faktem, że w przeszłości Białystok był przede wszystkim miastem
polsko-żydowskim. Można tutaj sięgać do korzeni etniczno-narodowych byłych i współczesnych mieszkańców miasta
i w ten sposób budować szacunek do innych narodów jako do naszych współmieszkańców lub najbliższych sąsiadów
itp. Dane historyczne potwierdzają, że Białystok był miejscem urodzenia, dzieciństwa, życia dorosłego wielu znaczących
postaci, twórców nauki, kultury. Pragnąłbym wspomnieć, że wśród nich był światowej sławy socjolog, David Riesman.
Takich twórców, ludzi autentycznie wielkich i znanych w świecie było przecież w Białymstoku więcej...
Najbardziej rozpoznawany jest chyba Ludwik Zamenhof…
Środowiska zróżnicowane kulturowo produkują wielu geniuszy, ludzi mądrych. Jest to oczywiście uproszczenie, ale da
się bliżej uzasadnić. Relatywna większość geniuszy w środowiskach mieszanych wynika między innymi z utrzymującej
się tam rywalizacji etnicznej, z walki o przetrwanie, z poszukiwania sobie tzw. nisz, w których można swobodnie rozwijać
swoje wartości kulturowe. Uwikłania w złożone sytuacje międzykulturowe wywołują mobilizację w kierunku poznania
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czegoś nowego, ale też motywacje, chęci do jakiegoś rozwiązania sprawy, jak to czynił na przykład L. Zamenhof. Kiedyś
czytałem tekst nawiązujący do stanowiska Richarda Floridy, który postawił tezę, że im bardziej miasto jest progejowskie,
tym większe odnosi sukcesy gospodarcze. Chciałbym przez to powiedzieć, że miasta otwarte na innowacje, na nowinki,
na różnych ludzi, którzy je przynoszą i którzy starają się pozytywnie rozwiązywać problemy swojej wielokulturowej
egzystencji, zyskują nowe siły, zyskują także gospodarczo. Siły, jakich by nigdy nie miały, gdyby nie było tych bodźców,
w pierwszej fazie tworzących problemy, ale których rozwiązywanie pozytywnie wpływa na dynamikę miasta. Niejako
potencjał miasta (także ekonomiczny) tkwi w różnorodności jego mieszkańców.
A więc wielokulturowość jest ważnym czynnikiem rozwoju miasta. Czy jest to szansa także dla Białegostoku?
To jest jeszcze przed nami. Musimy pokazać, że zbudowanie społeczeństwa, w którym każdy może żyć dobrze ze swoją
kulturą jest ważne nie tylko ze stricte ludzkiego punktu widzenia, ale też może być korzystne. Dzisiaj społeczeństwo
Białegostoku i województwa podlaskiego jest zróżnicowane kulturowo. Wiemy, że mieszkają tutaj Polacy, Białorusini,
Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Tatarzy czy Żydzi. Różnice narodowościowe są znane, ale słabo widoczne w życiu miasta.
Nie ma jeszcze wyartykułowanych instytucji, które by pozwoliły na publiczne zaznaczenie odrębności narodowych.
W Białymstoku bardziej widoczna jest odrębność religijna. Zamieszkują tutaj katolicy, prawosławni, muzułmanie…
wyznawcy judaizmu, których w Białymstoku jest zaledwie kilka rodzin, starowierzy, protestanci… Ten bukiet religijnowyznaniowy jest bardzo widoczny i myślę, że społecznie akceptowany. W zakresie spotkań, dialogu międzywyznaniowego
osiągnęliśmy bardzo dużo. Można przytoczyć wiele przykładów, które potwierdzają, że w życiu publicznym miasta
funkcjonują przedstawiciele różnych wyznań. W sferze stosunków międzyreligijnych rzeczywiście Białystok osiągnął
już znaczący poziom wzajemnej akceptacji. Na tej podstawie jednak nie można jeszcze mówić o wielokulturowości.
W kwestii uzyskania nowego ładu struktury narodowościowej mieszkańców miasta, językowej, jeszcze mamy dużo do
zrobienia.
Jakie są bariery? Co przeszkadza uczynić ten pierwszy krok?
Po pierwsze, niektóre mniejszości w województwie podlaskim w części traktowane są jako odłamy narodów, których
elity polityczne nie są nam przyjazne. Myślę o Białorusinach, Rosjanach, ale w części także o Ukraińcach. Ponadto
województwo zamieszkują mniejszości, z którymi mamy złożone zaszłości historyczne (przykładowo Litwini). Tak więc
ważną sprawą jest uporządkowanie przeszłości, podjęcie dialogu historycznego, oddzielenie polityki od stosunków
międzyetnicznych, uznanie wkładu przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w dzieło tworzenia
miasta i województwa i inne. Często mówimy, że nie potrafimy rozmawiać ze sobą o sprawach codziennych, językiem
stosunków codziennych, ale przede wszystkim poprzez odwołanie się do historii i jej odmiennych interpretacji.
Przykładowo, spacerując ulicą Lipową, powracamy myślą do historii, do tego, kto ją użytkował, czyja to ulica. Po
drugie, nie umiemy lub nie chcemy oddzielać polityki, ideologii od kontaktów społecznych i kulturowych. Skoro na
Białorusi panuje Łukaszenka i jego reżim polityczny, którego nie akceptujemy, to równolegle utrwaliły się zakazy
w zakresie kontaktów transgranicznych, utrzymują się utrudnienia tak w zakresie wyjazdów na Białoruś, jak i przyjazdów
Białorusinów do Polski. Naturalnie zrozumiała jest złożoność w zakresie kontaktów transgranicznych, określona
stanowiskiem białoruskich władz, wymogami Unii Europejskiej, ale w interesie mieszkańców województwa podlaskiego
jest troska o rozwijanie kontaktów transgranicznych mimo przeszkód i utrudnień zewnętrznych. Można prowadzić
debaty polityczne, nie zgadzać się w wielu kwestiach, ale nie można ograniczać kontaktów międzynarodowych. Tym
bardziej, że granice na wschodzie, które mamy, są granicami sztucznymi, narzuconymi siłą. Te granice oddzieliły
historycznie bliskie sobie społeczności, w których szeroko rozumiana polskość, ukraińskość, litewskość, białoruskość
funkcjonowały w złożonych wzajemnych związkach i zależnościach, gdzie wypracowano przynajmniej ramowe zasady
międzyetnicznego współżycia. Zatem w znacznej mierze uzyskanie ładu w stosunkach między sąsiednimi narodami
spowoduje uaktywnienie się struktury narodowościowej także w województwie podlaskim. Obecnie często spotyka się
postawy ucieczki od spraw narodowościowych. Ludzie bowiem najczęściej nie chcą się angażować w sprawy, za które
nie czują się odpowiedzialni, które odbywały się najczęściej ponad ich zasięgiem. Po trzecie, barierą jest samo społecznie
definiowane pojęcie polskości. W sferze religijnej następuje akceptacja prawosławia jako wyznania także Polaków. Ale
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aby porównywalną akceptację społeczną uzyskali także zamieszkujący od lat w Polsce przedstawiciele innych narodów,
musi upłynąć jakiś czas, w którym struktura polityczna kraju stanie się bardziej obywatelska. W kraju występuje także
kilka innych kwestii społeczno-kulturowych, które ograniczają tworzenie się społeczeństwa wielokulturowego. Mam
na myśli chociażby spotykane przejawy zachowań antysemickich, rasistowskich, nieakceptacji przybyszów, w tym
odmiennych rasowo.
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A co my, jako mieszkańcy miasta, możemy zrobić, żeby pokonać te bariery i realizować projekt społeczeństwa
wielokulturowego?
Przede wszystkim o tym mówić publicznie. Traktować wszelkie przejawy zróżnicowania jako normalne przejawy życia
zbiorowego. Domagać się nadto akceptacji normatywnej tych zróżnicowań. Wspierać prawo do istnienia i do działania
przedstawicieli różnych grup, które się u nas pojawiają bądź już są. Próbować je bliżej poznać. Nawet próbować z tego
skorzystać: wkalkulować, że to są również „nasi”, dzielić się bardziej swoimi zasobami, które łączymy z polskością
i dać możliwość, żeby inni podzielili się z nami swoimi zasobami kulturowymi. Podkreślać potrzebę adaptacji do nowej
rzeczywistości, w której żyjemy. Nie zakładam, że problem wzajemnego przekonywania ludzi kiedyś się skończy. To
musi być ciągły i długi dialog. Ale jeżeli wiemy, że jest dialog, to nawet, jeżeli powstanie jakieś napięcie, czy sytuacja
konfliktowa, na ogół wiemy, jak ją rozwiązywać. Nie siłą, nie oczekując, że państwo wyda dyrektywę, czy zmieni
konstytucję, ale spotykając się, poprzez debatę, dialog, czy wykorzystując prasę do prowadzenia dyskusji. Osobiście
bardzo wierzę w dialog jako mechanizm rozwiązywania napięć i budowania międzykulturowej wspólnoty.
Są jednak w naszym społeczeństwie i tacy, którzy przeciwdziałają realizacji projektu wielokulturowości. Jak sobie z tym
radzić? Jak reagować na tego typu sytuacje, które spotykamy i na scenie politycznej, i w codziennych zachowaniach?
Uczenie wielokulturowości jest zadaniem trudnym. Trzeba mieć świadomość barier, czy problemów, które możemy
napotkać. Nie można oczekiwać na przykład, że jeżeli potępimy napisy antyżydowskie, to one znikną. Potępienie, kara
zwykle powodują zahamowanie destrukcyjnego zachowania w danej chwili, ale jednocześnie mobilizację do nowych
działań, do rewanżu. To nie jest droga do budowania społeczeństwa wielokulturowego. Byłbym nawet za tym, żeby
taki napis wisiał przez jakiś czas, aby ludzie to zobaczyli, aby wytworzył się klimat nieakceptacji tego typu zachowań.
Jestem zdecydowanie za miękkim sposobem działania. Jak najmniej władzy, jak najmniej policji, jak najmniej sądów,
choć oczywiście są skrajne sytuacje, w których reakcja odpowiednich organów władzy jest konieczna. Przykładowo
sąd jest miejscem, gdzie rozstrzyga się prawnie, ale nie rozstrzyga się moralnie, społecznie, kulturowo. Mechanizmem
kontaktów międzyludzkich, funkcjonowania instytucji czy też ruchów społecznych jest natomiast dialog. Działania pod
hasłem „uczyć wielokulturowości” są złożone, ale przede wszystkim, aby były skuteczne, muszą być niepolityczne.
Czyli oddolne, obywatelskie?
Tak, oczywiście. Właśnie obywatelskie. Najgorsze, co można sobie wyobrazić, to liczyć, że jakoś to się rozejdzie po
kościach, że nie ma sprawy. W ten sposób będziemy tracić różnorodność kulturową tak, jak tracimy różnorodność
przyrodniczą, kiedy nie tworzymy dla niej obszarów chronionych oraz odpowiedniego klimatu społecznego. W takim
kraju jak Polska, gdzie jest świadomość istnienia jednej kultury dominującej, podtrzymanie innych kultur jest o wiele
trudniejsze chociażby dlatego, że dotyczy zbiorowości małych liczebnie, a więc mało potrzebnych. Tymczasem ich
wartość nie wynika z ilości, nie wynika z siły czy słabości, tylko z tego, co sobą reprezentują, z różnorodności, którą
tworzą i z tego, jak możemy ją wspólnie wykorzystać.

Spotkanie białostockich licealistów z Robertem Szuchtą poświęcone zagadnieniom antysemityzmu i Zagłady.
Fot. Anna Buchowska

Otwarty wykład Michała Bilewicza – na temat stosunku współczesnych Polaków do Żydów.
Fot. Anna Buchowska
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Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS została ustanowiona jako organizacja
pozarządowa uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze
społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe.
Głównym celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Uniwersytetu
w Białymstoku. Realizując statutowy cel, Fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie:
 organizacji wykładów, seminariów, konferencji, kursów i szkoleń,
 działalności doradczej, informacyjnej i reklamowej,
 wspierania i inicjowania współpracy zagranicznej,
 uczestnictwa w projektach międzynarodowych,
 wspierania projektów naukowych oraz inicjatyw studenckich.
Działania swe Fundacja ukierunkowuje na rozwój zasobów ludzkich, budowanie kapitału społecznego oraz
wykorzystanie przygranicznego położenia Uniwersytetu i miasta celem inicjowania transgranicznych projektów
partnerskich.
Podstawą działania Fundacji jest wolontarystyczne zaangażowanie. Fundacja, zapraszając do współpracy
studentów i absolwentów UwB, daje im możliwość zapoznania się z poszczególnymi etapami organizacji przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Tym samym staje się źródłem wiedzy i umiejętności niezbędnych
w działalności społecznej. Dodatkowo Fundacja umożliwia wolontariuszom uczestnictwo w szkoleniach dotyczących
zarządzania projektem, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektu, organizacji pracy w zespole itp.
Fundacja jest tzw. organizacją non-profit, czyli ustanowioną nie dla zysku. Jest instytucją wspierającą –
poszukującą zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności naukowej i studenckiej oraz docelowo – fundującą
pomoc stypendialną. Poszczególne projekty realizowane przez Fundację są współfinansowane z grantów publicznych,
programów zagranicznych, grantów od innych fundacji, darowizn od firm i osób prywatnych oraz dochodów z działalności
gospodarczej.
Obok „Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”, do najważniejszych projektów zrealizowanych przez
Fundację należą: „Europa obywateli – Europa ojczyzn. Międzynarodowe Spotkanie Studentów w Białymstoku”, „Supełek
– chronimy pamięć naszego miasteczka”, „Europejska Akademia Filmowa” i „Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego
mieszkańcy w oczach obcokrajowców”. Działania te finansowane były m.in. przez: Fundację im. S. Batorego, Fundację
im. L. Kronenberga, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta Miasta Białegostoku, Programy
„Młodzież” i „Młodzież w działaniu” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Zarówno działalność merytoryczna, jak i finansowa Fundacji jest jawna. Podlega kontroli Rady Fundacji oraz
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS zaprasza nauczycieli, klasy
szkolne, uczestników obozów i szkół letnich oraz inne zorganizowane grupy młodzieży i dorosłych do udziału
w zajęciach poświęconych tolerancji, wielokulturowości i lokalnej historii.
Organizujemy:
• prowadzone autorskimi metodami warsztaty edukacyjne, artystyczne, badawcze i kulinarne,
• zajęcia terenowe i wycieczki Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku oraz Szlakiem Wielu Kultur
Podlasia (Tykocin – Białystok – Supraśl – Krynki – Kruszyniany), a także w inne ciekawe miejsca w regionie,
• zajęcia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, specjaliści w swoich dziedzinach, stali współpracownicy Fundacji.
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