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1. Wstęp. 
 

Społeczeństwa europejskie są zróŜnicowane kulturowo. RóŜnice kulturowe występują 

zarówno pomiędzy państwami Europy, ale takŜe w granicach poszczególnych państw - 

pomiędzy regionami oraz pomiędzy mniejszościami narodowymi i etnicznymi. W dobie 

globalizacji, dla pokojowego współistnienia, ogromnego znaczenia nabiera umiejętność 

współŜycia uwzględniająca nie tylko odmienność kulturową poszczególnych państw i 

regionów Europy, ale takŜe społeczeństw Azji, Afryki i obu Ameryk.  

Europa, w tym Polska spotykają się i nadal będą się spotykać z problemami 

zróŜnicowania kulturowego. Problemy te wynikają przede wszystkim z niezrozumienia 

róŜnic i braku przyzwolenia na odmienność, z dąŜeń do podkreślania swej toŜsamości 

narodowej i religijnej oraz z utrzymywania się stereotypów w stosunku do „Innych”. Wielu 

polityków i badaczy wskazuje, iŜ koncepcja wielokulturowego społeczeństwa nadal nie 

uzyskuje pełnej akceptacji społecznej.1  

Na szczęście dla nas, Unia Europejska oraz poszczególne państwa europejskie, w tym 

Polska podejmują wiele inicjatyw na drodze budowania dialogu między kulturami, 

zwieńczeniem tych inicjatyw był rok 2008, który został ogłoszony przez Komisję 

Europejską Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Ale, czy podejmowane 

działania są wystarczające, czy trafiają do właściwego odbiorcy? – w niniejszej pracy 

postaram się odpowiedzieć na te oraz na szereg innych pytań związanych z budową dialogu 

między kulturami. 

 

 

2.   Dlaczego dialog jest dzisiaj potrzebny? – Diagnoza problemu. 
 
2.1. Co to jest dialog międzykulturowy? 
 
         Kultury poszczególnych kontynentów, państw, w tym Europy róŜnią się między sobą 

wzorami kulturowymi i osobowymi, odmiennym stosunkiem do władzy, odmienną tradycją i 

hierarchią wartości. Dlatego uwaŜam, Ŝe nie moŜemy zapominać o tych róŜnicach, gdy 

współcześnie na tak wielką skalę rozwija się migracja, nie tylko pomiędzy państwami 

europejskimi, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej, ale takŜe migracja przedstawicieli 

kultur z innych kontynentów do krajów europejskich. Te spotkania międzykulturowe róŜnych 
                                                 
1 P.P. Grzybowski „Edukacja europejska, od wielokulturowości ku międzykulturowości” wersja elektroniczna,  
  Bydgoszcz 2005 
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wzorów kulturowych stwarzają problem wywaŜenia proporcji pomiędzy tym, Ŝe jesteśmy 

członkami wspólnoty kulturowej, z którą się utoŜsamiamy, a akceptacją faktu, Ŝe w świecie 

występują róŜne kultury, róŜne hierarchie wartości oraz zasady postępowania.  

  Obecnie, co raz częściej mówi się o społeczeństwach wielokulturowych, o 

wielokulturowości. Co to oznacza?  

 

Wielokulturowo ść2 - jest to sytuacja współistnienia w określonej przestrzeni społecznej grup 

reprezentujących róŜne tradycje kulturowe. Od wieków istniały formy wymiany 

międzykulturowej i wzajemnego uczenia się od siebie, w dobie globalnego obiegu idei 

przekazów kulturowych procesy te podlegają intensyfikacji. Niemiecki filozof -Wolfgang 

Welsch przekształcił koncepcję wielokulturowości w koncepcję transkulturowości. 

Transkulturowy charakter społeczności wielokulturowych sprzyja intensyfikacji i pogłębianiu 

dialogu międzykulturowego. 

 

Termin dialog wywodzi się z języka greckiego - dialogos, dialegein  i oznacza rozmowę 

osób. Dialog między kulturami moŜna, więc, moim zdaniem, zdefiniować jako formę 

komunikacji, w której uczestniczą ludzie odmiennych kultur, o odmiennym historycznym 

doświadczeniu i zróŜnicowanych wzorach kulturowych. Chcąc poznać zdanie osób 

realizujących dialog międzykulturowy w praktyce, poprosiłam o opinię na ten temat Panią 

Marzenę Kapuścińską - Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. 

Pani Marzena Kapuścińska w przeprowadzonym z nią wywiadzie wskazuje, Ŝe  „dialog … 

wymaga swobody i umiejętności wyraŜania własnych poglądów, a takŜe chęci i umiejętności 

słuchania innych ludzi3. 

 

Dialog międzykulturowy  moŜe być niezwykle cennym źródłem wiedzy o wartościach i 

konwencjach akceptowanych przez reprezentantów innych kultur, ale i o sobie samym i 

własnej tradycji kulturowej. Dialog nie polega na tym, aby przekonać do swoich racji, ale by 

za sprawą innej perspektywy, zrozumieć bądź dostrzec to, co naszemu rozumieniu bądź 

postrzeganiu wcześniej się wymykało lub, co dotychczas pojmowaliśmy inaczej4. Udany 

dialog prowadzi do uświadomienia sobie miejsc i przyczyn rozbieŜności, a nie do 

wytworzenia przewagi jednej ze stron. Świadomość róŜnic wraz z akceptacją odmienności 

                                                 
2 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 - www.dialog2008.pl 
3 Wywiad z M. Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku „Jak we 
współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
4 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 - www.dialog2008.pl 
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moŜe skutkować wytworzeniem bardziej refleksyjnego stosunku do własnej kultury oraz 

przewartościowaniem wielu jej obszarów.  

 

Do refleksji nad dialogiem między róŜnymi kulturami i tradycjami narodowymi 

szczególnie zachęcał nas Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2001 

roku5. PapieŜ zwracał uwagę na to, iŜ przez kulturę człowiek wyraŜa w pełni samego siebie i 

swoją historię, według słów PapieŜa bycie człowiekiem oznacza Ŝyć w określonej kulturze. 

Ojciec Święty podkreślał istnienie róŜnorodności kultur, w przeszłości róŜnice kulturowe i 

religijne były źródłem nieporozumień między narodami oraz przyczyną konfliktów i wojen. 

Skutecznym środkiem zaradczym, który nie dopuszczałby do tego, aby poczucie 

przynaleŜności kulturowej prowadziło do zamknięcia się na innych i do konfliktów jest, 

zdaniem Jana Pawła II obiektywna wiedza o innych kulturach, którą moŜna osiągnąć dzięki 

takim procesom jak dialog i budowanie wspólnoty. „Dialog pozwala dostrzec, Ŝe 

róŜnorodność jest bogactwem, i skłania umysły ludzi do wzajemnej akceptacji, prowadzącej 

do autentycznej współpracy”6. PapieŜ wskazywał, iŜ dialog jest znakomitym narzędziem 

budowania cywilizacji miłości i pokoju, na którym winno się wzorować Ŝycie kulturalne, 

społeczne i  polityczne naszej epoki.  

Autentyczny dialog między kulturami nie tylko kształtuje postawę wzajemnego 

szacunku, ale niewątpliwie pogłębia teŜ wraŜliwość na wartość Ŝycia, a pokój nie jest 

moŜliwy, jeŜeli nie chroni się fundamentalnego dobra, jakim jest Ŝycie ludzkie. Zgadzam się, 

ze słowami Ojca Świętego i uwaŜam, Ŝe dialog między kulturami ma budować cywilizację 

miłości i zmierzać do przezwycięŜenia wszelkich egoistycznych postaw etnocentrycznych, 

tak, aby moŜna było łączyć przywiązanie do własnej toŜsamości ze zrozumieniem innych oraz 

z poszanowaniem odmienności. Ludziom naleŜy wpajać świadomość własnych korzeni i 

wskazywać punkty odniesienia, które pozwolą im określić swoje miejsce w świecie. Zarazem 

jednak naleŜy kształtować postawę szacunku wobec innych kultur.  

Poznawanie innych kultur - zdaniem PapieŜa - pozwala lepiej uświadomić sobie 

wartości i ograniczenia własnej kultury, a zarazem ujawnia istnienie wspólnego dziedzictwa 

całego rodzaju ludzkiego. Dialog miedzy kulturami przyczynia się do „budowy świata 

bardziej solidarnego i pokojowego i sprzyja rozkrzewianiu integralnego humanizmu, 

otwartego na wymiar etyczny i religijny, który potrafi dostrzec, jak istotne znaczenie ma 

                                                 
5 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r. 
6 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r. 
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znajomość i poszanowanie kultur i wartości duchowych róŜnych cywilizacji”7. Dla nas 

młodych ludzi Jan Paweł II jest wielkim autorytetem moralnym. Dlatego jego słowa o 

znaczeniu dialogu miedzy kulturami w XXI wieku szczególnie do nas trafiają. 

 
  Kultury narodowe i etniczne występujące w Europie wyrosły na wspólnym podłoŜu 

chrześcijaństwa i wspólnej tradycji grecko - rzymskiej, a więc w obrębie cywilizacji w miarę 

jednorodnej. Ten układ czynników powoduje, Ŝe dialog między tymi kulturami moŜe stać się 

spotkaniem ludzi kultur o podobnych wzorach kulturowych i podobnej symbolice 

kardynalnej. 

 Obecnie na kontynencie europejskim mieszka 712 mln. ludzi w 47 państwach. Europę 

zamieszkuje około 70-80 grup etnicznych i narodów, których świadomość toŜsamości 

etnicznej ukształtowała się w Europie, na terenie obecnie przez te grupy zamieszkiwanym. 

Struktura narodowościowa państw europejskich jest zróŜnicowana. Udział procentowy 

obcokrajowców w ogólnej populacji poszczególnych państw europejskich wynosi od 30% w 

Luksemburgu, poprzez 3,5% w Wielkiej Brytanii, po 2% we Włoszech czy Finlandii8. W 

krajach Unii Europejskiej Ŝyje około 380 mln. mieszkańców, w tym około 20 mln. 

cudzoziemców. WaŜny czynnik przyrostu naturalnego poszczególnych krajów Unii 

Europejskiej stanowią imigranci, najwięcej imigrantów przybywa we Włoszech, Wielkiej 

Brytanii i Niemczech. W krajach Europy występują róŜnego typu mniejszości. Są to z jednej 

strony Romowie stanowiący społeczność niezwiązaną z Ŝadnym krajem pochodzenia, z 

drugiej strony Baskowie – mniejszość narodowa o silnych tendencjach separatystycznych. 

Wśród najnowszej fali imigrantów przewaŜają Polacy, Rosjanie, Czesi oraz imigranci z 

krajów Ameryki Południowej.  

 

Tak duŜe zróŜnicowanie narodowościowe i kulturowe społeczeństw europejskich 

wywołuje szereg napięć i konfliktów. Do przyczyn tych konfliktów na gruncie kulturowym 

naleŜą przede wszystkim problemy9 związane z: 

� prawem mniejszości narodowych i etnicznych do wyraŜania własnej toŜsamości 

� pamięcią historyczną dotyczącą zwłaszcza przekazywania zafałszowanej i w sposób 

tendencyjny przekazywanej wiedzy na temat historii danego narodu czy grupy etnicznej 

                                                 
7 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r. 
8 Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny, 2004 
9 „ToŜsamość Starego Kontynentu I Przyszłość Projektu Europejskiego” – praca zbiorowa pod redakcją Doroty  
  Pietrzyk-Reeves, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007 r. 
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� nietolerancją religijno - światopoglądową – brak woli poszanowania innowierców 

� działalnością i popularnością partii prezentujących ideologie nacjonalistyczne 

� edukacją - niewłaściwe przekazywanie wiedzy o dorobku cywilizacyjnym i kulturowym 

innych społeczeństw 

Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny problem, który szczególnie 

nasila się w czasach kryzysu gospodarczego. W dobie złej koniunktury gospodarczej, 

wówczas, gdy rośnie bezrobocie, obniŜa się poziom Ŝycia, pojawia się tendencja do 

obciąŜania winą Innych/Obcych. Rośnie wówczas niechęć do środowisk mniejszościowych, 

zwłaszcza imigrantów, z takimi właśnie postawami zaczynamy mieć do czynienia obecnie. 

 

Jedynym sposobem przeciwdziałania tym konfliktom i zagroŜeniom jest podejmowanie 

dialogu między narodami zamieszkującymi Europę. Państwa europejskie mają długą tradycję 

w realizacji działań w ramach dialogu międzykulturowego. W Europie dialog ten jest 

prowadzony na poziomie europejskim, pomiędzy poszczególnymi państwami oraz w ramach 

jednego państwa. Obecnie Unia Europejska „stawia na dialog, jako najbardziej efektywną 

formę trwałej komunikacji, wzajemnego poznawania i akceptowania róŜnić i odmienności” 10. 

Ma on wiele wymiarów przestrzennych, duchowych i materialnych. Na początku lat 70 

Wspólnota Europejska uznała, iŜ polityka kulturalna odgrywa waŜną role w procesach 

integracyjnych. Na poziomie europejskim za dialog międzykulturowy odpowiadają Unia 

Europejska i Rada Europy. Celem polityki kulturalnej Wspólnoty Europejskiej oraz Rady 

Europy jest podniesienie znajomości kultur i historii narodów Europy, rozwój kultury przy 

zachowaniu wielości tradycji i podkreśleniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, wspieranie 

wspólnej toŜsamości, wielokulturowy i demokratyczny proces edukacji. Cele te maja swoje 

umocowanie prawne we właściwych dokumentach, tj. w Traktacie z Maastricht (art.128, 151) 

i Statucie Rady Europy (preambuła i art. 1)11. Zwieńczeniem działań państw europejskich 

było ogłoszenie 2008 roku Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego oraz przyjęcie 

podczas posiedzenia Rady Europy w 2008 r. przez Ministrów Spraw Zagranicznych 47 

krajów członkowskich Rady Białej Księgi Dialogu Międzykulturowego. Księga ta zawiera 

propozycje upowszechniania idei dialogu międzykulturowego, poszanowania i wzajemnego 

zrozumienia bazującego na wartościach, którymi kieruje się Rada Europy. 

 

                                                 
10 Wywiad z M. Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku „Jak we 
współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
11 W.Weidenfeld-W.Wessels – Europa od A do Z Podręcznik Integracji Europejskiej, Gliwice 2002 



  8 

Moim zdaniem, istotnym elementem podejmowania działań słuŜących umacnianiu 

dialogu między kulturami jest stworzenie moŜliwości finansowania tych działań. Takie 

moŜliwości wynikają obecnie z przyjętego przez Unię Europejską „Programu Kultura 2007-

2013”12 Celem ogólnym Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla 

Europejczyków opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym. Jednym z trzech priorytetów 

jest „Wspieranie dialogu międzykulturowego”. 

 

 

2.2. Tradycje dialogu kulturowego w Polsce. 
  
ZróŜnicowanie narodowe i etniczne Polski 

Przed II wojną światową Polska była krajem wieloetnicznym, mniejszości narodowe 

stanowiły 30% społeczeństwa. Obecnie mniejszości stanowią od 2 do 4 % polskiego 

społeczeństwa13. W 2002 r. narodowość polską deklarowało 96,7% mieszkańców kraju. 

Systematycznie wzrasta  takŜe liczba cudzoziemców napływających do Polski, są to głównie 

obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wietnamu i Armenii. Nie będę podawała liczebności 

poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, poniewaŜ 

odnalezione przez mnie dane własne organizacji reprezentujących środowiska mniejszości 

odbiegają od danych urzędowych, m.in. z Narodowego Spisu Powszechnego 

przeprowadzonego w 2002 r.  

W Polsce zamieszkuje 9 mniejszości narodowych oraz 4 mniejszości etniczne14 - ta ilość i 

róŜnorodność mniejszości mocno mnie zdziwiła. Nie sądziłam, Ŝe w moim kraju mieszka tak 

wiele innych narodów, szkoda, Ŝe mamy z nimi tak niewielkie kontakt by. Są to: 

 

Białorusini   

Zamieszkują południowo-wschodnie tereny województwa podlaskiego, w 12 gminach 

przedstawiciele mniejszości białoruskiej stanowią ponad 20 % mieszkańców, w tym w 4 

ponad 50 %. W roku szkolnym 2005/2006 języka białoruskiego uczyło się ponad 3,5 tyś 

uczniów w 40 placówkach oświatowych. Zdecydowana większość naleŜy do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

 

                                                 
12 „Program Kultura 2007-2013” - redakcja Monika Czerska, Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego  
    Punkt Kontaktowy ds. Kultury 2007 r. 
13 Narodowa Strategia Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego www.dialog2008.pl  
14 Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji  www.mswia.gov.pl  
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Czesi      

PrzynaleŜność do tej mniejszości narodowej deklaruje kilkuset obywateli polskich, z 

województw: łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Najwięcej mieszka 

w Zelowie (powiat bełchatowski, województwo łódzkie). Są ewangelikami. 

 

Litwini    

Mieszkają na północnych terenach województwa podlaskiego oraz w niewielkich 

ilościach w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. 

Największe skupisko mieszkają na terenie powiatu sejneńskiego w województwie 

podlaskim. W roku szkolnym 2005/2006 języka litewskiego uczyło się blisko 700 

uczniów w 17 placówkach oświatowych. Zdecydowana większość przedstawicieli 

mniejszości to katolicy. 

 

Niemcy  

Najliczniejsza mniejszość narodowa, mieszkająca głównie w województwach: opolskim, 

śląskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i  zachodniopomorskim. 

Największe skupiska znajdują się w centralnych i wschodnich powiatach województwa 

opolskiego oraz w zachodnich powiatach województwa śląskiego. W roku szkolnym 

2005/2006 języka niemieckiego uczyło się ponad 35,0 tyś. uczniów w 350 placówkach 

oświatowych. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są w większości katolikami, 

nieliczni deklarują przynaleŜność do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 

 

Ormianie  

Mniejszość narodowa mało liczebna, największe skupiska znajdują się w Warszawie, 

Poznaniu i Krakowie. WaŜnym centrum kulturalnym mniejszości ormiańskiej są teŜ 

Gliwice. Są przewaŜnie katolikami obrządku ormiańskiego lub łacińskiego 

 

Rosjanie   

Mieszkają na terenie całej Polski. W większości naleŜą do Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego. Ponadto w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 

mieszkają staroobrzędowcy. Grupa ta, jako grupa wyznaniowa, powstała w drugiej 

połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Pod koniec 

XVIII wieku staroobrzędowcy osiedlili się na obecnych terenach Polski (Suwalszczyzna i 

Mazury).  
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Słowacy  

Zamieszkują tereny Spiszu i Orawy, największe skupiska to gminy: Nowy Targ, Łapsze 

NiŜne i Jabłonka powiatu nowotarskiego oraz Bukowina Tatrzańska powiatu 

tatrzańskiego. Słowacy są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego. 

 

Ukrai ńcy   

W wyniku przeprowadzonej w 1947 r. akcji "Wisła" niemal cała ludność ukraińska 

zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski, została przesiedlona na tereny 

Polski północnej i zachodniej. W efekcie największe skupiska mniejszości ukraińskiej 

znajdują się obecnie na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i 

zachodniopomorskiego. W roku szkolnym 2005/2006 języka ukraińskiego uczyło się 

ponad 2,7 tyś uczniów w 162 placówkach oświatowych. W większości naleŜą do Kościoła 

Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego. 

 

śydzi   

Mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w duŜych miastach. Z ok. 3,5 miliona 

polskich śydów II wojnę światową przeŜyło ok. 300 tys. W okresie PRL-u w kilku falach 

emigracyjnych wyjechała większość polskich śydów. Po roku 1989 nastąpiło odrodzenie 

Ŝycia Ŝydowskiego w Polsce. Powstały nowe organizacje działające na rzecz rozwoju 

Ŝycia społeczności Ŝydowskiej w Polsce. W roku szkolnym 2005/2006 języka 

hebrajskiego uczyło się kilkadziesiąt uczniów w 2 placówkach oświatowych. śydzi to 

wyznawcy religii mojŜeszowej.  

 

Mniejszości etniczne 

Łemkowie  

Zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Na 

tereny obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 

1947 r. w wyniku akcji „Wisła”. Część Łemków podkreśla swoją przynaleŜność do 

narodu ukraińskiego, inni deklarują, Ŝe z narodem tym nie mają związków. W 

zdecydowanej większości naleŜą do Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-

Ukraińskiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

Podczas wakacji w Beskidach nigdy nie spotkałam przedstawicieli tej grupy etnicznej, a 

moŜe ich spotkałam i tylko nie wiedziałam o tym, Ŝe są to Łemkami. 
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Romowie  

Mieszkają na terenie całej Polski, naleŜą do czterech grup etnicznych. Obecnie Romowie 

mieszkają głównie w miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, 

Mielcu i Puławach oraz wielu mniejszych ośrodkach miejskich. Romowie w Polsce to w 

zdecydowanej większości członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego. 

 

Tatarzy   

Zamieszkują przede wszystkim rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie oraz miasta: 

Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką i Gdańsk. Tatarzy w Polsce zatracili znajomość 

swojego ojczystego języka, pozostali natomiast wierni religii muzułmańskiej.  

 

Karaimi   

Najmniej liczna mniejszość etniczna w Polsce. Mieszkają w Warszawie i jej okolicach, 

we Wrocławiu oraz w Trójmieście. Na obecne tereny Polski, Karaimi przesiedlili się po II 

wojnie światowej w wyniku repatriacji ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Karaimi 

zatracili znajomość ojczystego języka, wyróŜnia ich natomiast religia karaimska, 

wywodząca się z judaizmu.  

Nie wiedziałam, Ŝe w Polsce Ŝyje taka grupa etniczna. 

Odrębne grupy stanowią Ślązacy mieszkający w Polsce i Czechach oraz Kaszubi 

mieszkający na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Słowińskim.  

 

Polska wypada korzystnie na tle innych krajów Europy, jeśli chodzi o dostęp 

mniejszości narodowych do edukacji i nauczania religii. Imigranci w Polsce mogą uczęszczać 

do szkół i otrzymywać takie samo wykształcenie, jak dzieci polskie, mają prawo do nauki w 

swoim ojczystym języku lub do dodatkowej nauki swojego języka, historii, geografii i 

kultury, a kościoły i związki wyznaniowe mogą nauczać religii w przedszkolach i szkołach 

publicznych15. 

 

  Niestety, uwaŜam, Ŝe w Polsce jest duŜo gorzej, jeśli chodzi o tolerancję naszego 

społeczeństwa w stosunku do kultur innych narodowości i grup etnicznych. Jak wiemy z 

historii, Polska w XVI wieku słynęła w Europie z wolności wyznania i równouprawnienia 

                                                 
15 „Rasizm i ksenofobia w państwach Unii Europejskiej tendencje, kierunki rozwoju oraz dobre praktyki” 
    Raport  roczny 2003/2004. Część 2. 
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róŜnowierców, w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów nasz kraj stanowił najbardziej 

tolerancyjną narodowość w całej Europie. Niestety później uległo to zmianie. Nawet obecnie 

spotykamy grupy charakteryzujące się nietolerancją i pogardliwością dla innych narodowości. 

Na pewno kaŜdy z nas spotkał się z sytuacją, gdy na ulicy małe dzieci wskazywały palcem na 

ciemnoskórego człowieka, a starsze Panie odwracały się i skupiały swój wzrok na tej osobie, 

jak gdyby pojawiła się ona z kosmosu. Najgorszą jednak grupę stanowią osiłki o łysych 

głowach o poglądach rasistowskich.  

 

Moim zdaniem, odrębnym problemem w naszym kraju jest zróŜnicowanie etniczne 

występujące pomiędzy regionami. Pomimo wielu podobieństw, historia poszczególnych 

regionów w Polsce była róŜna, począwszy od rozbicia dzielnicowego, poprzez rozbiory, II 

Wojnę Światową, aŜ po czasy PRL-u. W obecnych czasach następuje niestety standaryzacja 

kultury, która bardziej opiera się na kulturze komercyjnej i masowej.  JednakŜe, uwaŜam, Ŝe 

powinniśmy dąŜyć do zachowywania odrębności kulturowej poszczególnych regionów i grup 

narodowościowych – w tej róŜnorodności tkwi przecieŜ całe piękno. Ponadto musimy 

walczyć ze stereotypami nienawiści do innych grup etnicznych, takimi jak na przykład obraz 

Ślązaka, który nie lubi ludzi z poza swojego regionu i pogardliwie nazywa ich Gorolami. 

Sama pamiętam, jak mój pradziadek twierdził, Ŝe Krakowianie zawsze będą przeciwko 

Warszawiakom. Przykładem mogą być takŜe Romowie, którym szczególnie trudno jest 

zasymilować się do naszych norm współŜycia społecznego16. Mama nie raz opowiadała mi, 

Ŝe pamięta, jak ulicami Płocka ciągnęły cygańskie tabory, oczywiście są to historie sprzed 

kilkudziesięciu lat. W zwalczaniu stereotypów powinniśmy posługiwać się dialogiem oraz 

chęcią poznanie innych kultur etnicznych i regionalnych.  

 

Potrzebę dialogu wielokulturowego realizuje się w Polsce juŜ od wielu lat. Ideę 

dialogu odnajdujemy szczególnie w myślach filozoficznych księdza Józefa Tischnera, którego 

przesłanie „Dialog to budowanie wzajemności” 17 stało się mottem przewodnim 

Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce. I znowu odwołam się do swojej 

mamy, dla której poglądy księdza Tischnera są szczególnie bliskie. 

 

                                                 
16 P.P. Grzybowski „Edukacja europejska, od wielokulturowości ku międzykulturowości” wersja elektroniczna,  
    Bydgoszcz 2005 
17 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 www.dialog2008.pl 
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W Polsce działa szereg instytucji i organizacji pozarządowych, które podejmują 

działania w dziedzinie dialogu międzykulturowego, do szczególnie aktywnych naleŜą: 

� Fundacja Pogranicze18. Celem działalności Fundacji jest budowaniu mostów pomiędzy 

ludźmi róŜnych religii, narodowości i kultur oraz kształcenie nowej formacji obywateli 

społeczeństw Europy Środkowowschodniej, którzy z jednej strony odzyskują miejsce 

swego zamieszkania, swoją "małą ojczyznę", której są gospodarzami i z którą w pełni 

mogą się utoŜsamić, a z drugiej strony są twórcami społeczeństwa otwartego, 

szanującego inność.  

� Fundacja „Krzy Ŝowa” dla Porozumienia Europejskiego19. Celem Fundacji jest 

stwarzanie warunków sprzyjających komunikacji i zrozumieniu na poziomie lokalnym i 

międzykulturowym, a w szerszym kontekście rozwijanie porozumienia europejskiego 

między róŜnymi społecznościami w duchu pokojowej współpracy.  

� Stowarzyszenie Inicjatyw NiezaleŜnych „Mikuszewo” 20.  NajwaŜniejszym celem 

Stowarzyszenia  jest przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, szowinizmu oraz 

dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej oraz wynikających z innych przesłanek, 

popularyzacja idei społeczeństwa wielokulturowego, przełamywanie uprzedzeń i 

stereotypów w kontaktach międzynarodowych młodzieŜy.  

� Fundacja Forum Dialogu Między Narodami21 zajmuje się działalnością na rzecz 

zbliŜenia pomiędzy Polakami a śydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i 

ksenofobii, a takŜe edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez 

seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieŜy i 

środowisk opiniotwórczych. 

� Fundacja Kultury Chrze ścijańskiej ZNAK 22 została załoŜona jako narzędzie 

międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej, zwłaszcza 

w zakresie współpracy z przedstawicielami kultury hebrajskiej 

� Fundacja Inna Przestrzeń23 działa na rzecz demokracji, praw człowieka, 

wielokulturowości i tolerancji, stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla 

wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia 

                                                 
18 Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl   
19 Fundacja „KrzyŜowa” dla Porozumienia Europejskiego http://krzyzowa.org.pl/   
20 Stowarzyszenia Inicjatyw NiezaleŜnych „Mikuszewo” www.mikuszewo.pl 
21 Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl 
22 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK http://www.fundacja.znak.org.pl   
23 Fundacja Inna Przestrzeń http://www.przestrzen.art.pl/ 
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kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i 

w róŜnych regionach świata. 

� Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej24 - jest instytucją oświatową i 

organizacją pozarządową, której misją jest poprawa jakości systemu edukacji w Polsce i 

upowszechnianie wiedzy obywatelskiej.  

� Narodowe Centrum Kultury 25 instytucja realizująca wiele projektów na rzecz 

współpracy pomiędzy róŜnymi kulturami 

 

 

2.4. Tradycje dialogu międzykulturowego w Płocku. 
 

W Płocku zaledwie 0,24% mieszkańców deklarowało narodowość niepolską, a 0,7% 

deklarowało, iŜ w domu posługuje się językiem polskim i niepolskim lub tylko niepolskim26. 

UwaŜam, Ŝe szkoda, Ŝe my młodzi mieszkańcy mego miasta posiadamy tak małe moŜliwości 

obcowania i poznawania innych kultur. Nawet śladów kultury Ŝydowskiej jest w Płocku 

bardzo mało. A pamiętam z wycieczek z rodzicami do Krakowa pękną odnowiona dzielnice 

na Kazimierzu. Rodzice opowiadają mi, Ŝe kilkanaście lat wstecz Kazimierz był  smutną 

zniszczoną dzielnica Krakowa. 

MoŜe dzięki temu, Ŝe mieszkańców miasta reprezentujących inne kultury jest tak niewielu, to 

faktycznie w Płocku jest realizowanych wiele róŜnych działań na rzecz propagowania ich 

kultury i historii. 

 

Romowie 

W Płocku Ŝyje 60 romskich rodzin – ponad 200 osób, rodziny romskie są wielopokoleniowe. 

Poziom wykształcenia Romów jest znacznie niŜszy w porównaniu do innych narodowości. 

Wśród starszego pokolenia często zdarzają są przypadki analfabetyzmu. Dorośli nie 

przywiązują specjalnej uwagi do edukacji swych dzieci, a wiele Romek nadal wychodzi za 

mąŜ w bardzo młodym wieku i na edukację w ich Ŝyciu nie ma juŜ miejsca. Dzieci nie bardzo 

chcą chodzić do szkoły, bo mają kłopoty w kontaktach z rówieśnikami, co z kolei 

spowodowane jest słabą znajomością języka polskiego. I w ten sposób izolacja pogłębia się. 

Utrzymuje się niska pozycja społeczna większości Romów, trudne warunki bytowania, 

                                                 
24 Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl   
25 Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl 
26 GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002 
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przypadki agresji,  brak perspektyw. W przełamywaniu stereotypów nie pomaga silnie 

kultywowana tradycja romska; zbiorowość ta ma charakter wybitnie patriarchalny.  

 

Działania na rzecz asymilacji społeczności romskiej 

� Aktywnie działające Stowarzyszenie Romów, które prowadzi bogata działalność 

kulturalną oraz charytatywna na rzecz swojej społeczności 

� Działa Zespół „Romen” 

�  „Cygańska noc” – koncert jest realizowany w Płocku od 5 lat  i cieszy się co raz większą 

popularnością w  Polsce i poza jej granicami 

� Spotkania na temat sytuacji Romów w Polsce, min. II Forum Romskie nt. toŜsamości 

społeczności romskiej  

� Wydanie kalendarza na 2009 rok przedstawiającego świat społeczności romskiej 

� Pomoc finansowa dla społeczności romskiej prowadzona głównie przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Płocku. Pomoc ta polega przede wszystkim na finansowaniu 

dzieciom romskim pobytu w przedszkolach, na zakupie podręczników szkolnych oraz 

wsparciu kształcenia w ognisku muzycznym.  

 

Działania podejmowane na rzecz poznania kultury Ŝydowskiej i prowadzenia dialogu 

międzykulturowego 

� Realizacja projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Grupa ponad 

czterdziestu osób z Aszkelon (Izrael) spotkała się z uczniami III Liceum 

Ogólnokształcącego w Płocku. Projekt spotkał się z duŜym zainteresowaniem młodzieŜy z 

innych płockich szkół 

� "Zaginiony sąsiad - losy rodzin Ŝydowskich" - odkrywanie zaginionego Ŝydowskiego 

sąsiada - projekt o losach śydów z Płocka, pod patronatem Instytutu Jad wa-szem, 

zrealizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich 

� Działalność Stowarzyszenie "Synagoga Płocka". stowarzyszenie powstało głównie w celu 

odbudowy starej synagogi mieszczącej się w byłej dzielnicy Ŝydowskiej Płocka. 

Członkowie stowarzyszenia realizują takŜe inne działania. Podjęli inicjatywę 

upamiętnienia starego cmentarza Ŝydowskiego mieszczącego się obecnie na terenie 

Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku, zajęli się porządkowaniem innego 

starego cmentarza Ŝydowskiego, pozyskują środki finansowe na swoją działalność, w tym 

zwłaszcza na odbudowę boŜnicy płockiej.       
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� Dni Kultury śydowskiej - spotkania, pokazy filmów, dyskusje, warsztaty i koncert 

charytatywny na rzecz odbudowy boŜnicy 

 
UwaŜam, Ŝe dla  dialogu między kulturami bardzo istotne są działania podejmowane w 

ramach współpracy między miastami partnerskim. Płock posiada 10 miast partnerskich27 

 

AUXERRE – Francja 

Współpraca w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności 

samorządowej. We współpracy uczestniczyła młodzieŜ LO im. Jagiełły i Lycee de La Brosse. 

Płock uczestniczy w cyklicznych targach regionalnych w Auxerrexpo.  

 

BIELCE – Mołdawia 

W ramach współpracy w Płocku gościli przedstawiciele polonii mołdawskiej, a w Bielcach 

koncertował zespół „Dzieci Płocka”. Jesienią 2002 roku na dwutygodniowej praktyce w 

szpitalu miejskim w Płocku przebywały dwie lekarki z Bielc.  

 

DARMSTADT - Niemcy  

Współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach, najszerzej w dziedzinie kultury i sportu. 

Współpracują ze sobą szkoły: L.O. im Wł. Jagiełły i Bertold-Brecht-Schule, L.O. im. ST. 

Małachowskiego i Ludwig-Georgs-Gymnasium, III L.O. i Edith-Stein-Schule, Zespół Szkół 

Budowlanych nr 1 i Peter-Behrens-Schule. Uczniowie szkoły muzycznej w Płocku regularnie 

koncertują w Europejskiej Orkiestrze MłodzieŜowej organizowanej przez Darmstadt. 

Szczególnym przykładem współpracy jest otwarty w 1996 r. Dom Darmstadt w Płocku. 

 

FORLI – Włochy  

We współpracy uczestniczą płoccy sportowcy. W wymianie młodzieŜy bierze udział LO im. 

Władysława Jagiełły i liceum Liceo Scientifico z Forli. Przedstawiciele Płocka biorą udział w 

konferencjach organizowanych przez Forli w ramach programów unijnych np. "Równość 

partnerska - partnerstwo dla równości", "Ojcowie i ojcostwo", "Młodzi pomiędzy przeszłością 

a przyszłością". Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku brała udział w Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki - Europa poprzez Muzykę. 

 

                                                 
27 Urząd Miasta Płocka www.ump.pl 
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 FORT WAYNE - Stany Zjednoczone Ameryki 

Współpraca rozwija się przede wszystkim w zakresie kultury i oświaty. Co roku, na Festiwalu 

Trzech Rzek Zespół Pieśni i Tańca "Wisła" reprezentuje Płock. Płoccy licealiści korzystają z 

prywatnego stypendium Chapman Scholarship Fund. Deklaracje o współpracy podpisały LO 

im. St. Małachowskiego i Bishop Dwenger High School, LO im. Wł. Jagiełły i Canterbury 

High School.  Płoccy uczniowie  uczestniczyli w Konkursie dla Młodych Talentów. 

 

LOZNICA - Serbia 

Rozwija się współpraca kulturalna – zespoły z Loznicy uczestniczą w Pikniku Europejskim 

oraz w warsztatach teatralnych „Pogranicza”. Kucharze z Loznicy często prezentują w Płocku 

kuchnię serbską. W Loznicy gościł zespół Wisła, chór Małachowianki Minstrel i Kameralny 

oraz płoccy dziennikarze.  

 

MOśEJKI  - Litwa 

Współpraca obejmuje przede wszystkim instytucje kulturalne, sportowe i oraz wymianę 

pomiędzy jednostkami policji, straŜy poŜarnej i słuŜby zdrowia. W MoŜejkach koncertowali 

m.in. zespół „Dzieci Płocka”, Płocka Kapela Podwórkowa, orkiestra dęta, akordeoniści ze 

szkoły muzycznej.  

 

MYTISZCZI  - Rosja 

Współpraca koncentruje  się na wymianie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty i działalności 

samorządowej. Płoccy licealiści i studenci mają moŜliwość corocznego uczestnictwa w 

Międzynarodowym Obozie MłodzieŜowym. Sportowcy z Mytiszczi przejeŜdŜają do Płocka 

na Międzynarodowy Festiwal Judo.  

 

THURROCK  –Wielka Brytania 

Współpraca miast rozwija się na wielu płaszczyznach, od kulturalnej po biznesową. Rozwija 

się takŜe współpraca między szkołami, za przykład posłuŜyć moŜe kooperacja teatrów takich 

jak  Integracyjny Teatr LO im St. Małachowskiego „Antonówka.  

 

NOWOPOŁOCK – Białoru ś 

Na znak protestu przeciwko nie respektowaniu praw człowieka na Białorusi prezydent Płocka 

zdecydował o zawieszeniu porozumienia o współpracy partnerskiej z Nowopołockiem.  
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2.5. Analiza wyników własnych badań ankietowych. 
 

W celu zbadania poziomu tolerancji moich rówieśników w stosunku do przedstawicieli 

innych kultur i narodowości przeprowadziłam badanie ankietowe. Badanie umoŜliwiło mi 

takŜe poznanie ich opinii na temat róŜnych działań podejmowanych w celu budowy dialogu 

między kulturami. Opinie moich kolegów miały decydujący wpływ na wypracowanie 

propozycji rozwiązania problemu postawionego w niniejszej pracy.   

Ankietę przeprowadziłam z uczniami III klasy gimnazjum oraz I klasy liceum 

ogólnokształcącego z płockich szkół – badaniem objęłam 21 osób. Ankieta składa się z 

dwóch części. Część I zawiera pytania pozwalające ocenić poziom tolerancji w stosunku do 

przedstawicieli innych kultur, w skonstruowaniu tej części ankiety wykorzystałam tzw. skalę 

dystansu społecznego Bogardusa28. Część II zawiera pytania pozwalające ocenić 

dotychczasowe doświadczenia oraz preferencje uczniów odnośnie sposobów prowadzenia 

dialogu międzykulturowego. 

 

Podsumowując wyniki badań mogę stwierdzić, Ŝe płocka młodzieŜ jest tolerancyjna w 

stosunku do kolegów innych narodowości i kultur. Świadczą o tym odpowiedzi udzielane na 

poszczególne pytania zawarte w ankiecie. 

 

Na pytanie: „Czy akceptujesz inne kultury, zwyczaje, obrzędy?”  - 81% ankietowanych 

udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a tylko 19% nie miało na ten temat zdania (Rys.1.). Nikt 

nie udzielił odpowiedzi przeczącej – oznacza to, Ŝe badana młodzieŜ nie jest przeciwna innym 

kulturą, Ŝe je akceptuje. Dla mnie oznacza to, Ŝe w moim mieście moŜna podejmować wiele 

róŜnych przedsięwzięć na rzecz dialogu między kulturami 

 

              

Rys.1.  Czy akceptujesz inne kultury, zwyczaje, obr zędy?

81%

0%

19%

Tak

Nie

Nie mam zdania

 
 

                                                 
28 Robert Szwed  „Społeczne i Przestrzenne Uwarunkowania Dystansu Etnicznego” StatSoft Polska, 2004 
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Na pytanie: „Czy zaprzyjaźniłbyś się z mieszkańcem Konga?”,  Kongo jest symbolem 

innej, całkowicie  odmiennej od naszej kultury – aŜ 90% ankietowanych udzieliło twierdzącej 

odpowiedzi, zaledwie 10% nie miało na ten temat zdania (Rys.2.). Nikt nie udzielił 

odpowiedzi przeczącej. Udzielone odpowiedzi wskazują, Ŝe jesteśmy gotowi zaprzyjaźnić się 

z kaŜdym, nie zaleŜnie od tego, z jakiego kręgu kulturowego ta osoba pochodzi.  

 

                    

Rys. 2. Czy zaprzyja źniłby ś się z mieszka ńcem Konga?

90%

0% 10%

Tak

Nie

Nie mam zdania

 
 
 
 
 
W pytaniu: „Czy chciałbyś chodzić do szkoły do tej samej klasy z Wietnamczykiem?” , 

wskazałam na Wietnamczyka, poniewaŜ kilka rodzin wietnamskich mieszka w Płocku, czyli 

rzeczywiście niektórzy moi koledzy chodzą do szkoły z młodymi Wietnamczykami. Na to 

pytanie 81% ankietowanych osób udzieliło mi twierdzącej odpowiedzi, 19% nie miało na ten 

temat zdania (Rys.3.). Nikt nie udzielił odpowiedzi przeczącej - oznacza to, Ŝe akceptujemy w 

swojej klasie kolegę innej narodowości. MoŜe znajomość tych ludzi, ich sposobu myślenia, 

ich kultury przekonuje nas do nich i pozwala zaprzyjaźnić się z nimi. 

 

                    

Rys.3. Czy chciałby ś  chodzi ć do szkoły do tej samej klasy z 
Wietnamczykiem?
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Na pytanie: „Czy chciałbyś mieć jako bliskich sąsiadów obywateli Libanu?”  odpowiedzi 

twierdzących było 71% (Rys.4.). Było to jedyne pytanie, na które jedna z ankietowanych osób 

udzieliła odpowiedzi przeczącej.  Zdania na ten temat nie miało 24% uczniów. UwaŜam, Ŝe 

odpowiedzi na pytanie potwierdzają naszą tolerancję wobec innych kultur. Liban jest 

państwem arabskim, niestety wiele wypowiedzi w mediach podsyca niechęć do mieszkańców 

państw arabskich. 

 

                    

Rys.4.  Czy chciałby ś mieć jako bliskich s ąsiadów obywateli 
Libanu?
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Na pytanie: „  Czy chciałbyś mieć ich jako kolegów ?” - 81% ankietowanych udzieliło 

twierdzącej odpowiedzi, a tylko 19% nie miało na ten temat zdania (Rys.5.). Nikt nie udzielił 

odpowiedzi przeczącej – oznacza to, Ŝe badana młodzieŜ w większym stopniu akceptuje 

przedstawicieli innych narodów i kultur, jako kolegów, niŜ jako sąsiadów. UwaŜam, Ŝe jest to 

szczególnie pozytywne zjawisko, poniewaŜ z kolega mogę porozmawiać, mogę zrealizować 

wspólny projekt. A, gdy go poznam, to okaŜe się, Ŝe jest on taki sam, jak ja, i Ŝe tak naprawdę 

nic nas nie dzieli. 

 

                     

Rys. 5. Czy chciałby ś m ie ć ich jako kolegów?
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Nie przeszkadza nam, Ŝe przedstawiciele innych kultur mieszkają w naszej dzielnicy. 

Potwierdzają to odpowiedzi na pytanie: „Czy wolałbyś, aby mieszkali w innej dzielnicy ?” 

– 81% badanych odpowiedziało przecząco, a tylko 19% nie miało zdania (Rys. 6). Nie było 

odpowiedzi twierdzących, które wskazywałyby, Ŝe młodzi ludzie są przeciwni temu, aby 

koledzy innych narodowości mieszkali w ich dzielnicach. 

 

         

Rys. 6. Czy wolalby ś, aby mieszkali w  innej dzielnicy?
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81%
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Nie
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Nie przeszkadza nam takŜe, Ŝe przedstawiciele innej kultury mieszkają w naszym kraju. 

Potwierdzają to odpowiedzi na pytanie: „Czy wolałbyś, aby przebywali poza twoim 

krajem?”  – 76% badanych odpowiedziało przecząco, a  24% nie miało zdania (Rys. 7). 

Ciekawe, Ŝe bardziej akceptujemy przedstawicieli innych kultur w naszej dzielnicy, niŜ w 

naszym kraju – tak wniosek nasuwa się, gdy porównamy odpowiedzi na pytanie 6 i 7. 

 

                      

Rys. 7. Czy wolałby ś, aby przebywali poza twoim krajem?
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Poziom tolerancji moich rówieśników jest rzeczywiście wysoki, szczególnie, gdy weźmiemy 

pod uwagę ich udział w imprezach przybliŜających inne kultury. Udział w  imprezach 

mających na celu dialog miedzy kulturami zadeklarowało 43% ankietowanych (Rys.8), 38% 

nie uczestniczyło w tego typu imprezach, a 19% stwierdziło, Ŝe tego nie pamięta. Sadzę, Ŝe 

moŜna przyjąć, Ŝe 57% badanych uczniów nie uczestniczyło w imprezach 

„międzykulturowych”. 

 

                     

Rys. 8. Czy uczestniczyłe ś kiedykolw iek w  imprezie maj ącej na celu 
dialog mi ędzy kulturami?
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Głównym źródłem informacji o innych kulturach jest dla młodzieŜy Internet, tak uwaŜa 7 

ankietowanych osób. Inne działania, w których uczestniczyli to: róŜnego rodzaju konkursy, 

szkolenia i warsztaty oraz festiwale, koncerty lub spektakle (Rys. 10).  

 

Rys. 10. W jakiego typu działaniu mającym na celu przybliŜenie kultur 
uczestniczyłeś w ostatnich trzech latach? 
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W ankiecie zaproponowano działania, które moŜna podejmować w ramach dialogu między 

kulturami. Zdaniem ankietowanych najskuteczniejszymi działaniami dla przybliŜenia kultur 

są: wymiany międzynarodowe – ten rodzaj działań wskazało 18 osób (Rys. 9), festiwale, 

koncerty, spektakle oraz szkolenia i warsztaty – wskazało 10 osób. RównieŜ tego typu 

działania były wybierane przez uczniów do wspólnej organizacji z kolegami i  koleŜankami 

(Rys.11): 14 osób wybrało wymiany międzynarodowe, 11 osób festiwale, koncerty, spektakle 

i 7 osób utworzenie strony internetowej. 

 

   

Rys. 9.  Jaki rodzaj działania jest twoim zdaniem najskuteczniejszy dla przybliŜenia 
między kulturami
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Rys. 11. Jaki rodzaj działania chetnie bys zorganizował wspólnie ze swoimi 
kolegami/koleŜankami?
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2.6. Uwarunkowania dialogu między kulturami. 
 

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, Ŝe młodzieŜ z naszego miasta jest 

tolerancyjna w stosunku do innych kultur i narodowości. Chętnie podjęłaby się realizacji 

róŜnego rodzaju działań mających na celu pogłębienie dialogu między róŜnymi kulturami. 
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Takie podejście jest bardzo waŜne, zwłaszcza w aspekcie wagi problemu i jego znaczenia dla 

zjednoczonej Europy. Na potrzebę rozwiązywanie problemu na poziomie lokalnym i 

angaŜowania w te działania młodych ludzi wskazuje w swoim wywiadzie Pani Marzena 

Kapuścińska Dyrektor Regionalnego Centrum  Informacji Europejskiej w Płocku. Podkreśla 

ona, Ŝe to „właśnie młodzi ludzie w sposób najbardziej wyrazisty dostrzegają wartość dialogu 

między kulturami”.29 

UwaŜam, Ŝe właściwego poznania innych kultur nie zapewnią nam ani media, ani biura 

turystyczne. Przedmiotem poznania, jeśli chodzi o kulturę, nie są bowiem tylko zabytki, 

nawet te tysiącletnie, ale przede wszystkim ludzie, jej twórcy, mówiący swoim własnym 

językiem, reagujący na ból i piękno na swój własny, oryginalny sposób, mający dla nas 

niezrozumiały pogląd na świat i innych ludzi. często uczestniczę w wymianach 

międzynarodowych i właśnie ta oryginalność i inność zawsze najbardziej przyciąga mnie do 

kolegów nie raz z najbardziej egzotycznych krajów. 

 Jak juŜ wspomniałam, media często nie przekazują prawdziwego obrazu 

rzeczywistości, w swoich relacjach niewłaściwie interpretują zachowania katolików, 

muzułmanów, czy śydów i w ten sposób nasilają ksenofobie i wzajemną niechęć. 

Tymczasem, z relacji wielu osób wiem, Ŝe trzy wielkie religie monoteistyczne opowiadają się 

za pokojem. Zagadnienie to było omawiane m.in. na konferencji „Trialog dla Europy”, która 

w marcu 2007 r. odbyła się w Krakowie30. Na konferencji przedstawiciel Muzułmańskiego 

Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu podkreślał, Ŝe „fundamentem relacji między 

ludźmi  róŜnych wyzwań i kultur jest pokój”, a przedstawicielka Stowarzyszenia Dzieci 

Holokaustu w Polsce wykazywała, iŜ niewiedza i ignorancja są przyczyną dyskryminacji 

mniejszości i wzajemnej niechęci. Jaki stąd wniosek? – ciągle musimy się poznawać, by móc 

rozumieć zachowania przedstawicieli innych religii i kultur 

Podkreślam jeszcze raz, Ŝe w spotkaniu z kulturą nic nie zastąpi bezpośrednich 

osobistych kontaktów. Bezpośrednie kontakty wzmacniają solidarność między ludźmi i 

skłaniają do refleksji nad uwarunkowaniami etycznymi, społecznymi i politycznymi kaŜdego 

z nas. Osobiste relacje pozwalają nam na spojrzenie na mieszkańców dalekiego kraju inaczej 

niŜ przez pryzmat tabeli statystycznych czy analiz fachowych, umoŜliwiają poznanie ich 

doświadczeń Ŝyciowych, uczuć, smutków i radości.  

 

                                                 
29 Wywiad z M. Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku „Jak we 
współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
30 Materiały pokonferencyjne „Trialog dla Europy”, Kraków marzec 2007 r.  
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Sądzę, Ŝe przystępując do dialogu najlepiej jest, gdy przyjmiemy postawę ucznia. 

Wiarygodność ucznia wyraŜa się w zdaniu: „Cenię twoje wiadomości i chcę, Ŝebyś mnie 

uczył”. W spotkaniu z obcą kulturą nie jest moŜliwe obejść się bez pokory. Relacja z innymi 

ludźmi jest tylko wtedy moŜliwa, kiedy obie strony mają coś sobie do zaofiarowania. Trzeba, 

aby spotkaniom towarzyszyło przekonanie, Ŝe obie strony potrzebują siebie wzajemnie.  

 Ponadto musimy pamiętać, Ŝe jesteśmy ludźmi zachodniej kultury o określonej 

mentalności. Powiedzieć: „Jaki ja jestem głupi!” wywoła u naszego rozmówcy kiwnięcie 

głową na znak potwierdzenia naszych słów. Ale, jak zostaną odebrane nasze słowa np. w 

Afryce. Znajomi moich rodziców uświadomili mi, Ŝe tego rodzaju stwierdzenia o sobie czy o 

innych są nie na miejscu w większości krajów afrykańskich. Okazuje się, Ŝe  w krajach tych 

panuje przekonanie, Ŝe słowo mówione ma nieocenioną moc, dlatego wypowiadając coś złego 

moŜna łatwo przepowiedzieć lub spowodować nieszczęście. Powiedzieć komuś komplement, 

na przykład „jesteś ładna”, moŜe być odczytane jako wyraz zazdrości. Stwierdzić, Ŝe dwie 

osoby są do siebie podobne, moŜe przywołać na myśl powracającego ducha. Dlatego 

uwaŜam, Ŝe w początkowej fazie uczenia się kultury powinniśmy wstrzymać się od sądów 

oceniających mogących urazić czyjeś uczucia.  

 

Uwzględniając przytoczone przykłady oraz wyniki przeprowadzonych ankiet  co raz 

bardziej uświadamiam sobie, jak waŜne jest wychowanie nas młodych ludzi dla dialogu. 

Edukacja międzykulturową powinna prowadzić nas do lepszego zrozumienia kultur we 

współczesnym społeczeństwie, większych umiejętności komunikowania się z ludźmi 

pochodzącymi z róŜnych kultur, większego zrozumienia dla kulturowej róŜnorodności w 

społeczeństwie polskim, większej zdolności do uczestniczenia w imprezach ogólnych oraz 

uznawania wspólnego dziedzictwa ludzkości. Jest skierowana do wszystkich ludzi, zarówno 

grup mniejszościowych jak i większościowych. Moim zdaniem do istotnych celów edukacji 

międzykulturowej naleŜy zaliczyć uwraŜliwianie na odmienność, kształtowanie świadomości 

o równorzędności wszystkich kultur, rozwijanie umiejętności walki z uprzedzeniami i 

negatywnymi stereotypami oraz kształtowanie otwartości i tolerancji, wyrzeczenia się 

poczucia wyŜszości kulturowej na rzecz dialogu.  

Wynikiem dialogu międzykulturowego będzie poszerzona zdolność postrzegania 

obcych, zdolność zaakceptowania obcego jako innego i wieloznaczności z tym związanych. 

Być moŜe będziemy zdolni reagować bardziej z wyczuciem, pozostaniemy otwartymi na 

zachowanie eksperymentalne, będziemy zdolni postawić pod znakiem zapytania własne 

normy kulturowe i rozwiniemy poszerzoną toŜsamość kulturową.  
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Na waŜne uwarunkowanie dialogu międzykulturowego zwróciła uwagę Pani Marzena 

Kapuścińska – skąd pozyskiwać środki finansowe na podejmowane działania.31 Okazuje się, 

Ŝe są moŜliwości pozyskiwania środków, jeŜeli mam pomysł na działanie, potrafię uzasadnić 

celowość jego realizacji, to Unia Europejska udzieli mi wsparcia poprzez odpowiednie 

programy. Są to: 

� Programu Kultura 2007-2013” 

� Program „Uczenie się przez całe Ŝycie”, na który składa się kilka komponentów: 

Comenius – czyli międzynarodowa współpraca szkół, uczniów i nauczycieli, Erasmus – 

jest skierowany do szkół wyŜszych, studentów i wykładowców, Leonardo da Vinci to 

wymiany i staŜe oraz projekty współpracy wielostronnej, Grundtvig – to edukacja ogólna 

osób dorosłych. W ramach kaŜdego z tych programów moŜliwe jest, a nawet czasami 

wskazane nawiązanie dialogu międzykulturowego.  

� Program „MłodzieŜ w Działaniu” przyczynia się do uznawania kulturowej, 

wielokulturowej i językowej róŜnorodności Europy, wspierania spójności społecznej i 

zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

� Program „Europa dla Obywateli 2007 – 2013”.  

� Konkursy ogłaszane co roku przez samorząd województwa mazowieckiego dla 

organizacji pozarządowych takŜe w obszarze tematycznym – dialog międzykulturowy 

� Konkursy ogłaszane co roku przez poszczególne samorządy gminne dla organizacji 

pozarządowych takŜe w obszarze tematycznym – dialog międzykulturowy 

 
 
 
 
3. Ku przyszłości – propozycje rozwiązań problemu 
 
3.1. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego  
 

Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu 

Międzykulturowego (ERDM)32. We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej 

podejmowane były działania przybliŜające ideę dialogu pomiędzy przedstawicielami 

odmiennych kultur, ras i religii. Obchody ERDM realizowane były na dwóch poziomach, w 

                                                 
31 Wywiad z M. Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku „Jak we 
współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
32 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 - www.dialog2008.pl 
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Unii Europejskiej działania koordynowała Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, w 

Polsce Narodowe Centrum Kultury. 

 

Janusz Witt, Ambasador Roku wypowiedział się w sposób następujący „Dialog kultur i 

religii, który odbywa się w Polsce w ramach Europejskiego Roku Dialogu 

Międzykulturowego, umoŜliwia poznanie drugiego człowieka, jego kultury, zwyczajów, czy teŜ 

religii. Dialog ten uczy tolerancji wobec drugiej strony , przy czym Ŝadna ze stron nie rości 

sobie prawa do wyŜszości ani wyłącznego posiadania racji”33. 

Zasady realizacji obchodów Roku w Polsce określała Narodowa Strategia Polski dla 

Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Były realizowane róŜnorodne inicjatyw 

zmierzających do propagowania dialogu międzykulturowego. Podstawę obchodów stanowiło 

13 projektów  wybranych na podstawie krajowego naboru wniosków skupiających się na:  

� edukacji społeczeństwa na temat kultury i tradycji narodów tworzących wspólną 

społeczność oraz ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości: Polacy, Czesi, 

śydzi, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy  

� przedstawieniu współistnienia religii chrześcijańskiej zakorzenionej w Europie z 

tradycjami innych religii i postaw światopoglądowych (chrześcijaństwo, prawosławie, 

protestantyzm, judaizm, islam) 

Ponadto patronatem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zostało objętych 

kilkadziesiąt inicjatyw o zasięgu krajowym: konferencje, spektakle, festiwale, publikacje, 

badania, platformy wymiany informacji szkolenia i warsztaty, debaty. Na duŜe znaczenie 

Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, w tym takŜe dla propagowania wielu 

lokalnych inicjatyw wskazuje w przeprowadzonym wywiadzie Pani Marzena Kapuścińska.34 

 
 
 
3.2. Edukacja międzykulturowa. 
 

Edukacja międzykulturowa powinna pomóc w rozwiązywaniu bieŜących problemów 

oraz w przygotowaniu obecnych i przyszłych pokoleń do Ŝycia w społeczeństwie 

wielokulturowym. Jest to tym bardziej uzasadnione, iŜ w dobie integracji europejskiej w 

Polsce zachodzą przemiany w sferze mentalności, toŜsamości i identyfikacji jednostek i 

                                                 
33 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 - www.dialog2008.pl 
34 Wywiad z M. Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku „Jak we 
współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
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grup35. Jak juŜ wcześniej wspomniałam edukacja międzykulturowa umoŜliwi poznanie i 

zrozumienie elementów kultury innych społeczności i narodów, takich jak: kanony, wzory 

kulturowe, wartości, obyczaje, obrzędy, symbole. 

 

Edukacja międzykulturowa  prowadzi do pełniejszego zrozumienia kultur we 

współczesnym społeczeństwie, większej zdolności komunikacji ludzi pochodzących z 

róŜnych kultur. Celem edukacji międzykulturowej jest uwraŜliwianie na odmienność, 

kształtowanie świadomości o równorzędności wszystkich kultur, rozwijanie umiejętności 

walki z uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami oraz kształtowanie otwartości i tolerancji, 

wyrzeczenia się poczucia wyŜszości kulturowej na rzecz dialogu.  

 

Punktem wyjścia do edukacji międzykulturowej jest dla mnie własna kultura, własne 

środowisko i własna przeszłość, albowiem zanim zrozumie się innych, trzeba zrozumieć 

siebie, własną toŜsamość. Uczenie się międzykulturowe jest wychowaniem do dialogu 

międzykulturowego, bowiem zakłada budowanie odpowiednich postaw otwartości, pokory i 

ducha dialogu.    

 

Przykładem edukacji międzykulturowej moŜe być  projekt „Ka Ŝdy inny, wszyscy 

równi” 36  zrealizowany przez Klub Młodych Europejczyków działający w Zespole Szkół Nr 

2 im. Sybiraków w Nowym Sączu dla młodzieŜy sądeckich szkół. Głównym celem projektu 

była eliminacja stereotypów i uprzedzeń oraz kształtowanie społeczeństwa tolerancyjnego i 

otwartego na innych.  

W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów tolerancji. MłodzieŜ stworzyła 

"katalog tolerancji" - czyli co naleŜy robić, aby budować społeczeństwo tolerancyjne i otwarte 

na innych; w jaki sposób starać się walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami własnymi i 

innych. Zorganizowany został "Wieczór poezji" - Spotkanie z innymi kulturami. KaŜda 

uczestnicząca szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała Małe Pakiety Edukacyjne - zbiór 

ćwiczeń i scenariuszy zajęć o tolerancji i edukacji międzykulturowej.  

UwaŜam, Ŝe jest to doskonały projekt, który moŜna realizować we wszystkich szkołach, 

a moŜe on dotyczyć tematycznie wybranego problemu lub poznania kultury wybranych 

narodów lub mniejszości zamieszkujących nasze miasto. 

                                                 
35 P.P. Grzybowski „Edukacja europejska, od wielokulturowości ku międzykulturowości” wersja elektroniczna,  
    Bydgoszcz 2005 
36 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 - www.dialog2008.pl 
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3.3. Jak to robią inni ? – Przykłady dobrych praktyk. 
 
Akademia Europejska   -  projekt  realizowana przez Fundację „KrzyŜowa” dla 

Porozumienia Europejskiego37 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania 

� międzynarodowe konferencje dotyczące porozumienia polsko-niemieckiego, dialogu 

między Wschodem a Zachodem Europy, zagadnień społecznych, politycznych i 

kulturalnych współczesnej Europy  

� przekazywanie dziedzictwa myśli europejskiej w duchu Kręgu z KrzyŜowej  

� seminaria i podróŜe studyjne  

� wspomaganie regionalnej współpracy środowisk gospodarczych, naukowych, 

politycznych i kulturalnych  

� szkolenia i warsztaty dla róŜnych grup zawodowych i społecznych  

� Międzynarodowy Dom Spotkań MłodzieŜy  

Opinia: działanie oceniam bardzo wysoko, obejmowało ono wiele elementów, w działania na 

rzecz dialogu międzykulturowego zostały włączone róŜne środowiska. Z doświadczeń 

zawodowych mojej mamy, wiem, Ŝe jest to Fundacja, która od bardzo wielu  lat robi duŜo 

dobrego na rzecz dialogu. 

 

Polsko-śydowskie Spotkania MłodzieŜy - projekt realizowany przez Fundację Forum 

Dialogu Między Narodami 38 

Od dziesięciu lat Forum Dialogu Między Narodami organizuje spotkania młodzieŜy polskiej z 

Ŝydowską, dzięki którym młodzi ludzie mogą przełamać stereotypowe myślenie. Obok siebie 

siadają licealiści: Polak i śyd. Rozmawiają o miłości, muzyce i sporcie, ale takŜe sytuacji w 

Polsce, Izraelu, czy o Holokauście.  KaŜde spotkanie jest precyzyjnie przygotowane przez 

ekspertów i trenerów Forum w oparciu o sprawdzone scenariusze. Trenerzy proponują 

ćwiczenia integracyjne poszerzające wiedzę na temat stosunków polsko-Ŝydowskich i 

ułatwiające wzajemne zrozumienie. 

Opinia: doskonała forma łamania stereotypów kulturowych, cykliczność spotkań wzmacnia 

oddziaływanie projektu na co raz szersze rzesze młodzieŜy. Chciałabym dodać, Ŝe w ostatnich 

dwóch latach równieŜ w Płocku podejmowanych jest wiele ciekawych inicjatyw mających na 

celu przybliŜenie społeczeństwu naszego miasta kultury Ŝydowskiej .  

                                                 
37 Fundacja „KrzyŜowa” dla Porozumienia Europejskiego http://krzyzowa.org.pl/ 
38 Fundacja Forum Dialogu Między Narodamiwww.dialog.org.pl 
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Mosty tolerancji - projekt realizowany przez fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK39 

Projekt realizowany polega na prowadzeniu witryny www.tolerancja.pl. Zawartość witryny: 

� analizy zjawiska wielokulturowości  

� zagadnienia związane z innymi religiami i kulturami  -  działy: islam, mniejszości 

narodowe, Ukraina, Białoruś, Mołdawia,  

� problematyka związana z prawami człowieka i  tolerancją, wielokulturowość 

Witryna www.tolerancja.pl udziela patronatu medialnego projektom realizowanym wspólnie 

z innymi organizacjami oraz informuje o działaniach podejmowanych przez zaprzyjaźnione 

organizacje. Linki do witryny www.tolerancja.pl, są regularnie umieszczane na stronach 

internetowych organizacji, które działają na rzecz tolerancji, poszanowania praw człowieka i 

przeciwdziałaniu rasizmowi i ksenofobii.  

Opinia: projekt typowo ukierunkowany na tworzenie platformy informacyjnej i kontakty 

”wirtualne”, jest na pewno doskonałym narzędziem informacji, nie zastąpi jednakŜe 

bezpośrednich kontaktów 

 

Konkurs „Mój Dialog Mi ędzykulturowy”  - zorganizowany przez Regionalne Centrum 

Informacji Europejskiej w Płocku40 

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu 

Międzykulturowego. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie tematu przewodniego 

Roku przy uŜyciu róŜnorodnych form i technik m.in. plastycznych, graficznych, literackich, 

rękodzieła. Adresatami konkursu była cała społeczność województwa mazowieckiego – 

dzieci, młodzieŜ i osoby dorosłe. Wszystkie prace prezentowały indywidualne podejście do 

zagadnień związanych z dialogiem międzykulturowym. W wyniku konkursu okazało się, Ŝe 

dzieci i młodzieŜ świetnie znają i poruszają się w zagadnieniach związanych z dialogiem 

międzykulturowym, a ponadto potrafią w sposób bardzo ekspresyjny wyrazić swoje odczucia. 

DuŜa liczba prac potwierdza, iŜ społeczność szkolną charakteryzuje aktywna postawa 

obywatelska, otwartość na świat oraz poszanowanie zróŜnicowania kulturowego.   

Opinia: konkurs zwłaszcza z nagrodami jest doskonałą formą propagowania idei dialogu 

międzykulturowego zwłaszcza wśród dzieci, słabą strona projektu jest jego jednorazowy 

charakter 

 

 

                                                 
39 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK http://www.fundacja.znak.org.pl   
40 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku – www.rcie.plock.pl 
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4. Centrum Dialogu Międzykulturowego  -  wybrana strategia rozwiązania 

problemu. 

 
Własną strategię rozwiązania problemu - Jak we współczesnej Europie budować 

dialog między kulturami?   wypracowałam na podstawie: 

� analizy uwarunkowań dialogu między kulturami, zwłaszcza istotny jest problem tolerancji 

do innych kultur w Polsce oraz na poziomie lokalnym w moim rodzinnym mieście Płocku 

� analizy działań podejmowanych przez innych, w tym oceny skuteczności tych działań – 

szczególnie interesowały mnie działania skierowane do młodzieŜy oraz działania 

długofalowe, cykliczne, które oddziaływają na ogół społeczeństwa, nie tylko na 

bezpośrednich uczestników 

� opinii eksperta Pani Marzeny Kapuścińskiej Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji 

Europejskiej w Płocku41, która w swoim wywiadzie wskazuje na trzy szczególnie waŜne 

aspekty dla dialogu międzykulturowego:  

‒ lokalny wymiar podejmowanych działań,  

‒ uczenie dialogu młodych ludzi, którzy są przyszłością Europy, 

‒ „zaraźliwość” wielokulturowością - osoby, które wzięły udział w projekcie 

międzynarodowym szukają później juŜ same kontaktów oraz są bardziej otwarte, 

tolerancyjne i świadome róŜnic pomiędzy narodami  

� wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieŜy płockiej – z badania wynika, Ŝe 

‒ młodzieŜ naszego miasta jest tolerancyjna w stosunku do innych kultur i narodowości 

–  naleŜy to wykorzystać, mając na względzie pojawiające się, co jakiś czas 

zachowania świadczące o braku tej tolerancji 

‒ uczniowie chętnie podjęliby się realizacji róŜnego rodzaju działań na rzecz budowy 

dialogu międzykulturowego, zwłaszcza organizacji wymian międzynarodowych, 

festiwali, koncertów i spektakli oraz tworzenia stron internetowych 

 

Przy opracowaniu strategii wykorzystałam metodologię tworzenia projektu zaprezentowaną w 

opracowaniu „Jak zrealizować projekt międzykulturowy”42. Zgodnie z przyjętą metodologią, 

zaproponowana przeze mnie strategia obejmuje: 

� opracowanie projektu „Centrum Dialogu Międzykulturowego” 

                                                 
41 Wywiad z Marzeną Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku – 
„Jak we współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
42 Jak zrealizować projekt międzykulturowy – Aneta Sarna, Tomasz Kasprzak, CEO Warszawa 2008 r. 
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� pozyskanie środków finansowych na realizację projektu 

� realizację projektu „Centrum Dialogu Międzykulturowego” 

i w kolejnych latach: 

� wieloletnie funkcjonowanie Centrum Dialogu Międzykulturowego 

� realizację róŜnych działań w ramach Centrum Dialogu Międzykulturowego 

 

 

 
4.1. Prezentacja projektu „Centrum Dialogu Mi ędzykulturowego” 

ZałoŜenia projektu 

Centrum Dialogu Międzykulturowego zostanie utworzone w Płocku. ZałoŜyłam dwa 

warianty: 

� utworzenie Centrum przy szkole ponadgimnazjalnej, np. Liceum im. St. Małachowskiego 

– ze względu na doświadczenie szkoły, jej dyrekcji, nauczycieli i uczniów w  realizacji 

projektów międzykulturowych 

� utworzenie Centrum  przy organizacji pozarządowej, np. Płockim Uniwersytecie 

Ludowym posiadającym długoletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami spoza 

Polski 

Centrum Dialogu Międzykulturowego będzie realizowało swoje zadania metodą projektową, 

co roku będzie składało projekty na określone działania przewidziane do realizacji w 

kolejnym roku. W ten sposób zabezpieczy źródła finansowania swojej działalności i 

jednocześnie będzie rozwijało swoje metody i narzędzia pracy. Najtrudniejszy będzie 

pierwszy rok funkcjonowania Centrum, dlatego w swoim projekcie poza działaniami na rzecz 

budowy dialogu między kulturami zaplanowałam takŜe działania formalne.  

W ramach działań formalnych naleŜy:  

� utworzyć Biuro Centrum, moŜe to być jeden mały pokój, ale musi być wyposaŜony w 

telefon, komputer z dostępem do Internetu, drukarkę; w zaleŜności od potrzeb Biuro 

będzie rozbudowywane w kolejnych latach 

� powołać Zespół Koordynujący, który powinien się składać z koordynatora ,asystenta i 

księgowej, są to osoby, które będą odpowiadały za funkcjonowanie Centrum, 

pozyskiwanie środków finansowych, koordynowanie działań merytorycznych 

podejmowanych w ramach Centrum 
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� powołać Zespół Wolontariuszy – przede wszystkim powinni to być uczniowie, ale takŜe 

nauczyciele, dziennikarze oraz inne osoby które chcą działać na rzecz dialogu 

międzykulturowego, 

� prowadzić działania promocyjne – mieszkańcy miasta i okolic, ale takŜe potencjalni 

partnerzy i sojusznicy powinni być poinformowani o utworzeniu Centrum, o celach jego 

działalności, o działaniach, które będą podejmowane na rzecz dialogu międzykulturowego 

 

 

W pierwszym roku działania Centrum Dialogu Międzykulturowego zaplanowałam działania 

na rzecz budowy dialogu między kulturowego: 

 

� Strona internetowa  

Strona będzie utworzona i prowadzona przez uczniów, będą się na niej znajdowały 

materiały edukacyjne i informacyjne, informacje o projektach realizowanych przez 

Centrum Dialogu Międzykulturowego, uczestnikach tych projektów oraz rezultatach 

prowadzonych działań będzie prowadzone forum mające na celu wymianę poglądów, 

nawiązywanie kontaktów itp. 

 

� Warsztaty dla nauczycieli „Wielokulturowość na co dzień”  

Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć na 

temat wielokulturowości, zajęcia miałyby cele poznawcze, ale przede wszystkim ich 

celem byłoby kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i otwartości. Cykl obejmowałby 

2 dni szkoleniowe. Ilość cykli uzaleŜniona byłaby od zgłaszanych potrzeb.  

 

� Warsztaty pieśni romskiej 

Zostaną zorganizowane dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych, będą prowadzone przez 

zawodowych muzyków. Będą obejmowały naukę gry na instrumentach typowych dla 

zespołów romskich oraz naukę pieśni Romów. Efekty warsztatów zostaną 

zaprezentowane publiczności płockiej. Czas trwania warsztatów – 5 dni, udział w 

warsztatach weźmie około 20 osób w dwóch grupach: wokalnej i instrumentalnej. Celem 

warsztatów jest zapoznanie młodzieŜy z kulturą romską, pokazanie „romskiej duszy” i 

tradycji właśnie poprzez działania artystyczne. UwaŜam, Ŝe warsztaty artystyczne są 

doskonałą formą poznania i zrozumienia innej kultury  
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� „Dawna synagoga” – odkrywanie historii płockich śydów 

W ramach działania młodzieŜ szkolna będzie miała za zadanie odnaleźć ślady rodzin 

Ŝydowskich w Płocku i jego okolicach. Stworzyć krótką monografię na temat tej rodziny i 

zaprezentować ją podczas seminarium. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

 

� Spotkanie szkół z miast partnerskich Płocka 

W działaniu tym zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia Płocka ze 

współpracy z miastami partnerskimi. W ramach Pikniku Europejskiego odbywającego się 

corocznie w Płocku zostanie zorganizowana debata „ My i oni – dialog kulturowy”. W 

debacie wezmą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z miast partnerskich. 

Moderatorami debaty będą uczniowie płockich szkół. Celem debaty będzie poznanie 

poglądów na jeden zadany temat, wypowiadanych przez przedstawicieli róŜnych narodów 

i nie chodzi tu o dojście do konsensusu, ale o wymianę myśli, o zdobycie umiejętności 

komunikowania się , nawet wówczas, gdy znacznie róŜnimy się w swoich poglądach. 

 

� Konkurs „Mój dialog mi ędzykulturowy”  

Będzie to kontynuacja konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji 

Europejskie w Płocku. Konkurs cieszył się duŜym zainteresowaniem, uwaŜam więc, Ŝe 

naleŜy go kontynuować w ramach Centrum Dialogu Międzykulturowego. Konkurs 

stanowi okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń w kontaktach z inną kulturą, czy 

narodowością, do pokazania wielokulturowość swoich małych ojczyzn oraz 

wielokulturowości i jednocześnie wspólnych wartości mieszkańców Unii Europejskiej. 

Działanie będzie takŜe sprzyjało aktywizacji szkolnych społeczności, poniewaŜ konkurs 

będzie dotyczył zarówno prac indywidualnych, jak i zbiorowych. 

 

� Wymiana międzynarodowa  

Zorganizowanie wymiany międzynarodowej z wybranym państwem Europy. 12-osobowa 

grupa dzieci z Polski pojedzie na dwa tygodnie do tego państwa, a następnie dzieci z tego 

państwa będą przebywały w Płocku. Poza wypoczynkiem, celem wymiany będzie 

poznanie kultury i zwyczajów innego narodu. W tym celu grupy przygotują programy 

artystyczne, pokazy zwyczajów, pokazy narodowych kuchni i przede wszystkim będą się 

poznawać w swoich rodzinnych środowiskach. Jest to doskonała forma poznania się i 

nauczenia się akceptowania inności kultury innego narodu. W organizowaniu wymiany 
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zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia CSIV Polska oraz szkól płockich 

uczestniczących juŜ wcześniej w róŜnego rodzaju projektach wymiany międzynarodowej. 

 

Wszystkie wymienione działania będą prowadzone w określonym czasie, za ich realizację 

będzie odpowiadał wybrany koordynator, a działanie będzie realizowane przez grupę 

wolontariuszy.   

 

 

4.2. Cele i uzasadnienie projektu 

Celem utworzenia Centrum Dialogu Międzykulturowego jest budowanie dialogu między 

kulturami na poziomie lokalnej społeczności poprzez wspieranie i promowanie działań 

umoŜliwiających poznawanie kultury, tradycji, religii oraz rozwijanie tolerancji i szacunku 

wobec szeroko rozumianej inności.  

Cele szczegółowe, jakie będzie realizować Centrum to: 

• Podniesienie poziomu społecznej świadomości dotyczącej problematyki związanej z 

przeciwdziałaniem nietolerancji i dyskryminacji 

• Promocja dialogu między kulturowego, postaw tolerancji i akceptacji innych kultur 

• Edukacja międzykulturowa lokalnej społeczności, w szczególności młodzieŜy  i to juŜ na 

poziomie edukacji przedszkolnej 

• Tworzenie zasobów bibliotecznych, przydatnych do pracy zarówno w ramach edukacji, 

jak i w realizacji innych działań, 

• Podniesienie kompetencji edukatorów, trenerów, nauczycieli z zakresu edukacji 

międzykulturowej 

 

Integracja i wzajemna tolerancja jest najbardziej skuteczna poprzez bezpośrednie kontakty, 

nawiązywanie przyjaźni i realizowanie wspólnych działań. Centrum będzie zorientowane na 

przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, ochronę dziedzictwa kulturowego 

mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren Podregionu Płockiego. Będzie 

miejscem spotkań z przedstawicielami róŜnych kultur. Reprezentanci mniejszości 

narodowych zamieszkujących nie tylko w Płocku, będą zapraszani do prezentowania swojego 

dorobek kulturowego. Centrum będzie prowadziło akcje informacyjne dotyczące kultur 

innych narodów. Będzie miejscem edukacji dla młodzieŜy, odbywać się tam będą róŜnego 

rodzaju imprezy na temat historii i obecnej sytuacji mniejszości w Polsce oraz narodowości 
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innych państw europejskich. Będzie miejscem, gdzie będzie moŜna znaleźć rzetelne 

informacje na temat wielokulturowości, ekumenizmu, tolerancji. Centrum Dialogu 

Mi ędzykulturowego będzie miejscem, gdzie w praktyczny sposób realizowany będzie dialog 

między kulturami. 

 

Utworzenie Centrum umoŜliwi stałą działalność na rzecz dialogu międzykulturowego wielu 

partnerom. Organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, szkoły, uczniowie, nauczyciele i 

kaŜda osoba, która będzie zainteresowana działaniami na rzecz tolerancji i dialogu będzie 

mogła przyjść do Centrum i realizować swoje pomysły. Oczywiście w Centrum będzie działał 

na stałe Zespól Koordynujący, którego zadaniem będzie poszukiwanie źródeł finansowania 

oraz koordynacja prac Centrum.  

Ze względu na specyfikę mniejszości narodowych w Płocku, tzn. w mieście i jego okolicach 

w zasadzie mieszkają tylko Romowie i śydzi, to kulturę tych dwóch narodowości powinni 

poznawać mieszkańcy miasta pierwszej kolejności, to ich tradycji, zwyczajów i historii 

powinniśmy wspólnie się uczyć. Dlatego Centrum Dialogu Międzykulturowego w swych 

działaniach skoncentruje się na dialogu z tymi dwoma mniejszościami narodowymi.  

Jednocześnie z uwagi na to, Ŝe Ŝyjemy w „globalnej wiosce” Centrum będzie się takŜe 

koncentrowało na przybliŜaniu kultur  i nawiązywaniu dialogu ze społecznościami państw 

europejskich, a w dłuŜszej perspektywie czasowej takŜe pozaeuropejskich.  

 

Projekt prezentowany przeze mnie w niniejszej pracy obejmuje działania planowane do 

podjęcia w ciągu 1  roku – 12 miesięcy. U podstaw mojej propozycji rozwiązania problemu 

dialogu miedzy kulturami leŜy działalność długofalowa i wielomodułowa. UwaŜam, Ŝe tylko 

w ten sposób moŜemy budować społeczeństwo tolerancyjne, otwarte na innych. Zakładam 

więc, iŜ co roku Centrum będzie opracowywało i realizowało róŜne projekty w zaleŜności od 

potrzeb i pomysłów zgłaszanych przez swoich partnerów społecznych i instytucjonalnych. W 

ten sposób, jak to w swoim wywiadzie powiedziała Marzena Kapuścińska43 , Centrum 

potrzebą prowadzenia dialogu między kulturami będzie „zaraŜało” co raz szersze kręgi naszej 

lokalnej społeczności. 

 

 

                                                 
43 Wywiad z Marzeną Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku – 
„Jak we współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 
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4.3. Plan działań 

ZałoŜyłam, Ŝe pierwszy etap funkcjonowania Centrum Dialogu Międzykulturowego będzie 

trwał rok. W tym czasie mieszkańcy naszego regionu będą mogli zapoznać się z działaniami 

Centrum oraz z efektami tych działań. Projekt będzie obejmować pierwsze 12 miesięcy 

funkcjonowania Centrum. Jego realizacja rozpocznie się w styczniu 2010 roku, a zakończenie 

i ewaluację projektu zaplanowałam na miesiąc grudzień 2010 roku. Oczywiście po 

zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z przyjęta przeze mnie  strategią, Centrum Dialogu 

Międzykulturowego kontynuowałoby swoja działalność i w kolejnych latach realizowałoby 

nowe projekty. 

 

Harmonogram realizacji projektu Centrum Dialogu Mi ędzykulturowego 

1. Utworzenie Biura Centrum – styczeń 2010 r. 

2. Powołanie Zespół Koordynującego – styczeń 2010 r. 

3. Powołanie Zespół Wolontariuszy – luty/marzec 2010 r. 

W szkołach pod koniec stycznia zostanie ogłoszony konkurs na wolontariuszy Centrum. 

W wyniku eliminacji zostanie wybranych kilkunastu wolontariuszy prowadzących 

poszczególne działania. Nabór wolontariuszy zakończy się w marcu. Oczywiście 

Centrum przez całym roki będzie przyjmowało nowe osoby do współpracy, a zwłaszcza 

uczniów. JednakŜe osoby wybrane w wyniku konkursu będą liderami i będą stanowiły 

główny kapitał ludzki Centrum. 

4. Promocja Centrum 

Prowadzona będzie przez cały rok. Promocja będzie obejmowała spoty reklamowe 

umieszczane cyklicznie w radiu i prasie lokalnej, opracowanie i kolportaŜ plakatów i 

ulotek. Promocja działań Centrum będzie takŜe prowadzona na imprezach 

organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje 

5. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej  

Strona zostałaby utworzona w marcu, prowadzona przez cały okres funkcjonowania 

Centrum 

6. Warsztaty dla nauczycieli „Wielokulturowość na co dzień”  

Nabór nauczycieli do projektu przeprowadzony zostanie w kwietniu, szkolenia odbędą  

się w maju, a podsumowanie efektów szkoleń w czerwcu na spotkaniu wyjazdowym 

7. Warsztaty pieśni romskiej 
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Zoltana zorganizowane w czerwcu/lipcu, w terminie zgrywającym się z organizowaną w 

Płocku imprezą „Noc cygańska” – prezentacja wyników warsztatów odbędzie się w 

przeddzień tej imprezy. 

8. „Dawna synagoga” – odkrywanie historii płockich śydów 

Rozpoczęcie realizacji działania nastąpi w kwietniu, w okresie kwiecień – czerwiec 

uczestnicy będą poszukiwać śladów rodzi Ŝydowskich. W sierpniu po konsultacjach z 

ekspertami, uczestnicy napiszą monografie, a we wrześniu nastąpi prezentacja prac oraz 

wybór i nagrodzenie najlepszych opracowań. 

9. Spotkanie szkół z miast partnerskich Płocka 

Debata zostanie zorganizowana w maju podczas Pikniku Europejskiego. Przygotowania 

do debaty rozpoczną w marcu – zostanie nawiązana współpraca z wybranymi szkołami 

z miast partnerskich i zostaną ustalone wszystkie kwestie organizacyjne, zostaną  

wybrani moderatorzy debaty 

10. Konkurs „Mój dialog międzykulturowy” 

Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w listopadzie. 

11. Wymiana międzynarodowa  

Wymiana odbędzie się w sierpniu. JednakŜe działania organizacyjne oraz nabór 

uczestników wymiany zostaną rozpoczęte juŜ w marcu. W miesiącach maj-czerwiec 

uczestnicy wymiany przygotowują programy kulturalne. We wrześniu uczniowie 

biorący udział w wymianie podzielą się swoimi wraŜeniami i doświadczeniami z innymi 

osobami uczestniczącymi w pracach Centrum 

12. BieŜąca działalność Centrum  

Prowadzona będzie na bieŜąco przez cały rok. W grudniu odbędą się spotkania, na 

których nastąpi podsumowanie rocznej działalności Centrum oraz ewaluacja 

realizowanych działań. 

 

 

4.4. Rezultaty – przewidywane skutki działań 

W projekcie bezpośrednio weźmie udział około 200 osób, w tym150  uczniów, w realizacje 

projektu będzie zaangaŜowanych około 100 osób. Ponadto będą zaangaŜowani rodzice, 

przedstawiciele mediów, sponsorów i innych organizacji. Oznacza to, iŜ około 400 osób 

będzie uczestniczyło w róŜnych formach dialogu międzykulturowego.  
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JednakŜe w rezultatach działań podejmowanych w ramach Centrum Dialogu 

międzykulturowego  nie liczby są najwaŜniejsze.  

Realizowane działania dadzą ich uczestnikom wiedzę, doznanie i zrozumienie drugiej 

osoby, jej stanu emocjonalnego, jej celów i pragnień. Pomogą zdobyć wiedzę o innych 

poprzez ich zachowania i wyraŜanie się, bo jak wiadomo sztuka jest kulturą i stanowi 

ona obraz duszy człowieka. Nauczą tolerancji, która pozwoli nie ingerować w wolność 

drugiej osoby, a będzie dąŜyć do zgłębienia posiadanej wiedzy.  

Kolejnym skutkiem realizacji działań będzie propagowanie idei dialogu 

międzykulturowego w całej lokalnej społeczności, bo przecieŜ mieszkańcy Płocka i 

ościennych terenów będą uczestniczyć w tych imprezach, to co usłyszą i zobaczą na 

pewno zapadnie w ich serca i umysły, pozostawi ślad, wskaŜe drogę do zrozumienia 

„Innego” i jego akceptacji. 

 

 

4.5. Ocena szans realizacji projektu 

Analiza ryzyka – przewidywanych trudności  

Ryzyko niezrealizowania projektu, zwłaszcza w zakresie załoŜonych skutków i rezultatów 

moŜe być związane z następującymi czynnikami: 

� Brak odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji 

zaplanowanych działań, np. sponsor wycofa się z finansowania określonego działania. 

Najlepiej mieć wówczas listę rezerwowych sponsorów. 

� Niedyspozycyjność osoby odpowiedzialnej za realizację określonego działania. Temu 

zagroŜeniu moŜna zapobiec poprzez dobrą organizację prac nad projektem oraz częste 

spotkania zespołu realizującego dane działanie. Ponadto  w realizację poszczególnych 

projektów powinna włączyć się  jak największa liczba wolontariuszy i to głównie ze szkół  

z terenu Płocka, ale takŜe spoza miasta. 

� Brak zainteresowania lokalnego środowiska określonym działaniem. W tym przypadku 

bardzo istotna jest analiza potrzeb – musimy trafić ze swoimi pomysłami do właściwej 

grupy zainteresowanych osób, nie naleŜy zakładać zbyt wysokich rezultatów działań 

trudnych do osiągnięcia, naleŜy przeanalizować działania promocyjne, moŜe dobraliśmy 

niewłaściwe sposoby promocji. 
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Potencjalni sojusznicy realizacji projektu 

Projekt będzie realizowany przez Zespół Koordynacyjny oraz przez Zespół Wolontariuszy 

składający się z młodzieŜy płockich i podpłockich szkół. ZałoŜyłam, Ŝe w  realizację projektu 

zarówno merytoryczną, jak i finansową włączą się takŜe inne organizacje i instytucje 

� W utworzeniu i prowadzeniu strony internetowej pomoŜe jedna z płockich firm 

komputerowych  

� W realizacji warsztatów dla nauczycieli „Wielokulturowość na co dzień”  szczególnie 

pomocne będzie  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Dyrektorzy szkół oraz nauczycieli 

� Warsztaty pieśni romskiej przy znacznym wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Zespołu cygańskiego „Romen” , lokalnych mediów oraz rodziców 

� „Dawna synagoga” – odkrywanie historii płockich śydów – w realizację działania włączy 

się Stowarzyszenie „Synagoga Płocka”, płockie szkoły ludność miasta pochodzenia 

Ŝydowskiego oraz lokalne media 

� Spotkanie szkół z miast partnerskich Płocka – liczymy na wsparcie Urzędu Miasta oraz 

MłodzieŜowego Domu Kultury, a takŜe dyrektorów i nauczycieli 

� Konkurs „Mój dialog międzykulturowy”- właściwie będzie realizowany przez regionalne 

Centrum Informacji Europejskiej w Płocku przy wsparciu nauczycieli i rodziców 

� Wymiana międzynarodowa będzie organizowana przez Stowarzyszenie CISV Polska przy 

współpracy rodziców 

W realizację projektu mogą się takŜe włączyć inne organizacje pozarządowe działające w 

obszarze dialogu międzykulturowego, samorządy lokalne, samorząd województwa 

mazowieckiego, a takŜe szkoły, lokalni przedsiębiorcy, ale przede wszystkim uczniowie i 

studenci. 

 

Źródła finansowania projektu  

Centrum Dialogu Międzykulturowego, jego utworzenie i formalne działanie moŜe być 

finansowane z Programu Kultura 2007-2013”. Z tego Programu moŜna pozyskać środki 

finansowe zarówno na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum, 

takich jak najem pomieszczeń i sal, róŜnego rodzaju opłaty i zakupy; wynagrodzenie 

personelu koordynującego działania Centrum, jak i na realizację konkretnych (wyŜej 

wymienionych) działań. Oczywiście w celu pozyskania środków finansowych naleŜy 

opracować projekt zgodnie z zasadami i wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  

Narodowego. 
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Dofinansowanie na poszczególne działania przewidziane do realizacji w ramach projektu 

moŜna uzyskać takŜe z innych programów, w zaleŜności od specyfika działania. I tak 

� działania edukacyjne – warsztaty dla nauczycieli, zajęcia edukacyjne dla młodzieŜy 

moŜna finansować z Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”,  

� działania związane z wymianą międzynarodową moŜna finansować z Programu 

„MłodzieŜ w Działaniu”  

� warsztaty pieśni romskiej oraz konkurs – środki finansowe dostępne są w ramach 

konkursu ogłaszanego przez samorząd województwa mazowieckiego dla organizacji 

pozarządowych  

O wsparcie finansowe moŜna takŜe występować do organizacji reprezentujących środowiska 

Ŝydowskie – dofinansowanie działania „Dawna synagoga – odkrywanie historii płockich 

śydów”. RównieŜ media krajowe i lokalne mogą udzielić niewielkiego wsparcia w ramach 

patronatu medialnego nad poszczególnymi działaniami realizowanymi w ramach projektu. 

Oczywiście istotnym źródłem finansowania mogą być takŜe sponsorzy, a zwłaszcza płockie 

przedsiębiorstwa. 

Mając na uwadze tak wiele róŜnych źródeł finansowania projektu, naleŜy przeprowadzić 

dokładną analizę tych źródeł, tj. określić, jakie środki finansowe i od kogo moŜna pozyskać. 

Nasz projekt prawdopodobnie będzie trzeba podzielić na kilka niezaleŜnych projektów, 

których specyfika i zakres zostanie dostosowany do wymogów formalnych i merytorycznych 

instytucji, czy programu, z którego będzie moŜliwe pozyskanie środków finansowych.  
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                                                                                                                    Załącznik Nr 1 

 

Wywiad z Marzeną Kapuścińską Dyrektorem Regionalnego Centrum  

Informacji Europejskiej w Płocku 

        „ Jak we współczesnej Europie budować dialog między kulturami ?” 

 

 

Joanna Pietrzak: Czym Unia Europejska kieruje się w tworzeniu polityki sprzyjaj ącej 

dialogowi międzykulturowemu? 

Marzena Kapuścińska: Unia Europejska po prostu stara się odpowiadać na potrzeby 

społeczeństwa, które ciągle się zmienia. Postępująca globalizacja, coraz bardziej intensywne 

procesy migracyjne i otwarte granice, skutkują dla wszystkich obywateli UE obcowaniem z 

ludźmi o odmiennych tradycjach, kulturze, a takŜe wyznających odmienną religię. Coraz 

większa mobilność w skali światowej i tworzenie się multikulturowych społeczeństw jest 

determinantem działań UE w zakresie nawiązania i prowadzenia dialogu między róŜnymi 

kulturami. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to takŜe element polityki zewnętrznej Unii 

Europejskiej. DąŜenie do pogłębiania dialogu kultur ma kluczowe znaczenie w kontekście 

zbyt silnego poczucia toŜsamości narodowej, która moŜe rodzić konflikty. A to jest obecnie w 

Unii Europejskiej zupełnie niepotrzebne. Dlatego właśnie Unia stawia na dialog, jako 

najbardziej efektywną formę trwałej komunikacji, wzajemnego poznawania i akceptowania 

róŜnic i odmienności.  

 

JP: Czy budowanie dialogu jest w ogóle moŜliwe na poziomie europejskim? 

MK : Myślę, Ŝe zostało to juŜ udowodnione, a Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 

jest podsumowaniem pewnego etapu działań UE w tej kwestii. Tak, jak wiele innych 

inicjatyw, aby stały się oddolnymi, podejmowanymi na niŜszym szczeblu, muszą zostać 

najpierw zauwaŜone, nazwane przez gremia międzynarodowe. Porównajmy chociaŜby z 

kwestią zmian klimatycznych. Gdyby nie uwzględnienie jej w działaniach organizacji 

globalnych, my jako społeczeństwo mielibyśmy określonego rodzaju problem ze 

zdiagnozowaniem ich, a juŜ na pewno z przeciwdziałaniem im. Tak teŜ jest w przypadku 

dialogu między kulturami. Wprowadzenie pewnych działań, a z pewnością juŜ ich odbiór 

społeczny uwarunkowany jest przez odpowiednie nazwanie problemu, czy wyznaczone 

kierunki działań. 
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Skoro mamy tworzyć wspólną Europę, musimy się wzajemnie poznać. Aby współpraca przy 

budowaniu europejskiej przyszłości była dobra, naleŜy zacząć od podstaw – od społeczeństw 

lokalnych, od młodych ludzi, którzy są przyszłością Europy. Unia Europejska nadała tak 

naprawdę kierunek, zasygnalizowała, co jest waŜne, mając nadzieję, Ŝe dialog 

międzykulturowy nie pozostanie celem samym w sobie. Uznała teŜ, Ŝe jest to proces, za który 

odpowiedzialność mają wszystkie strony. To obowiązek państwa, wspólnoty 

międzynarodowej i kaŜdego człowieka. 

 

JP: Jakie działania Pani zdaniem sprzyjają współpracy między kulturami? 

MK : W Białej Księdze nt. dialogu międzykulturowego zapisano, Ŝe dialog ten wymaga 

swobody i umiejętności wyraŜania własnych poglądów, a takŜe chęci i umiejętności słuchania 

innych ludzi. Ponadto, uznano, Ŝe celem dialogu międzykulturowego jest pobudzanie 

procesów twórczych oraz promowanie moŜliwości ludzi i społeczeństw do wzrostu i 

transformacji poprzez pełen szacunku dialog z innymi. Ja się w pełni z tym zgadzam, dlatego 

uwaŜam, Ŝe to właśnie młodzi ludzie w sposób najbardziej wyrazisty dostrzegają wartość 

dialogu między kulturami. To oni najlepiej potrafią pokazać, czym ten dialog jest i co to 

znaczy uczenie międzykulturowe. Do tego jeszcze naleŜy pamiętać, Ŝe to róŜnorodność 

kulturowa jest bardzo często źródłem kreatywności, innowacyjności i dobrobytu. Szczególne 

miejsce dla dialogu międzykulturowego w działaniach Unii Europejskiej zostało oczywiście 

przeznaczone w obszarze kultury, ale takŜe edukacji i kształcenia. RóŜnorodność 

międzykulturowa, jak i obywatelstwo europejskie stanowią juŜ od wielu lat priorytety 

programów edukacyjnych UE. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iŜ programy edukacyjne 

UE mają być komplementarne w stosunku do działań podejmowanych przez poszczególne 

państwa członkowskie i mają za zadanie wspierać i uzupełniać działania podejmowane przez 

nie, z zastrzeŜeniem pełnego poszanowania ich odpowiedzialności za systemy edukacji i 

szkoleń oraz ich róŜnorodności kulturowej i językowej. ZałoŜenia dialogu 

międzykulturowego zostały uwzględnione m.in.: we wspólnotowym programie „Uczenie się 

przez całe Ŝycie”, „MłodzieŜ w Działaniu” oraz programie „Europa dla Obywateli”. 

Podsumowując, mogę stwierdzić, Ŝe to właśnie działania realizowane w ramach tych 

programów sprzyjają współpracy między kulturami, a tak naprawdę dają realną moŜliwość 

prowadzenia dialogu. Oczywiście istotna kwestia jest to, by programy te były kontynuowane 

w latach kolejnych i by w ich realizację włączały się co raz to nowe organizacje pozarządowe. 

W tym miejscu chciałabym podkreślić ogromną role organizacji pozarządowych w 

budowaniu dialogu między kulturami. 
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JP: Na jakiego typu działania moŜna pozyskać pieniądze z tych programów? 

MK : Na program „Uczenie się przez całe Ŝycie” składa się kilka komponentów, m.in.: 

Comenius – czyli międzynarodowa współpraca szkół, uczniów i nauczycieli, Erasmus – jest 

skierowany do szkół wyŜszych, studentów i wykładowców, Leonardo da Vinci to wymiany i 

staŜe oraz projekty współpracy wielostronnej, Grundtvig – to edukacja ogólna osób 

dorosłych. W ramach kaŜdego z tych programów moŜliwe jest, a nawet czasami wskazane 

nawiązanie dialogu międzykulturowego. Przykładem moŜe być tak naprawdę kaŜdy projekt 

międzynarodowy, podczas którego dochodzi do rzeczywistego uczenia międzykulturowego.  

Jeśli chodzi o program „MłodzieŜ w Działaniu”, to chyba on najbardziej przyczynia się do 

uznawania kulturowej, wielokulturowej i językowej róŜnorodności Europy, wspierania 

spójności społecznej i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, 

rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. W ramach pięciu Akcji Program umoŜliwia, a nawet konieczne jest 

kreowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieŜy, poprzez promowanie wzajemnego 

zrozumienia między młodzieŜą w róŜnych krajach. Ten program stwarza młodym ludziom, 

zainteresowanym róŜnorodnością najwięcej moŜliwości. Uczestnicy międzynarodowych 

wymian i szkoleń uczą się komunikować z przedstawicielami innych kultur, rozwiązywać 

nieporozumienia na tle kulturowym, przeciwdziałać stereotypom. I zgadzam się z Dyrektorem 

w FRSE Programu „MłodzieŜ w Działaniu”, Ŝe międzykulturowość w projektach tego 

programu jest jak powietrze dla człowieka. Ten program Ŝyje dialogiem międzykulturowym i 

rozwija go.  

Kolejnym programem UE, który umoŜliwia realizację dialogu międzykulturowego i 

wzajemnego odkrywania toŜsamości, jest program „Europa dla Obywateli 2007 – 2013”. 

Realizacja tego programu, choć mniej skierowana do młodzieŜy, uwzględnia w sposób 

dobitny znaczenie dialogu międzykulturowego. Zatem, aby zrealizować swój pomysł naleŜy 

po prostu spróbować wpisać go w jeden z tych programów, bo moŜliwości podejmowania 

działań pod hasłem „zjednoczeni w róŜnorodności” są prawie nieograniczone, a ich specyfika 

gwarantuje realizację idei dialogu międzykulturowego na róŜnych płaszczyznach.  

 

JP: Czy wśród młodzieŜy widać juŜ jakieś zmiany w tym zakresie? 

MK : Oczywiście. MłodzieŜ, która zetknęła się z inną kulturą, religią, czy tradycją i podjęła 

wysiłek ich zrozumienia, czy chociaŜby poznania w zdecydowanie inny sposób zaczyna 

postrzegać świat i lepiej go rozumieć. 
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Mogę chyba nawet stwierdzić, Ŝe uczenie się wielokulturowości, czy inności w wielu 

wypadkach jest „zaraźliwe”. Obserwuje się, Ŝe osoby, które choć raz wzięły udział w 

projekcie międzynarodowym szukają później juŜ same kontaktów międzynarodowych. Osoby 

te, stają się coraz bardziej otwarte, tolerancyjne i świadome róŜnic, które pomiędzy narodami 

istnieją. A co najwaŜniejsze mają świadomość z czego te róŜnice wynikają. W ten sposób 

likwidowanych jest wiele stereotypów, które funkcjonują juŜ nawet wśród młodych ludzi. 

Wydaje mi się, Ŝe moŜna stwierdzić, Ŝe wśród młodzieŜy podstawą dialogu 

międzykulturowego jest m.in.: ciekawość świata, dochodzenie  do stwierdzenia, Ŝe „pięknie 

róŜnimy się w europejskim domu”. 
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                                                                                                                    Załącznik Nr 2 

 

Wzór ankiety 

I CZĘŚĆ 

Wybierz i zakreśl właściwą odpowiedź 

1. Czy akceptujesz inne kultury, zwyczaje, obrzędy? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
2. Czy zaprzyjaźniłbyś się z mieszkańcem Konga? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
3. Czy chciałbyś chodzić do szkoły do tej samej klasy z Wietnamczykiem? 

a. Tak  
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
4. Czy chciałbyś mieć jako bliskich sąsiadów obywateli Libanu ? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
5. Czy chciałbyś mieć ich jako kolegów ? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
6. Czy wolałbyś, aby mieszkali w innej dzielnicy? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
7. Czy wolałbyś, aby przebywali poza twoim krajem? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie mam zdania 

 
II CZĘŚĆ 

Wybierz i zakreśl właściwą odpowiedź 

8. Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w imprezie mającej na celu dialog miedzy 
kulturami? 

a. Tak 
b. Nie 
c. Nie pamiętam 
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9. Jaki rodzaj działania jest twoim zdaniem najskuteczniejszy dla przybliŜenia kultur? 
(wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a. szkolenia i warsztaty 
b. utworzenie ośrodka dialogu miedzy kulturami 
c. konferencje i seminaria 
d. badania naukowe i publikacje 
e. róŜnego rodzaju konkursy 
f. strona internetowa 
g. festiwale, koncerty, spektakle 
h. wymiany międzynarodowe 
i. debaty, panele dyskusyjne 

 
10. W jakiego typu działaniu mającym na celu przybliŜenie kultur uczestniczyłeś w 

ostatnich trzech latach? (wybierz  maksymalnie 3 odpowiedzi) 
                  a. szkolenia i warsztaty 

      b. utworzenie ośrodka dialogu miedzy kulturami 
      c. konferencje i seminaria 
      d. badania naukowe i publikacje 
      e. róŜnego rodzaju konkursy 
      f. strona internetowa 
      g. festiwale, koncerty, spektakle 
      h. wymiany międzynarodowe 
      i. debaty, panele dyskusyjne 

 
11. Jaki rodzaj działania chętnie byś zorganizował wspólnie ze swoimi kolegami/ 

koleŜankami? (wybierz  maksymalnie 3 odpowiedzi) 
      a. szkolenia i warsztaty 
      b. utworzenie ośrodka dialogu miedzy kulturami 
      c. konferencje i seminaria 
      d. badania naukowe i publikacje 
      e. róŜnego rodzaju konkursy 
      f. strona internetowa 
      g. festiwale, koncerty, spektakle 
      h. wymiany międzynarodowe 
      i. debaty, panele dyskusyjne 
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                                                                                                                      Załącznik Nr 3 
 
 

Zestawienie liczbowe wyników ankiety 
 

   I CZĘŚĆ 

Odpowiedzi  
 

Tak 
 

 
Nie wiem 

 
Nie mam zdania Pytanie 

Liczby 
bezwzględne 

% 
Liczby 

bezwzględne 
% 

Liczby 
bezwzględne 

% 

1. Czy akceptujesz inne 
kultury, zwyczaje, 
obrzędy? 
 

17 81 0 0 4 19 

2. Czy zaprzyjaźniłbyś się 
z mieszkańcem Konga? 
 

19 90 0 0 2 10 

3. Czy chciałbyś chodzić 
do szkoły do tej samej 
klasy z Wietnamczykiem? 
 

17 81 0 0 4 19 

4. Czy chciałbyś mieć 
jako bliskich sąsiadów 
obywateli Libanu ? 
 

15 71 1 5 5 24 

5. Czy chciałbyś mieć ich 
jako kolegów ? 
 

0 0 17 81 4 19 

6. Czy wolałbyś, aby 
mieszkali w innej 
dzielnicy ? 
 

0 0 17 81 4 19 

7. Czy wolałbyś, aby 
przebywali poza twoim 
krajem? 
 

0 0 16 76 5 24 

 

 

II CZ ĘŚĆ 

Na pytanie: 
Czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w imprezie mającej na celu dialog miedzy kulturami? 

a. Twierdząco odpowiedziało 9 respondentów  (43%) 

b. Przecząco 8 respondentów (38%) 

c. Nie pamiętało 4 respondentów (19%) 
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Rodzaj działania 

Jaki rodzaj działania 
jest twoim zdaniem 
najskuteczniejszy 
dla przybliŜenia 

kultur? 

W jakiego typu 
działaniu mającym na 

celu przybliŜenie kultur 
uczestniczyłeś w 

ostatnich trzech latach? 

Jaki rodzaj działania 
chętnie byś zorganizował 

wspólnie ze swoimi 
kolegami/ koleŜankami? 

a. szkolenia i warsztaty 
 

10 5 4 

b. utworzenie ośrodka 
dialogu miedzy kulturami 

6 1 4 

c. konferencje i seminaria 
 

0 2 2 

d. badania naukowe i 
publikacje 

0 3 1 

e. róŜnego rodzaju 
konkursy 

1 6 4 

f. strona internetowa 
 

7 7 7 

g. festiwale, koncerty, 
spektakle 

10 5 11 

h. wymiany 
międzynarodowe 

18 4 14 

i. debaty, panele 
dyskusyjne 

3 3 2 

 


