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Twój Chrystus – śydem; 

Twoje auto – Japończykiem; 

Twoja pizza – włoska; 

Twoja demokracja – grecka; 

Twoja kawa – brazylijska; 

Twój urlop – turecki; 

Twoje liczby – arabskie; 

Twoje pismo – łacińskie; 

I tylko Twój sąsiad – cudzoziemcem? 

  

(Treść plakatu, który wisiał na murach Berlina wiosną 1994 r.) 
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W dzisiejszych czasach, gdy w znacznym tempie rośnie proces globalizacji, integracji 

europejskiej, kiedy dochodzi zacierania się granic oraz w coraz większym stopniu dochodzi 

do migracji ludności istnieje potrzeba budowania dialogu pomiędzy róŜnymi kulturami, 

religiami i światopoglądami. 

Polska ze względu na uwarunkowania historyczne jest jednym z najbardziej 

jednorodnych etnicznie i religijnie krajów w Europie. Tabela 1 przedstawia mniejszości 

narodowe na podstawie danych ze Spisu Narodowego w 2002 roku. 

 

Tabela 1. Społeczności mniejszościowe w Polsce na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 
roku  

Wyszczególnienie Liczba 
% ogółu 
ludności 
Polski 

      
LUDNOŚĆ POLSKI - OGÓŁEM 38 230 080  100,000 

      
MNIEJSZOŚCI - RAZEM 305 938 0,800 

      
Mniejszo ści narodowe -  

osoby posiadające obywatelstwo polskie i 
deklarujące narodowość: 

234 202 0,613 

1 białoruską 47 640 0,125 
2 czeską 386 0,001 
3 litewską 5 639 0,015 
4 niemiecką 147 094 0,385 
5 ormiańską 262 0,001 
6 rosyjską 3 244 0,008 
7 słowacką 1 710 0,004 
8 ukraińską 27 172 0,071 
9 Ŝydowską 1 055 0,003 

      
Mniejszo ści etniczne  -  

osoby posiadające obywatelstwo polskie i 
deklarujące narodowość: 

19 071 0,050 

10 karaimską 43 0,000 
11 łemkowską 5 850 0,015 
12 romską 12 731 0,033 
13 tatarską 447 0,001 
      

Społeczno ść posługuj ąca si ę językiem 
regionalnym 52 665 0,138 

14 osoby uŜywające języka kaszubskiego 52 665 0,138 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/45_4520_PLK_HTML.htm  
 
 W tabeli widzimy, Ŝe procentowy udział mniejszości narodowych i etnicznych w  

Polsce jest bardzo niski – wynosi tylko 0,8% całej populacji. Nie moŜemy jednak nie 

zauwaŜać imigrantów z Azji, czy teŜ zza wschodniej granicy, których w Polsce jest coraz 

więcej. O ile kultura imigrantów z sąsiednich krajów jest stosunkowo podobna do naszej, 
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choć istnieją pewne róŜnice, to kultura imigrantów z Azji jest zupełnie odmienna. MoŜemy 

się spodziewać, Ŝe w przyszłości imigrantów będzie więcej, tak jak to się dzieje w innych 

krajach Unii Europejskiej. Oczywiście raczej na duŜo mniejsza skalę, ale sytuacja ta wymaga 

przystosowania się do niej, a więc potrzebę budowania dialogu międzykulturowego. 

 Odmienna sytuacja występuje w większości krajów Europy. Jako przykład chciałbym 

przedstawić pokrótce Hiszpanię. Hiszpania jest krajem wieloetnicznym i wielojęzykowym. 

Większość stanowią Hiszpanie kastylijscy (ok. 73%). Pozostałe grupy etniczne to 

Katalończycy (18%), mieszkańcy Galicji (6%) oraz Baskowie (1,8%). Wszystkie grupy 

wymienione grupy etniczne uŜywają swojego języka, choć językiem urzędowym jest język 

hiszpański (kastylijski). Mimo napięć pomiędzy grupami etnicznymi, Hiszpania zawsze była 

tolerancyjna dla imigrantów. Pod koniec 2004 roku imigranci stanowili ok. 7% populacji. 

Tabela 2 przedstawia strukturę emigrantów w Hiszpanii w 2004 roku. 

 
 
Tabela 2. Imigranci w Hiszpanii w 2004 roku 

Imigranci w Hiszpanii  Liczba 
imigrantów 

% udział w ogólnej 
liczbie imigrantów  

Ekwador 475698 15,7 

Maroko 420556 13,9 

Kolumbia 248894 8,2 

Rumunia 207960 6,9 

Wlk. Brytania 174810 5,8 

Argentyna 130851 4,3 

Niemcy 117250 3,9 

Włochy 71130 2,5 

Bułgaria 69854 2,3 

Peru 68646 2,3 

Źródło: R. Towalski, Zmiany spoleczno-gospodarcze w Hiszpanii w: J. Polakowska – Kujawa (red.), 
Współczesna Europa w procesie zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006,  s.338 

 

 Innym przykładem jest Wielka Brytania zamieszkiwana przez cztery główne grupy 

narodowościowe zachowujące wiele odrębności etnicznych i kulturowych. Dominującą grupą 

są Anglicy stanowiący 80% ogółu populacji. Pozostałe grupy to Szkoci (9%), Walijczycy 

(5%) oraz Irlandczycy (2,3%). Jednak czynnikiem najbardziej wpływającym na zmianę 

struktury etnicznej Wielkiej Brytanii był masowy napływ imigrantów, głównie z byłych 

kolonii brytyjskich, choć nie tylko. Wyspy zamieszkuje ponad 1,5 miliona białych 

imigrantów zarówno z Europy jak i krajów pozaeuropejskich (np. Australia) oraz 4,6 miliona 
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kolorowych imigrantów.1 Tabela 3 przedstawia strukturę etniczna Wielkiej Brytanii w roku 

2001. 

 

Tabela 3. Struktura etniczna Wielkiej Brytanii (w tys.) 

Grupa etniczna Populacja  % cało ści %kolorowych  

Ludno ść razem 58789 100,0 - 

Ludno ść biała razem 54154 92,1 - 

Ludno ść kolorowa razem 4635 7,9 100,0 

Deklaruj ący si ę jako Azjaci 2331 4 50,3 

Hindusi 1053 1,8 22,7 

Pakistańczycy 747 1,3 16,1 

Banglijczycy 283 0,5 6,1 

Pozostali 248 0,4 5,3 

Deklaruj ący si ę jako czarni 1149 2 24,8 

z Karaibów 566 1 12,2 

Afrykanie 485 0,8 10,5 

Pozostali 98 0,2 2,1 

Deklaruj ący si ę jako Chi ńczycy 247 0,4 5,3 

Deklaruj ący si ę jako rasa 
mieszana 677 1,2 14,6 

Pozostałe grupy etniczne 231 0,4 5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Siewierski, Struktura społeczna Wielkiej Brytanii, w:  J. 
Polakowska – Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006 
 
 
 Taka róŜnorodność imigrantów powoduje współistnienie obok siebie nie tylko 

róŜnych kultur, ale i róŜnych religii. Jak wynika z wykresu 1 większość stanowią 

chrześcijanie.  

Wielka Brytania jest chyba najbardziej wieloetnicznym, wielorasowym i wielokulturowym 

państwem w Europie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 J. Siewierski, Struktura społeczna Wielkiej Brytanii, w:  J. Polakowska – Kujawa (red.), Współczesna Europa 
w procesie zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006, s. 312 
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Wykres 1. Religie W Wielkiej Brytanii 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Siewierski, Struktura społeczna Wielkiej Brytanii, w: : J. 
Polakowska – Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006 
 
 

Asymilacja imigrantów na przestrzeni lat była zróŜnicowana. Pierwotnie występowała 

asymilacja monistyczna, która opierała się głównie na etnocentryzmie i przekonaniu o 

istnieniu kultur niŜszych i wyŜszych. Natomiast asymilacja pluralistyczna polega na tym, Ŝe 

przy zachowaniu tolerancji i odmienności występuje współistnienie kultur w ramach 

wspólnoty politycznej pełniącej funkcję integracyjną. Ten rodzaj asymilacji jest coraz częściej 

wprowadzany przez państwa europejskie, poniewaŜ jest on korzystny dla imigrantów, którzy 

chcą Ŝyć w innym kraju bez konieczności porzucania własnej kultury.  

śeby móc rozmawiać o dialogu międzykulturowym naleŜy najpierw zdefiniować kilka 

pojęć ściśle z nim związanych. 

Zakres znaczeniowy pojęcia dialog nie oznacza tylko rozmowy. MoŜe być rozumiany 

jako: metoda, proces lub postawa społeczna. Metoda dialogu to sposób komunikacji między 

ludźmi przez rozmowę w celu wzajemnego zrozumienia się, zbliŜenia do siebie, a takŜe 

współdziałania. Proces dialogowy to droga do zbliŜenia ich punktów widzenia i sposobu 

Ŝycia. Postawa dialogowa polega na stałej gotowości i dąŜeniu do zrozumienia innych, 

zbliŜenia się do nich i w miarę moŜności współpracy z nimi.2 

                                                 
2 M. Winiarski, Dialog środowiskowy, artykuł dostępny na stronie 
http://www.vulcan.edu.pl.eid/archiwum/2000/05/dialog.html  
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JeŜeli chodzi o definicję kultury to trudno znaleźć w literaturze socjologicznej jedną 

obowiązującą, która zawarłaby wszystkie istotne jej właściwości, wobec tego poniŜej 

przytaczam kilka z nich, które uwaŜam za najtrafniejsze.  

Kultura jest to ogół wytworów myśli i działań, wartości, sposobów postępowania, 

które zostały uznane i przyjęte przez zbiorowość i nabrały waŜności dla jej członków, 

wyznaczając zachowanie uwaŜane za „obowiązkowe”, np. nakazy przyzwoitości, zasady 

współŜycia, kryteria ocen estetycznych i moralnych, uznane dzieła sztuki juŜ przyjęte i 

utrwalone, itp. 3  

  Według kolejnej definicji kultura to normy, reguły i wartości, które są analitycznie 

oddzielone od zachowań (potrzeby wrodzone i potrzeby nabyte). Decyzje o zaspokajaniu 

naszych potrzeb są zdeterminowane przez wartości, które chcemy osiągnąć. Grupy róŜnią się 

systemami wartości i ich hierarchią. Zachowania ludzkie ograniczane są przez obowiązujące 

normy, a jednocześnie przez obowiązujące cele.4   

Kulturę moŜemy podzielić na materialną i niematerialną, przy czym ze względu na 

temat pracy chciałbym scharakteryzować kulturę niematerialną, do wytworów której 

zaliczamy:5 

• wiedzę i przekonania 

• wartości 

• normy ( zwyczaje, obyczaje, tabu, prawa) 

• znaki i symbole ( języki i gesty) 

Od początku istnienia ludzie tworzyli swoją kulturę, poniewaŜ ułatwiało to im 

wspólne funkcjonowanie, wytwarzało systemy wartości, które formułowały co jest dobrem, a 

co złem, stwarzało wspólne przekonania i dawało poczucie przynaleŜności do danej grupy. 

Stefan Czarnowski stwierdził, Ŝe kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, 

owocem twórczego i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń.6  

To, co jest waŜne z punktu widzenia tematu tej pracy to fakt, Ŝe poszczególne narody 

posiadają swoją kulturę, która określa ich system wartości, ich normy oraz język i gesty. 

Kultura ta powstawała przez długie lata i była przekazywana z pokolenia na pokolenie. W 

                                                 
3 J. Szczepański, Struktura wewnętrzna kultury w: M. Bocheńska – Seweryn, K. Kluzowa (red.), Elementy 
socjologii, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1999, s.123 
4 Por.  http://www.socjologia.xmc.pl/lib/socjologia-kultury/  
5 N. Goldman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 1997, s.39 
6 S. Czarnowski, Kultura w: M. Bocheńska – Seweryn, K. Kluzowa, Elementy socjologii, Wydawnictwo Śląsk, 
Katowice, 1999, s. 113 
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czasach globalizacji, kiedy dochodzi do licznych migracji obok siebie musza egzystować 

reprezentanci róŜnych kultur, religii oraz światopoglądów. 

Taka egzystencja nie jest sprawą prosta gdyŜ badania psychologiczne udowodniły, Ŝe 

nawet podświadomie dzielimy ludzi na „naszych” i „obcych”, a im mocniej tkwimy w swojej 

grupie tym bardziej oddalamy się od tej drugiej. Jednocześnie Ŝyjemy w przekonaniu, Ŝe 

„nasza” grupa zasługuje na lepsze traktowanie. Prace badawcze psychologów udowodniły, Ŝe 

tendencje do faworyzowania własnej grupy częściej występują w grupach mniejszościowych. 

Mimo tego, to od posiadanych cech danej osoby zaleŜy ocena grupy naszej i obcej. Ludzie o 

duŜym poczuciu własnej wartości  posiadają mniejsze skłonności do dyskryminowania 

obcych osób niŜ ci, którzy się z siebie niezadowoleni, np. z powodów braków osiąganych 

sukcesów lub niskiej pewności siebie. Zdarzają się sytuacje, Ŝe ludzie, w celu 

korzystniejszego przedstawienia siebie poniŜają członków innych grup. Sprawą oczywista jest 

równieŜ to, Ŝe niektórzy ludzie mają większe skłonności do uprzedzeń. Jednak częściej od 

indywidualnych występują uprzedzenia natury społecznej. 

Uprzedzenia są ściśle powiązane z teorią etnocentryczną, która polega na 

przestrzeganiu swojego systemu wartości, przekonań i norm jako lepszego od innych. 

Skutkiem tego jest często brak tolerancji oraz wszelkiego rodzaju konflikty. Etnocentryzm 

występuje przede wszystkim między narodami, moŜemy go jednak dostrzec wśród członków 

danego społeczeństwa., np. wśród ludzi naleŜących do róŜnych subkultur, którzy postrzegają 

przedstawicieli innych subkultur jako gorszych, co równieŜ prowadzi do konfliktów. 

Uprzedzenie jest to z góry powzięta niechęć do innych, tylko dlatego, Ŝe naleŜą do 

odrębnej grupy społecznej. PrzewaŜnie uprzedzenie polega na odrzuceniu kogoś bądź 

wydania na jego temat negatywnej opinii bez wcześniejszego poznania tej osoby. Niechęć do 

niektórych przedstawicieli grup wynika równieŜ w utrwalonych przez społeczeństwo 

stereotypów. Uprzedzenia społeczne moŜemy podzielić na etniczne, wyznaniowe, wiekowe, 

itp. 

Psychologia rozróŜnia dwa typy uprzedzeń. Pierwszym z nich jest uprzedzenie 

awersyjne. Charakteryzuje się ono głównie lękiem, wstrętem i nienawiścią. Uprzedzenie tego 

typu rzadko przekształca się w atak, gdyŜ osoby lub grupy przed, którymi istnieje lęk są 

postrzegane jako silniejsze. Uprzedzenie do tych osób lub grup polega na przypisywaniu im 

negatywnych cech. Następną formą uprzedzeń są uprzedzenia dominatywne, które polegają 

na  poczuciu lub przekonaniu o wyŜszości naszej grupy nad pozostałymi. Przedstawiciele 
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odmiennej grupy są postrzegani jako słabsi, gorsi lub odmienni. Z tego powodu stosowana 

jest wobec nich jawna lub ukryta forma dyskryminacji. 7 

KaŜdy z nas spotkał się z pojęciem stereotypu i chociaŜ nie zawsze zdajemy sobie z 

tego sprawę bądź nie chcemy się do tego przyznawać bardzo często kierujemy się nimi w 

ocenach i zachowaniach wobec innych. Stereotypem nazywamy uproszczony, schematyczny i 

zazwyczaj zdeformowany obraz osób lub grup społecznych, który zostaje utrwalony w 

społeczeństwie poprzez wielokrotne powtarzanie. Jest on z reguły nacechowany emocjonalnie 

i trudny do zmiany. MoŜe mieć zarówno wymiar pozytywny jak i negatywny, choć na co 

dzień spotykamy się z większa liczba stereotypów negatywnych i to właśnie one mogą 

prowadzić do konfliktowych zachowań. Najczęściej spotykanym jest stereotyp etniczny, 

dotyczący grup etnicznych bądź mniejszości narodowych. Podobnie jak pozostałe stereotypy 

polega na uproszczeniu wizerunku przedstawicieli danej grupy etnicznej. Stereotypy moŜemy 

podzielić ze względu na: grupę etniczną, narodowość, rasę, religię czy orientację seksualną.  

 Stereotypy są ogromną przeszkodą w budowaniu dialogu międzykulturowego. Jak juŜ 

wspomniałem wcześniej są one często powtarzane, przez co utrwalają się. MoŜemy je 

usłyszeć nie tylko w domu rodzinnym, w szkole, na ulicy, ale takŜe w telewizji i radio. Część 

stereotypów jest niegroźna, choć moŜe być obraźliwa (np. stereotyp blondynki), ale 

większość z nich powoduje negatywny stosunek do innych grup (po atakach na World Trade 

Center utrwalił się stereotyp muzułmanina terrorysty). Stereotypy przyczyniają się do 

nasilenia uprzedzeń i postaw etnocentrycznych a nawet rasizmu. 

 Warunkiem budowania dialogu międzykulturowego jest  przede wszystkim 

poznanie i zrozumienie danej kultury, poniewaŜ dialog między kulturami powinien opierać 

się na szacunku do róŜnych kultur ich zwyczajów oraz tradycji.  

Aby budować dialog międzykulturowy w Europie powinniśmy w pierwszej kolejności 

nauczyć się myśleć inaczej niŜ poprzez stereotypy. Jako, Ŝe stereotypy opierają się na 

podstawie niepełnej lub zdeformowanej wiedzy pierwszym krokiem powinno być pogłębienie 

wiedzy na temat róŜnych kultur, religii czy światopoglądów oraz otwarcie się na inne kultury. 

Ten cel moŜna osiągnąć poprzez edukacje międzykulturową, która jest celem mojego 

projektu. Projekt ten opisuję w dalszej kolejności. Najpierw chciałbym przedstawić wyniki 

ankiety, która miała na celu zorientowanie się, co uczniowie wiedza na temat dialogu 

międzykulturowego, czy zetknęli się z nietolerancją wobec innych grup, co myślą o formie 

edukacji międzykulturowej zaproponowanej przez mnie. 

                                                 
7 B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia, w: J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk, 2003, s. 215 
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W ankiecie wzięło udział 35 uczniów uczęszczających do warszawskich gimnazjów i 

liceów, z czego 60% stanowili przedstawiciele gimnazjum, zaś 40% to uczniowie liceum. 

Podział ankietowanych ze względu na płeć rozłoŜył się mniej więcej po połowie (dziewczęta - 

45,7%, chłopcy – 54,3%). Nieco ponad połowa ankietowanych (51,4%) zadeklarowała, Ŝe nie 

wie co to jest dialog międzykulturowy. Mimo, ze pozostali odpowiedzieli twierdząco na to 

pytanie to jednak tylko kilka osób podjęło próbę zdefiniowania tego pojęcia.  

Wykres 1 przedstawia styczność ankietowanych z przejawami nietolerancji wobec 

wybranych grup. Ankietowani mieli moŜliwość zaznaczenia więcej niŜ jedną odpowiedź. 

 

Wykres 2. Przejawy nietolerancji wobec wybranych grup 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Z wykresu wynika, Ŝe najwięcej ankietowanych zetknęło się z przejawami 

nietolerancji wobec innych grup etnicznych lub narodowościowych. Na drugim miejscu 

znajduje się nietolerancja wobec wyznawców innych religii oraz osób niepełnosprawnych.  

AŜ 60% ankietowanych twierdzi, Ŝe nigdy w nie spotkało się z edukacją 

międzykulturową, 22,9% słyszało o niej od znajomych, a 17,1% zadeklarowało, Ŝe miało z 

nią styczność w swojej szkole. Najwięcej, bo 35% ankietowanych wskazało, Ŝe zetknęło się z 

nią w ramach lekcji etyki, 25% uczniów słyszało o niej podczas pojedynczych imprez 

szkolnych, 22,6% słyszało o niej okazjonalnie na róŜnych przedmiotach, a niewiele mniej, bo 

21,4% poprzez wymianę międzynarodową uczniów.      

 W dalszej części uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy według nich 

istnieje potrzeba wprowadzenia do szkół edukacji międzykulturowej w szerszym zakresie niŜ 

występuje ona obecnie. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 57,1% uczniów, 5,8% z nich 
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nie widzi takiej potrzeby, a 37,1% nie ma na ten temat zdania. Wynika to prawdopodobnie z 

tego, Ŝe jak wcześniej wspomniałem aŜ 60% ankietowanych nie spotkało się nigdy z pojęciem 

edukacji międzykulturowej, w związku z tym cięŜko jest im zająć konkretne stanowisko. 

Spośród osób, które widzą potrzebę wprowadzenia edukacji międzykulturowej do szkół  68% 

stanowili uczniowie gimnazjum, zaś pozostałe 32% to licealiści.  

W następnym pytaniu zwróciłem się o podanie, w której z przedstawionych form 

powinna odbywać się edukacja międzykulturowa. Najwięcej – 41,7% uczniów chciałoby, aby 

były to cykliczne spotkania, obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Na zajęcie w formie 

cyklicznych zajęć dla chętnych głosowało 36,1%, natomiast najmniej uczniów uwaŜało, Ŝe 

zajęcia powinny się odbywać w formie obowiązkowego przedmiotu. Tę odpowiedź 

zaznaczyło 22,2% ankietowanych. 

 

Wykres 3. Zainteresowanie młodzieŜy z przedstawicielami róŜnych kultur 

0 5 10 15 20 25

przedstaw iciele
innych narodów

przedstaw iciele
innych religii

przedstaw iciele
innych społeczności

ludźmi o innych
św iatopogladach

nie jestem
zainteresow any

 
 Źródło: Opracowanie własne 

 

 W ostatnim pytaniu ankietowani zostali spytani o to czy byliby zainteresowani 

spotkaniami z przedstawicielami róŜnych kultur. Najwięcej osób wyraziło zainteresowanie 

spotkaniami z udziałem przedstawicieli róŜnych narodowości, w dalszej kolejności z ludźmi o 

innych światopoglądach. TuŜ za nimi uplasowali się przedstawiciele innych społeczności. 

Wśród chętnych na tego typu spotkania najmniej zagłosowało na przedstawicieli innych 

religii. Jedynie kilku spośród ankietowanych uwaŜa, Ŝe nie są zainteresowani takimi 

spotkaniami.  
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 Ideą mojego projektu jest szerzenie wiedzy na temat róŜnorodnych kultur, religii i 

światopoglądów wśród młodzieŜy w całym kraju. Poznanie i zrozumienie innych kultur 

ułatwi budowanie dialogu międzykulturowego. Zamierzeniem projektu jest dotarcie do jak 

największej liczby osób i dlatego uwaŜam, Ŝe najtrafniejszym wyborem jest wprowadzenie 

edukacji do szkół.  

 W swoim projekcie rozwaŜyłem trzy moŜliwości wprowadzenia edukacji 

międzykulturowej. 

Pierwszą z nich są zajęcia w formie cyklicznych spotkań dla chętnych. Podstawową 

korzyścią tego rozwiązania jest to, Ŝe braliby w nich udział tylko uczniowie zainteresowani 

przedmiotem, co zwiększałoby efektywność przyswajania przez nich nowych wiadomości i 

informacji w dziedzinie dialogu międzykulturowego. Moim zdaniem naleŜy jednak odrzucić 

tę opcję, poniewaŜ nie spełnia podstawowego kryterium mojej koncepcji, czyli nie dociera do 

odpowiednio duŜej ilości osób. Edukacja dialogu międzykulturowego w takiej formie 

dotarłaby prawdopodobnie do nielicznego grona osób, które są zainteresowane juŜ tym 

tematem, a tym samym naleŜą do osób otwartych na dialog międzykulturowy. Podobnie jak 

jednorazowe projekty, których wiele było realizowanych w ubiegłym roku z okazji  

Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Mimo licznych imprez organizowanych z 

tej okazji nie dotarły one do szerszego grona, o czym świadczą równieŜ wyniki 

przeprowadzonej przeze mnie ankiety, z której wynika, Ŝe większość osób nie zetknęła się z 

pojęciem dialogu międzykulturowego. MoŜna, więc powiedzieć, Ŝe nie przyniosły one 

oczekiwanych rezultatów. 

Kolejną rozpatrywaną przeze mnie moŜliwością było wprowadzenie edukacji 

międzykulturowej w formie cyklicznych spotkań obowiązkowych dla wszystkich uczniów. W 

ten sposób moŜna byłoby dotrzeć do większej liczby osób. Forma spotkań cyklicznych 

musiałaby się odbywać w ramach zajęć pozalekcyjnych. Problemem takiego rozwiązania 

byłby sposób rozliczania uczniów z obowiązkowej obecności na wspomnianych spotkaniach 

oraz ich aktywny udział, szczególnie w przypadku uczniów uczestniczących w tego typu 

zajęciach z obowiązku, a nie z zainteresowania. Istnieje wprawdzie moŜliwość, Ŝe w 

zaleŜności od formy tych zajęć udałoby się wzbudzić zainteresowanie tematem większej 

grupy uczniów, jednak wydaje mi się, Ŝe większość uczestników tego rodzaju spotkań 

niewiele by z nich wyniosła. 

 Ostatnią z moŜliwości, którą rozpatrywałem było wdroŜenie do szkół edukacji dialogu 

międzykulturowego jako przedmiotu obowiązkowego. Główną zaletą takiego rozwiązania 
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byłoby dotarcie do wszystkich uczniów. Problemem mogłoby być sceptyczne podejście 

niektórych uczniów do kolejnego obowiązkowego przedmiotu.  

 Mimo wyników ankiety, według której uczniowie niechętnie odnieśli się do edukacji 

międzykulturowej w formie obowiązkowego przedmiotu myślę, Ŝe jest to najlepsza z 

przedstawionych wcześniej alternatyw. Niechęć ta wynika prawdopodobnie z naturalnego 

sprzeciwu wobec tego co jest narzucone. Z drugiej jednak strony myślę, Ŝe długotrwałe 

uczestnictwo w tego typu zajęciach zaowocowałoby w przyszłości. Pozostaje pytanie na 

którym etapie nauki naleŜałoby wprowadzić tego rodzaju zajęcia. UwaŜam, Ŝe najlepszym 

rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie edukacji międzykulturowej w gimnazjum. Jest to okres, 

kiedy zaczyna kształtować się światopogląd nastolatków i kiedy są oni otwarci i 

zainteresowani wszelkimi nowościami. Bardzo waŜną sprawą jest to, Ŝe nastolatki są 

przyszłymi rodzicami, którzy będą wychowywali kolejne pokolenia. Wychowani w duchu 

dialogu i zrozumienia dla innych przekazywaliby te wartości w przyszłości swoim dzieciom, 

bo naleŜy pamiętać, Ŝe edukacja odbywa się równieŜ w rodzinnym domu, a nasze zachowania 

i poglądy w dorosłym Ŝyciu w duŜej mierze są odzwierciedleniem środowiska, w którym się 

wychowywaliśmy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby edukację międzykulturową 

kontynuować na poziomie ponadgimzajalnym.  

 Kolejna sprawą jest finansowanie tego projektu. Jak wiadomo polskie szkoły borykają 

się z trudnościami finansowymi. Proponowałbym, aby te zajęcia prowadzili nauczycieli 

WOS-u lub etyki po przejściu odpowiedniego szkolenia, które są organizowane bezpłatnie np. 

przez Stowarzyszenie Inicjatyw NiezaleŜnych Mikuszewo. Warunkiem uczestnictwa jest 

zobowiązanie się do przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z zakresu edukacji 

międzykulturowej w swoim środowisku lokalnym.8 Dzięki takiemu zobowiązaniu mogliby 

oni przekazać zdobyta wiedzę innym nauczycielom, bo dialog międzykulturowy powinien 

być sprawą wszystkich ludzi, a im więcej nauczycieli będzie zaangaŜowanych w tego typu 

zajęcia tym mniejsze obciąŜenie dla jednego nauczyciela w danej szkole. 

Mimo bezpłatnego szkolenia potrzebne będą fundusze na wynagrodzenie dla 

nauczycieli, którzy prowadziliby edukację międzykulturową. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe 

zajęcia byłyby prowadzone w wymiarze jednej do dwóch godzin tygodniowo, a byłyby 

prowadzone przez nauczycieli pracujących w tych szkołach dodatkowy koszt nie byłby zbyt 

duŜy. Dodatkowe środki moŜna byłoby uzyskać z Ministerstwa Edukacji, z jednostek 

                                                 
8 http://galeriatolerancji.org.pl/index.php?MENU=news&IDA=147&OD=0&cat=1  
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samorządów terytorialnych czy teŜ z funduszy unijnych przeznaczonych na rzecz dialogu 

międzykulturowego. 

Istotną rzeczą jest fakt, aby nie uczynić z edukacji międzykulturowej kolejnego 

przedmiotu, do którego uczniowie będą podchodzili niechętnie. W tym celu proponowałby 

bym rezygnację z podręczników (co równieŜ obniŜy koszt całego przedsięwzięcia oraz 

pozwoli na szybsze wprowadzenie tego pomysłu do szkół). Zajęcia mogłyby być 

przygotowywane przez samych uczniów poprzez przygotowywanie referatów na temat 

róŜnych kultur, religii czy światopoglądów, które byłyby dyskutowane na forum klasowym. 

W celu aktywizacji uczniów proponowałbym równieŜ, aby sami uczniowie organizowali 

spotkania z przedstawicielami róŜnych narodowości lub religii, oczywiście przy wsparciu i 

pomocy nauczyciela prowadzącego. Takie spotkania mogłyby się odbywać w czasie lekcji z 

edukacji międzykulturowej. W ramach moŜliwości moŜna by byłoby takŜe zorganizować 

wyjścia na wystawy, koncerty czy filmy dotyczące tego tematu. WiąŜe się to jednak z 

pewnymi trudnościami, gdyŜ trudno byłoby to zorganizować w ramach zajęć ze względu na 

krótki czas ich trwania. Mogłyby być jednak organizowane w czasie pozalekcyjnym, ale nie 

moŜna by było wymagać na nich obowiązkowej obecności. Zrezygnowałbym równieŜ z 

rozliczania uczniów z wiedzy w postaci tradycyjnych sprawdzianów, kartkówek czy 

przepytywania przez nauczycieli. Jednak oceny z edukacji międzykulturowej, tak jak i z 

kaŜdego innego przedmiotu są konieczne, gdyŜ ich brak powodowałby lekcewaŜący stosunek 

uczniów do przedmiotu. W tej sytuacji proponowałbym ocenę zaangaŜowania ucznia w 

przygotowywanie zajęć oraz jego aktywność w dyskusjach na lekcjach.  

Myślę, Ŝe mój projekt ma ogromne szanse powodzenia, gdyŜ nie wymaga duŜych 

nakładów finansowych i jest stosunkowo prosty do przeprowadzenia. Pozostaje tylko pytanie 

czy nauczyciele będą w stanie zaakceptować zupełnie inny niŜ dotychczas system nauczania. 

Nie moŜna spodziewać się konkretnych rezultatów po roku czy dwóch. Jest to projekt 

długofalowy i być moŜe upłynie wiele lat zanim efekty będą widoczne, ale myślę, Ŝe ma on 

spore szanse powodzenia w dłuŜszej perspektywie. Edukacja międzykulturowy wydaje się 

być pierwszym krokiem do budowania dialogu międzykulturowego wśród naszego 

społeczeństwa. 

Z prośbą o opinie na temat mojego projektu zwróciłem się do Pana Grzegorza 

Gudaszewskiego, socjologa, głównego specjalisty w Głównym Urzędzie Statystycznym w 

zakresie badania wyznań i narodowości. Prowadzi on takŜe zajęcia dla studentów Instytutu 

Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest on 

redaktorem i współautorem cyklicznie wydawanej przez GUS pozycji „Wyznania religijne. 
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Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne” oraz autorem „Demograficzno – społeczna 

charakterystyka obywateli polskich deklarujących narodowość niepolską a Narodowym 

Spisie Powszechnym w 2002 roku”. 

Pan Gudaszewski zwrócił uwagę na fakt, Ŝe potrzeba budowania dialogu 

międzykulturowego istnieje w całej Europie, ale poziom tego dialogu jest ściśle 

uwarunkowany doświadczeniami poszczególnych krajów Europy. NaleŜy zauwaŜyć, ze 

zupełnie inaczej w tym zakresie prezentuje się sytuacja w krajach wielonarodowościowych 

czy federacyjnych, takich jak np. Hiszpania, Szwajcaria czy Belgia, a takŜe w krajach o 

długich tradycjach imigracyjnych (Wielka Brytania, Francja) niŜ w krajach etnicznie i 

religijnie homogenicznych.  

W wyniku działań II wojny światowej i jej następstw Polska stała się jednym z 

najbardziej jednorodnych etnicznie i religijnie krajów Europy. Z drugiej strony obostrzenia 

poprzedniego systemu nie pozwalały Polakom na zbyt liczne wyjazdy i ograniczały ich 

moŜliwości zetknięcia się z innymi kulturami i religiami i głębszego ich poznania. Nie moŜna 

takŜe zapomnieć, Ŝe historia Polski z okresu zaborów równieŜ przyczyniła się do 

specyficznego podejścia do innych narodów.  Skutkiem nieznajomości odmiennych kultur są 

róŜnorakie stereotypy oparte na niewiedzy, uproszczeniach i generalizowaniu, które są 

przekazywane kolejnym pokoleniom. Pan Gudaszewski podkreślił, Ŝe równieŜ środki 

masowego przekazu, które kierują się róŜnego typu koniunkturami i naciskami politycznymi 

nie zawsze są gotowe do rzetelnego przekazu w tym zakresie i przyczyniają się do szerzenia 

istniejących stereotypów i uprzedzeń.   

W ocenie Pana Gudaszewskiego pomysł wprowadzenia zajęć słuŜących 

przekazywaniu wiedzy na temat odmiennych kultur , tradycji religijnych, narodowych i 

etnicznych wydaje się być celnym rozwiązaniem. Podkreśla on równieŜ, Ŝe zajęcia takie, 

oprócz tego, Ŝe słuŜyłyby oswajaniu się z elementami innych kultur i budowaniu postawy 

otwartości, przyczyniłyby się do lepszego poznania własnej kultury i wzmacnianiu poczucia 

toŜsamości z nią poprzez ukazanie jej w szerszym kontekście kulturowym.  
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Mimo tego, Ŝe jest mało prawdopodobne, Ŝeby kiedyś powstało globalne 

społeczeństwo, które wyznaczałoby te same wartości i zasady, warto prowadzić dialog 

międzykulturowy. 

Dialogu międzykulturowy nie musi oznaczać to zaniku toŜsamości narodowej. 

Poznanie innych kultur, tradycji czy religii oraz zrozumienie ich, jeŜeli nie w całości to 

chociaŜ w części sprawi, Ŝe będziemy bogatsi o nowe horyzonty, ułatwi nam komunikację i 

pozwoli współistnieć w zjednoczonej Europie.  

Budowanie dialogu międzykulturowego nie jest sprawą łatwą, zarówno ze strony 

teoretycznej jak i praktycznej, ale moŜliwą. Wymaga jednak zaangaŜowania, sporej wiedzy i 

wczucia się w „inność”, długiej systematycznej pracy oraz ogromnej cierpliwości, poniewaŜ 

dialog między wszystkimi bądź większością kultur nie jest kwestią roku, jednego projektu, ale 

długich lat lub kilku pokoleń. Jest to związane ze zmiana postaw i kultury społeczeństwa 

europejskiego, a oba te elementy są dosyć odporne na zmiany na przestrzeni lat. Powszechnie 

wiadomo, Ŝe młodzieŜ jest bardziej otwarta na wszelkiego rodzaju zmiany i nowości niŜ 

osoby starsze. Młodzi ludzie stojący u progu dorosłości kształtują swój światopogląd i system 

wartości. JeŜeli w tym okresie uda nam się zaszczepić w nich ducha dialogu to jako przyszli 

rodzice i edukatorzy przekaŜą te wartości kolejnym pokoleniom.  
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Aneks 

ANKIETA 
 
 

1. Płeć  

Dziewczyna Chłopak
 

2. Typ szkoły do której uczęszczasz 

Gimnazjum Liceum
 

3. Czy wiesz co to jest dialog międzykulturowy? 

Tak Nie
 

4. Spróbuj zdefiniować termin „dialog międzykulturowy” 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

5. Czy spotkałaś/-eś się z przejawami nietolerancji wobec 
a. Niepełnosprawnych        

 
Tak Nie

 
b. Ubogich 

Tak Nie
 

c. Innych grup etnicznych/narodowościowych 

Tak Nie
 

d. Wyznawców innych religii 

Tak Nie
 

e. Innych  

Tak Nie
 

6. Czy spotkałaś/-eś się z edukacją międzykulturową? 

Tak, w mojej szkole Tak, słyszałam/em od znajomych

Nie
 

7. JeŜeli w pytaniu 6 odpowiedziałaś/-eś „tak, w mojej szkole” lub „tak, słyszałam/-em 
od znajomych” zaznacz w jaki sposób jest realizowana edukacja międzykulturalna, z 
którą się zetknęłaś/-ąłeś 

poprzez wymianę międzynarodową uczniów
 

okazjonalnie na róznych przedmiotach
 

róŜne imprezy szkolne
 

inne (podaj jakie).............................................................................................................

 
8. Czy uwaŜasz, Ŝe istnieje potrzeba wprowadzenia do szkół edukacji międzykulturowej 

w szerszym zakresie, niŜ występuje ona obecnie? 

Tak Nie Nie wiem
 

9. JeŜeli odpowiedziałaś/-eś tak na pytanie 8 podaj w jakiej formie powinna odbywać się 
edukacja międzykulturowa 
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w formie obowiązkowego przedmiotu
 

w formie cyklicznych spotkań dla osób chętnych
 

w formie cyklicznych spotakań obowiązkowych dla wszystkich uczniów
 

w innej formie (podaj w jakiej)........................................................................................

 
10. Czy byłabyś/-byś zainteresowany spotkaniami z przedstawicielami róŜnych kultur? 

Tak, z przedstawicielami róŜnych narodów
 

Tak, z przedstawicielami róŜnych religii
 

Tak, z przedstwaicielami róŜnych społeczności
 

Tak, z ludźmi reprezentującymi  róŜne światopoglady
 

Tak, z innymi (podaj z kim)..................................................................................................

Nie jestem zainteresowana/-y
 

 
 
Dziękuję za poświęcony czas. 
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