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 Konferencja Kulturalna EduAkcja Warszawy to 
organizowane corocznie wydarzenie środowiskowe, 
na którym spotykają się animatorzy, urzędnicy, 
nauczyciele i edukatorzy z domów kultury, bibliotek, 
stowarzyszeń, fundacji, teatrów, muzeów, placówek 
oświatowych, szkół, uczelni wyższych, 
przedsiębiorstw i grup nieformalnych, aby rozmawiać 
o tym, jak skutecznie realizować Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej tak, by stał się realnym 
wsparciem i narzędziem w podnoszeniu jakości 
edukacji kulturalnej w Warszawie.

Tomasz Thun-Janowski
Dyrektor Biura Kultury 
Urzędu m.st. Warszawy

Anna Michalak-Pawłowska
Pełnomocnik Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. Edukacji 
Kulturalnej



Tegoroczna konferencja odbyła się 
19 czerwca 2017 roku w Muzeum Warszawy 

i miała na celu opracowanie działań 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 
na rok 2018 oraz dyskusję o wyzwaniach dla 

edukacji kulturalnej w kolejnych latach. 
Program spotkania obejmował 

identyfikację obszarów nieobecnych 
lub zagrożonych w programach 

szkolnych i edukacji pozaszkolnej 
oraz poszukiwanie sposobów 

realizacji, dzięki którym można 
te obszary ocalić od 

zapomnienia. Rozmowie 
sprzyjała zachęcająca 

do dialogu formuła 
warsztatów „stolikowych”, 

przy których 
w zróżnicowanym gronie 

eksperckim podjęliśmy 
aktualne tematy dotyczące 

życia społeczno-kulturalnego 
w Warszawie.

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora 
Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy

Włodzimierz Paszyński
Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy



Moderatorka: 
Maja Branka, Idea Zmiany

Eksperci: 
Zbigniew Gluza, Ośrodek Karta
Maja Dobiasz-Krysiak, Centrum Edukacji Obywatelskiej
Karolina Fidyk, Małopolski Instytut Kultury
Leszek Napiontek, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Anna Ziarkowska, Dom Spotkań z Historią
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 W listopadzie 2016 roku Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wieloletni program 
„Niepodległa” rozpisany na lata 2017-2021 z kulminacją 
w 2018 roku: w stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Program kładzie nacisk na utrzymane 
w duchu patriotycznym obchody ważnych dat 
historycznych, wzmacnianie dumy narodowej oraz 
budowanie wizerunku Polski za granicą. Przy bardzo 
szerokim wachlarzu działań i inicjatyw widzimy kilka 
pól, na których Warszawa mogłaby wzbogacić 
i urozmaicić obchody oraz dopełnić ministerialny 
program „Niepodległa”. Pragniemy stworzyć przy 
okazji ciekawą ofertę kulturalną i platformę do 
wspólnego świętowania dla wszystkich mieszkańców 
Warszawy. Chcemy organizować wydarzenia, 
w trakcie których w duchu nowoczesnego patriotyzmu, 
budowania społeczeństwa obywatelskiego i postaw 
prospołecznych i proekologicznych warszawiacy będą 
mogli cieszyć się setną rocznicą odzyskania niepodległości. 
Warszawa jako miasto otwarte i różnorodne pragnie 
otworzyć wspólne obchody na wszystkie grupy 
tworzące nasze społeczeństwo, wierząc, że podstawą 
współczesnego, europejskiego, niepodległego państwa 
jest właśnie inkluzyjne poszanowanie dla wszystkich 
obywateli. Warszawa jako miasto wielu kultur i religii, 
miasto różnorodne i otwarte na obywateli poprzez 
szereg działań kulturalnych planuje uczcić odzyskanie 
niepodległości i tym samym zbudować stolicy i całemu 
krajowi najlepszy możliwy wizerunek: miasta otwartego, 
nowoczesnego i przy poszanowaniu wielowiekowej 
tradycji patrzącego w przyszłość.
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 Jednym z priorytetowych działań Miasta w 2018 roku są 
obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Zaplanowany został cały szereg wydarzeń o różnorodnym charakterze 
(wystawy, konkursy, koncerty, działania animacyjne, edukacyjne etc.). 
Mają one współtworzyć powszechne święto wszystkich mieszkańców 
Warszawy obchodzone wspólnie, radośnie, bez niepotrzebnego patosu. 
Stanowi to niewątpliwie wyzwanie, biorąc pod uwagę, że w Polsce 
święta narodowe obchodzone są często z przesadnym patetyzmem, 
często ważne obchody i rocznice wykorzystuje się instrumentalnie. 
Pamiętać też należy, że program „Niepodległa” będzie obchodzony 
wielorako i na różnych szczeblach – potrzebna jest więc mocna 
i wyrazista komunikacja warszawskich obchodów tej rocznicy. 
 Idee przyświecające stołecznym obchodom 100-lecia niepodległej 
Polski można ująć w następujących punktach: 
 
 Wspólnota. Święto, które celebruje to, że Polacy mogą działać
 razem. W przeszłości w trudnej sytuacji zaborów ludzie 
 o różnych poglądach potrafili zjednoczyć się, aby razem 
 odzyskać dla siebie ojczyznę.
 
 Postęp. Celebrowanie święta nadziei. Nowa Polska w 1918 roku  
 jako miejsce postępu, modernizacji i nadziei.
 
 Co dała niepodległość Warszawie? 
 
 Lokalność obchodów w Warszawie. Odnalezienie lokalnych bohaterów.

E D U  n a  D Z I Ś
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 Przygotowując obchody rocznicy odzyskania niepodległości, warto sobie zadać 
kilka ważnych  pytań. Odpowiedzi mogą być tu niezwykle pomocne dla nadania 
charakteru i kształtu tego świętowania. Kluczowy dylemat, który należy rozstrzygnąć  
to: co rzeczywiście chcemy celebrować?  Czy odzyskanie niepodległości w 1918 roku, 
czy może stulecie  niepodległości 1918-2018? Obchody niepodległości to okazja do 
refleksji i postawienia ważnych pytań:

 W jaki sposób wykorzystaliśmy niepodległość? 
 Co poza zabawą i radością powinniśmy uwzględniać w celebrowaniu?
 Jak ważne pytania dotyczące dyskusji toczących się przed stu laty 
 interpretować dzisiaj?

 Kolejna istotna refleksja zawiera się w pytaniach: Jak sprawić, by wydarzenia 
sprzed 100 lat stały się ważne i żywe dla współczesnych, zwłaszcza młodzieży? 
Co sprawiło, że ówcześni Polacy umieli się porozumieć, a dlaczego jest to tak 
trudne dzisiaj? Co służy wspólnocie – jak wykorzystać obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości do wspierania myślenia o budowaniu wspólnoty obecnie?  
Jak możemy definiować współczesny patriotyzm? Propozycja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w tym zakresie obejmowała: 

 krytyczny namysł nad historią
 rozumienie i akceptacja Innego 
 działania społecznikowskie 
 wymiary patriotyzmu – państwo/naród/kontekst globalny.

E D U  R E F L E K S J A



 
 Bardzo ważne jest dobre przygotowanie się do obchodów i zdobycie 
niezbędnej wiedzy historycznej, by obchody niepodległości stały się okazją 
do sensownej rozmowy i refleksji. Dlatego nie do przecenienia będzie 
wsparcie pracowników instytucji i organizacji zajmujących się kulturą 
oraz opracowanie krótkiego poradnika historycznego „Vademecum 
odzyskiwania niepodległości” z najważniejszymi informacjami 
dotyczącymi wydarzeń krytycznych dla odzyskiwania niepodległości 
(ścieżka krytyczna) oraz postaci, które istotnie przyczyniły się do tego 
działania. Przykładowe pomysły to: „10 najważniejszych wydarzeń, 
które doprowadziły nas do niepodległości”, „10 najważniejszych 
postaci ważnych dla niepodległości”, „10 miejsc w Warszawie 
ważnych/symbolicznych dla odzyskiwania niepodległości”. 
 Pamiętać warto też o tym, by obchody planowane 
przez instytucje i organizacje trwały cały rok i nie 
koncentrowały się jedynie na listopadzie 1918 roku. 
Proponowane w dyskusji kryteria oceny działań 
planowanych obchodów można ująć 
w dwóch punktach:

	 treść: działanie nastawione na 
 podkreślanie i pokazywanie procesu 
 odzyskiwania niepodległości, a nie tylko 
 sam akt z listopada 1918 roku

	 forma: działania partycypacyjne, które 
 nie będą miały charakteru uroczystej 
 akademii. 
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 Podczas pracy grupowej wypracowane zostały konkretne pomysły na kierunki działań 
i wydarzenia, które mogłyby być prowadzone w ramach obchodów: 

 Wykorzystanie lokalnych/dzielnicowych wydarzeń historycznych, które nadadzą lokalny,   
 bliższy kontekst obchodom krajowym. Dobrym źródłem wiedzy o wydarzeniach ówczesnych,  
 do których można by się współcześnie odwoływać, będą historycy czy też aktywiści lokalnych   
 stowarzyszeń historycznych. 

 Przywoływanie postaci historycznych, które miały swój udział w ówczesnych wydarzeniach 
 – zarówno tych znanych, jak i tych mniej rozpoznawalnych. 

 Sto lat niepodległości można też pokazać i opowiedzieć poprzez twórczość i dorobek kulturalny   
 tego okresu – przywołać ważnych twórców ówczesnego okresu, np. Malczewskiego, Stryjeńską, Kossaka. 

 Zestawienie relacji międzynarodowych czy relacji międzykulturowych z Polski ze współczesną 
 dyskusją i wyzwaniami. 

 „Piłsudski – metamorfozy” – przedstawienie postaci Piłsudskiego jako niejednoznacznej 
 politycznie, od Marszałka jednoczącego kraj w procesie niepodległości do przewrotu majowego. 

 Wykorzystanie mniej oczywistych świadków stulecia niepodległości – np. pomników przyrody, 
 stuletnich drzew.  

 Procesy niepodległościowe jako procesy emancypacyjne różnych grup społecznych, np. 
 kobiety (herstoria), mniejszości etniczne. 

 Gry miejskie dotyczące tego co lokalne, a co łączy się z niepodległością. 

 Pokazywanie historii rodzinnych związanych z procesem odzyskiwania niepodległości. 

 Pokazywanie społecznych korzyści z procesu niepodległości, jak np. ośmiogodzinny dzień   
 pracy,  wprowadzenie kodeksu pracy czy ubezpieczeń społecznych. 

 Odniesienie pytania o niepodległość do współczesności i osobistego kontekstu: Co dla ciebie 
 oznacza niepodległość dzisiaj? Zapytanie osób z różnych grup wiekowych, społecznych, 
 etnicznych i przedstawienie w postaci tekstu, grafiki, memu.
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 To jest święto, które ma szansę opowiedzieć o skomplikowanej 
historii Warszawy. Ono powinno być przeżywane w duchu wdzięczności 
za te 100 lat. Mam nadzieję, że ta rocznica nie będzie przeciw nikomu. 
I że ta WDZIĘCZNOŚĆ, bo to jest chyba to podstawowe słowo, które 
jesteśmy winni naszym przodkom, historii,  jakoś cudownie nas uniesie 
ponad konflikty, że to jest dobry moment, by tak się zdarzyło. Myślę, 
że jest to szansa na refleksję, na czym polega patriotyzm w tych czasach. 
Ważne, żeby tę wielką rocznicę, te urodziny Polski próbować uświetnić 
jakimiś osobistymi prezentami. Ważna jest flaga, symbole, ale takim 
osobistym świadectwem mógłby być dla wielu z nas jako osób, instytucji, 
w szczególności organizacji pozarządowych jakiś rodzaj pozytywnego 
postanowienia, że coś na te 100 lat zrobimy albo czegoś zaniechamy. 
Tradycja pierwszego dwudziestolecia wydaje się niezwykle ważna – miasto 
społeczne Warszawa. Warto odnaleźć  społeczników, pozytywistów, którzy 
to miasto budowali w tamtych czasach. Warto zobaczyć Warszawę  
w kontekście aktywności obywatelskiej, której Warszawa była i jest pełna.

Jakub Wygnański 
Fundacja Badań i Innowacji „Stocznia”
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 Reforma oświaty spowodowała duże zmiany 
nie tylko w strukturze szkolnictwa, ale także 
w programach szkolnych. Treści dotyczące edukacji 
kulturalnej zawsze były rozproszone w podstawie 
programowej. Podczas dyskusji zastanawialiśmy 
się, jak wyglądają one w nowych podstawach,
co zyskaliśmy, a gdzie widzimy braki, o które warto 
się zatroszczyć. 
 Punktem wyjścia do rozmowy była konstatacja, 
że szkoła jest częścią składową procesów edukacji 
i uczenia się przez całe życie. Bardzo ważnym jego 
ogniwem jest także edukacja pozaformalna – w tym 
edukacja kulturalna, która wybiega poza program 
szkoły i potrafi być bardziej czuła na postawy, 
wartości i zmiany. Wspólnie więc zastanawialiśmy 
się, jakie mamy dla niej rekomendacje wobec 
obecnych wyzwań.
 W pracy naszej grupy wzięli udział przede 
wszystkim nauczyciele (m.in. historii, języka 
polskiego, plastyki, muzyki), bibliotekarze, a także 
metodycy, edukatorzy z organizacji pozarządowych 
i instytucji kultury oraz koordynatorzy 
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
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 Zmiany, jakie niesie ze sobą reforma 
szkolnictwa, są złożone i wielopoziomowe. 
Wielu z nich jeszcze nie znamy i nie potrafimy 
opisać. Próbą pójścia na skróty byłoby 
stworzenie gotowej listy wyzwań i celów dla 
edukacji kulturalnej, które miałyby dopełniać 
edukację formalną. Z całą pewnością lista ta
nie mogłaby być kompletna i odpowiadająca 
na wszystkie potrzeby. Jedynym rozsądnym 
i odpowiedzialnym kierunkiem działań jest 
więc współpraca i dialog. 
 Jesteśmy przekonani, że tylko rzetelna, 
bieżąca diagnoza potrzeb szkół da rozeznanie 
co do szerokich i różnorodnych potrzeb. 
Jej wyniki mogą być punktem wyjścia do 
rozpoznania zasobów i znalezienia rozwiązań 
trafiających w najbardziej odpowiedni sposób 
tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Ważne 
jest więc stworzenie platformy spotkania szkół 
z instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi, w której ramach taki dialog 
mógłby być realizowany.

18
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 Chcemy, by edukacja kulturalna „otwiera-
ła” nauczycieli, a także uczniów, na sztukę, która 
jest narzędziem rozumienia świata. By tak mogło 
się stać, zarówno uczeń, jak i nauczyciel muszą 
być podmiotami działań edukacyjnych. 
 Chcemy, by nauczyciele mieli możliwość 
szerokiego uczestnictwa w kulturze. Wtedy 
będą mieli szansę odnosić się i reagować na to, 
co aktualnie dzieje się w świecie kultury. Mamy 
nadzieję, że znajdą też, niełatwą dziś, cywilną 
odwagę to wyrażać.
 Nieustannie należy poszukiwać narzędzi 
i sposobów angażowania nauczycieli, bo jak 
nigdy wcześniej potrzebne im jest teraz poczucie 
wspólnoty. Szukajmy więc pomostów pomiędzy 
różnymi podmiotami działającymi w edukacji 
i kulturze. I doceniajmy – głośno mówmy o tym, 
co się udało. 

19
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Potrzebny jest stały system wsparcia i kształcenia nauczycieli, rozwijający ich kompetencje 
i reagujący na bieżące wyzwania. 

Partnerami kompetentnymi i gotowymi wesprzeć doskonalenie nauczycieli są warszawskie 
organizacje pozarządowe, mające doświadczenie w obszarach związanych z edukacją 
kulturalną oraz instytucje kultury z mocną kadrą edukatorów.

Warto rozwijać i udoskonalać platformy komunikacji, współpracy i wymiany zasobów 
pomiędzy szkołami, placówkami edukacji kulturalnej, instytucjami kultury i organizacjami 
pozarządowymi.

Konieczne są kolejne działania wspierające sieciowanie nauczycieli. Współdziałanie 
i wzajemne wsparcie jest najlepszym narzędziem w czasie trudnych wyzwań. Organizacje 
pozarządowe są gotowe pełnić czynną rolę w tym procesie.

W związku ze zmianami w systemie oświaty pojawia się potrzeba dodatkowych zajęć 
w przedszkolach – to doskonałe pole do działania dla placówek edukacji kulturalnej, 
instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Nauczyciele nieustannie borykają się z przeszkodami utrudniającymi im uczestniczenie 
wraz z uczniami w zajęciach poza terenem szkoły. Warto poszukać w Warszawie 
systemowych narzędzi, które im to ułatwią. 

Warszawa może łagodzić skutki znikania innowacji pedagogicznych, zauważając, 
wspierając i doceniając programy autorskie oraz wszelkie przejawy aktywności nauczycieli.

20

 Rozwiązaniem, które pozwoliłoby wcielić w życie większość zgłoszonych przez nas postulatów, 
byłyby konkursy na budowanie  partnerstw: szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
realizowane wspólnie przez Biuro Edukacji i Biuro Kultury w ramach Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej. Ważnym elementem realizowanych działań byłoby bieżące wsparcie 
mentorskie dla członków zespołów projektowych.
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 Jesteśmy świadkami gigantycznej przemiany cywilizacyjnej. Ta rewolucja 
wywołana jest  głównie przez rozwój kultury. Urządzenia mobilne, które zmieniły 
świat, powstały dlatego, żebyśmy m.in. mogli słuchać muzyki. Powinniśmy 
zrozumieć, że równie ważne w naszym życiu jest, żeby zrozumieć wiersze 
Wisławy Szymborskiej i żeby znać logarytmy. I że to nie są przylądki po dwóch 
stronach oceanu, to jest naprawdę to samo. To jest jeden kawałek, który się 
nazywa naszą cywilizacją. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że coraz 
większa część naszej wiedzy, naszego przygotowania do życia będzie zdobywana 
poza szkołą, dlatego taką ważną rzeczą jest edukacja pozaszkolna.

Łukasz Turski 
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
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 Reforma oświaty bardzo silnie zdefiniowała 
wartości, które uczniom ma wpajać polska szkoła. 
Patriotyzm pojmowany jako gloryfikacja czynów zbrojnych,
jednostronnie wytyczone spojrzenie na historię 
i procesy zachodzące na świecie. Nastąpiło przesunięcie 
akcentów, zmniejszenie nacisku na poszanowanie dla 
różnorodności, na wieloaspektowe spojrzenie na prawdy 
historyczne oraz na krytyczne myślenie o Polsce i roli 
naszego kraju w historii. Dyskusja stolikowa podczas 
Kulturalnej EduAkcji miała dać odpowiedź na pytanie: 
Czy i jak, mimo przesunięć w programie kształcenia, 
przekazywać młodzieży światopogląd budujący postawy 
umożliwiające współtworzenie dobrze funkcjonującego, 
otwartego społeczeństwa? 
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 Główna konstatacja dotycząca 
przedmiotu dyskusji zawiera się 
w stwierdzeniu, że zmiany w podstawie 
programowej powinniśmy rozpatrywać 
w bardzo szerokim kontekście:

Przede wszystkim tego, co wpływa 
na rozwój i edukację dzieci 
i młodzieży w szkole i poza szkołą 
– działalności innych podmiotów, 
postaw rodziców, kultury rówieśni-
czej, mediów. Niezwykle istotna jest 
tu współpraca pomiędzy wszystkimi 
wymienionymi czynnikami.

Metod i form pracy z uczniami. 
Istotne są nie tylko treści nauczania, 
ale też (a może przede wszystkim) 
sam proces uczenia. W tym kon-
tekście kluczowe są kompetencje 
nauczycielek i nauczycieli.

Rozumienia zmian w programach 
nauczania jako konsekwencji 
procesów zachodzących w Polsce 
po zmianie ustrojowej. 
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 Zmiany w podstawie programowej 
nie mają jedynie charakteru zmiany 
instytucjonalnej. Kluczowe jest przełożenie 
tych zmian. Poważnym zagrożeniem 
związanych z przełożeniem zmian 
programowych na inne procesy są 
z jednej strony inicjatywy stawiające 
indywidualny lub grupowy opór
wobec wprowadzonych zmian, z drugiej 
zaś – podchwytywanie ich w formie 
afektywnych, nieprzewidywalnych działań 
(np. antagonizowanie pojmowania „miłości 
do ojczyzny”). Oba rodzaje reakcji (opór/
afektywne podchwytywanie) są podatne 
na manipulację. Żeby im przeciwdziałać, 
powinniśmy dobrze rozumieć cały proces 
zmian społeczno-ustrojowych i zadać sobie 
pytanie, o jakie wartości nie zadbaliśmy po 
1989 roku, co spowodowało głębokie, 
społeczne konflikty i podziały. Odpowiedzi 
i rozwiązań należy szukać nie tyle w intelek-
cie i rozumowym podejściu, ile w edukacji 
opartej na emocjach i wrażliwości.
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 Rekomendowane działania, zadania z zakresu edukacji 
kulturalnej powinny się ogniskować wokół wieloletnich 
programów, długotrwałego procesu z ewaluacją w trakcie 
realizacji, z prawem do popełniania błędów i do korekt. 
Rozwiązaniem, rekomendacją nie jest koncentrowanie się 
na poszukiwaniu i przywoływaniu „utraconych wartości”. 
W naszym przekonaniu punktem odniesienia dla planowanych 
działań powinny stać się postawy, przekonania i normy związane 
z otwartością na zmianę i różnorodność – tak w ich pozytywnej, 
jak i negatywnej odsłonie.
 Te (dwojakie) postawy, do których powinniśmy się odno-
sić w edukacji kulturalnej to: 

 
 Rekomendowane działania (zadania) z zakresu edukacji 
kulturalnej miałyby się opierać na:

 prowadzeniu warsztatów w szkołach w partnerskiej relacji 
 z  instytucjami/organizacjami/twórcami
 ułatwianiu tworzenia międzysektorowych koalicji
 promowaniu partnerstw w realizacji działań (np. szkoły – NGO)
 wspieraniu działań osób twórczych, nie tylko instytucji i organizacji
 promowaniu doświadczania, pracy z emocjami, własnej   
 twórczości
 działaniach edukacyjnych w szkołach poświęconych  
 sztuce współczesnej.
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monolog, spór
izolacja, hermetyzacja
walka, konflikt
traktowanie przedmiotowe
odcięcie od emocji, narcyzm

dialog  
otwartość na różnorodność

współpraca
samodzielność, podmiotowość

wrażliwość
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 Młodzieży trzeba  otwierać oczy na świat, uczyć 
przez doświadczenie, przez bezpośredni kontakt. Ważne 
jest, żeby młodzi ludzie uczyli się w taki sposób szacunku 
do innych, aby byli otwarci na innych. To uwrażliwia na 
potrzeby drugiego człowieka, uczy samodzielności 
w myśleniu. Zetknięcie się z innymi kulturami, otwarcie 
na innych jest także źródłem twórczości, kreatywności. 
Bardzo ważne w naszych działaniach jest, żebyśmy kładli 
nacisk na samodzielność myślenia, krytycyzm, na pozytywny 
stosunek do ludzi. Niesłychanie ważne w pracy z młodzieżą 
jest zostawienie im pola do decyzji.

Krystyna Starczewska 
założycielka Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego „Bednarska”
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O b c y   w   k u l t u r z e  
– i m i g r a n c i   
i   u c h o d ź c y 
w   m i e ś c i e 
– i n t e g r a c j a 
p o p r z e z   k u l t u r ę
Moderatorka: 
Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury

Ekspertka: 
Agnieszka Chmielecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Małgorzata Waszczuk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Magdalena Wojna, Centrum Komunikacji Społecznej
Paulina Zając, Staromiejski Dom Kultury
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 Warszawa jest miastem dynamicznie rozwijającym się, także za sprawą ludności napływowej. Czy to 
obywateli polskich z mniejszych ośrodków, czy też zagranicznych imigrantów zarobkowych, czy uchodźców 
szukających w stolicy miejsca, gdzie mogą rozwijać się zawodowo i budować bezpieczną przyszłość dla 
swoich rodzin. We współczesnej Europie zjawisko przyciągania przez duże miasta ludności zróżnicowanej 
pod względem etnicznym czy wyznaniowym prowadzi zarówno do sukcesów i rozwoju, jak i do proble-
mów. Dla osiągnięcia tych pierwszych i ograniczenia drugich kluczowy jest silny, dobrze zbalansowany 
i wydajny system integracji nowych mieszkańców, włączania ich do społeczności i tkanki miejskiej. 
 Jednym z najlepszych sposobów na stworzenie takiego systemu jest integracja poprzez kulturę, 
pojmowana jako działania do włączenia przybyszów w życie stolicy, jak też zainteresowania obecnych 
mieszkańców kulturą, którą przynoszą ze sobą nowo przybyli. Sukcesem współczesnych różnorodnych 
społeczności jest integracja i współdziałanie, które buduje zarówno przywiązanie do miejsca nowo 
przybyłych, jak i poszerza horyzonty dotychczasowych mieszkańców. W świecie targanym konfliktami 
kluczem do bezpieczeństwa i szczęśliwego budowania wspólnoty jest wzajemne zrozumienie, które 
pomagają budować i cementują właśnie szeroko rozumiane działania z zakresu integracji kulturalnej.
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 W Warszawie, co jest niezwykle pozytywnym aspektem, obecne są różnorodne 
działania wielokulturowe. Często są one jednak rozproszone, nieskoordynowane, słabo 
promowane, akcyjne. W placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach) nie ma 
jednorodności – w niektórych spotkamy edukację wielokulturową, w innych – nie. Niewielu 
nauczycieli umie korzystać z różnorodności/ wielokulturowości. Ten aspekt edukacji przejmują 
zatem organizacje pozarządowe, które już dużo wiedzą i umieją (choćby Centrum 
Wielokulturowe). Warszawa jest i będzie coraz bardziej różnorodna. Towarzyszy temu 
jednocześnie poczucie zamieszania, niejasności i niewiedzy dotyczących pojęć uchodźca, 
migrant, wielokulturowość, międzykulturowość. Jest wiele  stereotypów, uprzedzeń, 
nieporozumień i strachu wokół działań wielokulturowych oraz grup mniejszościowych 
– także wśród osób działających na rzecz różnych mniejszości.
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 W dyskusji stolikowej pojawiło się pytanie, czy jesteśmy (jako instytucje kultury, organizacje pozarzą-
dowe) atrakcyjni dla różnych grup mniejszościowych? Czy umiemy zapraszać? Czy umiemy słuchać? Możemy 
to sobie postawić za cel do realizacji – chcemy być atrakcyjni dla innych. To też wiąże się ze zmianą postaw. 
Służyć temu mogą warsztaty antydyskryminacyjne i warto by było je robić w szkołach (w systemie uczniowie–
nauczyciele–rodzice), ale też wychodzić z edukacją wielokulturową poza placówki oświatowe, zastanowić się, 
jak edukować antydyskryminacyjnie kierowców, straż miejską, taksówkarzy czy pracowników hoteli. Edukacja 
wielokulturowa powinna iść w parze z edukacją międzykulturową, antydyskryminacyjną, medialną, globalną 
i edukacją w zakresie praw człowieka. Bardzo ważnym elementem wspierającym otwieranie się na różnorod-
ność jest umiejętność krytycznego myślenia i czytania mediów. Kluczem do sukcesu w działaniach wielokultu-
rowych mogą być też partnerstwa – międzysektorowe, organizacji doświadczonych i początkujących. 
 „Inny”, „obcy” jest też „stąd”, „podobny”, „bliski”. Myśląc o działaniach kulturalnych trzeba uważać 
na niezamykanie się w podziale my – oni. Mówiąc o podziale, pogłębiamy go. Warto włączyć wielokultu-
rowość w tożsamość warszawską za pomocą codziennych czynności, np. jedzenia, szukać tożsamości 
wspólnych, np. mieszkańcy Ochoty, warszawiacy, jeżdżący na rowerach, jedzący kebaby. Tożsamość to 
sprawa znacznie szersza niż pochodzenie/narodowość/religia.

 Ważne problemy dla grupy biorącej udział w stoliku:

 W opracowaniu nowych programów potrzeba jest więcej działań długotrwałych, systemowych,   
 procesowych, lepiej skoordynowanych.

 Działania wielokulturowe trzeba projektować w ścisłej współpracy ze środowiskiem wielokulturowym.
 
 Warto zastanowić się, jak nasza kultura (czyli jaka?) ma być atrakcyjna dla innych (czyli kogo?)

 Bardzo potrzebni są doradcy kulturowi – swego rodzaju przewodnicy, którzy oprowadzą po 
 mieście, nauczą się po nim poruszać, pomogą w urzędzie, pomogą wypełnić dokumenty.

 Wszystkie działania edukacji kulturalnej, nawet te tradycyjne (np. kółka plastyczne czy teatralne)  
 mogą mieć aspekt wielokulturowy. Trzeba tylko zadbać o odpowiednie przygotowanie osób 
 prowadzących zajęcia i eliminację barier (np. tłumaczenie ulotek). Niezbędne są więc warsztaty 
 z eliminacji barier.
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 Sukcesem współczesnych różnorodnych społeczności jest integracja i współdziałanie, które 
buduje zarówno przywiązanie do miejsca nowo przybyłych, jak i poszerza horyzonty dotychczasowych 
mieszkańców. W świecie targanym konfliktami kluczem do bezpieczeństwa i szczęśliwego budowania 
wspólnoty jest wzajemne zrozumienie, które pomagają budować i cementują właśnie szeroko rozumiane 
działania z zakresu integracji kulturalnej. Co zatem możemy robić, aby te idee realizować? Oto pomysły 
i rekomendacje:

 Wsparciem dla działań w obszarze wielokultorowości mogłaby być  kampania wizerunkowa 
 w Warszawie, promująca ją jako miasto otwarte, wbudowująca w tożsamość warszawską 
 przyzwoitość. Kampania z przesłaniem: „My, jako warszawiacy i warszawianki jesteśmy przyzwoici,  
 reagujemy”, „Warszawa jest miastem otwartym”, „Zapraszamy do nas”.

 Istnieje wiele dobrych materiałów (scenariuszy, publikacji, pomysłów na działania), ale brakuje 
 dobrej bazy ułatwiającej wyszukiwanie i korzystanie z nich.

 O edukację wielokulturową należy dbać od najwcześniejszego etapu edukacji – dobrze byłoby ją  
 wprowadzać już wśród dzieci przedszkolnych. W przedszkolach dobrze sprawdza się pokazywanie, że   
 świat jest różnorodny i kultury są różne: pokazywanie różnych kuchni, strojów, tańców. Warto 
 zastanowić się, jak nasza kultura (czyli jaka?) ma być atrakcyjna dla innych (czyli kogo?)

 Pomimo zmian programowych nadal w szkołach jest miejsce na wielokulturowość (np. przy  okazji
 lekcji historii, polskiego, WOS-u). Pomogłaby oferta darmowych lekcji muzealnych (np. w Muzeum  
 Historii Żydów Polskich POLIN, w Muzeum Warszawy). W tego typu ofercie adresowanej do szkół 
 warto podkreślać, gdzie proponowane działanie łączy się z podstawą programową.
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 Warto podejmować działania integrujące „przy okazji” – przy okazji wspólnego działania, 
 np. sadzenia trawy, drzew, biegania, jedzenia. W czasach trudnych, w coraz wyraźniejszych 
 podziałach społecznych „integracja na sztandarach” może odstraszać, rodzić podziały. 

 Szkoły lubią certyfikaty – warto o tym pamiętać, robiąc warsztaty antydyskryminacyjne „Szkoła otwarta”.
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	 Warto	skorzystać	z		programów	i	projektów	
realizowanych	przez	warszawskie	organizacje	
pozarządowe	działające	na	rzecz	wielokulturowości:

  Amnesty	International

	 Fundacja	AFRYKA	INACZEJ

	 Fundacja	dla	Somalii

	 Fundacja	Inna	Przestrzeń

	 Fundacja	Ocalenie

	 Fundacja	RÓWNOŚĆ.INFO

	 Polskie	Towarzystwo	Prawa	
	 Antydyskryminacyjnego

	 Stowarzyszenie	Interwencji	Prawnej

	 Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju	
	 Społeczeństwa	Obywatelskiego	PRO	HUMANUM

	 Stowarzyszenie	NIGDY	WIĘCEJ

	 Stowarzyszenie	Praktyków	Dramy	STOP-KLATKA

	 Stowarzyszenie	Praktyków	Kultury

	 Stowarzyszenie	Przeciw	Antysemityzmowi	
	 i	Ksenofobii	OTWARTA	RZECZPOSPOLITA

	 Stowarzyszenie	VOX	HUMANA

	 Towarzystwo	Edukacji	Antydyskryminacyjnej
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 Pierwszy postulat jest taki, żeby już 
na poziomie szkół rozbijać stereotypy, które 
kryją się w słowach. Wtedy, kiedy mówimy 
o uchodźcach, kiedy na naszych oczach 
toczy się dyskusja, czy przyjmować tylko 
chrześcijan, czy też muzułmanów, trzeba  
przypomnieć, że jesteśmy najpierw ludźmi, 
a dopiero potem Polakami. W tym momencie 
ważniejszy od indywidualizmu jest fakt, że 
człowiek tak samo czuje, tak samo przeżywa, 
trzeba uzmysławiać sobie i innym wspólno-
towość. Jest słowo – to wyjaśniajmy, co ono 
znaczy. To chyba możemy robić na poziomie 
sztuki, kultury i na poziomie szkoły. I trzeba 
też wrócić do czytania książek.

Jarosław Mikołajewski
poeta, tłumacz



P l    c o r r e c t n e s s  
–   w o l n o ś ć   
i   c e n z u r a 
(O d p o w i e d z i a l n o ś ć   
z a   s ł o w o)

Moderatorka: 
Agata Diduszko-Zyglewska, Krytyka Polityczna

Eksperci: 
Katarzyna Szymielewicz, Panoptykon
Renata Goździk-Łuba, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Filip Katner, Przypomnik Polski
Paweł Łysak, Teatr Powszechny
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 W ostatnich latach termin „poprawność polityczna” 
był często krytykowany i wyśmiewany. Uznawano, że jest 
anachronizmem i prowadzi do krępowania wolności wypo-
wiedzi; że jest fasadą, która pod pozorem dbania o standardy 
debaty publicznej prowadzić może do cenzury. Rosnąca 
brutalizacja wypowiedzi wzywa do refleksji: czy faktycznie 
zarzuty formułowane przeciw poprawności politycznej są 
słuszne? Czy podstawowe zbiory zasad wypowiedzi 
w dyskursie publicznym są zagrożeniem dla wolności? Czy 
może potrzebnym ograniczeniem – czynnikiem porządkującym 
i cywilizującym życie społeczne? W końcu, czy poprawność 
polityczna prowadzi do budowania i włączania słabszych do 
wspólnoty, czy też faktycznie zagraża wolności i prowadzi do 
cenzury? 
 Internet stał się polem doświadczalnym, miejscem, 
gdzie jego użytkownicy nieustannie testują granice wolności 
słowa, chcąc traktować ją jako wartość absolutną, bez 
respektowania praw i granic innych. Ponieważ nasze życie 
społeczne i publiczne w coraz większym stopniu toczy się 
w sieci, napięcie pomiędzy wolnością a poprawnością 
polityczną staje się istotnym wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, 
w tym w szczególności medialnej. Jak uczyć odpowiedzialności 
za słowo? Jak być przewodnikiem w mądrym korzystaniu 
z zasobów internetowych? Jak twórczo je współtworzyć? 
Jak znaleźć równowagę między ochroną wolności słowa 
a powstrzymywaniem nadużyć, zniesławień i podżegania? 
Jakie role w tych zadaniach mogą pełnić nauczyciele, edukatorzy, 
instytucje kultury i organizacje pozarządowe? Jaka jest ich 
odpowiedzialność i możliwości działań?



 Polityczna poprawność w krajach, gdzie ją stosowano, 
miała na celu zmianę języka, która miała pomóc w zmniejszeniu 
dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, seksualnym czy 
religijnym. Chodziło o to, żeby język nie powielał stereotypów 
i nie stygmatyzował poszczególnych grup obywateli. W Polsce, 
tak jak w wypadku antysemityzmu bez Żydów czy islamofobii 
bez muzułmanów, mamy do czynienia z lękiem przed 
„niszczącymi” skutkami politycznej poprawności, podczas gdy 
w polskiej debacie publicznej z udziałem polityków i publicystów 
nigdy jej nie stosowano. Polityczna poprawność jest za to 
używana jako „młot” na lewicę, ekologów, obrończynie praw 
kobiet czy euroentuzjastów – innymi słowy na wszystkich, 
którzy realizują swoje zobowiązania obywatelskie 
w paradygmacie innym niż konserwatywny narodowo-katolicki.
 Medialna debata publiczna, która wobec braku edukacji 
obywatelskiej w szkołach jest dla wielu ludzi jedynym źródłem 
ich wyborów światopoglądowych, toczy się na niezwykle niskim 
poziomie. Fakty nagminnie i świadomie miesza się z opiniami. 
Etykietuje się politycznie tematy, które nie mają takiego 
zabarwienia – w ten sposób np. Puszcza Białowieska stała się 
„lewacka”. Nie dopuszcza się do świadomości widza faktu, 
że istnieją różne narracje, perspektywy widzenia tego samego 
tematu, które mają rację bytu i są uprawnione. A to dla wielu 
oznacza, że nie istnieją różne równoprawne sposoby bycia 
i realizowania się w ramach jednego społeczeństwa. 
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 Prymitywizacja debaty i sprowadzenie jej do nierozwiązy-
walnego konfliktu sprzyjają populistycznym politykom działającym 
zgodnie z regułą „dziel i rządź”, ale nie sprzyjają rozwojowi społe-
czeństwa i dobrostanowi obywateli. Wręcz przeciwnie – zagrażają 
demokratycznemu ładowi, bo niszczeniem tego ładu jest ograniczanie 
w imię jednej dominującej narracji wolności artystycznej, odbieranie 
praw kobietom, uchodźcom, osobom LGBT czy używanie mediów 
publicznych jako narzędzi propagandy. Skłonność ludzi do ulegania 
populistycznym hasłom i ich akceptacja dla agresywnego i nierzetel-
nego tonu debaty publicznej wynika z wieloletnich zaniedbań 
w obszarze edukacji obywatelskiej. 
 Polska szkoła w okresie transformacji nie położyła odpo-
wiedniego nacisku na ten obszar edukacji. Uczniowie kończący 
okres obowiązku szkolnego mają za sobą dwanaście lat lekcji religii 
katolickiej o programie niekontrolowanym przez MEN, ale nie 
potrafią powiedzieć, jakie dokładnie wartości kryją się za światopo-
glądem konserwatywnym, liberalnym czy socjaldemokratycznym; 
nie rozumieją, dlaczego aktywność obywatelska ma sens, ani jak 
działa trzeci sektor; nie wiedzą, co dokładnie oznacza trójpodział 
władzy i dlaczego jest ważny. W związku z tym nie są w stanie 
wyrobić sobie własnego zdania w sprawach, o które toczą się 
publiczne spory.  
 Niestety w obecnej sytuacji nie ma szans na poszerzenie 
obecności rzetelnej edukacji obywatelskiej w polskiej szkole, dla-
tego ten brak muszą spróbować, przynajmniej w pewnym stopniu, 
wypełnić instytucje samorządowe i pozarządowe – domy kultury, 
biblioteki, organizacje pozarządowe i instytucje kultury. 
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 Uczestnicy debaty stolikowej wskazali kilka najważniejszych zadań, których wykonanie jest 
warunkiem koniecznym podniesienia świadomości obywatelskiej Polaków.
 Pierwsze z nich  to nauka prowadzenia debaty – tak, żeby każda konfrontacja odmiennych 
stanowisk nie przeistaczała się w agresywny spór lub nie kończyła się usunięciem adwersarza z kręgu 
wypowiadających się i przemilczeniem tematu (co jest niebezpieczną regułą w dyskusjach internetowych 
czy propagandowych mediach i co powoduje powstawanie tzw. „baniek”, w których są „sami swoi”). 
Ludzie muszą nauczyć się odróżniać fakty od opinii, a także patrzeć na ten sam problem z różnych 
perspektyw. Muszą nauczyć się reagować na agresję i „hejt” w rzeczywistości i w internecie, ponieważ 
ignorowanie tych zjawisk nie prowadzi do ich zanikania. Muszą uodpornić się na strach, który wielu 
ludzi skłania do milczenia i bierności w sytuacjach konfliktowych. 
 Drugie zadanie to powrót do rozmowy o wartościach, o tym, że wartości – odwaga, odpowie-
dzialność, przyzwoitość, uczciwość, patriotyzm itd. – nie są związane z żadnym wybranym światopo-
glądem i uznawanie ich za atrybut wybranego światopoglądu jest niebezpieczną manipulacją, która 
może prowadzić do dyskryminacji i dehumanizacji innych ludzi. 
 Trzecie zadanie to poważna refleksja nad ponownym zdefiniowaniem pojęć, które uznajemy za 
kluczowe dla rozwoju społeczeństwa, takich jak np. wolność. Dla współczesnych nastolatków wolność 
z pewnością jest czymś innym, niż była dla ich dziadków. Jeśli chcemy, żeby nowe pokolenia rozumiały 
wagę kluczowych pojęć, musimy odnosić się do zrozumiałych desygnatów (np. jak pokazały protesty 
związane z ACTA jednym z kluczowych aspektów wolności jest obecnie nieograniczony dostęp do 
internetu). 
 Uczestnicy dyskusji zgodzili się co do tego, że w wypadku młodzieży nie ma sensu projektowanie 
klasycznych zajęć dotyczących powyższych zagadnień czy narzucanie jakichś treści, że kluczowe jest 
otwarcie się na propozycje młodzieży i próba poszukania miejsca dla tych treści w zaproponowanych 
przez nich obszarach, czyli edukacja obywatelska w praktyce. Wzorami, które wskazano jako warte 
refleksji, były niektóre rozwiązania szwedzkie oraz pedagogika korczakowska.
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Udostępnianie miejsca i zasobów na działanie młodzieży (pod 
warunkiem wspólnego demokratycznego ustalania zasad), 
które staje się kluczowym procesem. 

Debaty z prawdziwym skutkiem – urządzanie debat publicz-
nych, które mają konkretny cel, np. ustalenie przeznaczenia 
placyku czy skwerku przy instytucji, który może stać się placem 
zabaw lub skateparkiem etc., a to, czym się stanie, zależy 
od umiejętności retorycznych debatujących drużyn 
(w których oceniano by pozytywnie grę fair play i rzetelność 
a negatywnie populizm).  

Pokaż mi swój internet – młodzież żyje w internecie, stworzenie 
miejsca, w którym mogliby prezentować swoje strony, blogi 
i inne aktywności byłoby uspołecznieniem tych indywidual-
nych działań. 
 
Stworzenie internetowej telewizji, gdzie młodzież mogłaby 
debatować o ważnych dla nich sprawach. 
 
Wykorzystanie form istniejących i popularnych, np. slamów 
– analiza powstających podczas slamów utworów pod odpo-
wiednim kątem stwarza możliwość przekierowania rozmowy 
na sprawy, które są dla nas ważne. 
 
Solidniejsze dofinansowanie programów dla bibliotekarzy, 
animatorów i nauczycieli, którzy prowadzą edukację 
obywatelską uczniów z własnej inicjatywy – ich obecność 
i inicjatywa w szkołach jest coraz cenniejsza.

Oto propozycje przykładowych działań:



POLITYCZNA POPRAWNOŚĆ, 
czyli  ZASADA UPRZEJMOŚCI I NEUTRALNOŚCI JĘZYKA

 Co polityczna poprawność może znaczyć w debacie publicznej? 
Chodzi o regulację języka debaty publicznej, która zakładałaby, że 
o grupach mniejszościowych, dyskryminowanych, takich jak mniejszości 
etniczne, rasowe, wypowiadamy się neutralnie i z szacunkiem. Chodzi 
o zmianę języka względem mniejszości. To jest propozycja regulacji 
języka publicznego, która ogranicza wolność, ale w bardzo szczególnym 
wymiarze. Jeśli przyjmujemy, że moja wolność kończy się tam, gdzie 
zaczyna wolność drugiego człowieka, wydaje się stosowne, że moja 
wolność językowa kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego 
człowieka.

Iwona Kurz 
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
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