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dla tOlerancji „to, co wspólne / to, co różne” 
to program fundacji im. Stefana Batorego, prowadzony
w latach 2006-2009 dzięki środkom finansowym fundacji 
forda, instytutu Społeczeństwa Otwartego oraz fundacji
na rzecz Żydowskiego Życia i Kultury im. tada taubego.
partnerami programu były towarzystwo inicjatyw 
twórczych „ę” oraz Stowarzyszenie dla edukacji i Kultury 

„Spotkania”. naszym celem było wspieranie takich działań 
kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, które kształtują 
postawę otwartości wobec innych i są odpowiedzią na 
nietolerancję i ksenofobię. W programie uczestniczyły 
63 organizacje pozarządowe, które w całej polsce 
zrealizowały 77 projektów. ta książka się im przygląda.

dla
tolerancji
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Wstęp
zaczynając
od moich ulic
O programie
dla tolerancji
i o tej książce

Katarzyna Szotkowska-Beylin 
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O programie Dla Tolerancji. Wstęp

→  Książkę o doświadczeniach wyniesionych z programu DLA TOLE-
RANCJI przygotował zespół zaangażowanych w ten program osób 

z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji im. Stefana Batorego. 
Wydajemy ją z dwóch powodów: żeby pokazać ludzi, którym udały się 
rzeczy trudne, niesztampowe i ważne, i żeby z perspektywy czterech 
lat współpracy z nimi zobaczyć, co w Polsce dzieje się dziś z „tym, co 
wspólne” i z „tym, co różne”. 

W programie DLA TOLERANCJI, prowadzonym przez Fundację Bato-
rego od 2006 roku, chodziło nam o to, by wesprzeć działania kształtujące 
otwartość wobec Innych (mniejszości narodowych, etnicznych i religij-
nych) i pomóc pozarządowym organizacjom, które przeciwstawiają się 
nietolerancji i ksenofobii. Postanowiliśmy dotować działania eduka-
cyjne, kulturalne i artystyczne, które – drążąc temat – mają potencjał 

„otwierania głów”. Diagnoza, od której wyszliśmy, koncentrowała się 
na problemie antysemityzmu, stąd większość projektów związana była 
z dziedzictwem i pamięcią polskich Żydów oraz z dzisiejszym stosun-
kiem do nich i do polsko-żydowskiej historii. Albo historii – jak na 
Podlasiu – białorusko-żydowskiej. Obok Polaków i Żydów bohatera-
mi części projektów byli Ukraińcy, Grecy mieszkający w Bieszczadach, 
a także dzisiejsi „obcy” – Romowie z cygańskich osiedli w Małopolsce 
i mieszkający w ośrodkach dla uchodźców Czeczeni. 

Wiedzieliśmy, że wchodzimy na trudny teren. Badania socjologów 
i psychologów społecznych oraz potoczne, codzienne doświadczenia 
pokazują, że ksenofobiczne stereotypy trzymają się mocno. W Polsce 
nie lubimy zwłaszcza (i od lat niezmiennie, choć z różnych powodów) 
Romów i Żydów. Nie lubimy też rewidować swojej bohaterskiej prze-
szłości (pokazały to badania polskiej pamięci wojny, przeprowadzone 
w 2009 roku przez powstające Muzeum II Wojny Światowej). Zarazem 
jednak ważne książki i debaty z ostatnich lat powoli zmieniają polską 
świadomość, tworzą się nowe instytucje (jak Muzeum Historii Żydów 
Polskich), ewoluują szkolne programy nauczania – pisze o tym dalej 
Robert Szuchta. Przybywa badaczy i osób zafascynowanych żydowską 
kulturą. „Wielokulturowość” jest modna. 

Ale choć tak wiele się w ostatnich latach zmienia, niepolskie dziedzictwo 
w stuprocentowo dziś polskich miejscowościach, pamięć pełna niedo-
powiedzeń i nasze postawy wobec nie-Polaków to nadal nie są łatwe 
tematy. Osobom, które je podejmują, potrzebne jest wsparcie. Dlatego 

w programie DLA TOLERANCJI „To, co wspólne / to, co różne” chcie-
liśmy w nie „zainwestować”, pomagając organizacjom nie tylko finan-
sowo, ale i merytorycznie. Czym się kierowaliśmy wybierając projekty 
i organizacje? 

Po pierwsze, szukaliśmy działań realizowanych „własnymi rękami”, an-
gażujących i oferujących uczestnictwo, a nie tylko odbiór. Czyli: raczej 
zrobienie filmu czy spektaklu niż oglądanie gotowego, nawet najlepszego. 
Samodzielne szukanie dokumentów, świadków, opowieści, zdjęć. Ponie-
waż chodziło o postawy, o zmierzenie się ze stereotypami – uznaliśmy, 
że kluczem jest osobiste doświadczenie, myślenie i wspólna praca. O tym, 
jak to robić i jak robili to liderzy projektów dla tolerancji, pisze w swoim 
tekście Marta Białek-Graczyk. 

Po drugie, braliśmy pod uwagę doświadczenie, kompetencję i motywację 
autorów projektów (pytaliśmy, dlaczego chcą się zająć takim tematem). 
Szukaliśmy osób z pasją, z własnym powodem do działania, świado-
mych trudności, jakie mogą napotkać. Szukaliśmy też konkretu – nie 
ogólnych stwierdzeń o potrzebie tolerancji, ale konkretnego miejsca, po-
staci, faktu, od którego można wyjść. Choć nie był to warunek, chętnie 
widzieliśmy projekty z mniejszych miejscowości, po prostu dlatego, że 
w dużych miastach więcej się dzieje, łatwiej tam też o pieniądze. Ponie-
waż procesy, na których nam zależało – czy nazwiemy je zdobywaniem 
wiedzy, czy uczeniem się otwartości – nie zachodzą szybko, szukaliśmy 
organizacji, dla których pomysł, z którym się do nas zgłosiły, będzie 
częścią – czasem początkiem – dłuższej drogi. I zachęcaliśmy organi-
zacje do współpracy. Bo pomoc merytoryczna, o której wspomniałam, 
w tej samej mierze mogła pochodzić od nas i naszych ekspertów, jak od 
innych organizacji biorących udział w programie i mających podobne 
problemy i potrzeby.

Stworzenie warunków do takiej współpracy od początku było naszym 
celem i myślę, że również ogromnym atutem programu DLA TOLE-
RANCJI. Udało się to dzięki gronu naszych współpracowników: człon-
ków komisji eksperckiej, zespołowi ewaluatorów oraz Towarzystwu 
Inicjatyw Twórczych „ę”, które było autorem i organizatorem serii 
warsztatów i konsultantem naszych grantobiorców przy planowaniu 
i realizacji projektów. Ich liderzy spotykali się co roku na trzydniowych 
warsztatach w Warszawie, żeby się poznać i dopracować swoje plany. 
Ponieważ w warsztatach uczestniczyły osoby o podobnej wrażliwości 
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O programie Dla Tolerancji. Wstęp

gliśmy szerzej przedstawić wszystkich projektów, które na to zasługują, 
postanowiliśmy przedstawić działania możliwie różne i ludzi, których 
doświadczenia są odmienne. Zależało nam na tym, by nie upiększać 
rzeczywistości. Michał Bilewicz, komentując wyniki swoich badań nad 
uprzedzeniami z roku 2009 i podważając optymistyczną wizję dzisiejszej 
polsko-żydowskiej harmonii, napisał: „Choć nawet w niewielkich mia-
steczkach znajdziemy zapaleńców upamiętniających żydowską kulturę, 
to nie uogólniajmy ich odwagi i zaangażowania na całą populację. W ten 
sposób banalizujemy ich pracę – która często napotyka wiele przeszkód 
ze strony władz lokalnych, polityków czy Kościoła”1. I o te przeszkody, 
między innymi, chcieliśmy zapytać. Bo choć bohaterom tych rozmów 
udało się zrobić bardzo wiele, nie było to wcale proste. Są wzorami, któ-
re nie tak łatwo naśladować. A z drugiej strony – takich jak oni jest 
w Polsce coraz więcej. Tę grupę w raporcie z badań antysemityzmu 
(2004) Ireneusz Krzemiński nazwał „anty-antysemitami” – są to coraz 
liczniejsze środowiska aktywnie przeciwdziałające uprzedzeniom, nie 
tylko antysemickim.

Otoczenie, w jakim projekty były realizowane, ich odbiór i wpływ na 
lokalne społeczności były przedmiotem badań zespołu naszych ewalu-
atorów. To zadanie Fundacja Batorego powierzyła drugiej organizacji 
partnerskiej, Stowarzyszeniu dla Edukacji i Kultury „Spotkania”, py-
tając, na ile sprawdziły się przyjęte dla programu DLA TOLERANCJI 
założenia. Powstał bardzo ciekawy materiał (socjologiczne „portrety” 
poszczególnych miejsc), z którego pierwsze wnioski przedstawiają w tej 
książce Marcin Jewdokimow, Tomasz Kasprzak i Bartłomiej Walczak. 
Teksty w dziale „Refleksje” nie dotyczą już samego programu i mówią 
o szerszych kontekstach dzisiejszych działań dla tolerancji. Michał Bi-
lewicz, z perspektywy psychologa społecznego, proponuje krytyczną 
rewizję wielu przyjmowanych na wiarę założeń „edukowania do toleran-
cji”, dając tekst prowokujący do dyskusji i bardzo jej wart. O sztuce i ar-
tystach, którzy w ostatnich latach angażują się w mówienie o traumach 
przeszłości, pisze krytyk sztuki, Dorota Jarecka. Joanna Tokarska-Bakir 
opisała strategię eufemizmu, stosowaną przy pisaniu o Zagładzie oraz 
to, co dzieje się, gdy historyczne tabu zostaje podważone. Po książce 
prowadzą też słowa-klucze: krótkie, osobiste wypowiedzi zaproszonych 
przez nas autorów.

Uruchamiając program DLA TOLERANCJI, dość długo szukaliśmy 
dla niego nazwy. Kilka odrzuconych wtedy pomysłów wraca do mnie, 

i zainteresowaniach, kontakt nawiązywał się szybko. Nie wiem, czy po-
wstała aż ogólnopolska sieć, ale na pewno powstały prawdziwe więzi. 
W zrealizowanych działaniach jak na dłoni widać wzajemne inspiracje, 
a wymiana doświadczeń miała zupełnie praktyczny wymiar (służyło jej 
m.in. internetowe forum na www.dlatolerancji.pl). Ponad dwudziestu 
uczestników programu zgłosiło swój akces do „kursu mistrzowskiego” 
i wzięło udział w czterech dodatkowych seminariach w roku 2009. Wy-
mianę między warsztatowiczami stymulowali i uzupełniali trenerzy. 
Zajęcia pod nazwą „generator pomysłów”, prowadzone przez Martę 
Białek-Graczyk i Piotra Stasika z „ę”, pomagały „postawić pomysł na 
nogach”, zweryfikować założenia, pomyśleć nad praktycznymi ogra-
niczeniami. Na niezwykle intensywny program składały się spotkania 
z autorytetami: m.in. z Anką Grupińską, prof. Joanną Tokarską-Bakir, 
Bożeną Szroeder i Joanną Olczak-Ronikier, „chodzony wykład” Jacka 
Leociaka, oprowadzającego po terenach dawnego getta, wizyty w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i Domu Spotkań z Historią, oglądanie 
filmów i dyskusje z ich autorami: Jolantą Dylewską, Marią Zmarz-Ko-
czanowicz, Jacobem Dammasem. 

Prowadzone przez Towarzystwo „ę” warsztaty i „kurs mistrzowski” mia-
ły przede wszystkim dawać inspirację – a przy okazji powstało poczucie 
przynależności do grupy podobnie myślących ludzi. Ważne, jak sądze, 
dla liderów, którzy na co dzień doświadczają zmęczenia, ciężaru odpo-
wiedzialności i – często – poczucia osamotnienia. Nie tylko temat wy-
brali trudny, ale też sposób funkcjonowania, próbując pobudzić aktyw-
ność obywatelską w swoich środowiskach. Każda z ich historii jest trochę 
inna. Projekty w ramach programu DLA TOLERANCJI realizowały 
osoby w każdym wieku: młodzi i trochę starsi nauczyciele i wychowaw-
cy (w Murowanej Goślinie, Białymstoku, Platerowie, Opolu, Radomiu, 
Żurominie, Łodzi); świetnie zakorzenieni w swojej społeczności młodzi 
strażacy z OSP (Międzyrzec Podlaski); duchowni (w Korczminie, Leżaj-
sku, Chęcinach); osoby, które wracają do rodzinnych miejscowości po 
wielu latach nieobecności (jak w Orli) albo po kilku latach studiów (jak 
twórcy suwalskiej Fundacji Miasto). Liderzy organizacji, które dopiero 
krzepną i instytucji o ogromnym dorobku. Na pewno – indywidualności, 
których praca, umiejętności i podejście do stawianych sobie zadań budzą 
prawdziwy szacunek. 

W książce publikujemy rozmowy z ośmiorgiem z nich. Wybór bohate-
rów tych wywiadów był bardzo trudny. Skoro, z braku miejsca, nie mo-
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gdy po czterech latach patrzę na to, jaki kształt nadali programowi jego 
uczestnicy. Nazwa amerykańskiej organizacji Facing History and Ourse-
lves, której nie udało się nam zgrabnie spolszczyć („mierząc się z historią 
i ze sobą, z naszymi czasami”), oddaje istotę procesu zachodzącego także 
w polskiej kulturze i świadomości. Odkrywanie nieznanych czy przemil-
czanych faktów zmusza nie tylko do zmierzenia się z historią Holokaustu 
i „pustym miejscem” po polskich Żydach, ale daje, powinno dawać efekt 

„na dziś”. Właśnie kształtować postawy. Nie do końca zgadzam się z tezą 
Michała Bilewicza z napisanego dla nas tekstu, że „temat pamięci, tak 
często wiążący się w naszym kraju z historią konfliktów etnicznych, jako 
narzędzie edukacji do tolerancji jest narzędziem o dość ograniczonej 
skuteczności”, bo wywołuje głównie poczucie winy, na którym niewie-
le można zbudować. Myślę, że poznanie przeszłości, zwykłe uznanie 
faktów, niesie niebagatelne skutki, bo wymaga podzielenia się historią 
swojego miejsca z „obcymi”. Że to niełatwe pokazują choćby materia-
ły promocyjne i oficjalne „autonarracje” polskich miast i miasteczek 

– wiele z nich nadal milczy o swoich żydowskich mieszkańcach. A moż-
na inaczej. „Nasi potomkowie”, tak lider jednego z projektów nazwał 

– z rozpędu – potomków Żydów ze swojego miasta, z którymi nawiązał 
współpracę i serdeczną więź. I myślę, że świetnie oddaje to ducha tej pra-
cy, która trwa w wielu miejscach Polski. Są „nasi”, bo historia polskich 
Żydów jest – przy całej ich odrębności – naszą, polską historią. Artur 
Żmijewski, autor filmu Polak w szafie, powiedział o Holokauście, że 

„przydarzył się wszystkim tym, którzy tutaj mieszkali i nadal mieszkają. 
To się przydarzyło nam, mnie. I wydaje mi się, że tej historii nie można 
dzielić na historię Polaków i historię Żydów.”2

Ja sama przywiązana byłam do pomysłu, by program nazwać cytatem 
z Miłosza: „Wracając do moich ulic”. I może byłaby to dobra nazwa, sko-
ro znalazłam ją później jako motto działań prowadzonych w Radomiu 
w ramach wspartego przez nas projektu „Laboratorium Kilińskiego”. 
Ale „To, co wspólne / to, co różne” też sporo pomieści. Odsyła do róż-
nych pamięci zakotwiczonych w tych samych, geograficznie, miejscach 
i do różnic, których istnienie trzeba przyjąć do wiadomości. Ale też do 
poczucia wspólnoty – takiego, jakie uda się nam zbudować.

Przypisy:

1  M. Bilewicz, Spisek, krew i niewinność, „Tygodnik Powszechny”, 26 lipca 2009.
2  Wypowiedź Artura Żmijewskiego podczas dyskusji, która odbyła się w Fundacji 

Batorego 8 kwietnia 2007, [w:] „Polak w szafie” Artura Żmijewskiego i obrazy san-
domierskie, www.batory.org.pl/doc/Polak_w_szafie.pdf.

→Program Dla Tolerancji prowadzony był przez Fundację im. Stefana 
Batorego dzięki funduszom otrzymanym od amerykańskiej Fundacji 
Forda. Środki na dotacje przekazała nam także Fundacja na rzecz Ży-
dowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego; część pieniędzy pochodziła 
z Instytutu Społeczeństwa Otwartego. W latach 2006-2009 na dotacje 
przyznane w trzech edycjach konkursu grantowego „To, co wspólne / 
to, co różne” przeznaczyliśmy prawie 650.000 zł. Dotowaliśmy 77 pro-
jektów edukacyjnych i kulturalnych wybranych spośród 532 zgłoszeń. 
Wsparliśmy 63 organizacje, z których 14 otrzymało dotację dwu- lub 
trzykrotnie. 

Program był realizowany we współpracy z dwiema organizacjami part-
nerskimi i gronem ekspertów. Koordynatorką programu była Katarzyna 
Szotkowska-Beylin (Fundacja Batorego). Ze strony Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych „ę” program koordynowała Marta Białek-Graczyk, a do 
zespołu należeli: Dorota Borodaj, Paulina Capała, Magdalena Kubecka, 
Krzysztof Pacholak i Piotr Stasik (organizacja warsztatów i „kursu mi-
strzowskiego”, prowadzenie części zajęć, dokumentacja fotograficzna 
i dziennikarska, strona www). Prace zespołu ewaluatorów ze Stowa-
rzyszeniu dla Edukacji i Kultury „Spotkania” koordynowali Tomasz 
Kasprzak oraz Marcin Jewdokimow i Bartłomiej Walczak; nazwiska 
wszystkich badaczy znaleźć można w ich tekście poświęconym ewaluacji. 
Członkami komisji eksperckiej programu byli Marta Białek-Graczyk, 
Helena Datner, Maria Ofierska i Robert Szuchta.

→Katarzyna Szotkowska-Beylin od kilkunastu lat pracuje w Fundacji 
im. Stefana Batorego. Prowadziła Program WYDAWNICZY, wspierający 
wydawców książek i czasopism społeczno-kulturalnych oraz Program 
DLA TOLERANCJI. Z wykształcenia historyk sztuki, zajmuje się także 
redakcją książek.

O programie Dla Tolerancji. Wstęp
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marta Białek-graczyk

W poszukiwaniu 
pojemnej formy
O metodach pracy
z pamięcią

metody
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O programie Dla Tolerancji. metody

→ Kiedy uczestnicy programu DLA TOLERANCJI przyjechali po 
raz pierwszy na zorganizowane dla nich warsztaty, zobaczyliśmy 

grupę wyrazistych osobowości, zdeterminowanych, poszukujących, 
nieobawiających się poruszyć w swoich miejscowościach niepamięć. Te 
warsztatowe spotkania były jednym z powodów, które sprawiły, że DLA 
TOLERANCJI nie przypominało standardowego programu dotacyjne-
go. Tutaj od początku postawiliśmy na osobisty kontakt, wspólną pracę 
nad projektami, otwarcie na siebie i trudne tematy. Podczas warsztatów 
wspólnie szukaliśmy jak najlepszej formy dla pracy, na którą uczestnicy 
się zdecydowali. Pytaliśmy się nawzajem, jaki jest klucz do każdego 
z projektów: dla kogo on jest, jaką myśl niesie i poprzez jakie medium 
ma się zrealizować?

Niektórzy przyjechali z gotowymi, uszytymi na miarę projektami, inni 
dopiero szukali formy. Mnożyły się wątpliwości: Jak pracować z pamię-
cią? Jakimi metodami odkrywać wielokulturową historię? Za pomocą 
jakiego medium odtwarzać to, co zapomniane i to, czego nie chce się 
pamiętać? Zazwyczaj motywacje naszych tolerancyjnych wyglądały 
podobnie. Opowiadali: „Wiemy, że przed wojną w naszej miejscowości 
mieszkało 60, 70, 80 procent Żydów. Nikt o nich nie pamięta. Chcieli-
byśmy poruszyć ten temat, pokazać go, oswoić…”. Pozostawało pytanie, 
jak to zrobić. 

Pretekst albo pępek projektu

Żeby w polskiej miejscowości, która na co dzień nie pamięta o swojej 
historii, a tym bardziej o jej wielokulturowym charakterze, zacząć dzia-
łania na rzecz tolerancji, trzeba mieć dobry pretekst. To on porządkuje 
projekt, narzuca mu rytm i w pewnej mierze metody pracy. Czasem taki 
pretekst przychodzi do nas sam. Tak się stało w Siemiatyczach, gdzie 
działa Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Ruch na 
rzecz Ziemi“. Marcin Korniluk, lider Stowarzyszenia, podczas wizyty 
u ciotki swojego kolegi, żeby usiąść przy stole musiał przesunąć kilka 
obrazów. Z grzeczności o nie zapytał. „To obrazy Józefa Charytona 

– takiego Nikifora z Siemiatycz, malarza umarłych” – usłyszał w od-
powiedzi. Na obrazach Charytona zobaczył Siemiatycze, jakich nie 
znał. Chciał wiedzieć więcej o Charytonie, o siemiatyckich Żydach. 
Tak rozpoczął się projekt, który trwa do dziś. Poszukiwanie obrazów 
stało się pretekstem do rozmów, zbierania wspomnień i odtwarzania 
historii. Powstała dokumentacja prac i życia Charytona. Na podstawie 

jego obrazu młodzi ludzie namalowali graffiti na siemiatyckim placu 
targowym.

Krystyna Nowakowska razem ze Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy 
Wsi „Odnowica“ odkryła na nowo Pamiętnik Dawida Rubinowicza, 
poruszające zapiski żydowskiego chłopca, przesiedlonego ze wsi Krajno 
do getta w Bodzentynie. Rozpoznawana na świecie publikacja, „polska 
wersja” dziennika Anny Frank, była w Bodzentynie zapomniana. Teraz 
Pamiętnik stał się pretekstem do pierwszych rozmów z dziećmi, warsz-
tatów fotograficznych, potem spektaklu. Zapowiadający się skromnie 
projekt rozrósł się w coroczne lokalne święto: Dni Dawida Rubinowi-
cza. 

Bywa też tak, że pretekst ma jak najbardziej materialny kształt: jest 
synagogą, kirkutem, starą cerkwią, kamienicą. Takiego pretekstu łatwo 
nie można ominąć. W malutkiej Orli na Podlasiu okazała synagoga 
góruje nad całą miejscowością. A jednak przez wiele lat była zamknięta 

– dopóki nie postanowił jej otworzyć lokalny animator, Sergiusz Marty-
nowicz. W Pińczowie Jerzy Znojek, dyrektor Muzeum Regionalnego, od 
lat 80. pracował na to, by tamtejsza renesansowa synagoga doczekała się 
remontu. Emilowi Majukowi z Wojsławic nie mogło dać spokoju to, że 
urodził się w domu, który przed wojną należał do żydowskiego szewca 
Fawki. Dorotę Kaniewską-Frątczak z Łodzi zafrapowała przedwojenna 
żydowska kamienica, która najpierw była świadkiem dobrobytu, a po-
tem tragedii swoich mieszkańców – podczas okupacji mieściło się w niej 
archiwum łódzkiego getta.

Dobrze, jeśli pretekst jest jak najbardziej namacalny. To pomaga w re-
alizacji przedsięwzięć, jest drogowskazem. Liczba pojedyncza sprzyja 
klarowności projektu. Jeśli chcemy zająć się „kulturą żydowską“, pozo-
stajemy na poziomie ogółu, ale jeśli interesuje nas konkretna synagoga, 
ulica, obraz, człowiek, książka związana z naszą miejscowością – mamy 
punkt wyjścia, pretekst, pępek projektu. Możemy poszukiwać dalej.

Bezcenna pasja

W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę“ od paru lat dzielimy się na-
szymi doświadczeniami i czasem stajemy się akuszerami pomysłów 
innych. Wypracowaliśmy sposób pracy nad projektami, który pomaga 
w narodzinach różnych działań społeczno-kulturalnych. Tak pracuje-
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my z naszymi młodymi menedżerami kultury, seniorami z programu 
„Seniorzy w akcji“, animatorami. Pierwszy ruch, który wykonujemy, ma 
wektor skierowany do wewnątrz. Pytamy uczestników naszych warsz-
tatów: „Co Cię interesuje? Co Cię pochłania? Jaką masz pasję?”. Oczy-
wiście, wiemy, że istotą projektów społecznych jest „robienie czegoś dla 
innych”, ale jesteśmy przekonani, że jedynie wówczas, kiedy projekt 
wyrasta z prawdziwej pasji lidera, ma szansę na powodzenie. Pasja 
zaprzęgnięta do realizacji choćby najtrudniejszego projektu gwaran-
tuje to, co najważniejsze – autentyczność. Doświadczenia realizatorów 
projektów pokazują, że nie warto oglądać się na innych, wymyślać spek-
takularnych form pracy – na początek trzeba zajrzeć w siebie. Najlep-
sza jest prosta motywacja: skoro mam przez parę miesięcy poświęcać 
energię temu projektowi – niech, obok działania społecznego, mam 
frajdę, robiąc to, co lubię. Kiedy będzie ciężko, autentyczna pasja pozo-
stanie i może pomóc czerpać siłę do działania. Zwłaszcza wtedy, kiedy 
dotykamy tematów trudnych, narażając się na niechęć czy niezrozu-
mienie. 

Niektórym liderom naszych projektów pasja wypełnia duży kawałek 
życia. Marta Kotlarska z Akademii Pstryk jest artystką pracującą me-
todą fotografii otworkowej. To dla niej medium i sposób na życie, było 
więc oczywiste, że wykorzysta fotografię w pracy z dziećmi romskimi. 
Beata Maliszkiewicz często wraca do swojej niegasnącej miłości – teatru. 
Kiedy wspólnie z uczniami ze szkoły Towarzystwa Alternatywnego 
Kształcenia TAK zajęli się historią sławnego rabina z Opola, Leo Baecka, 
jasne było, że zwieńczeniem wszystkich działań będzie spektakl. 

Ucho na ludzi

W projektach podobnych do przedsięwzięć naszych tolerancyjnych waż-
nym, a wręcz najważniejszym punktem odniesienia są ludzie, z którymi 
pracujemy. Czy „złapią się” na nasz pretekst? Czy uda się zarazić ich 
naszą pasją? A może będziemy musieli poszukać wspólnie z nimi, do-
brać metodę pracy specjalnie do ich potrzeb, przyzwyczajeń, marzeń? 
Przed takim wyzwaniem stanęła Elżbieta Ejsbrejner-Górska z łódzkiej 
świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia „Słyszę Serce”. Do świe-
tlicy przychodzi młodzież z Bałut, dzielnicy o złej sławie. Przemierzając 
codziennie okoliczne ulice nie wiedzieli, że przechodzą przez teren 
łódzkiego getta. Na pierwszych zajęciach Ela wyciągnęła jego mapę. 
Zaczęli rozmawiać. Zaprosiła trenerów do poprowadzenia warszta-
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tu „Co to znaczy Inny?”: każdy z uczestników został na jeden dzień 
„wykluczony” (bo miał duże oczy lub jasne włosy, niski wzrost, krzy-
wy uśmiech lub za duże stopy). „Rozmawialiśmy o swoich odczuciach 
w trakcie naszych zebrań społeczności socjoterapeutycznych i nie były 
to łatwe rozmowy. Był płacz, wstyd, zażenowanie, gniew” – wspomina 
Ela. Wiedziała, że musi dotrzeć do ich emocji. Jeździli na wycieczki, 
robili zdjęcia i filmy, zjedli kolację w żydowskiej restauracji. Ela nie-
ustannie poszukuje takich form, których będą chcieli jej podopieczni. 
Uważnie nasłuchuje. 

Foremki działań

Od tego, w jakie foremki włożymy pomysł na działania, zależy ostatecz-
ny kształt, który nam się wyłoni. W projektach prowadzonych przez 
tolerancyjnych powracają pewne formy pracy. Być może mają więk-
szą od innych pojemność, może są bardziej elastyczne i można je do-
stosować do potrzeb konkretnej grupy czy społeczności. Jakie to formy 
i dlaczego się sprawdzają?

Mapa mojego miasta

Twórcy projektów dotyczących przeszłości stają przed dylematem, 
w jaki sposób uczynić ją atrakcyjną dla młodych ludzi. I często sięgają 
do detektywistycznego zacięcia młodzieży. Wiele inicjatyw zbudowa-
nych wokół pomysłu tworzenia mapy nieistniejącego miasta zaczynało 
się od paru starych zdjęć i zadziwienia: „To tak kiedyś wyglądał Soko-
łów, Siemiatycze, Szydłowiec? Gdzie stał ten budynek i co się w nim 
mieściło?”. I tak, po nitce do kłębka, rozpoczynały się poszukiwania. 

Mapę nieistniejącego miasta można utkać na wiele sposobów. Reali-
zatorzy projektu z Sokołowa Podlaskiego („Mapa mojego wielokultu-
rowego miasta”, Fundacja Civis Polonus) zaczęli od zbierania starych 
zdjęć budynków i odkrywania ich historii, z czasem we wspomnieniach 
i relacjach pojawili się ludzie. W poszukiwaniach pomogli nauczyciele, 
regionaliści, lokalni pasjonaci historii. Na mapie stopniowo przybywa-
ło budynków: nieistniejąca synagoga, cukrownia, łaźnia, dom modli-
twy. W Sokołowie animatorzy postawili też na multimedia – mapa ma 
formę atrakcyjnej wizualnie prezentacji we Flashu. Jest też świetnym 
punktem wyjścia do dalszych przedsięwzięć: na jej podstawie powsta-
ło kilka scenariuszy gier-wycieczek po wielokulturowym Sokołowie. 

Grupa młodych pracując przy mapie, zdobyła wiedzę, która sprawiła, 
że zostali przewodnikami dla młodszych kolegów. Dużym sukcesem 
jest także to, że link do mapy można zaleźć na internetowej stronie 
urzędu miasta. 

Podobne przedsięwzięcie, jednak na dużo większą skalę, przeprowadzili 
w Białymstoku animatorzy z Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku 
Universitas Bialostocensis. Wykonali gigantyczną pracę, gromadząc in-
formacje i wyznaczając szlak prowadzący przez najważniejsze miejsca 
dla kultury żydowskiej w tym mieście. Część z nich udało się oznaczyć 
tablicami. Opracowali przewodniki i mapy w wersji polskiej i angiel-
skiej, dostępne w Internecie, na płytach CD i w postaci drukowanej.

Niezwykłą zaletą takiej formy pracy jest jej nieograniczona pojemność. 
Mapę można nieustannie poszerzać, dodając kolejne punkty, historie, 
zdjęcia, relacje, przedmioty. A także obudowując działaniami: warsz-
tatami, spotkaniami, wycieczkami, grami… W mapie pociągające jest 
także to, że może mieć bardzo różną formę – od kawałka papieru, przez 
modele, wydruki, malowidła, graffiti, przewodniki czy materiały mul-
timedialne. 

Zespół filmowy 

Film, jak mało które medium, ma w sobie wielką moc. Tak jak łą-
czy zmysły, łączy też ludzi, którzy przy jego powstaniu pracują. To 
przedsięwzięcie wymagające prawdziwego zaangażowania. Gra toczy 
się o dużą stawkę – gotowy film, nawet bardzo niedoskonały, przyno-
si poczucie spełnienia. Można go pokazać innym. Działania filmowe 
z młodymi ludźmi to jednak wielkie wyzwanie. Potrzebny jest czas, 
determinacja i wielka cierpliwość. Nie zawsze się to udaje. Wśród wielu 
przedsięwzięć społecznych, które wykorzystują film, dużym sukcesem 
była produkcja Lemela i Cypy, zrealizowana w Ulanowie przez lubelskie 
Stowarzyszenie Homo Faber. Opowiadają jego twórcy: „Pomysł przy-
szedł sam. Podczas wakacyjnej podróży »Śladami Singera« usłyszeliśmy 
historię o objazdowym kinie, które, zatrzymując się w małych mia-
steczkach na Lubelszczyźnie, elektryzowało społeczność”. Pomyśleli, że 
może warto odtworzyć tradycję kina objazdowego i pokazywać w nim 
film, który będzie mówił o przeszłości takich miasteczek. Takiego filmu 
nie było – więc postanowili go zrobić razem z młodzieżą. Scenariusz po-
wstał na podstawie opowiadania Singera. To, co od początku zadziałało 
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tografią otworkową innych uczestników programu DLA TOLERANCJI. 
Otworki zawędrowały do Bodzentyna, gdzie okazały się sposobem na 
odtworzenie scen z pamiętnika Dawida Rubinowicza, i do Mężenina, 
gdzie ilustrowały opowieść Janusza Korczaka o Mojżeszu. Tajemnica, 
niedopowiedzenie stały się w tych projektach siłą fotografii – mocno 
działając na emocje i ćwicząc wyobraźnię w przenoszeniu się w czasie 
i przestrzeni.

Trudny teatr

Teatr wydaje się być medium łatwym i dostępnym. Nie jest tu potrzebny, 
jak w wypadku filmu, drogi sprzęt – w zasadzie wystarczy parę osób, 
tekst, scenografia. Nic bardziej błędnego. Dobry teatr jest niesłychanie 
wymagający. Jeśli chcemy w nim zmierzyć się z przeszłością, opowie-
dzieć o trudnych relacjach polsko-żydowskich, pokazać świat innej 
kultury – jesteśmy narażeni na dosłowność i kicz. Czy na pewno dzie-
ciom grającym w spektaklach Żydów trzeba przyklejać pejsy? Czy musi 
lecieć z taśmy gotowa „żydowska“ muzyka? Czy aktorów, niezależnie od 
ich wieku i doświadczeń, można potraktować poważnie? 

To może się udać. Świetnym przykładem jest tu projekt „Razem i osob-
no” suwalskiej Fundacji Miasto. Olga i Adam Pogorzelscy zaprosili do 
spotkania z teatrem ludzi z artystycznym zacięciem: piszących, śpie-
wających, wrażliwców. Młodzież i dorosłych. Od początku poprzeczka 
została postawiona bardzo wysoko. Na warsztat wzięli Dybuka Szymo-
na An-skiego, a do współpracy zaprosili młodego izraelskiego twór-
cę teatru, malarza i scenarzystę, Awiszaja Hadariego. Pracę na scenie 
poprzedziły długie godziny czytania tekstu i rozmów. Tekst Dybuka 
zachęcił aktorów do poszukiwań, kazał dowiedzieć się więcej o kultu-
rze żydowskiej. Działaniom teatralnym towarzyszyły pokazy filmów 
i warsztaty muzyczne, prowadzone w małym studiu w domu kultury 

– zabawa motywami klezmerskimi wzbogaciła spektakl o oryginalną 
oprawę dźwiękową. Praca z profesjonalnym reżyserem, długie rozmo-
wy, zdobywanie wiedzy, doprowadziły do stworzenia poruszającego 
spektaklu. 

Supełki historii

Kiedy pojawia się temat poszukiwania tożsamości miejsca, wcześniej 
czy później (raczej wcześniej) animatorom przychodzi do głowy prosty, 

jak magnes na młodych ludzi, to założenie, że produkcja będzie przebie-
gała profesjonalnie. I tak: był prawdziwy casting, reżyser, operator, za-
dbano o szczegóły kostiumów i scenografii. Film został profesjonalnie 
zmontowany, powstał iście hollywoodzki plakat. To sprawiło, że udział 
w przedsięwzięciu był nie tylko lekcją historii, ale też pociągającą przy-
godą. W kolejnym roku Stowarzyszenie Homo Faber zaproponowało 
działania filmowe młodzieży z Brzeźna koło Chełma.

Pamięć fotograficzna

Fotografia jest modna. Odkąd stała się łatwo dostępna, projekty fotogra-
ficzne pojawiły się na dużą skalę w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
społecznych i edukacyjnych. Ale właśnie teraz, kiedy fotografia jest 
tania i daje natychmiastowe efekty, szczególnie trzeba dbać o sposób, 
w jaki jej używamy. Może stać się doskonałym medium, gdy poruszamy 
się po historii i pamięci – bo chwyta to, co niewyjaśnione, tajemnicze, 
niedostępne. 

W projektach DLA TOLERANCJI dużym zainteresowaniem cieszyła 
się fotografia otworkowa. W takiej fotografii obiektyw zastąpiony zo-
staje małą okrągłą dziurką, przez którą do szczelnie wyciemnionego 
wnętrza wpadają promienie światła, przenosząc ze sobą obraz tego, co 
na zewnątrz. Marta Kotlarska z Akademii Pstryk o swoich projektach 
z użyciem fotografii otworkowej opowiada tak: „Z doświadczenia wiem, 
że działania z camerą obscurą i fotografią otworkową bardzo dobrze 
sprawdzają się w różnych środowiskach. Dla mnie w pewnym sensie 
to praca na płaszczyźnie symboli. Wiadomość, jaką wysyłamy poprzez 
nasze spotkania można zamknąć w zdaniu: Macie niewiele, a jesteście 
w stanie dużo zrobić. Wystarczy zwykłe pudełko. Chęć, żeby podjąć 
jakiekolwiek działanie. Staramy się pokazywać dzieciom, że nie ma 
rzeczy dla nich niemożliwych. Że jedynym wyznacznikiem sukcesu 
jest ciężka praca wykonywana w sposób mądry i konsekwentny”. Marta 
w swoim projekcie „Romski Pstryk” pracowała na romskich osiedlach 
w Szaflarach i w Nowym Sączu. Wspólnie ze swymi współpracownika-
mi-Romami zaproponowała dzieciom opowiedzenie cygańskich legend 
za pomocą fotografii. „Fotografia otworkowa ma w sobie coś magiczne-
go. Zdjęcia są nieostre, nie można przewidzieć efektu końcowego pracy. 
Jest w tym coś bajkowego. Dzieci przeistaczały się w postaci z bajki – to 
działało mocno angażująco. Legendy to próba poszukania wartości 
pozytywnych, dumy z bycia Cyganem” – dodaje Marta. „Zaraziła” fo-
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wydawałoby się, pomysł: zapytajmy tych, którzy jeszcze pamiętają, jak 
to było przed wojną. Metoda oral history, czyli zbierania historii mó-
wionej, jest coraz częściej wykorzystywana w projektach edukacyjnych 
i społecznych. Najczęściej grupa młodych ludzi, a nawet dzieci, wybiera 
się wspólnie z opiekunem lub sama (!) do starszej osoby z pytaniem 
i prośbą: „Niech Pan/Pani opowie mi…”. Od tego, jak do tych opowieści 
przygotowani zostaną młodzi ludzie zależy, czy ta wizyta będzie dla 
nich piękną przygodą, czy męką wysłuchiwania nudnych historii albo 
wręcz traumatycznym spotkaniem z odkurzoną pamięcią. 

Bożena Szroeder z Ośrodka Pogranicze w Sejnach, autorka znanego 
projektu „Kroniki sejneńskie”, opowiedziała uczestnikom naszego pro-
gramu trudną historię. Zbierając w Sejnach opowieści, które potem 
przerodziły się w spektakl, trafiła z grupą dzieci do uroczej starszej pani. 
Która z uśmiechem na twarzy zaczęła opowieść o głupich Litwinach 
i Żydach porywających dzieci… Tego, jak trudno było potem rozma-
wiać i pracować z dziećmi, nie trzeba chyba tłumaczyć. Nic nie pomaga 
tak bardzo poczuć historii jak czyjaś żywa pamięć. Ale właśnie przez 
tę moc, taki kontakt może też wywołać wielkie spustoszenie. Dlatego 
tym, co wyróżnia dobre projekty zbierania historii jest jak najlepsze 
przygotowanie do zadawania pytań. Żeby umieć pytać, trzeba dobrze 
wiedzieć, o co i kogo chcemy pytać i co zrobimy z opowieściami. Im 
bardziej precyzyjny jest nasz cel, im większa wiedza – tym lepiej. 

W takich przedsięwzięciach przydaje się warsztat antropologa, socjologa 
i dziennikarza. W ramach projektu „Laboratorium etnograficzne Pod-
lascy Żydzi – trudna pamięć” (Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Bia-
łystok) licealna młodzież białoruska prowadziła pod okiem opiekunów 
(etnografów, historyków, filologów, socjologów) wywiady etnograficzne 
w kilku miejscowościach Podlasia (m.in. w Orli, Narewce, Kleszczelach). 
Wyjście w teren poprzedzone było warsztatami wprowadzającymi mło-
dzież w tematykę żydowską, zwłaszcza w historię Żydów na wschodniej 
Białostocczyźnie. Wiedza socjologiczna przydała się także autorom 
projektu „Supełek” Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. „Pomyśleli-
śmy, że spróbujemy wspólnie z młodzieżą odtworzyć to, jak starsi ludzie 
pamiętają Michałowo. Ta pamięć od początku bardziej interesowała nas 
od rzeczywistej, obiektywnej historii. Zadaliśmy sobie pytanie, jakie 
mechanizmy rządzą naszą pamięcią” – opowiada Katarzyna Niziołek. 
Do projektu zaprosili nauczycieli i dzieci. Zorganizowali spotkania 
i wstępne warsztaty, a potem ogłosili konkurs na reportaż z przeszłości 

i mapę pamięci Michałowa. Dzieciaki pracowały, zbierały opowieści, 
odwiedzały starych mieszkańców wsi. Agnieszka Tarasiuk, która pro-
wadziła jedne z zajęć, podkreśla: „Przyglądam się dzieciom, patrzę, na 
co są gotowe, co chciałyby jeszcze zrobić ze swoimi poszukiwaniami 
historii. Chcę ich też uwrażliwić na to, że wspólne życie ludzi różnych 
kultur czasami bywało trudne”. 

Małe miasteczko można łatwiej objąć jedną opowieścią. W przypadku 
dużych miast pomaga wybranie jakiegoś fragmentu rzeczywistości, 
którym chcemy się zająć. I tak w Radomiu Zbigniew Wieczorek nie-
strudzenie od lat, razem ze swymi uczniami z liceum, odtwarza historię 
żydowskiego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Wiedzy, które mie-
ściło się na tej samej ulicy, co ich szkoła. Szukają wszelkich informacji. 
Działa strona internetowa, gdzie publikowane są nazwiska uczniów 
i nauczycieli Gimnazjum i krótkie noty biograficzne, czasem ze zdjęcia-
mi. Podobnym tropem poszła Dorota Kaniewska-Frątczak, odtwarzając 
wspólnie z młodzieżą historię jednej z łódzkich kamienic. Takie pro-
jekty wzorują się na mistrzach reportażu. Hanna Krall podczas zbie-
rania materiału wielką wagę przywiązuje do rzeczy materialnych, tych, 
których można dotknąć – „zdjęcie, stary but, kawałek cegły, pogięta, 
mosiężna wizytówka z nieistniejących drzwi”1. Liczą się dla niej przed-
mioty zapamiętane przez bohaterów – lalka, koraliki, odcień śniegu. 

„Kiedy w Fotelu (Dowody na istnienie) pisałam o babci z bezwładnymi 
nogami, która wstała ze swojego fotela, musiałam koniecznie dowie-
dzieć się, jakiego koloru był ten fotel. Dzwoniłam do wnuka za ocean, 
błagałam, żeby sobie przypomniał, musiałam to wiedzieć”2. Szczegół, 
według Krall, zwiększa szanse na metaforę. A w projektach społecznych 
pozwala bardziej poczuć, niż tylko poznać, inną rzeczywistość.

Zbieranie historii to często niekończący się projekt. Raz zarażeni bakcy-
lem opowieści, często drążą dalej i odkryciami tej archeologii pamięci 
chcą się podzielić z innymi. I wtedy pozostaje znowu poszukiwanie 
formy, poprzez którą opowieści mogłyby być usłyszane: czy będzie 
to tylko publikacja, czy może film, działanie podwórkowe, spektakl, 
wspólne słuchanie przy świecach…

Wspólne święto

Jak jeszcze można oswajać się z innością, jeżeli nie chcemy zatopić 
się tylko w przeszłości, a zależy nam na bliskim i żywym kontakcie 
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z ludźmi? Kluczem może być wspólne święto – poszukanie prostego, 
dostępnego spoiwa. Z takiego poszukiwania wyrósł projekt „Muzyki 
Wojsławickie“ Stowarzyszenia Panorama Kultur. Z zebranych opowie-
ści starych ludzi wyłoniła się prosta potrzeba: kiedyś w Wojsławicach 
były tańce, śpiewy… a teraz nic. To była dla twórców projektu inspiracja 
do otwarcia cerkwi, synagogi i domu kultury. I w każdym z tych miejsc 
rozbrzmiała inna muzyka: pieśni cerkiewne, żydowskie piosenki, pol-
ska muzyka tradycyjna. Na koniec wszyscy bawili się przy dźwiękach 
ludowej kapeli. Wojsławice tętniły życiem.

Korczmin to wieś tuż przy granicy z Ukrainą, która ma prawdziwy 
skarb – najstarszą na Lubelszczyźnie drewnianą cerkiew greckokato-
licką. Kiedy w 1951 roku wieś przedzieliła granica, po polskiej stronie 
została opuszczona cerkiew, a po ukraińskiej cudowne źródełko. Ksiądz 
Stefan Batruch z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza wpadł na 
pomysł, by święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, które kiedyś 
łączyło wyznawców różnych religii, znów symbolicznie połączyło obie 
wsie. I tak, co roku od 2003, na podkorczmińskich łąkach organizowane 
jest tymczasowe przejście graniczne, by podzielona wieś mogła znów 
być razem. Jest religijna procesja, są modlitwy, koncerty i wzruszające 
spotkania. Państwo Hawrylukowie przyjechali z Elbląga – pan Danyło 
urodził się w Korczminie, w 1947 roku został wysiedlony na Pomorze, 
a jego rodzina została na Ukrainie. Piszą do siebie listy, ale nie widzieli 
się wiele lat. W Korczminie, po przejściu na ukraińską stronę, spotykają 
bliskich. Święto ma jednoczącą moc.

W poszukiwaniu metod pracy z pamięcią (i pracy dla tolerancji) warto 
eksperymentować, łączyć różne pomysły i sprawdzać ich działanie na 
żywym organizmie projektu. Trzeba też pamiętać, że poszukiwania 
właściwej formy nie zawsze muszą zakończyć się sukcesem. Trudno 
w proste ramy ująć problem niepamiętania, bolesnych uprzedzeń, win. 
Uczestnikom programu DLA TOLERANCJI z pomocą przychodziły 
formy efemeryczne, nieoczywiste. Przydawali się artyści. Puste miejsca. 
Metafory. W Tarnowskich Górach Fundacja Kultury i Sztuki naniosła 
na jeden z budynków cień nieistniejącej synagogi. Tylko tyle. A może 
aż tyle?

→ Marta Białek-Graczyk jest współzałożycielką i członkiem zarządu 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Socjolog i dziennikarka; ab-
solwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu 
Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświę-
conych animacji kultury i działaniom społecznym, m.in: Inspiracja – 
Aktywacja, Notes Europa, DLA – animacja kultury: metody / działania / 
inspiracje, Dobre praktyki. Małe dziecko w Polsce - doświadczenia orga-
nizacji pozarządowych. Prowadzi warsztaty fotograficzne, kreatywnego 
pisania oraz szkolenia dotyczące tworzenia i zarządzania projektami 
społecznymi. Współpracuje z kilkoma organizacjami, doradzając w za-
kresie promocji działań społecznych.

Przypisy:

1  A. Szawłat, Świat jest pełen historii do opisania, „Sztuka”, 30 kwietnia 1993.
2  K. Bielas, Dramaturgia uczuć, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 13 czerwca 1997, 

s. 25-29.

O programie Dla Tolerancji. metody
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→ W poniższym tekście staramy się zaprezentować założenia, sposób 
realizacji i wnioski z ewaluacji programu DLA TOLERANCJI „To, co 

wspólne / to, co różne”1, powierzonej przez Fundację Batorego Stowa-
rzyszeniu dla Edukacji i Kultury „Spotkania”2. Czteroletni (2006-2009) 
projekt ewaluacyjno-badawczy był integralnym i – wydaje się – istot-
nym elementem całego programu. Przeprowadzono badania terenowe 
dotyczące 62 projektów, realizowanych w 45 miejscowościach przez 43 
organizacje3. 

Założenia ewaluacji

Na początku powiedzmy o naszym punkcie wyjścia: ewaluacja miała 
w pierwszym rzędzie zweryfikować założenia i ocenić efekty progra-
mu grantowego Fundacji Batorego. Pytanie stawiane sobie przez Fun-
dację brzmiało: czy warto wspierać projekty kulturalne, edukacyjne 
i artystyczne o dość ograniczonej skali, a ambitnym celu, jakim jest 

– najogólniej mówiąc – zmiana postaw? Czy efekty tych działań mogą 
być w jakikolwiek sposób widoczne i mierzalne? Czy zabieranie się do 

„trudnych tematów” i naruszanie tabu (jakim nadal bywa polsko-żydow-
ska historia) zawsze przynosi pożytek, czy też może „obudzić demony”, 
z którymi trudno sobie poradzić? Badanie miało też przynieść obraz 
dotowanych przez Fundację projektów na szerszym tle i pokazać spo-
łeczności, w których i dla których je prowadzono. Słowem, dostarczyć – 
i zanalizować – informacje, których nie można wyczytać ani z wniosków, 
ani ze sprawozdań, ani z wycinków prasowych. 

Istotnym celem programu DLA TOLERANCJI było stymulowanie 
współpracy między organizacjami zainteresowanymi problematyką 
tolerancji i wielokulturowości, a także propagowanie udanych i war-
tościowych działań. Takie założenie rzutowało na charakter projektu 
ewaluacyjnego, w zaproponowanej przez nas formie wykraczającego 
poza ramy tradycyjnie pojmowanej ewaluacji, tj. badania społecznego 
mającego na celu zmierzenie skutków interwencji społecznej4. 

Przyjęliśmy założenie o demokratycznym charakterze ewaluacji5, co 
oznacza, że:
→  ma ona charakter dialogiczny (rozmowa badaczy z badanymi, wymia-

na doświadczeń i informacji),
→  jest nastawiona na odbiorcę (zebrane materiały, obserwacje i wnioski 

są przekazywane badanym i z nimi dyskutowane),

→  ma charakter procesualny (kolejne wersje opracowań są rozwijane 
w miarę zdobywania informacji, celem badania nie jest wytworzenie 
produktu – raportu, lecz pogłębienie wiedzy i wsparcie uczestników 
procesu),

→  zakłada uczenie się badanych, organizatorów programu i ewaluato-
rów,

→  nosi znamiona podejścia action research – jest to model zaangażowa-
nego badania, gdzie w założenia badawcze wpisana jest zmiana, wspie-
rana przez samo prowadzenie badania. My zastosowaliśmy ten model 
wraz z elementami podejścia partycypacyjnego (uczestniczącego)6, 
choć z ograniczeniami wynikającymi z konstrukcji naszego projektu 
badawczego: ponieważ z założenia miał on prowadzić do pewnych 
porównań, wszystkie organizacje musiały być zbadane przy użyciu 
w jakiś sposób zestandaryzowanego zestawu narzędzi, co ograniczało 
unikalność poszczególnych perspektyw. 

Prowadziliśmy wyłącznie badania jakościowe. Proces badawczy polegał 
na wyjazdach do miejsc, w których realizowano projekty, wywiadach 
z ich realizatorami i beneficjentami oraz tzw. ważnymi aktorami spo-
łecznymi (samorządowcami, działaczami innych lokalnych organizacji, 
zainteresowanych podobną tematyką, nauczycielami); część wywiadów 
przeprowadzono przez telefon. Analizie poddane zostały także materia-
ły z oficjalnych stron internetowych oraz materiały promocyjne miejsco-
wości, publikacje medialne dotyczące projektów, jak również same pro-
jektowe wydarzenia, w których starali się uczestniczyć ewaluatorzy lub 
przedstawiciele organizatorów (Fundacji Batorego i Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych„ę”). W efekcie powstały tzw. karty miejsca, a więc kilku-
nastostronicowe omówienia projektu oraz środowiska, w którym został 
zrealizowany. Karta miejsca zawiera dane o kontekście, w jakim działa 
badana organizacja: opisuje specyfikę miejscowości (w tym najważ-
niejsze problemy społeczne – lejtmotywy lokalnej wyobraźni zbiorowej 
oraz historię, z naciskiem na jej wielokulturowe aspekty i stosunek do 
niej władz oraz mieszkańców), przedstawia inne instytucje podejmujące 
działania dotyczące tolerancji czy wielokulturowości, wreszcie, mówi 
o samym projekcie – motywacjach jego twórców, o uczestnikach, spo-
sobie realizacji oraz odbiorze działań i o ewentualnej ich kontynuacji po 
ustaniu dofinansowania Fundacji Batorego.
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Wykres 1. Założenia ewaluacji programu DLA TOLERANCJI

action research
dialog

Subtelności interakcji ewaluacyjnej i świadome wsparcie bada-
nych organizacji

Przyjęte przez nas postulaty ewaluacji przekładają się na konkretne 
praktyki badawcze, które wykraczają poza opisane instrumentarium, 
umożliwiające zbieranie informacji. Ewaluacja nie miała bowiem – jak pi-
saliśmy – służyć wyłącznie zdobyciu informacji o projektach, ale również 
wymianie informacji oraz, na ile było to możliwe, wsparciu badanych 
organizacji.

Zacznijmy od kwestii wymiany informacji. Badacze zobowiązali się nie 
tylko pytać, ale prowadzić rozmowę w taki sposób, by mogła ona przy-
nieść pożytek także badanym organizacjom. Chodziło tu więc o zastąpie-
nie asymetrycznej relacji przedmiot – podmiot (badany – badacz) relacją 
symetryczną (podmiot – podmiot). Wiąże się to z dwiema zasadniczymi 
kwestiami: z właściwą orientacją badania (czyli skoncentrowaniem się na 
kwestiach ważnych dla badanych) oraz z wiarygodnością (czy ewaluator 

– jako człowiek i ekspert – jest dla badanych godny zaufania)8. Przy czym 
„usymetrycznienie” relacji wcale nie jest proste, bo badacz nie zawsze dys-
ponuje wiedzą, która byłaby najbardziej potrzebna badanej organizacji, 
a organizacjom trudno przełamać obawy wobec badaczy („O, kontrola 
przyjechała...”). 

Chodziło zatem nie o wypytywanie i rozliczanie, ale o próbę zrozumienia 
problemów i oczekiwań, obaw i sukcesów rozmówcy oraz odniesienie ich 
do szerszych procesów i zjawisk. Badacz starał się umiejscowić lokalne 
działanie w kontekście całego ewaluowanego programu i, szerzej, inicja-
tyw podejmujących problem wielokulturowości, tolerancji, relacji polsko-
żydowskich9 czy wreszcie – w kontekście całego sektora pozarządowego. 
Przygotowany do badania zestaw pytań pozwalał także przedstawicielom 
organizacji na sproblematyzowanie własnego działania i zobaczenie go 
z innej perspektywy. Takie urefleksyjnienie własnej sytuacji, spojrzenie 
na nią w kategoriach proponowanych przez badaczy, wydaje się zyskiem, 
który rozmówcy mogli wynieść z ewaluacji. Nie chodzi tu o to, że orga-
nizacje nie znają kontekstu swojej pracy i tylko zewnętrzne spojrzenie 
socjologa pozwala im zrozumieć świat, w którym żyją. Chodzi raczej 
o próbę wspólnego przemyślenia elementów tego świata, łączących się 
z podejmowanymi działaniami. Jest to zadanie trudne i nie zawsze się 
udaje, jednak niektóre nasze doświadczenia wskazują na to, że nie jest 
to praktyka jałowa. 
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Poza liderami badanych organizacji, naszymi rozmówcami byli inni 
istotni aktorzy życia społecznego –  do stałego składu naszych informa-
torów weszli wysocy urzędnicy samorządowi, tacy jak burmistrzowie 
i prezydenci miast oraz ich zastępcy. Wywiady z nimi nie dość, że da-
wały zazwyczaj dobrej jakości dane o lokalnym tle projektu, to również 
były elementem promocji organizacji, czy raczej wskazania, że robią one 

„kawał dobrej roboty”. Badacz traktowany jest zazwyczaj jako ktoś z ze-
wnątrz, niekiedy ktoś ważny, co stawia go w odpowiedzialnej sytuacji: 
sposób, w jaki mówi o badanej organizacji może wzmocnić lub osłabić jej 
pozycję. Pamiętając, że zależy nam na wsparciu organizacji, nie unikali-
śmy dowartościowania ich działań, np. poprzez odniesienie do szerszego 
kontekstu całego programu czy sytuacji w Polsce10. Tak zresztą działało 
już samo żywe zainteresowanie projektem ze strony badacza. Jakkolwiek 
proces ten wpisuje się w procedurę action research, rodzi pytanie o pozy-
cję badacza jako strony w procesie społecznym. 

Ważnym elementem ewaluacji, nie tylko ze względu na gromadzenie 
wiedzy, ale przede wszystkim na realizację założenia partycypacyjności 
i wymiany, były dyskusje badaczy z liderami projektów podczas corocz-
nych warsztatów dla organizacji, prowadzonych przez Fundację Batorego 
i Towarzystwo „ę”. Oprócz wspólnej analizy wyników projektów, badacze 
prezentowali swoje wnioski i dyskutowali je z badanymi, co pozwalało na 
ich częściową weryfikację i rozszerzanie wspólnej perspektywy. 

Miejsca i ludzie

W trzech edycjach programu DLA TOLERANCJI Fundacja Batorego 
wsparła 77 projektów dotacjami w wysokości od 4.600 do 10.000 zł. Ewa-
luacja objęła prawie 80 procent projektów. 

Szczególną uwagę ewaluatorów skupiło 14 organizacji, które w ramach 
programu otrzymały granty dwukrotnie lub trzykrotnie – długofalowość 
działań, realizowanych w tym samym obszarze lub z tą samą grupą od-
biorców, dawała więcej szans na zaobserwowanie potencjalnych zmian. 
Oczekiwanie, że w tych przypadkach rezultaty działań będą łatwiejsze 
do uchwycenia (czy to na poziomie odbiorców i miejsc, w których reali-
zowano projekty, czy samej organizacji) potwierdziło się przynajmniej 
w wypadku dwóch podmiotów: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- 

-Ekologicznych „Ruch na rzecz Ziemi” z Siemiatycz oraz Stowarzyszenia 
na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” z Bodzentyna. Także z deklaracji ich 

liderów wynika, że projekty w ramach programu DLA TOLERANCJI 
okazały się dla nich przełomowe11. 

Uczestniczące w programie NGO-sy to najczęściej organizacje młode 
(z kilkuletnim stażem), niewielkie (niezatrudniające pracowników eta-
towych) i działające lokalnie. Dla takich organizacji najistotniejszym 
elementem nie jest struktura czy zaplecze, ale lider. Nakłada się na to 
specyfika programu, podejmującego problem etniczności, uprzedzeń, 
trudnej historii – co okazuje się osobiście (ze względu na system wartości, 
doświadczenia) ważne dla tych liderów. Patrząc na nich jako na pewną 
grupę (pamiętając jednocześnie, że liderzy organizacji pozarządowych to 
generalnie ludzie o wyższym niż przeciętny kapitale społecznym i kultu-
rowym, wyższym poziomie aktywności i poczucia sprawstwa), widać, że 
w programie udało się zebrać osoby o bardzo wysokich kompetencjach 
(co zwiększyło zakres uczenia się od siebie nawzajem i korzystania z wła-
snych „dobrych praktyk”), rozpoznawalne i cenione także w innych kon-
tekstach12. Warto zaznaczyć, że często osoby te pełnią równocześnie kilka 
społecznie wyróżnionych ról: lidera lokalnej organizacji, nauczyciela/dy-
rektora szkoły, pracownika/dyrektora muzeum, księdza, dziennikarza13. 
Wydaje się, że to właśnie ta społeczna aktywność jest jednym z powodów, 
dla którego podejmowane przez nie działania okazują się skuteczne.

Wracając do samych organizacji: większość miała już doświadczenia 
w pracy dotyczącej wielokulturowości, tolerancji, historii – lub takie 
doświadczenia i kompetencje mieli liderzy projektów (było to ważnym 
kryterium przy przyznawaniu dotacji). Tylko dla kilku organizacji udział 
w programie był pierwszym spotkaniem z tą tematyką14. Organizacje 
scharakteryzować również można ze względu na ich związek z daną lo-
kalizacją: większość z nich działa lokalnie, na swoim terenie, ale były też 
organizacje „spadochroniarskie”, prowadzące projekty poza miejscem 
zamieszkania swoich członków15. Na podstawie przeprowadzanych ba-
dań nie można powiedzieć, który z tych modeli przekłada się na lepszą 
realizację projektu oraz lepszą współpracę z samorządem lokalnym. 

Natomiast analizując umiejscowienie dotowanych projektów na mapie 
Polski, widać, że ta geografia jest pochodną historii. Absolutna większość 
projektów realizowana była w południowej i wschodniej Polsce, czyli 
tam, gdzie przed wojną żyło najwięcej Żydów. Obecnie jest to najbardziej 
zróżnicowany etnicznie (obok woj. opolskiego i śląskiego) obszar – kilka 
projektów dotyczyło także Białorusinów, Łemków czy Greków. „Nadre-
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prezentacja” Podlasia i Lubelszczyzny może mieć także związek z tym, 
że część organizacji odnosi się świadomie do dorobku kluczowych na 
tym obszarze (i w tej dziedzinie) organizacji, takich jak Ośrodek „Brama 
Grodzka” z Lublina i Ośrodek Pogranicze z Sejn. Duża grupa projektów 
realizowana była także w Małopolsce i na Kielecczyźnie, co wiązało nie 
tylko z historycznym dziedzictwem Żydów na tym terenie, ale też z pro-
blemem „trudnej pamięci”, z którym zmagały się projekty.

Realizowane projekty i ich efekty

Zadaniem ewaluatorów była również próba zbadania wpływu realizo-
wanych projektów na organizacje, bezpośrednich beneficjentów działań 
oraz środowiska lokalne. Należy podkreślić, że o ile badanie wpływu 
inicjatyw na realizatorów oraz odbiorców (jeżeli były to dobrze doprecy-
zowane, małe grupy) było adekwatne do przyjętej metody jakościowej, to 
ocena  wpływu projektów na społeczność lokalną często była albo trudna, 
albo wręcz niemożliwa (konieczne byłoby zastosowanie kosztownych 
badań ilościowych)16. Jak pisaliśmy – nasze główne źródło informacji 
stanowili wybrani rozmówcy.

Dla uporządkowania tej materii, proponujemy kilka typologii projektów. 
Roboczo wyróżniliśmy cztery typy działań podejmowanych przez doto-
wane organizacje: 

1.  wydarzenie (wystawa, własny spektakl lub film, happening), którego 
uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką wielokulturowości, dyskry-
minacji, tolerancji czy z lokalną historią [ten element był ważny w 31 
projektach spośród wszystkich dotowanych];

2.  prace rewitalizacyjno-porządkowe, dotyczące jakiegoś materialnego 
śladu wielokulturowej (głównie żydowskiej) historii miejscowości, np. 
cmentarza, synagogi [element 9 projektów]; 

3.  praca z pamięcią: zbieranie informacji historycznych oraz relacji świad-
ków i opracowywanie tego materiału, np. w postaci map pamięci, stron 
internetowych [motyw przewodni 25 projektów];

4.  praca warsztatowa: zajęcia czy seminaria dotyczące kultury żydowskiej, 
dziedzictwa polskich Żydów, historii (samej wiedzy historycznej, ale 
także metod jej poznawania, czyli np. zbierania „historii mówionych”), 
tu także: warsztaty fotografii otworkowej czy warsztaty teatralne, słu-
żące przygotowaniu spektaklu [ważny element 37 projektów].

Projekty rzadko należały tylko do jednego z tych typów, najczęściej łączy-
ły kilka form pracy. Organizacje często na przykład gromadziły wywiady 
(historia mówiona), wcześniej robiąc z młodzieżą warsztaty poświęcone 
tej metodzie, by zakończyć projekt jakąś formą prezentacji, np. powsta-
łego na podstawie tych relacji filmu. 

Typologię powyższą można roboczo przedstawić na kontinuum, od-
powiadającym oddziaływaniu na beneficjentów. Działania o charakte-
rze „wydarzeń” są zazwyczaj adresowane do szerokiej grupy odbiorców 
o zróżnicowanej charakterystyce. Gdyby posłużyć się analogią z marke-
tingiem, są najtańszym sposobem przekazywania wiedzy, przy czym czas 
ekspozycji beneficjenta na bodziec – i co za tym idzie, prawdopodobień-
stwo wywołania zmiany – są stosunkowo niskie. Działania „rewitaliza-
cyjno-porządkowe” miały z jednej strony równie egalitarny charakter 
(oczyszczony kirkut lub otwarta po latach synagoga są artefaktami pa-
mięci, udostępnianymi – w zasadzie – wszystkim), ale z drugiej strony, 
wiązały się zwykle z bardziej długotrwałym zaangażowaniem grupy 
ludzi spoza bezpośredniego jądra organizacji-grantobiorcy (np. uczniów 
włączanych w porządkowanie cmentarzy). Takie zaangażowanie ozna-
czało wydłużenie ekspozycji, ze wszystkimi płynącymi z tego korzyścia-
mi. Obydwa typy doskonale wpisują się w projekty budowania lokalnych 
tożsamości „małych ojczyzn”, gdyż udostępniają mieszkańcom pewien 
wycinek ich historii, który jest potencjalnym punktem wyjścia dla budo-
wania kapitału społecznego i wzmacniania więzi wewnątrz grupy.

Trzeci i czwarty typ działań wyróżniono głównie z uwagi na zróżnico-
wany charakter  samych projektów. Naszym zdaniem praca z pamięcią 
sprzyja budowaniu wśród beneficjentów postaw otwartości, przy czym 
nie wolno zapominać, że odbudowuje ona, wzmacnia i w pewien sposób 
legitymizuje wobec otoczenia społecznego pewien kapitał pamięci, często 
wstydliwie ukrywany. Znakomite przykłady mieliśmy w Wojsławicach 
i podczas badań „Laboratorium etnograficznego” na Podlasiu. Symbo-
lem tego typu przemian pozostaje dla nas starszy człowiek śpiewający 
przed wejściem do wiejskiej świetlicy żydowską piosenkę zapamiętaną 
w dzieciństwie17.

Analizując projekty, wyróżniliśmy też trzy narracje dotyczące sensu 
nadawanego swoim działaniom przez realizatorów projektów: „rozli-
czenie”, „uzdrowienie” i „promocja”. Narracje te często przeplatały się 
w ramach jednego projektu, choć czasem stanowiły wyłączną argumen-
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tację. Narracja „rozliczenia” podkreśla konieczność powiedzenia prawdy 
o przeszłości danego miejsca (np. „że mieszkali tu Żydzi”, „że to Żydzi 
założyli tę miejscowość, a nie Polacy”), co związane jest z poczuciem 
moralnego zobowiązania. Narracja „uzdrowienia” wskazuje, że obecne 
problemy więzi społecznych związane są z brakiem stabilnej lokalnej 
tożsamości – poznanie historii własnej miejscowości ma być warunkiem 
zbudowania tej tożsamości. Wreszcie, narracja „promocyjna” podkre-
śla pragmatyczne korzyści, wynikające z upubliczniania zapomnianych 
wątków z przeszłości (np. otwarcia zabytkowej synagogi dla zwiedzają-
cych) – ma to korzystnie kształtować wizerunek i przyciągać turystów. 
Zauważyliśmy, że te trzy narracje mogą współwystępować w ramach 
jednej lokalizacji, przy czym każda z nich dominować może u innego 
rozmówcy. Na przykład burmistrz miejscowości X w projekcie zbierania 

„historii mówionej”, dotyczącym żydowskiego dziedzictwa, widzi szan-
se na przyciągnięcie do gminy turystów, lider projektu zaś motywację 
do swojego działania formułuje w ramach dyskursu „rozliczeniowego”. 
Współpracują ze sobą, choć każdy widzi we wspólnym działaniu inne 
cele i korzyści.

Powyższe narracje odnoszą się do motywacji osób działających, nato-
miast oddziaływanie projektów na odbiorców było ściśle powiązane z ich 
specyfiką – charakterystyką i liczebnością grupy docelowej, długością 
ekspozycji, rodzajem działań. 

Wyróżniliśmy następujące grupy możliwych beneficjentów:

1.  osoby aktywnie zaangażowane w realizację projektu: współpracownicy 
lidera, wolontariusze;

2.  grupa docelowa – o różnej liczebności, w przypadku projektów o otwar-
tym, masowym charakterze trudna do jednoznacznego określenia;

3.  środowisko lokalne – osoby pozostające poza bezpośrednim oddziały-
waniem projektu, ale czerpiące z niego w sposób pośredni.

ad 1.  Wydaje się oczywiste, że najwyższy poziom oddziaływań dotyczył 
właśnie osób najbardziej zaangażowanych w projekt – trudno tu 
rysować granicę między realizatorami (inicjatorami i koordynato-
rami działań) a beneficjentami (ich najbliższym otoczeniem, współ-
pracownikami). Przykładem niech będzie młodzież z ustrzyckiego 
Teatru Formy „Parra”, która wzięła udział w Dniu Greckim w Kro-
ścienku koło Ustrzyk Dolnych. Tego typu uczestnicy, zaangażowani 

w projekt praktycznie przez cały czas jego trwania, najprawdopo-
dobniej mogą zyskać najwyższy poziom utrwalenia korzystnych 
postaw. Oczywiście, o ile nie wykazywali takich postaw już wcze-
śniej – warto pamiętać, że na ogół są to dość elitarne grupy. Przez 
elitarność rozumiemy fakt, że w działaniach tego typu najczęściej 
biorą udział osoby należące do grup uprzywilejowanych w wymia-
rze kapitału społecznego i kulturowego. W tym sensie należy szcze-
gólnie doceniać inicjatywy docierające do grup nieposiadających 
tak wysokiego statusu, o czym piszemy dalej. 

ad 2.  Grupa docelowa – są to zwykle „konsumenci” pewnego „produktu” 
oferowanego w ramach projektu, najczęściej wydarzenia kultural-
nego o mniej lub bardziej angażującym charakterze. Wpływ projek-
tu zależy od charakteru tego wydarzenia, mierzyć go jednak trzeba 
z uwzględnieniem specyfiki lokalnej społeczności. Skoro przywoła-
liśmy już przykład Bieszczad: uczestniczenie w Dniu Greckim, któ-
ry rozwinął się wokół przedstawienia teatralnego, stało się okazją 
do afirmacji tożsamości mieszkańców wioski. W podobny sposób 
można interpretować znaczenie finału projektu w Podborzu – uro-
czystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi 
przez Niemców, w odwecie za ukrywanie Żydów. 

ad 3.  Środowisko lokalne – ta kategoria ma znaczenie praktycznie tylko 
wtedy, gdy mowa o projektach realizowanych w niewielkich miej-
scowościach, stopień rozproszenia oddziaływań w średnich i du-
żych miastach utrudnia lub wręcz wyklucza wychwycenie wpływu 
w tej najszerszej grupie. Środowisko lokalne najczęściej partycypuje 
w działaniach za pośrednictwem rekrutowanych bezpośrednio do 
projektu beneficjentów, zwykle dzieci i młodzieży. Tym samym 
uczestnictwo to staje się dla przedstawicieli społeczności lokalnej 
czymś znaczącym, nie ma mowy o biernej konsumpcji „produktu”, 
co widać po emocjonalnych reakcjach (np. w Krościenku mieszkań-
cy żywiołowo włączyli się w działania artystyczne). W miastach klu-
czem okazało się znalezienie odpowiedniego mianownika – przy-
kładowo w Szczecinie definicja środowiska lokalnego na poziomie 
niewielkiej dzielnicy Niebuszewo okazała się podstawą sukcesu.

Do tego dodać należy obserwację poczynioną przez samych liderów pro-
jektów. Często mieli oni do czynienia ze spontaniczną aktywizacją osób, 
które dowiedziały się o projekcie w czasie jego trwania – zaangażowanie 
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tych osób nie było wcześniej zakładane. Podjęte w ramach projektów 
działania, już tylko dzięki temu, że jest o nich głośno, przyciągają ludzi, 
inicjują znajomości i kontakty (rozszerza to zakres działań organizacji 
i ich „widzialność” społeczną). Tak było na przykład w Pińczowie, Sie-
miatyczach, Międzyrzecu, Sokołowie czy Bodzentynie, gdzie realizacja 
projektu pociągnęła za sobą aktywizację różnych podmiotów (samorzą-
du, szkoły, innych organizacji) oraz ich współdziałanie.

Szanse i ograniczenia, czyli jeszcze raz o kontekście lokalnym 
działań

W badanych miejscowościach zaobserwowaliśmy kilka modeli relacji 
organizacji uczestniczących w programie z lokalnymi samorządami. 
Jednym z nich (rzadkim) był model nazywany w literaturze GONG 
(Goverment Organized non Goverment Organization), czyli swego ro-
dzaju „przybudówka”, stworzona przez samorządowców dla uzyskania 
dostępu do grantów i rodzajów aktywności zamkniętych dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Zwykle jest to zresztą działalność doskonale 
wpisująca się w potrzeby lokalne, czego przykład mieliśmy w Radomy-
ślu Wielkim18. Na przeciwległym biegunie jest sytuacja konkurencji po-
między samorządem a organizacjami lub wręcz opozycyjności działań 
organizacji względem decyzji samorządu – tu (raczej odosobnionym) 
przykładem są Myślenice19. Najbardziej korzystna dla społeczności 
wydaje się sytuacja „przyjaznej konkurencji” organizacji i samorządu, 
zdarzyło się tak na przykład w Chęcinach, gdzie naturalną przewagę 
samorządu zrównoważyło zakorzenienie grantobiorcy (franciszkańskie-
go Stowarzyszenia PADRE) w potężnej organizacji kościelnej. Środek 
kontinuum, zarysowanego przez typy opisane powyżej, wypełniają or-
ganizacje o różnej wielkości i różnym stopniu profesjonalizacji, z których 
część realizuje prace zlecone przez samorząd. Jest to zwykle korzystne 
dla obu stron: organizacje prowadzą działania, których realizacja jest 
często poza merytorycznymi możliwościami samorządu (nie mówiąc 
już o różnicy w poziomie motywacji), uzupełniając w ten sposób ofertę 
publiczną. Oczywiście, można by oczekiwać większego zaangażowania 
samorządów, patrzących na aktywność w tak „egzotycznych” domenach, 
jak edukacja o mniejszościach, z przyjazną obojętnością. Z drugiej strony, 
zaangażowanie samorządu w jakiegoś typu działania może prowadzić do 
nierównej konkurencji z organizacjami i w konsekwencji do ograniczenia 
ich aktywności. Ostatnim, bardzo rzadkim typem są organizacje, które 
z uwagi na wybory ideologiczne nie współpracują z samorządem.

Istotnym mankamentem działań dla tolerancji (zwłaszcza edukacyj-
nych) wydaje się ich elitarny charakter. Jak wiemy z innych badań20, 
przekrój osób najaktywniej uczestniczących w projektach odpowiada 
socjologicznemu rozumieniu klasy średniej (nie tylko zgodnie z kry-
teriami kapitału ekonomicznego, ale również kulturowego). Dlatego 
należy podkreślić znaczenie projektów takich, jak działania łódzkiego 
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, które realizowane były wspólnie 
z przedstawicielami grup marginalizowanych (młodzieżą ze świetli-
cy środowiskowej), czy Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, które 
prowadzi projekty w romskich osiedlach w Małopolsce. Warto pamiętać 
również o tym, że szerokie zaangażowanie szkół w rekrutację uczestni-
ków mogło (choć nie musiało) przełożyć się na ograniczenie elitaryzmu 

– wykorzystanie egalitarnego potencjału szkół publicznych jest warte 
uwzględnienia w przyszłych działaniach. 

Ewaluacja jako repozytorium wiedzy dla grantodawcy i granto-
biorców 

Wiedza zebrana w ramach badania ewaluacyjnego służyć miała także 
Fundacji Batorego i Towarzystwu „ę” do bieżącego zarządzania pro-
gramem oraz oceny jego skuteczności jako całości. Gromadzone przez 
ewaluatorów dane w postaci kart miejsc wraz z wszelkimi dodatkowymi 
materiałami (wycinkami z prasy, zdjęciami) tworzyły stale rozbudowy-
wane repozytorium wiedzy o miejscowościach i projektach. Była ona 
wykorzystywana m.in. przy ocenie kolejnych wniosków o dotację, uzu-
pełniając doświadczenia z monitoringu prowadzonego przez Fundację 
i Towarzystwo „ę”. 

Badanym organizacjom, zgodnie z założeniami ewaluacji demokra-
tycznej, zaproponowaliśmy w 2007 roku narzędzia autoewaluacji, które 
jednak nie zostały wykorzystane (organizacjom zwykle brakowało na to 
czasu). Tym bardziej istotna wydaje się rola ewaluacji zewnętrznej, która 
daje szansę spojrzenia na własne działania z perspektywy innych osób. 
Wartość może mieć także upublicznienie zebranego przez ewaluatorów 
materiału – będzie to promocja wartościowych działań i ich realizatorów, 
ale też narzędzie dla innych podmiotów, podejmujących w przyszłości 
działania o podobnym charakterze.



48 → 49 →

O programie Dla Tolerancji. ewaluacje

Wnioski ogólne 

W ciągu trzech lat Fundacja Batorego dotowała 77 projektów spośród 
532 zgłoszeń do programu DLA TOLERANCJI – co pokazuje ogromne 
nim zainteresowanie. W tym sensie program nie tyle kreował zainte-
resowanie problemem (relacji polsko-żydowskich czy szerzej między-
etnicznych, w konkretnych „miejscach z historią”), co odpowiadał na 
zapotrzebowanie już istniejące. 

Na istotne dla Fundacji Batorego pytanie o logikę małych grantów (czy 
stosunkowo niewielkie wsparcie może być efektywne i przyczynić się 
do pozytywnych zmian) z perspektywy całego procesu ewaluacyjnego 
należy odpowiedzieć twierdząco. Prawie wszystkie planowane (niekiedy 
bardzo ambitne i wielowątkowe) działania odbyły się21, a w wielu przy-
padkach zrobiono więcej niż było przewidziane. Sami liderzy organizacji 
w dyskusjach podsumowujących każdą edycję programu deklarowali, 
że pieniądze z dotacji pozwalają im na realizację działań22, a wysokość 
dotacji wpływała przede wszystkim na skalę projektu (większą lub 
mniejszą), a nie na aspekt jakościowy (czyli charakter podejmowanych 
działań). Oczywiście, ważną kwestią jest tu motywacja liderów, którzy 
twierdzili, że nawet gdyby nie dostali dotacji, to i tak realizowaliby pro-
jekty (gdyż są dla nich ważne, także osobiście). 

Jeśli chodzi o ewaluowane organizacje (a zwłaszcza te, które otrzymały 
dotację więcej niż raz), widać jakościowy i ilościowy rozwój ich aktyw-
ności. U niektórych wyraźne jest zwiększenie zakresu działań, poszerze-
nie grupy odbiorców i współpracowników, wzmocnienie pozycji orga-
nizacji w lokalnym środowisku23. Oczywiście, stosunkowo niewielkiego 
wsparcia nie można traktować jako głównego czynnika stymulującego 
rozwój organizacji, jednak – jak to określają badani – „grant dał im 
pozytywnego kopa”, „pozwolił poczuć, że ktoś docenia to, co robimy”. 
Otrzymane środki łączono też często z innymi źródłami finansowania, 
co pozwało na rozbudowywanie działań.  

Struktura programu DLA TOLERANCJI była unikalna na tle innych 
programów grantowych na tym polu (stosunkowo niewielkie granty, 
przy bardzo intensywnym wsparciu merytorycznym i postawieniu na 
budowanie więzi między uczestnikami i wzajemne uczenie się, co znaj-
dowało odzwierciedlenie w projektach). Z perspektywy makro można 
mówić o wytworzeniu się sieci współpracujących ze sobą osób i insty-

tucji. Jest to łączony efekt bardzo wysoko ocenianego przez uczestników 
rodzaju wsparcia i relacji oferowanych przez Fundację Batorego i Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, kompetencji i poziomu zaangażowa-
nia uczestników oraz typu NGO-sów jakie reprezentują – najczęściej 
młodych, niewielkich i „misyjnych” podmiotów. 

Odnotowano także „ruch w społecznościach lokalnych”. W wielu miej-
scowościach działania organizacji wywoływały oddźwięk, a nawet sta-
wały się ważnym świętem dla społeczności – zwłaszcza, gdy łączyły się 
z wydarzeniami czy uroczystościami na dużą skalę (np. w Międzyrzecu 
Podlaskim – przy okazji odsłonięcia pomnika pamięci społeczności 
żydowskiej miasta, Pińczowie, Wojsławicach czy w Orli, gdzie projekt 
wpisał się w obchody 500-lecia tej miejscowości). Ten „ruch” definiować 
należy szeroko – od podjęcia debaty publicznej (np. na łamach lokalnej 
prasy czy forów internetowych – z nie zawsze przychylnymi komenta-
rzami) do fizycznego udziału mieszkańców w wydarzeniach (np. jako 
odbiorców filmu czy spektaklu). Nawet przy założeniu, że zmierzenie 
wpływu projektów na społeczność lokalną było poza zasięgiem naszego 
projektu badawczo-ewaluacyjnego, pewne konsekwencje oddziaływa-
nia projektów są oczywiste. Po pierwsze, ekspozycja – w zależności od 
typu działań – mniejszej lub większej grupy mieszkańców na wiedzę 
o (i dla) tolerancji. Po drugie, włączenie kwestii związanych z tolerancją, 
mniejszościami, polsko-żydowską przeszłością czy szeroko rozumianą 
wielokulturowością w lokalny dyskurs publiczny, w którym te tematy 
były częstokroć tabuizowane.  

Zakończenie

Program DLA TOLERANCJI na przestrzeni lat okazał się angażującym 
i ważnym doświadczenie dla kilkudziesięciu organizacji pozarządowych 
w całym kraju. Efekty tych działań widać nie tylko na poziomie samych 
organizacji, ale też w sferze publicznej miejscowości, w których działają 
(choćby w postaci wirtualnych map pamięci, filmów, wystaw fotogra-
ficznych, spektakli powstałych w ramach projektów, a wystawianych 
także po ich zakończeniu, czy po prostu pomników upamiętniających 
dawnych i nieobecnych współmieszkańców24).

Integralną częścią całego programu była ewaluacja, która w założeniach 
miała również pełnić funkcje wspierającą – zarówno organizatorów 
programu, jak i badane podmioty. Prezentując tu jej założenia i prze-
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bieg, podkreślaliśmy wątek interakcji oraz wymiany wiedzy. Na koniec 
warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury „Spotka-
nia”, jako organizacja realizująca badania, i sami ewaluatorzy (nie tylko 
jako badacze, ale też aktywiści trzeciego sektora) w toku kilkuletniej 
współpracy z uczestnikami i organizatorami programu sami zdobyli 
sporą wiedzę i doświadczenie, przydatne w innych działaniach naszego 
Stowarzyszenia25. Przez to postulat ewaluacji jako wymiany został speł-
niony, a my sami jesteśmy kolejną kategorią beneficjentów programu 
DLA TOLERANCJI.

→ Marcin Jewdokimow jest socjologiem, doktorantem w Szkole Nauk 
Społecznych IFiS PAN, gdzie kończy przygotowanie rozprawy o zmianie 
społecznych praktyk zamieszkiwania. Socjologicznie i hobbystycznie 
zajmuje się fotografią.  

→ Tomasz Kasprzak jest socjologiem i ewaluatorem. Zajmuje się m.in. 
badaniem wielokulturowości, aktywności społecznej, organizacji poza-
rządowych i systemu edukacyjnego. Członek zarządu Stowarzyszenia 
dla Edukacji i Kultury „Spotkania“, koordynator programu edukacyj-
nego Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce.

→ Bartłomiej Walczak jest socjologiem i antropologiem kultury. Ad-
iunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego i Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium, 
gościnny wykładowca Collegium Civitas. Autor publikacji w periody-
kach naukowych oraz książki Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań 
terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii (2009). Uczestnik 
projektów badawczych i ewaluacyjnych, autor ekspertyz i analiz, m. in. 
dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji Batorego i Narodowego Centrum 
Kultury.

Przypisy:

1  Trzeba zaznaczyć, że tekst ten przygotowaliśmy przed zakończeniem procesu ba-
dawczego, zatem przedstawione tu wnioski w pewnym zakresie mogą jeszcze zostać 
zweryfikowane. Raport całościowy znaleźć można na stronie www.dlatolerancji.pl.

2  W skład zespołu badawczego pod kierownictwem Tomasza Kasprzaka weszły nastę-
pujące osoby: Małgorzata Bakalarz, Marcin Bartosiewicz, Jakub Diduch, Dominika 
Dzido, Marcin Jewdokimow, Monika Koszyńska, dr Przemysław Sadura, Aneta Sar-
na, Paulina Szczygieł, dr Bartłomiej Walczak, Maria Wierzbicka, Anna Wiśniewska, 
Julia Zimmermann.

3  Różnica między liczbą projektów, organizacji oraz miejsc wynika z faktu, że część 
organizacji otrzymała wsparcie na swoje działania dwu- lub trzykrotnie, zaś w nie-
których miejscowościach projekty realizowało kilka organizacji (np. w Łodzi, 
w Krynkach).

4  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 371.
5  Ewaluacja demokratyczna nastawiona jest na „uwzględnienie różnych interesów 

i punktów widzenia uczestniczących w niej stron, zgodnie z ich własną definicją 
i interpretacją. Ewaluator jest w tym przypadku nie tyle osobą formułującą oceny, 
ile pośrednikiem w wymianie informacji, przekonań i doświadczeń, i to w sposób, 
który nie pozbawia nikogo kontroli nad ich użyciem i interpretacją”, L. Korporowicz 
(red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997, s.  278.

6  Podejście partycypacyjne (uczestniczące), oparte na konstruktywistycznej filozofii 
nauki i teoriach uczenia się organizacji, stawia sobie za cel (1) zrozumienie pro-
gramu poprzez uwzględnienie rożnych perspektyw jego postrzegania i włączenie 
interesariuszy w proces ewaluacji oraz (2) poprawę programu poprzez wypracowa-
nie konsensusu wśród interesariuszy i kumulowanie wiedzy instytucjonalnej; por. 
K. Olejniczak, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji śródokre-
sowej INTERREG III, Warszawa 2008, s. 30-31.

7  Pobocznym elementem projektu ewaluacyjnego był pomiar dystansu społecznego 
przy użyciu zaadaptowanej skali Bogardusa, por. B. Walczak, Miejsca z historią. 
Dystans społeczny gimnazjalistów wobec wyznaniowego i etnicznego Innego, http://
www.anthro.edu.pl/pliki/dystans/Miejsca%20z%20historia.pdf.

8  Por. Olejniczak, op. cit., s. 47.
9  Tu kontekstem dla programu Fundacji Batorego były m.in. programy „Przywróćmy 

pamięć” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, „Pamięć dla przyszości” 
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i Centralnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli czy program edukacyjny REAP, prowadzony przez Amnesty Interna-
tional Polska. Część z tych inicjatyw była niezależnie ewaluowana przez członków 
zespołu badawczego.

10  Wzmocnieniu pozycji organizacji w oczach władz lokalnych (czego zresztą oczeki-
wali grantobiorcy programu) służyły też oficjalne listy z Fundacji Batorego, infor-
mujące władze o przyznaniu dotacji i realizowanym na ich terenie projekcie.

11  W Siemiatyczach pierwszy, niewielki grant pozwolił organizacji stanąć na nogi i roz-
winąć działalność. Mówi lider Stowarzyszenia „Ruch na rzecz Ziemi”: „Jeżeli pytasz, 
jak my się widzimy za parę lat, to mogę żartobliwie odpowiedzieć, że trochę tak jak 
Fundacja Batorego, to znaczy chcemy wspierać inne organizacje na naszym terenie. 
A o tym grancie z Batorego to ja będę tak ciepło myślał, bo to był dowód zaufania 
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i niezły początek szerszych działań, takie wyciągnięcie ręki do nas”. Z kolei w Bo-
dzentynie wspierane przez Fundację działania dotyczące pamięci o społeczności 
żydowskiej i postaci Dawida Rubinowicza połączyły niewspółpracujące wcześniej 
środowiska: Stowarzyszenie „Odnowica”, gimnazjum, władze gminy, miejscowych 
regionalistów, proboszcza i potomków bodzentyńskich Żydów mieszkających 
w Szwecji. Powstało nowe Stowarzyszenie im. Dawida Rubinowicza, a patronat na 
II Dniami Dawida Rubinowicza w 2009 objęli prezydent RP oraz biskup kielecki.

12  Dla przykładu – laureatami polsko-amerykańskiej Nagrody im. Ireny Sendlerowej 
„Za naprawianie świata“ w dwóch ostatnich edycjach byli nauczyciele-twórcy pro-
jektów wspartych w ramach programu Dla Tolerancji: w 2008 roku Anna Kloza, 
a w 2009 Beata Maliszkiewicz; w 2009 wyróżnienie otrzymał również Zbigniew 
Wieczorek.

13  Nauczyciele prowadzili projekty w Radomiu, Radomyślu Wielkim i Podborzu, Bia-
łymstoku, Murowanej Goślinie, Żurominie, dyrektorzy szkół w Platerowie, Opolu 
i Bodzanowie; pracownik muzeum realizował projekt w Tarnowie, dyrektor mu-
zeum – w Pińczowie; liderami działań byli też księża (w Korczminie, Leżajsku 
i Chęcinach) oraz dziennikarz (w Lubaczowie).

14  Np. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Gorliczanin w Gorlicach.
15  Były to m.in. lubelskie Stowarzyszenie Homo Faber (projekty w Ulanowie i Brzeź-

nie), warszawskie: Fundacja Civis Polonus (projekty w Sokołowie Podlaskim), 
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP (projekty w Szaflarach i Nowym Sączu), 
Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego (pracujące od lat 
w Klimontowie), krakowskie Centrum Kultury i Dialogu WSFP „Ignatianum” (pro-
jekt w Leżajsku).

16  Jeśli pojawiała się taka możliwość (najczęściej, gdy ewaluatorzy brali udział w wy-
darzeniach związanych z projektem, które przyciągały liczniejszą publiczność, np. 
w Myślenicach, Podborzu, Nowym Sączu, Pińczowie), badacze prowadzili rodzaj 
sondy ulicznej. Nie można jej jednak traktować jako reprezentatywnego badania, 
a jedynie jako cenny zwiad badawczy, pozwalający zapoznać się z opiniami obser-
watorów i osób bezpośrednio niezaangażowanych w działania.

17  Do posłuchania: www.anthro.edu.pl/pliki/batory/grabowiec_piosenka.MP3.
18  Poza tym za GONG-i uznać można jeszcze tylko organizacje z Murowanej Gośliny 

i Bodzanowa – we wszystkich tych przypadkach liderami projektów byli nauczycie-
le, jednak szkoły nie mogły przystąpić do programu Dla Tolerancji, skierowanego 
wyłacznie do organizacji pozarządowych.

19  Konflikt rozpoczął się jeszcze przed realizacją projektu w ramach programu Dla 
Tolerancji, „Wspólnota Myślenice” m.in. bezskutecznie ubiegała się o zgodę władz 
na umieszczenie tablicy upamiętniającej zagładę Żydów z tego miasta.

20  Por. T. Kasprzak, B. Walczak, Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego 
wobec odmienności kulturowej. Raport z badania, [w]: A. Jasińska-Kania, K. Staszyń-
ska (red.), Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności 
kulturowej, Białystok 2009.

21  Nie został zrealizowany jeden spośród 77 dotowanych projektów.
22  Co właściwie jest rzadkością, gdy bada się stosunek polskich NGO-sów do kwestii 

wysokości dotacji, zwłaszcza w kontekście raczej słabej kondycji finansowej więk-
szości organizacji. 

23  Przykłady dotyczą wspominanego już Bodzentyna (gdzie dotowany projekt był jed-

nym z katalizatorów powstania nowej organizacji), a także m.in. Szydłowca (także 
powstanie nowej organizacji), Siemiatycz, Sokołowa Podlaskiego (gdzie lokalna 
organizacja przejęła w 2008 roku prowadzenie projektu od warszawskich „spado-
chroniarzy”, którzy realizowali go w dwu poprzednich latach).

24  Choć same pomniki – poza efemerycznym pomnikiem-cieniem zburzonej synagogi 
w Tarnowskich Górach – nie były dotowane w ramach programu Dla Tolerancji, 
w Podborzu i Międzyrzecu Podlaskim ich odsłonięcie było naturalnym i widocz-
nym elementem działań edukacyjnych, prowadzonych przez uczestników progra-
mu.

25  Np. dzięki kontaktom z liderami organizacji działających na Podlasiu możliwa 
była realizacja w 2008 roku częsci jakościowej badań „Diagnoza postaw młodzieży 
województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej”.
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Kilka myśli 
o szkole, edukacji
i żydowskim 
dziedzictwie

robert Szuchta

refleksje

Fot. Krzysztof Zieliński



58 → 59 →

Refleksje. robert Szuchta

→Przez kilka stuleci Polska była ojczyzną wielu narodów. Obok siebie 
żyli Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini i inni. To współży-

cie układało się różnie – raz dobrze, raz źle. Równie wiele można znaleźć 
przykładów współdziałania i zrozumienia, jak konfliktów, uprzedzeń 
i sporów. Żydzi, którzy na ziemie polskie napływali od XI-XII wieku, 
w ciągu następnych stuleci stworzyli tu centrum promieniujące na cały 
świat. W Polsce biło serce diaspory żydowskiej, tu żyli, tworzyli i naucza-
li najwybitniejsi rabini, tu powstawała religijna, a potem świecka kultura 
Żydów aszkenazyjskich w języku jidysz. Każde polskie miasto miało 
żydowskich mieszkańców. Małe miasteczka na wschodzie Rzeczpospo-
litej zamieszkałe były w większości przez ludność żydowską, to właśnie 
w nich powstał kulturowy fenomen, jakim był żydowski sztetl.

Żydzi uznali Polskę za swą ojczyznę. Legenda utrwalona przez żydow-
skiego pisarza i noblistę, Samuela Josefa Agnona (1887-1970), tłumaczy, 
jak do tego doszło. Agnon pisał:

  Widział Izrael, jak cierpienia ciągle się ponawiały, ucisk rósł, 
prześladowania się mnożyły, niewola stawała się nie do wytrzy-
mania, panowanie zła dodawało nieszczęście do nieszczęścia, 
wygnanie do wygnania, [...] Wyszedł tedy Izrael na rozstajne 
drogi i pytał o ścieżki świata, jaka jest właściwa droga, którą 
ma pójść, by odnaleźć dla siebie spokój. Wtedy z niebios spadła 
kartka: Idźcie do Polski! Poszli więc do Polski i ofiarowali królo-
wi całą górę złota, a król przyjął ich z wszystkimi honorami. [...] 
I są też tacy, którzy wierzą, że również nazwa państwa wywodzi 
się ze świętego źródła, języka Izraela. Ponieważ tak rzekł Izra-
el, gdy przybył na miejsce: Po-lin – to znaczy: odpocznij tutaj. 
A rozumieli przez to: tutaj chcemy odpocząć, zanim Bóg zbierze 
ponownie rozproszony lud Izraela1.

Rzeczpospolita wielu narodów przestała istnieć w wyniku bezwyjąt-
kowego „czyszczenia etnicznego”, jakie dokonało się w latach II wojny 
światowej. Skutkiem tego jest homogeniczna etnicznie Polska, w której 
odsetek mniejszości narodowych nie przekracza 3 procent mieszkań-
ców. Przez powojenne dziesięciolecia władze komunistyczne lansowały 
monoetniczny obraz dziejów i współczesności Polski. W podręcznikach 
szkolnych uczniowie na próżno szukali informacji o zamieszkujących 
ziemie polskie mniejszościach narodowych, o ich relacjach z Polaka-
mi, o ich wkładzie w rozwój polskiej gospodarki i kultury. Cmentarze 

zarosły zielskiem, synagogi, jeśli jakieś przetrwały, rozebrano lub za-
mieniono na kina, domy kultury albo magazyny zbożowe. W szkolnej 
edukacji historycznej dominowała polonocentryczna i martyrologiczna 
wykładnia dziejów Polski. Dotyczyło to nie tylko dość odległej prze-
szłości (okres piastowski), ale przede wszystkim dziejów najnowszych, 
w tym II wojny światowej. Relacje polsko-żydowskie w latach 1939-45 
uległy tabuizacji, wiedza na ich temat stawała się niebezpieczna i niepo-
żądana. O wielu epizodach chciano zapomnieć. Przede wszystkim nie 
tłumaczono uczniom, kim są Żydzi, skąd przybyli, dlaczego i na jakich 
zasadach osiedlili się w Polsce. Nie starano się tłumaczyć podstawowych 
pojęć judaizmu, nie pokazywano bogactwa tradycji żydowskich, nie 
omawiano na lekcjach języka polskiego pereł literatury jidysz. Dorobek 
kulturowy Żydów polskich był kompletnie nieznany. Kilka powojennych 
pokoleń uczniów wychowano w kulcie bohaterskiego narodu polskiego, 
którzy gremialnie przeciwstawił się okupantowi hitlerowskiemu (o oku-
pacji sowieckiej niemal do końca lat 80. w podręcznikach szkolnych nie 
wspominano). Jednocześnie starano się ukryć wiedzę, która mogłaby 
zaburzyć ten heroiczny obraz narodu i jego przeszłości. Owszem, pisano 
w podręcznikach o szmalcownikach, ale zawsze podkreślano, że to mar-
gines społeczny, ludzie z nizin, kryminaliści i przestępcy. Dziś wiemy, że 
nie był to margines, że zdecydowana większość szmalcowników nigdy 
wcześniej nie miała konfliktów z prawem, że rekrutowali się ze wszyst-
kich grup społecznych: od chłopów i robotników, poprzez inteligencję, 
na arystokracji kończąc. Że szmalcownictwo było źródłem zarobków dla 
wcale niemałej liczby osób. 

Szmalcownikom zawsze przeciwstawiano Polaków, którzy udzielali Ży-
dom pomocy. Niemal w każdym szkolnym podręczniku znajdował się 
passus z dumą informujący o największej na świecie liczbie polskich 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uczeń nie miał jednak pojęcia, 
jakie koszty ponosili Sprawiedliwi za swe bohaterstwo. Nie opowiadano 
o ich strachu w czasie wojny i długo po jej zakończeniu. Przed kim? 
...przed polskimi sąsiadami. Sprawiedliwi nie opowiadali o sobie, raz 
z obawy przed własnym otoczeniem, dwa – bo nikt nie chciał słuchać ich 
opowieści, nie pasowała do bohatersko-martyrologicznego wizerunku 
historii wojennej. Lepiej było o Sprawiedliwych zapomnieć. Taki los spo-
tkał nie tylko Irenę Sendlerową i Henryka Sławika, ale dziesiątki i setki 
innych osób. Znamienne, że Sejm przyznał uprawnienia kombatanckie 
polskim Sprawiedliwym dopiero w 1999 roku. Przez ponad pięćdziesiąt 
powojennych lat czyny tych ludzi nie były uznawane za bohaterskie, 
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godne uhonorowania. Obraz dziejów ojczystych był jasny i klarowny: 
Polacy jak tylko mogli pomagali prześladowanym i mordowanym Ży-
dom; powstanie w getcie warszawskim było wspaniałym przykładem 
braterstwa broni walczących Żydów i niosących im pomoc Polaków. 
Taki obraz przeszłości i relacji polsko-żydowskich wrył się w pamięć 
powojennych pokoleń.

Pierwsze rysy na tym obrazie pojawiły się w latach 80. W 1981 roku za 
sprawą publicystyki Jana Józefa Lipskiego (Dwie ojczyzny, dwa patrioty-
zmy) rozpoczęto dyskusję o stosunku Polaków do Innych na przestrzeni 
dziejów najnowszych. W 1987 roku, po głośnym eseju Jana Błońskie-
go Biedni Polacy patrzą na getto, podjęto temat relacji polsko-żydow-
skich w czasie Holokaustu oraz współodpowiedzialności Polaków za 
tę bezprecedensową w dziejach zbrodnię. Rok 1989 przyniósł upadek 
komunizmu, zniesienie cenzury i dopuszczenie pluralizmu poglądów 
w publicznych dyskusjach, zmiany ustrojowe umożliwiły też istotne 
przeobrażenia polskiego systemu oświaty. Już w roku 1980 postulowa-
no zmiany w szkolnej edukacji historycznej, które miały prowadzić do 
zapełniania białych plam i odkłamywania zafałszowanych fragmen-
tów dziejów ojczystych i powszechnych. Między innymi postulowano 
zwrócenie większej uwagi na historię mniejszości narodowych, w tym 
mniejszości żydowskiej, i relacji z nimi Polaków. W wolnej, budującej 
ład demokratyczny i społeczeństwo obywatelskie Polsce przystąpiono 
do wcielania tych planów w życie. Wyrazem zmian była książka prof. 
Jerzego Tomaszewskiego Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku (1991), 
powstała z inspiracji ówczesnej wiceminister edukacji Anny Radziwiłł. 
Została ona zakwalifikowana do użytku szkolnego i wpisana do rejestru 
książek pomocniczych do nauczania historii w szkołach podstawowych 
i średnich. Zaczęto też tworzyć autorskie programy edukacyjne, których 
celem było przybliżenie uczniom problematyki mniejszości narodowych. 
Jednym z pierwszych był realizowany od 1992 program „Spotkajmy się 
z innymi – niech inni nie będą obcy”, którego twórcami byli nauczy-
ciele opolskiej szkoły Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia TAK, 
pracujący pod kierunkiem prof. Barbary Weigl i Beaty Maliszkiewicz2. 
Wkrótce w innych ośrodkach i szkołach rozpoczęto realizację podob-
nych autorskich programów edukacji wielokulturowej. 

Tymczasem w połowie lat 90. toczyła się dyskusja nad reformą polskiego 
systemu edukacji, w tym nad zmianami programów nauczania. W 1999  
roku wprowadzono nowe podstawy programowe nauczania przedmio-

tów ogólnokształcących dla nowego typu szkoły – gimnazjum, dwa lata 
później ogłoszono nowe podstawy programowe dla szkół ponadgimna-
zjalnych. Elementem reformy było wyodrębnienie prowadzonych już 
przez szkoły i nauczycieli działań edukacyjnych w postaci tzw. ścieżki 
międzyprzedmiotowej pod nazwą „Edukacja regionalna. Dziedzictwo 
kulturowe w regionie”. Zajęcia prowadzone w ramach tej ścieżki miały 
przybliżyć uczniom dorobek kulturowy i cywilizacyjny własnego regio-
nu, a przez to silniej ich z nim związać. Po pobieżnej analizie opubliko-
wanych programów edukacji regionalnej trudno wskazać w nich treści 
związane z mniejszościami narodowymi, ich dziedzictwem i historią. 
Wydaje się, że edukacja regionalna posłużyła w wielu wypadkach do 
podkreślania polskości – często nawet w materiałach dotyczących kla-
sycznych regionów kulturowego pogranicza, zamieszkałego w przeszło-
ści przez Niemców, Czechów, Litwinów, Białorusinów, Romów, Łemków, 
Karaimów czy Żydów, próżno szukać o nich informacji. Oczywiście, 
zdarzały się wzorcowe programy edukacji regionalnej, jak „Dziedzic-
two kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie” – gotowe materiały do lekcji, 
przygotowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem prof. Moni-
ki Adamczyk-Garbowskiej3. Również powstała w 2002 roku Fundacja 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ) propaguje wśród nauczycie-
li edukacyjny program „Przywróćmy pamięć”, który polega na „odkry-
waniu wielokulturowego dziedzictwa okolicy i przywracaniu społecznej 
pamięci o nim”4. Uczniowie poznają żydowską przeszłość swoich miej-
scowości i regionów: zbierają relacje, tworzą filmy i przewodniki. W IV 
edycji tego programu (2008) wzięło udział 5 tysięcy uczniów ze 160 szkół 
z całej Polski. Podobne działania podejmowane są na szczeblu lokalnym 
przez liczne organizacje społeczne, instytucje kultury czy nawet grupy 
przyjaciół, którym nieobojętny jest los dziedzictwa wielokulturowego 
ich miasta czy regionu. Wszystkie one starają się angażować przede 
wszystkim młodzież, oferując zdobycie wiedzy, naukę pożytecznych 
umiejętności i poczucie robienia czegoś sensownego i ciekawego. 

„Uczenie się poprzez badanie” to jedna z najskuteczniejszych metod: 
niezwykle angażuje uczniów, zachęca do szczegółowej pracy nad historią 
swego otoczenia w ramach szerokiego tematu nadrzędnego. Uczniowie 
zadają pytania świadkom historii, poznają materiały archiwalne, wy-
korzystują do swoich badań dokumenty rodzinne, stare fotografie. Są 
aktywni, twórczy, a co najważniejsze niezwykle silnie identyfikują się 
z poznawanym tematem. W trakcie zajęć rozwijają swój krytycyzm, 
zdolności poznawcze oraz zdobywają wiadomości historyczne o swojej 
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„małej ojczyźnie”. Uczestniczący w projektach nauczyciele podkreślają, 
że częstym efektem zaangażowania uczniów jest poprawa atmosfery 
w klasie i mniejsze kłopoty wychowawcze. Można więc stwierdzić, że 
nauka o wielonarodowym dziedzictwie regionu, przywracanie pamięci 
o Żydach, mieszkańcach polskich miast i miasteczek, z punktu widzenia 
edukacji i wychowania przynosi pozytywne rezultaty i jest nie tylko 
możliwa, ale wręcz konieczna. Tyle teoria.

Dużo udało się zrobić dla odkrycia i przywrócenia społeczeństwu pa-
mięci o polskich Żydach. Wydaje się, że dzieje się wiele dobrego. Jeśli 
więc jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Co mam na myśli? W praktyce 
projektów edukacyjnych często się zdarza, że oprócz informacji o szla-
chetnych i bohaterskich Polakach ukrywających Żydów, uczniowie do-
wiadują się o przypadkach wydawania ich Niemcom, okradania z resz-
tek majątku lub nawet mordowania przez polskich sąsiadów. W małych 
społecznościach nabycie takiej informacji najczęściej rodzi problemy. 
Nieprzygotowani na to młodzi adepci historii stają przed dylematem – 
co z taką wiedzą należy zrobić? Ujawnienie jej zazwyczaj zaburza relacje 
środowiskowe, czasem powoduje duże nieprzyjemności dla nadzorują-
cego projekt nauczyciela. Przypadek Anny Janiny Klozy jest tego zna-
miennym przykładem. Ta polonistka w jednej z białostockich szkół była 
swego czasu poniżana i straszona przez anonimowych „prawdziwych 
Polaków” za to, że wraz z uczniami realizuje projekt o historii i kulturze 
Żydów, że zbiera relacje Sprawiedliwych o pomocy świadczonej Żydom 
w czasie Holokaustu. Jej nazwisko i pełne dane znalazły się na rasi-
stowskiej stronie internetowej, gdzie została przedstawiona jako wróg 
narodu polskiego. Niepokojące w tej historii jest to, że przez długi czas 
Anna Kloza nie miała wsparcia ze strony władz oświatowych, samorzą-
dowych ani policji. Dopiero publiczne wystąpienia takich autorytetów 
jak Wisława Szymborska i Marek Edelman oraz rozmowy z przedsta-
wicielami ministerstw edukacji i spraw zagranicznych spowodowały, 
że prokuratorzy zajęli się tą sprawą. Ten przykład – a wiem, że nie jest 
odosobniony – daje wiele do myślenia. 

Niepokoją także efekty wychowawcze podejmowanych działań edu-
kacyjnych. Jeśli zawierzyć wynikom badań socjologicznych, poziom 
ksenofobii wśród młodzieży wcale nie maleje. Młodzi ludzie raczej 
niechętnie widzieliby w swoim najbliższym otoczeniu (rodzina, szkoła, 
praca) przedstawiciela innej narodowości. Także nie wszyscy nauczy-
ciele akceptują wielokulturowość jako wartość. Jako przykład niech 

posłuży artykuł Nauczanie historii do lamusa, zamieszczony w czerwcu 
2009 roku na edukacyjnym portalu www.edunews.pl. Autor polemizu-
je z krytyką nowych podstaw programowych i daje kilka wskazówek, 
jak podnieść atrakcyjność lekcji historii w szkole. Snując rozważania 
o edukacji patriotycznej pisze: „Ukazywać jednak trzeba młodym naj-
lepsze strony narodowych wartości, dumy z polskości w ogóle, a w tym 
w szczególności piękno ziemi, przyrody, krajobrazu, zabytków historii 
i kultury, piękno i czystość języka polskiego, sztuki i wielkości wielkich 
Polaków”5. Poza archaicznie brzmiącą definicją patriotyzmu, mamy 
w tym zdaniu zawartą kwintesencję promowanej w ostatnich latach 

„polityki historycznej”. Debaty wokół tego pojęcia i nagromadzona już 
literatura zwalniają mnie od wyłuskiwania, o co chodzi6. Dziś godzimy 
się jednak, że słowo „patriotyzm” może być różnie definiowane i różnie 
oceniane. Wezwanie do budowania postaw patriotycznych na „najlep-
szych stronach narodowych wartości” przypomina spór polskich hi-
storyków wywołany książką Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi (2000). Na 
pytanie zadane przez prof. Andrzeja Nowaka z UJ „Westerplatte, czy 
Jedwabne”7, prof. Paweł Machcewicz (wówczas dyrektor Biura Edukacji 
Publicznej IPN) słusznie, moim zdaniem, odpowiedział „I Westerplatte, 
i Jedwabne”8. A spór, przypomnę, dotyczył tego, czy polski patriotyzm 
lub szerzej – polską tożsamość – można budować także na ciemnych 
kartach historii Polski.

Wydaje mi się, że oparcie edukacji historycznej w polskiej szkole tyl-
ko na wybranych wartościach spotka się z nieprzychylnym przyjęciem 
uczniów, bo jest po prostu nieszczere i nieprawdziwe. Poznając przeszłość 
Polski nie można zachowywać się jak przy szwedzkim stole – wybierać 
najsmaczniejsze i najpiękniejsze kąski. Polską tożsamość trzeba budo-
wać zarówno na podstawie szlachetnych i wzniosłych, jak i mrocznych 
i haniebnych epizodów z przeszłości. I na koniec jeszcze jedna obawa. 
Działanie w środowisku lokalnym wymaga wsparcia, a co najmniej życz-
liwości miejscowej społeczności. Często wsparcie miejscowego autoryte-
tu (proboszcza, dyrektora szkoły) przesądza o powodzeniu wysiłków. Co 
jednak zrobić, jeśli te autorytety nie akceptują naszych działań? Z badań 
przeprowadzonych przez socjologów i psychologów społecznych wyła-
nia się zły obraz polskiej prowincji – ksenofobicznej i antysemickiej9, to 
jest problem, z którym musimy sobie poradzić. Nie wolno nam jednak 
rezygnować z działań na rzecz przywracania pamięci o społeczności, 
która kilka stuleci mieszkała z nami w jednym domu. 
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tykule tym autor relacjonuje wyniki kierowanego przez siebie ogólnopolskiego bada-
nia uprzedzeń (Polish Prejudice Survey), przeprowadzonego w czerwcu 2009 przez 
CBOS na reprezentacyjnej próbie. Badanie pokazało, że o ile antysemityzm trady-
cyjny (wiara w mordy rytualne, obarczanie współczesnych Żydów winą za śmierć 
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→ Robert Szuchta jest nauczycielem historii w warszawskim liceum 
i współautorem pierwszego w Polsce programu nauczania o Holokauście 
(2000) oraz pierwszej książki pomocniczej dla szkół ponadpodstawo-
wych o tej tematyce: Holokaust. Zrozumieć dlaczego (2003). Pierwszy 
laureat polsko-amerykańskiej Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za na-
prawianie świata” (w 2006).
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→Marzenie o ograniczeniu uprzedzeń wobec obcych towarzyszyło psy-
chologom społecznym niemal od początku istnienia tej dziedziny 

wiedzy. Podobnie zresztą było z praktykami życia społecznego: orga-
nizacje pozarządowe, agendy rządowe, ośrodki doskonalące nauczy-
cieli, w końcu i sami nauczyciele oraz artyści starali się usuwać bariery 
we wzajemnym postrzeganiu grup etnicznych, walczyć z codziennymi 
prześladowaniami i niezrozumieniem. Działania te często okazywały 
się jednak nieskuteczne, pomimo szczytnych celów przyświecających 
wszystkim tym, którzy sprzeciwiali się dyskryminacji i uprzedzeniom. 
Wśród wielu przyczyn tego stanu rzeczy z pewnością należy wymienić 
brak wystarczającej komunikacji pomiędzy praktykami działań anty-
dyskryminacyjnych a badaczami, którzy w licznych eksperymentach 
odkrywali społeczno-poznawcze mechanizmy odpowiedzialne za uprze-
dzenia. Brak komunikacji zaowocował z jednej strony przeogromną 
i rzadko czytaną przez niepsychologów literaturą o funkcjonowaniu 
stereotypów i uprzedzeń (dostępną również w języku polskim), a z dru-
giej strony niezwykle licznymi działaniami nauczycieli, artystów i dzia-
łaczy NGO-sów (również w Polsce) – bardzo często opartych na wiedzy 
zdroworozsądkowej, bądź też wywiedzionej z naiwnej psychologii czy 
antropologii. 

O ile zatem badacze zbyt często odgradzali się w swoich laboratoryjnych 
badaniach od codziennej praktyki, o tyle praktycy niezmiernie rzadko 
poddawali efekty swoich działań systematycznej ewaluacji, aby odkryć, 
czy doprowadziły one do faktycznej zmiany postaw. Celem poniższych 
uwag jest próba namysłu nad kilkoma założeniami rozpowszechnionymi 
wśród praktyków działań antyuprzedzeniowych (edukatorów, artystów) 
oraz próba zbudowania mostu pomiędzy naukowym a praktycznym 
podejściem do zmiany uprzedzeń poprzez uświadomienie psychologicz-
nych barier, które w tego typu pracy trzeba pokonać.

Czy wzbudzenie poczucia winy poprawia relacje z Innym?
Problemy pracy z pamięcią

Wraz z modą na badania pamięci zbiorowej w naukach humanistycznych 
bardzo wielu autorów programów edukacyjnych potraktowało pracę 
z pamięcią jako naturalny klucz do edukacji wielokulturowej czy działań 
antydyskryminacyjnych. Wśród projektów Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Forum Dialogu 
między Narodami i innych podobnych organizacji znajdziemy wiele 

przykładów takiej tendencji: młodzi Polacy odkrywają przeszłość innych 
narodowości mieszkających niegdyś w Polsce, dogrzebują się pamiątek 
pozostawionych przez mniejszości, wsłuchują się we wspomnienia doty-
czące Żydów, Niemców, Ukraińców czy Białorusinów. Choć udowodnio-
no, że zainteresowanie przeszłością prowadzi do rozwoju różnych form 
aktywności obywatelskiej i sprzyja przywiązaniu do miejsca, w którym 
się mieszka1, nie ma jak dotąd żadnych dowodów, że przypominanie 
o wieloetnicznej przeszłości faktycznie prowadzi do poprawy stosunku 
do obcych. Co więcej – w sytuacji, gdy przeszłość zdaje się zaludniona 
wieloma upiorami – to milczące założenie wielu programów edukacji 
wielokulturowej staje się szczególnie wątpliwe.
Powrót do przeszłości – a zatem uświadomienie sobie historii czystek 
etnicznych i wypędzenia z wielu regionów Polski Żydów, Niemców, 
Ukraińców – może wyzwolić u młodzieży wiele emocji, które utrudnia-
ją budowanie udanych relacji ze współczesnymi im Żydami, Niemcami 
lub Ukraińcami. Jest oczywistym, że największym utrudnieniem po-
tencjalnego kontaktu z obcymi jest lęk2, a to właśnie ta emocja najczę-
ściej pojawia się wśród Polaków wtedy, gdy uświadomią sobie, jak wiele 
z zamieszkiwanych przez nich domów należało niegdyś do wygnanych 
Żydów czy Niemców. Inne uczucia pojawiające się w kontekście prze-
szłości też nie wróżą najlepiej: zarówno wina, jak i wstyd są emocjami 
awersyjnymi, a ich zbawienny wpływ na uprzedzenia jest dalece nieoczy-
wisty. Choć prowadzone dotychczas badania sugerują, że wzbudzenie 
poczucia winy prowadzi do potrzeby zadośćuczynienia i – w efekcie – do 
większego poparcia dla wszelkich projektów reparacji finansowych3, to 
w sposób oczywisty wina budzi też demony. Wina utrudnia kontakt: 
gdy czujemy się winni, to staramy się unikać niegdysiejszych ofiar i ich 
potomków. Wina uniemożliwia też empatię. Richard Harvey i Debra 
Oswald wykazali4, że sytuację wzbudzające wstyd i winę tak bardzo 
zagrażają poczuciu własnej wartości, że w efekcie zmniejszają zaintere-
sowanie programami antydyskryminacyjnymi. Gdy biali uświadamiali 
sobie krzywdy wyrządzone czarnym, zwiększał się ich opór przeciw 
wyrównywaniu szans – efekt ten zanikał dopiero wtedy, gdy biali na 
innym polu mogli odbudować jakoś swoje poczucie wartości.

Wnioski te wydają się szczególnie istotne dla tych programów, które 
w jakimś sensie dotyczą pracy z winą czy historyczną traumą. Niemiecki 
teolog Bjoern Krondorfer od lat prowadzi warsztaty w Auschwitz z mło-
dzieżą niemiecką, żydowską i – od niedawna – polską. Choć opis tego 
procesu edukacyjnego sugeruje, że jego studenci faktycznie przeżywają 
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emocje związane z przeszłością, to można wątpić, czy one te pozwolą im 
w przyszłości czuć się komfortowo w kontaktach z obcymi5. Możliwe 
też, że uczestnicy projektu Polak w szafie Artura Żmijewskiego (2006), 
po artystycznym przepracowaniu zbiorowej winy związanej z antyse-
mickim obrazem w sandomierskiej katedrze, nie będą już chcieli nigdy 
mieć nic wspólnego z Żydami. Do podobnych konkluzji doszliśmy ana-
lizując efektywność programu polsko-żydowskich spotkań młodzieży 
organizowanych przez Forum Dialogu między Narodami. Gdy wpro-
wadzono w ramach tych spotkań dyskusje o przeszłości, nadarzyła się 
unikalna możliwość sprawdzenia ich skuteczności : mogliśmy porównać 
stosunek Polaków do Żydów oraz Żydów do Polaków w grupach, które 
rozmawiały o przeszłości, w grupach, które rozmawiały o teraźniejszości 
i przyszłości oraz w grupach, które wcale nie uczestniczyły w spotkaniu 
polsko-żydowskim. Efekty były zdumiewające: niemal na wszystkich 
wskaźnikach postaw zaobserwowaliśmy wyraźną poprawę postaw wtedy, 
gdy młodzież rozmawiała o teraźniejszości. Gdy jednak młodzi porusza-
li tematy historyczne, ich stosunek do obcych nie zmieniał się. Szanse na 
zbawienne efekty kontaktu zostały zaprzepaszczone6. 

Podsumowując więc, praca z pamięcią może mieć szereg pozytywnych 
efektów – prowadzi do wzrostu obywatelskiej aktywności, przywiązania 
do miejsca, w którym się mieszka, a nawet do chęci zadośćuczynienia 
skrzywdzonym grupom – jednakże temat pamięci, tak często wiążący 
się w naszym kraju z historią konfliktów etnicznych, jako narzędzie edu-
kacji do tolerancji jest narzędziem o dość ograniczonej skuteczności.

Czy świadomość własnych stereotypów poprawia relacje z In-
nym? Problem tłumienia

Kolejnym mitem mocno rozpowszechnionym w edukacji do tolerancji 
jest przekonanie, że uświadomienie sobie, jak często posługujemy się 
stereotypami, powinno poprawić nasz stosunek do obcych. Interwencje 
oparte na tym przekonaniu znajdziemy wśród propozycji nauczycieli, 
organizacji mniejszościowych (np. program „Szawim-Równi” Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie7 czy socjologów z Uniwersytetu 
Łódzkiego8) i pozarządowych (Villa Decjusza9). W większości zajęcia 
oparte na tym modelu skłaniają uczestników do refleksji nad własnymi 
stereotypami, do wypowiedzenia wyobrażeń na temat obcych i – co 
zdaje się być milczącym założeniem w większości tych projektów – do 
świadomej kontroli stereotypów w przyszłości.

Choć zdrowy rozsądek podpowiada, że kontrolowanie własnych stereo-
typów powinno poprawiać nasz stosunek do obcych, to w rzeczywistości 
jest dokładnie odwrotnie. Zjawisko to, znane w psychologii społeczno-
poznawczej jako rebound effect, zaobserwowano w bardzo wielu kon-
tekstach: tłumienie pewnego rodzaju myśli powoduje, że myśli te stają 
się bardziej dostępne i łatwiej wykorzystywane10. Colin Macrae i współ-
pracownicy w wielu eksperymentach dowiedli, że tłumiąc w sobie ste-
reotypowe myśli na temat różnych grup (np. skinheadów, ludzi starych) 
w efekcie znacznie częściej wykorzystujemy stereotyp w trakcie kontaktu 
z członkami takiej grupy, a nawet w wypadku jakiejkolwiek oceny tejże 
grupy. Wysiłek, który wkładamy w tłumienie stereotypu upośledza pro-
ces przetwarzania informacji – stajemy się znacznie bardziej zamknięci 
na członka grupy obcej i w efekcie nie zapamiętujemy tego, co jest nie-
zgodne ze stereotypem. Odkrycie to zreplikowano w wielu kontekstach 
kulturowych i społecznych, co sugeruje, że jest ono niemal uniwersalne 
(jedynie w krajach azjatyckich tłumienie nie prowadziło do wzrostu 
uprzedzeń, choć i tam nie przynosiło żadnych korzystnych efektów).

Obsesyjne myślenie o stereotypach nie jest więc dobrym sposobem na 
poprawę naszego stosunku do grup dyskryminowanych – co więcej, 
badania mówią, że dla samych grup dyskryminowanych myślenie o ste-
reotypach może być znaczącą barierą. Badania dotyczące zagrożenia 
stereotypem sugerują, że myśli o stereotypach własnej grupy utrudniały 
codzienne funkcjonowanie poznawcze (np. rozwiązywanie zadań mate-
matycznych, testów językowych, zagadek logicznych) niemal wszystkim 
grupom mniejszościowym i dyskryminowanym: czarnym, kobietom, 
Azjatom, członkom uciskanych klas społecznych11. Reprezentanci tych 
grup koncentrując się na stereotypach, nie byli w stanie poprawnie re-
alizować codziennych zadań, gdyż ich zasoby poznawcze były obciążone 
myśleniem o tym, jak ich grupa jest postrzegana przez innych.

Wprowadzanie tematu stereotypów do edukacji jest zatem dość niebez-
pieczne: może spowodować sztuczność w relacjach z grupami dyskrymi-
nowanymi, może paradoksalnie zwiększyć poznawczą dostępność ste-
reotypów, a w końcu może utrudniać funkcjonowanie samym grupom 
dyskryminowanym. Zatem zamiast kształcić teoretyków stereotypów 
i uprzedzeń, lepiej kształćmy ludzi otwartych, niekoniecznie będących 
ekspertami w zakresie swoich własnych procesów poznawczych i ich 
ograniczeń.
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Czy epatowanie tożsamością poprawia relacje z Innym?
Problemy lęku i generalizacji

W jednym z warsztatów prowadzonych i sfilmowanych przez Artura 
Żmijewskiego (Oni, 2007) ludzie należący do czterech grup (młodzi 
socjaliści, Żydzi, Młodzież Wszechpolska i dewocyjne starsze panie) 
zostali ubrani w charakterystyczne dla ich zespołów koszulki i w szeregu 
zadań artystycznych musieli dokonać afirmacji swojej tożsamości. Przy-
pominało to nieco psychologiczne eksperymenty nad hipotezą kontaktu: 
przeciwstawiamy sobie zwaśnione grupy, dając im do wykonania jakieś 
wspólne zadanie, z tą jedną różnicą, że Żmijewski stworzył tam warunki 
faktycznie uniemożliwiające budowanie poczucia jakiejkolwiek wspól-
noty pomiędzy uczestnikami. Do niedawna psychologowie społeczni za-
kładali, że tego rodzaju spotkania muszą przebiegać w określony sposób: 
ich uczestnikom trzeba ułatwiać współdziałanie, skoncentrować uwagę 
na podobieństwach między grupami, zasugerować poparcie autorytetów 
dla takiej współpracy12. Dopiero niedawno zaczęły pojawiać się wąt-
pliwości, czy takie ugrzecznione warsztaty mogą faktycznie przynieść 
zmianę postaw.

Analizując wcześniejsze badania dotyczące hipotezy kontaktu, Miles 
Hewstone13 doszedł do wniosku, że gdy w trakcie kontaktu skoncentru-
jemy uwagę uczestników wyłącznie na podobieństwach, wówczas nie 
zmienimy postaw wobec całych grup, a jedynie wobec tych ich przedsta-
wicieli, których spotkaliśmy w czasie warszatatu. Nastąpi zatem subtypi-
zacja – uczestniczący w warsztacie socjaliści bądź Żydzi pomyślą sobie: 

„jacy sympatyczni ten Janek i Ania, zupełnie tacy jak my, ale oczywiście 
to wyjątki wśród Wszechpolaków…”. Nie zmieni się zatem postawa wo-
bec całej grupy, czyli tego rodzaju spotkanie będzie niezbyt efektywne. 
Warsztat Żmijewskiego, w którym zamiast Janka czy Ani wystąpili jasno 
deklarujący się Wszechpolacy, mógł zatem – paradoksalnie – popra-
wić postawy uczestniczących w nim grup. Stałoby się tak wtedy, gdyby 
członkowie tych grup, pomimo swoich bardzo wyrazistych tożsamości 
(podkreślonych przez koszulki, zachowania) doszli jednak do jakiegoś 
kompromisu i dostrzegli jakieś wartości u swoich przeciwników. Wtedy 
ich postawy uległyby poprawie.

Problem z takim rodzajem kontaktu, nazwanym przez Hewstone’a mię-
dzygrupowym, to pojawienie się wielu awersyjnych emocji, w tym lęku, 
które uniemożliwiają dostrzeżenie pozytywów w członkach obcych grup. 

Jeśli zatem nastąpi jakakolwiek generalizacja efektów takiego kontaktu, 
to będzie to generalizacja złych doświadczeń („wszyscy Wszechpolacy są 
zaślepieni swoją ideologią, tak jak ci z warsztatów”). Dlatego też w psy-
chologicznej teorii ograniczania uprzedzeń znacznie częściej proponuje 
się – zamiast epatowania istniejącymi kategoriami – skoncentrowanie się 
na jakiejś kategorii nadrzędnej. Czyli zamiast podkreślania tożsamości 
etnicznych (ja jestem Polakiem, on jest Niemcem) sugeruje się raczej 
podkreślenie kategorii nadrzędnych (wszyscy jesteśmy studentami, na-
leżymy do tego samego pokolenia), albo wręcz kategorii skrzyżowa-
nych (niektórzy z nas są kobietami, a inni są mężczyznami). W pierw-
szym wypadku nasza automatyczna niechęć do obcych przesuwa się 
na inną płaszczyznę i dawni wrogowie zostają włączeni do szerokiego 
My; w drugim wypadku zaczynamy bardziej elastycznie posługiwać 
się kategoriami My – Oni, co w efekcie osłabia uprzedzenia, zaburzając 
trwałość kryteriów demarkacyjnych.

Problem ten ma poważne implikacje w edukacji do tolerancji: o ile bo-
wiem przed 1989 rokiem notorycznie i często na siłę włączano członków 
grup obcych do wspólnej kategorii „naród polski” (przykładem tego były 
tablice informacyjne w dawnych obozach zagłady, które podkreślały pol-
skie obywatelstwo żydowskich czy romskich ofiar, a nie ich tożsamość 
etniczną), tak w dzisiejszych działaniach edukacyjnych nader często 
podkreśla się wyraziste tożsamości, wyłączając Żydów, Łemków czy 
Tatarów ze wspólnej polskości i czyniąc ich raczej intrygującą egzoty-
ką. W ich historii podkreśla się zatem odmienność kulturową (kultura 
sztetl, obyczaje religijne, muzyka łemkowska) czy religijną (ortodoks, 
a w zasadzie chasyd jako modelowy wizerunek Żyda), a zapomina się 
o dominujących w tych społecznościach ruchach modernizacyjnych 
(świeckie ideologie, ruchy spółdzielcze czy sportowe wśród różnych 
mniejszości), a już tym bardziej o ich autoidentyfikacji (w spisie z 1921 
roku ponad jedna czwarta polskich Żydów zadeklarowała narodowość 
polską, a znaczna część Białorusinów jako swoją narodowość podała „tu-
tejszą”). Włączenie Żydów, Romów czy Ukraińców do wspólnej kategorii 
My (przynajmniej w trakcie warsztatów) z punktu widzenia psychologii 
stosunków międzygrupowych jest bardziej skutecznym sposobem ogra-
niczania uprzedzeń, aniżeli ekscytowanie się wyrazistymi kategoriami 
(„My, normalni Polacy, poznajemy egzotyczną kulturę Żydów w pejsach 
i chałatach; Cyganów w taborach itd.”).
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Alternatywa: przyjmowanie perspektywy

Najbardziej skuteczną spośród metod proponowanych do ograniczania 
uprzedzeń jest skłanianie do przyjęcia perspektywy członka grupy obcej 

– próba wyobrażenia sobie jego odczuć, „wejścia w buty” osoby należącej 
do innego narodu czy klasy. Dotychczasowe badania dotyczące tego te-
matu14 pokazują, że skłonienie badanych do opisania świata (albo choćby 
typowego dnia) z perspektywy Innego zdecydowanie silniej wpływa na 
zmianę postaw niż próba tłumienia czy uświadamiania sobie stereo-
typów. Taki zabieg zwiększa też skłonność do altruizmu i zachowań 
prospołecznych wobec członków grupy obcej (wykazaliśmy to m.in. na 
przykładzie Polaków ze Śląska Cieszyńskiego wyobrażających sobie, że 
stają się Czechami oraz polskich licealistów wyobrażających sobie, że 
dowiadują się o swoim żydowskim pochodzeniu15). Ta potrzeba przekro-
czenia egzotyki czy barier klasowych coraz częściej pojawia się również 
w działaniach edukacyjnych i artystycznych – prowadzone są warsztaty, 
w których młodzież wciela się w rolę Żydów i patrzy ich oczami na an-
tysemickie napisy na murach (przykład z warsztatów Forum Dialogu 
między Narodami), a artyści coraz częściej pomagają nam wniknąć 
w codzienność ludzi sprzątających nasze ulice czy obsługujących kasy 
w hipermarketach (przykład cyklu filmów Praca Artura Żmijewskiego, 
2009). Te działania zdają się najpewniejszą drogą do obalania uprzedzeń 
i modyfikacji stereotypów w relacjach z ludźmi etnicznie czy klasowo 
nam obcymi. 

→ Michał Bilewicz jest psychologiem społecznym, koordynatorem Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
wiceprzewodniczącym Forum Dialogu między Narodami, gdzie zajmuje 
się działaniami edukacyjnymi. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. 
Kieruje projektem ogólnopolskiego sondażu uprzedzeń Polish Prejudice 
Survey (2009).
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→W filmie Walc z Baszirem Ariego Folmana opowiedziana zostaje 
typowa wojenna historia. Bohater, wówczas żołnierz izraelski, znaj-

dował się blisko miejsca masakry w obozie Sabra i Szatila, w którym 
w roku 1982 w Libanie pod okiem armii izraelskiej bojówki maronic-
kie wymordowały od kilkuset do kilku tysięcy palestyńskich cywili. 
Gdy po latach usiłuje zrozumieć, co się wtedy stało, po kolei słyszy od 
kolegów: „Nie mam tego w systemie”. Sam pamięta tylko jeden obraz: 
trzech nagich żołnierzy, wychodzących z morza na bejrucki bulwar, na 
którym napotykają ludzi uciekających przed masakrą. Na niebie eksplo-
dują rakiety, nie wiadomo, przez kogo wystrzeliwane. Obraz jest głęboko 
związany z izraelskim kompleksem winy: „wychodzą z morza niewinni 
jak nowo narodzeni, ale będą ich ścigać zbrodnie, których albo sami 
dokonali, albo byli biernymi świadkami”1. Bohater filmu Folmana zmu-
sza swoją pamięć do tego, by ożyła, animacja jest tu zupełnie dosłow-
na. Retrospekcja sięga chwili, w której świadomość została zamrożona. 
Dopiero wtedy pamięć powraca. Odegrawszy swoją rolę, w ostatniej 
scenie filmu animacja ustępuje dokumentowi, ukazującemu rozpacz 
i śmierć. W słowniku dramatu klasycznego jest na ten moment dobre 
określenie – anagnoryzm, rozpoznanie. Oznacza ono przełom, dzięki 
któremu bohater dowiaduje się, kim naprawdę jest, poznaje prawdziwy 
sens swojej sytuacji.

Każdemu zetknięciu z wojną i przemocą grozi podobna selekcja do-
świadczenia2. Ocalony z World Trade Center opowiada, że przed psy-
chozą, jaka stała się udziałem innych uratowanych, ocaliło go tunnel 
vision, widzenie zawężone do małego wycinka rzeczywistości. „Dopiero 
potem zdałem sobie sprawę, że świadomość odcięła część zmysłów, tak 
jakby chciała oszczędzić mi drastycznych widoków. Przecież obok mnie 
musieli spadać ludzie, to ich krew została na mojej koszuli. A jednak nic 
nie widziałem, nie pamiętam”3.

W funkcji tarczy, która odgradza od drastycznych przeżyć występuje 
czasem postawa badawcza wymuszająca dystans do zagrażającej prze-
szłości4, kiedy indziej rolę tę odgrywa literatura, gust epoki, uprzywi-
lejowujący określone naracje i gatunki. Podobnie zachowuje się pamięć 
zbiorowa, wyrażająca się w opowieściach, które bada narratologia5. 
Niektóre typy relacji (heroiczne, takie jak eksklamacja czy apologia) 
lub martyrologiczne (takie jak treny lub lament) silnie ukierunkowują 
pamiętanie, eliminując to, co nie pasuje do obrazu6. W obrazie codzien-
ności, charakterystycznym dla Alltagsgeschichte, posługującej się mikro-

narracją, tonem dziennika intymnego czy idylli – umknie wszystko, co 
nieskupione na podmiocie, nieintymne i nieidylliczne. Jacek Leociak 
pisał o dziwnym, selektywnym obrazie getta warszawskiego w pamięt-
nikach polskich intelektualistów okresu wojny. Także Feliks Tych opisy-
wał osobliwe spowolnienie, analgezję, z jaką polscy autorzy wojennych 
wspomnień reagowali na Zagładę7. Nie wszystkie elementy tego obrazu 
można tłumaczyć atysemityzmem i uprzedzeniami. Czasem w grę wcho-
dzi jakiś rodzaj dystrakcji, odrętwienia. 

Historia Arona Kupferbluma z Sandomierza

Chcę teraz przytoczyć obraz zaczerpnięty z prozy fabularnej, będącej 
przejawem podobnej selekcji doświadczenia. Akcja powieści Wiesława 
Myśliwskiego Widnokrąg8 rozgrywa się na Sandomierszczyźnie, w ro-
dzinnych stronach pisarza. Sielski obraz prowincji nie byłby pełny, gdyby 
nie pojawili się w nim Żydzi, choć w chwili opowiadania „Żydów już nie 
ma na świecie”9. Chłopiec, bohater powieści, ma wizję Arona Kupferblu-
ma, właściciela browaru, który ukazuje mu się w swoim opuszczonym 
domu na Rybitwach, obracając w rękach pustą butelkę po piwie. O tym, 
jaki w istocie był Kupferblum i że błędnie go sobie przedstawiał, wypo-
sażając zjawę w długą brodę, chałat i jarmułkę, bohater słyszy dopiero 
od rodziców. Ci nie mówią mu jednak wszystkiego.

   Kupferblum to był pan. Zawsze w garniturze, w kapeluszu, 
płaszcz, rękawiczki, parasol. Nie poznałbyś, że Żyd. A jaką miał 
córkę, Jezu Panie. Synogarlica, mówię ci. Obiecywał, że napisze, 
jak już będą na miejscu. Może by się i dla mnie jakaś robota 
znalazła. Tutaj piwo już tak nie szło. Większe miasto musi być 
na piwo. [...] Ta butelka mnie tylko zastanawia. Etykiety nie wi-
działeś?10

Z powieści nie dowiemy się więcej. Losy Kupferbluma spuentowano 
tak, jakby wyjechał za zarobkiem („tutaj piwo już tak nie szło”). To, co 
rzeczywiście przytrafiło się szanowanemu właścicielowi browaru, lo-
kalnemu dobroczyńcy, nie pasowało do zamierzonej narracji. Autor ma 
prawo robić z fabułą, co mu się podoba, jednak podobnej modyfikacji 
losów Arona Kupferbluma, której towarzyszy zarazem przywołanie jego 
nazwiska i faktów biograficznych, trudno nie uznać za znaczącą. Tym 
bardziej, że jest typowa dla sposobu, w jaki kształtuje się pamięć o woj-
nie i Zagładzie na dzisiejszej Sandomierszczyźnie. 
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W latach 2004-2006 przeprowadziliśmy etnograficzne badania w tym 
regionie11. Kupferblum to jedno z nazwisk najczęściej w nich wspomina-
nych. O właścicielu browaru i młyna, zbudowanego na rzece Opatówce 
w Górach Wysokich, rozmówcy mówią: „Kupferblum był taki, że i na 
kościół dawał”, „on uważał się za takiego, że Polakom jest dużo dłuż-
ny”12. Słyszymy także, że przy budowie drogi przez swój majątek Markus 
Kupferblum, dziadek Arona, nie pozwolił zniszczyć mogił powstańców 
z okresu powstania styczniowego. Osoby z rodziny Kupferblumów przez 
wiele lat wchodziły do Rady Miejskiej Sandomierza13.

Pierwsze dwa lata okupacji niemieckiej Aron Kupferblum spędził w wię-
zieniu na zamku sandomierskim14. Tam w 1940 roku spotkał go Sewe-
ryn Małkiewicz15, żołnierz podziemia, po wojnie (wedle jego własnych 
słów) jeden z prezesów Światowego Związku Żołnierzy AK, który jako 
młynarz, właściciel młyna w Dwikozach, był jego przedwojennym kon-
kurentem. Po uwięzieniu na zamku, Małkiewicza wywieziono do Sach-
senhausen, Kupferblum zaś po zwolnieniu z więzienia ukrywał się na 
wsi pod Sandomierzem16. Końca wojny nie doczekał. Okoliczności jego 
śmierci znamy między innymi z opowieści Małkiewicza.

  [226W] [...] Ktoś go w tych dołach17 zabił [...].
 – A kim był ten Kuferblum?
  – A on był bardzo bogatym Żydem. [...] za Niemców, to on się 

chronił, ktoś go tam trzymał później – jak to ludzie, jeden jest 
taki człowiek, drugi taki – ktoś się tam na nim pomścił.

Po wojnie zwolniony z obozu Seweryn Małkiewicz odkupił młyn od 
spadkobierców nieżyjącego Kupferbluma18. Z jego niejasnej wypowiedzi 
wynika, że krewni upomnieli się o majątek dopiero wówczas, gdy sąd 
nakazał Małkiewiczowi zamieścić anons w gazecie, zapowiadający obję-
cie majątku19. W swojej książce kombatant-nabywca młyna szczegółowo 
opisuje sytuację zawierania umowy:

  Pełnomocnikiem do sprzedaży był Władysław Ichnowski, mąż 
najstarszej córki nieżyjącego Arona Kupferbluma. [...] Władysław 
Ichnowski był pochodzenia żydowskiego. Nosił inne nazwisko 
wcześniej i zmienił je. [...] był porządnym człowiekiem, nato-
miast Gierszona Kupferbluma, syna nieżyjącego Arona, znałem 
od 1938 roku, nie podobał mi się [...]. Sukcesorów było troje: 
Maria Ichnowska, Gierszon Kupferblum i Ziwa Kupferblum. Ta 

również zmieniła sobie nazwisko na Kwiatkowska. [...] Zaraz 
na początku rozmowy, w której uczestniczył także Ichnowski, 
Gierszon zaczął od pytania:

 – Panie Sewerynie, który z garbowiaków20 zabił mojego ojca?
  – Ludzie różnie mówią, ale przecież pan wie, że przez całe pięć 

lat mnie nie było. Byłem w obozie koncentracyjnym. A co ludzie 
mówią, to nie jest dokument. Nie chcę i nie mogę przekazywać, 
co ludzie mówią, bo nie wiem, i nie mam żadnego dowodu, jak 
było naprawdę.

  Wtedy odezwał się szwagier Kupferbluma:
   – Nasz ojciec nie żyje, ty go już nie wskrzesisz. Gdybyś to zrobił, 

żeby ojciec ożył, jedź tam, dowiedz się i zbójców wywieszaj. Czas 
jest jeszcze wciąż niepewny. Nie wiadomo, co jeszcze może się 
zdarzyć. Zostaw to21.

Aron Kupferblum miał troje dzieci, wśród nich ową „córkę-synogar-
licę”, o której wspomniał Wiesław Myśliwski. Czy była to Maria, czy 
Ziwa? Pod Sandomierzem opowiadają, że druga z wymienionych została 
wyratowana od wywózki przez kolegów szkolnych z rampy kolejowej 
(w Dwikozach), skąd Żydów wywożono do obozów zagłady22. 

Nie znamy powojennej historii Marii, więcej natomiast wiemy o losach 
Ziwy Kupferblum. O ojcu pisze ona w swoim życiorysie, że „został zdra-
dziecko zamordowany” w październiku 1942 roku. Ludzie wspominają, 
że po wojnie Ziwa chodziła w mundurze wojskowym i była w randze 
kapitana [2172W]23. Ktoś wspomina spotkanie w Łodzi:

   [1661W] Była taka Ziwa Ferblumówna. Małkiewicz tam to od nich 
kupił [młyn], to ja spotkałam ją już po wojnie w Łodzi. I myślałam, 
że dojdę, „No, znamy się, no!” „Nie…”, odpowiedziała mi [nie-
przyjemnie modulując głos], „Ja – Zosia Kowalska!” I odeszła.

Ziwa Kupferblum rzeczywiście przybrała nazwisko Kwiatkowska i pod 
nim wyjechała do Argentyny24. Potem jednak dwukrotnie jeszcze miała 
odwiedzić Dwikozy. 

  [566W] Ona się nazywała Kuferblom Ziwa. […] Jak tu do nas 
przyjechała odwiedzić, to z Argentyny. 

 – W których latach ona przyjechała? 
  – No, tak przyjechała w latach… nie mogę sobie przypomnieć, 
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ale to było tak czterdzieści… jak już myśmy wrócili z wysiedlenia. 
[...] To jakoś było czterdzieści dziewięć albo pięćdziesiąt. W pięć-
dziesiątych latach. 

 – Czy ona jeszcze przyjeżdżała, czy tylko raz? 
  – Dwa razy tylko była. Dwa razy zobaczyła to swoje… ona wie-

działa, że to jest sprzedane. Pieniądze tata wziął za to25 i nie miała 
pretensji do właściciela. 

 – Czy jeszcze jacyś inni Żydzi tutaj wracali? 
 – Tylko ona. 

Mając na względzie faktyczne losy rodziny Kupferblumów jej obraz 
w powieści Myśliwskiego można określić mianem złagodzenia, zagad-
kowego eufemizmu. 

Strategia eufemizmu

Opracowanie przeszłości przez pamięć często ma charakter eufemizmu. 
Według definicji Giorgio Agambena, eufemizm zakłada „zastąpienie 
wyrażenia właściwego, oznaczającego coś, o czym w rzeczywistości nie 
chce się słyszeć, wyrażeniem w formie złagodzonej bądź zmienionej”26. 

„Eufemizm to bezwład przerażenia” – pisze Josif Brodski27. Obronny 
charakter pamiętania jest zrozumiały. Problem rodzi się wtedy, gdy eu-
femizm jest „czarny”. Tym mianem (odwołującym się z jednej strony do 
Czarnych sezonów Michała Głowińskiego, z drugiej do schwarze Milch 
der Frühe z Fugi śmierci Paula Celana) Katarzyna Kuczyńska-Koschany 
określa „szczególny rodzaj łagodzących wyrazów, wyrażeń, zwrotów, 
peryfraz z nazistowskiego ideologicznego języka totalitarnego (LTI), 
dotyczących tematu Zagłady, które to określenia odnoszą się do desy-
gnatów, umieszczanych w sferze (totalitarnego lub quasi-totalitarnego) 
tabu”28. Współtworzą one – na płaszczyźnie językowej – skomplikowaną 
maszynerię Zagłady, uczestnicząc w wymazywaniu śladów. „Czarny 
eufemizm, contradictio in adjecto, to słowo zawsze antykomunikacyjne, 
czasami magiczne, współuśmiercające”29. 

Łagodząca funkcja eufemizmu staje się problematyczna także wtedy, 
gdy posługującą się nim pamięć zbiorową myli się z historią jako ga-
łęzią wiedzy i dyscypliną uniwersytecką30, i gdy pamięć uładzona, wy-
godna, staje się podstawą socjotechniki lub, co gorsza, długofalowej 
polityki państwa, wyrażającej się w obowiązujących podręcznikach do 
nauki historii. Strategię eufemizmu, w dużej mierze „odziedziczoną po 

PRL-u metodę mówienia, a w istocie niemówienia o Zagładzie” w pol-
skich podręcznikach szkolnych lat 90. opisał szczegółowo Feliks Tych31. 
Utrwalone w ten sposób milczenie, zrodzone przez szczególny obraz 
świata, (re)produkuje zwrotnie dalsze obrazy świata, te zaś w postaci 

„społecznych ram pamięci” uwarunkowują nowe pokolenia historyków. 
Otwiera się tu rozległa problematyka tabu historycznych, którą z braku 
miejsca mogę tylko zasygnalizować32.

Co dzieje się, gdy tabu historyczne zostanie podważone? W pierwszym, 
najbardziej krytycznym momencie, brzemię zmiany dźwigają jednostki, 
które odważyły się je naruszyć33, stopniowo jednak do głosu dochodzi 
nowy sensus communis, lepiej radzący sobie z szokującą prawdą. Wiele 
zależy od momentu, w którym do tego dochodzi. Następnie od liczeb-
ności i wpływów grupy generacyjnej, której interesy zostały zagrożone, 
od dojrzałości debaty publicznej i jej nasycenia tekstami i teoriami pod-
trzymującymi i korygującymi doniesienia, a także od postawy intelek-
tualistów, to u nich publiczność poszukuje ich weryfikacji. Przypomnę 
skandal z tekstem Michała Cichego Polacy-Żydzi: czarne karty Powsta-
nia34, opartym na relacjach, spośród których dziś, po piętnastu latach od 
zdarzenia, w zasadzie żadna nie budzi już żywszych uczuć. Za publikację 
tekstu autor zapłacił wysoką cenę. To jednak  dzięki tej właśnie dysku-
sji oczyszczono pole pod najważniejszą powojenną polską debatę: spór 
o Sąsiadów Jana Tomasza Grossa. Obraz nastrojów okupacyjnych i tuż-
powojennych, jakie kreślą historycy publikujący w takich seriach, jak 
na przykład Zagłada Żydów, jest dziś  bardziej radykalny niż ten, który 
znamy z tekstu Cichego, i znacznie bliższy prawdy. Ta prawda,  bolesna 
na początku, zamiast zagrozić tożsamości narodowej, pogłębiła ją tylko, 
odnowiła i zniuansowała. 

Na ten proces oczyszczania pamięci czekano w Polsce bardzo długo. 
Wielu go nie doczekało. Wspominając ich, chciałabym zacytować list, 
udostępniony przez jednego z moich korespondentów, który chce pozo-
stać anonimowy. Jego autorem jest Jerzy Ficowski, poeta. Adresat listu 
był z nim w jednym oddziale AK i już w drugiej połowie lat 50. pisywał 
o mordowaniu Żydów przez ludzi z podziemia, za co spotkało go wiele 
przykrości ze strony wojennych towarzyszy. List ten, pochodzący z roku 
2002, stanowi zarazem odpowiedź na pytanie, czy należy dziś rozma-
wiać o polskich tematach tabu. 
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  O sprawach, o które pytasz, myślałem nieraz. Sam już jestem 
mało aktywny i „wyrywny”, ale pamiętam, moje dawne i pra-
dawne peerelowskie rozmowy i kłótnie. Między innymi przed 
wiekami pytał mnie kolega-rówieśnik, czy powinien opubli-
kować opowiedzianą wcześniej historię o różnych nikczemno-
ściach pewnych żołnierzy-partyzantów-powstańców AK. Moja 
odpowiedź brzmiała: nie. Były to reakcje o ukrzyżowanym na 
warszawskim płocie Ukraińcu w czasie powstania. Aha! Pod-
palono pod nim ognisko... O Niemcu posadzonym na akowskiej 
barykadzie jako żywa tarcza. itd. itp. O zamordowaniu żydow-
skiej rodziny na terenie getta w Warszawie przez akowców. Mój 
rówieśnik akowiec zwracał się do mnie – akowca. Uważałem, 
że w sytuacji terroru i zniewolenia kraju nie wolno przyłączać 
się do autorów „zaplutego karła reakcji”, wtórować nagonce, 
oskarżycielskim kalumniom. Nawet przy pomocy wiadomości 
prawdziwych, które – co nietrudno było przewidzieć – zostaną 
uogólnione i włączone do chóru oszczerstw. Ale dziś? W Polsce 
ogłupionej i spodlałej – ale wolnej? Cały czas mam na myśli akty 
zbrodni przeciw człowiekowi, [przeciw] już przysłowiowym „są-
siadom”. Czy można o tym pisać? – pytasz retorycznie. Trzeba. 
Żadne milczenie tego nie pokryje – wierzę w to głęboko. Już nie 
pokrywa. 

→ Joanna Tokarska-Bakir jest antropolożką, religioznawczynią i ese-
istką, profesorem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego i kierowniczką Archiwum Etnograficznego. 
Ważna uczestniczka debaty o Jedwabnem i o polskim antysemityzmie, 
autorka m.in. książek Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje 
soteriologiczne (1997), Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł 
etnograficznych (2000), Rzeczy mgliste. Eseje i studia (2004), Legendy 
o krwi. Antropologia przesądu (2008).

Refleksje. joanna tokarska-Bakir
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14  Jego córka Ziwa twierdzi, że za „nieopatrzne wypowiedzenie swoich poglądów”; 
IPN BU, sygn. 0193/2817.

15  [1044W] „Jak Niemców nie było, to mnie puszczali, żebym sobie pospacerował po 
dziedzińcu tego zamku, bo to było dawniej więzienie. […] Nieraz, będąc na takim 
spacerze, ten Kupferblum Aron, bo tak się nazywał, stał, stał w drzwiach. No, ja mu 
się ukłoniłem, bo ja byłem dużo młodszy, miałem wtedy 22 lata, to był już starszy 
pan. Przywitaliżeśmy się. I jego słowa dokładne: »Panie Małkiewicz, spotkało nas 
wspólne nieszczęście, siedzimy razem w więzieniu«. A ponieważ my żeśmy się 
sądowali z nim o piętrzenie wody, więc mówi: »Te sądy, które były między nami, 
to ja nie, to ja tego nie zrobiłem, to ten mój głupi adwokat« [śmieje się]. To żeśmy 
sobie miło porozmawiali, o!”. Zob. opowieść Małkiewicza o pobycie w więzieniu, 
zamieszczona w tekście Józefa Myjaka, Rekietowy dół, „Ożarów. Samorządowe 
Pismo Społeczno-Kulturalne” 2005, nr 2 (70), s. 1, a także opowieść o spotkaniu 
z Kupferblumem w książce informatora, zob. S. Małkiewicz, Młynarz, Stalowa 
Wola 2004, s. 42. 

16  Op. cit., s. 43, najprawdopodobniej w Garbowicach, zob. op. cit., s. 94-95. O śmieci 
ojca pisze Ziwa Kupferblum w swoim życiorysie: „Na drugi dzień [po ucieczce 
z getta w Zawichoście 22 X 1942] dowiaduję się o śmierci mojego ojca, który został 
w zdradziecki sposób zamordowany”; IPN BU sygn. 0193/2817.

17  O „tak zwanych Dołach poza Dwikozami” zob. Małkiewicz, Młynarz, s. 39. Zob. 
także [1174W] „[...] gdzieś go zabrali partyzanty, czy coś to to niby tak słyszałam. 
I że go gdzieś zabili”.

18  Lista imienna Ob. Ob. Żydów zamieszkałych w i zameldowanych w Sandomierzu, 
będących czlonkami kongregacji wyznaniowej żydowskiej w październiku 1947 roku 
obejmuje jeszcze cztery osoby o tym nazwisku, ale nie wspomina ani Ziwy, ani jej 
brata, Gerszona, ani drugiej siostry, Miriam; APK, OS SS, sygn. 224.

19  [1043W] „– Dałem potem ogłoszenie w gazecie, bo był sąd na miejscu, żeby zainte-
resowani się zgłosili, i zgłosił się między innymi Żyd, i zaproponował nam kupno 
tego majątku. Bardzo chętnie ja tam to nie przyjmowałem, ale mama, świętej pa-
mięci, przyjęła tą propozycję, i kupiliśmy od tego Żyda tenże majątek. […] – Czy 
mógłby nam pan powiedzieć, w którym, w którym roku to było dokładnie? – Ku-
piłem? W czterdziestym siódmym”.

20  Garbowice – wioska niedaleko Klimontowa, gmina Iwaniska, powiat opatowski.
21  S. Małkiewicz, Młynarz, s. 94-95. Na zakończenie transakcji Gerszon Kupferblum 

zastrzega w umowie, by „pokoik na górze z balkonem od strony północnej [...] [był] 
zarezerwowany na każdy jego przyjazd do Gór”. Po podpisaniu umowy Małkiewicz 
wraca do tej kwestii: „»To wszystko dobrze, lecz nie zabezpieczył sobie pan wejścia 
do pokoju, no i jak będzie?« Wszyscy się śmiejemy, [...] »Oj, Gerszon, jakiż z ciebie 
prawnik... Teraz musisz jeździć z drabinką i dostawić do balkonu, ale wejdziesz 
tylko na balkon, bo te drzwi od balkonu Seweryn będzie zamykał. Włamania nie 
zrobisz, bo cię ukarzą«. Z tego powodu było bardzo wesoło”. Jak podaje w kwe-
stionariuszu osobowym jego siostra, Gerszon Kupferblum wyjechał następnie do 
Palestyny; IPN BU, sygn. 0193/2817. W Kwestionariuszu dla przedsiębiorstw prze-
mysłu spożywczego z 12 IX 1945 roku dotyczącym młyna wodnego w Dwikozach 
(wówczas już własność matki Małkiewicza, Lucyny), fakt żydowskiej własności 
młyna zostaje zatarty: „Młyn powstał od niepamiętnych czasów – poprawiono 
w 1934 r.”; APK OS SS, sygn. 654.

22  [563W] „I tam [Kupferblum] miał dzieci troje, to jedna taka Ziwa była. To córka, 
w moim wieku. To myśmy ją z tej rampy wyciągnęli. […] To ona widziała nas, że 
my jesteśmy. Ja, jak zobaczyłam, że ona stoi między Żydami, to jakoś podeszłam 
bliżej… Ale właściwie, […] Niemcy to byli, co, co tylko rozkazywali, a to wykony-
wali wszystko Łotysze. […] I to byli Łotysze, i oni bardzo lubili pić. No i mieliśmy 
tą wódę. To daliśmy tą wódkę jednemu i drugiemu, i odeszli, tak żeby wypić. My 
mieliśmy okazję capnąć wtedy tą Ziwę i wyprowadzić ją z tego. Bo oni czekali trzy 
dni, aż podstawią wagony”. W życiorysie Ziwy Kupferblum cytowanym w przyp. 
16 nie ma wzmianek o tym incydencie.

23  W Archiwum IPN znajduje się teczka Ziwy Kupferblum, ur. 13 VIII 1926, o sy-
gnaturze IPN BU 0193/2817. Wynika z niej, że w październiku 1944 roku Ziwa 
wstąpiła do Wojska Polskiego, gdzie jako maszynistka pracowała w wydziale cen-
zury wojskowej. W grudniu tego roku została oddelegowana jako kandydatka do 
Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych WP (tu dokumentacja się urywa). 
Z życiorysu Ziwy, datowanego na 11 XI 1944, dowiadujemy się m.in. „Dwa dni 
przed akcją [wysiedleńczą] 24 X [1942] uciekam stamtąd [z getta w Zawichoście] 
chroniąc się w piwnicy u znajomych. [...] To, że przeżyłam zawdzięczam najwięk-
szemu i najmądrzejszemu działaczowi PPR na terenach Sandomierszczyzny, Janowi 
Mikołajskiemu”.

24  Na stronie Biblioteca y Centro de Documentación del Museo del Holocausto-Shoá 
w Buenos Aires odnotowana została po numerem ARG 39 (www.fmh.org.ar/revi-
sta/25/nuestra%20memoria%2025.pdf) relacja Zofii Kwiatkowskiej, zatytułowana 
Testimonio niña refugiada [Świadectwo córki, która uciekła]. Testimonio tomado 
por. Bejla R. de Goldman. 4 pp., carpeta, adjuntos: Testimonio de la señora Ziwa 
Kupferblum, nombre actual Zofia Kwiatkowska [Świadectwo złożone przez panią 
Ziwę Kupferblum, obecne nazwisko: Zofia Kwiatkowska]. Jak dotąd nie udało mi się 
uzyskać do niej dostępu. 

25  Aron Kupferblum nie żył już w chwili sprzedaży młyna.
26  G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, War-

szawa 2008, s. 80. 
27  J. Brodski, „1 września 1939” W.H. Audena, przeł. K. Tarnowska, A. Konarek, [w:] 

Śpiew wahadła, „Zeszyty Literackie”, nr 55, 1996, s. 151.
28  K. Kuczyńska-Koschany, Wymazywanie. Eufemizm wobec Zagłady (preliminaria), 

[w:] O historyczności, K. Meller, K. Trybuś (red.), Poznań 2006, s. 281-292.
29  Op. cit., s. 281.
30  Zob. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 140n.; tegoż, 

O „polityce historycznej”, „Karta”, nr 57, 2008, s. 145-146.
31  F. Tych, Problem Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania hi-

storii, [w:] tegoż, Długi cień Zagłady, op. cit., s. 95-117; zob. też H. Węgrzynek, Co 
polskie podręczniki historii mówiły i mówią o Zagładzie w latach 1945 – 2007? [w:] 
M. Adamczyk-Garbowska, F. Tych (red.), Następstwa Holokaustu (w przygotowa-
niu). 

32  A. Van den Braembussche, The Silenced Past. On the Nature of Historical Taboos, 
[w:] W. Wrzosek (red.), Świat historii. Prace z metodologii historii i historii histo-
riografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, 
Poznań 1998, s. 98. Wg. definicji autora, tabu te powstają wokół śladów historii 
uznanych za niszczące dla „równowagi psychicznej lub tożsamości” (narodu), 
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a w związku z tym tłumionych tak długo, aż zniknęły w podświadomości
33  Można tu sobie wyobrazić rozmaite scenariusze społeczne. Jeden z nich, pesy-

mistyczny, niezastrzeżony wyłącznie dla społeczeństw plemiennych, znajduje-
my w klasycznym podręczniku antropologii: „Jednostka, świadoma tego, że jest 
przedmiotem klątwy, jest najgłębiej przekonana przez najuroczystsze tradycje 
swej grupy, że została nieodwołalnie skazana; krewni i przyjaciele zajmują tę samą 
postawę. Odtąd wspólnota wycofuje się: wszyscy oddalają się od wyklętego i po-
stępują wględem niego tak, jak gdyby był nie tylko zmarłym, ale stanowił źródło 
niebezpieczeństwa dla całego otoczenia; przy każdej okazji i przez wszystkie swe 
poczynania ciało społeczne wmawia śmierć nieszczęsnej ofierze. Zresztą wkrótce 
odprawia się dla niej święte obrzędy, które przeprowadzają ją do królestwa cieni”, 
C. Levi-Strauss, Antropologia kultury, przeł. K. Pomian, Warszawa 2000, s. 150.

34  M. Cichy, Polacy - Żydzi: czarne karty Powstania, „Gazeta Wyborcza”, 29 stycz-
nia 1994. Zob. też M. Cichy, Przepraszam powstańców, „Gazeta Wyborcza”, 
22 grudnia 2006.
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→Przyglądając się sztuce polskiej powstałej w ostatnich latach, trudno 
nie zauważyć pewnej zmiany. Co ją spowodowało, czy jest to zmiana 

pokoleniowa, czy wynika z edukacji historycznej, wolności badań i pu-
blikacji po 1989 roku – to osobne pytanie, warte namysłu. Jakiekolwiek 
byłyby przyczyny, mamy do czynienia z niebywałym zainteresowaniem 
artystów traumatycznymi wydarzeniami z historii, w tym wydarzeniem 
dla polskiego doświadczenia kluczowym – Zagładą Żydów. Tabuś – tak 
Ewa Kuryluk tytułuje swoją instalację z 2005 roku, poświęconą matce 
i bratu, którzy długo po wojnie byli poddani niszczącemu działaniu 
wojennej traumy. „To zdrobnienie od tabu, w jakim żyła mama” – wy-
jaśnia artystka1. Właśnie – temat, który wcześniej był tabu, przestaje 
być tabu. 

Co nie znaczy, że wcześniej temat ten nie był w sztuce poruszany. Polska 
literatura powojenna – Borowski, Różewicz – rodzi się z doświadczenia 
wojny i Zagłady. Pomnik Powstania w getcie warszawskim Natana Ra-
paporta z 1948 roku był pierwszym pomnikiem lewobrzeżnej Warszawy. 
W 1945 roku Władysław Strzemiński pracuje nad wstrząsającym cyklem 
kolaży Moim przyjaciołom Żydom, poświęconym ofiarom Zagłady. W la-
tach 50. powstają ryciny Marka Oberländera z cyklu Nigdy więcej Getta 
i jego obraz Napiętnowani, a Izaak Celnikier maluje monumentalne Get-
to. Można też zaryzykować tezę popartą mniej znanymi szkicami An-
drzeja Wróblewskiego, że jego Rozstrzelania, cykl obrazów z 1949 roku, 
są poświęcone Zagładzie, że przynajmniej część tych scen dzieje się 
w getcie. Wśród artystów którzy na różne sposoby podejmowali ten 
temat byli ocaleni: Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Alina Szapocznikow. 
Za każdym razem – co jest bardzo ciekawe – kwestionowali własną 
stylistykę, rozbijając ją obcym wtrętem, odnoszącym się do osobistej 
lub zbiorowej traumatycznej pamięci. Trzeba pamiętać, że były to wy-
jątki. Marzec 1968 roku jest tu szczególną cezurą, w latach 1968-1989 
problematyka Holokaustu i obecności Żydów w kulturze polskiej była 
wymazywana z oficjalnego dyskursu. W pokoleniu, które przeżyło, tabu 
związane z napiętnowaniem zostało wzmocnione przez oficjalną polity-
kę, koncentrującą się na polskiej martyrologii. 

Dzisiaj jest inaczej, wolno wszystko powiedzieć. Choć przekonanie, że 
dopiero teraz dzieje się coś naprawdę istotnego, byłoby fałszywym złu-
dzeniem. Dzieje się coś innego. Na czym polega zmiana? 

Sztuka Zagłady

Koniec sierpnia 2009 roku. Otwieram kopertę. Zaproszenie z Galerii 
Bielskiej BWA informuje, że na fasadzie galerii zawisły właśnie dwie 
wielkie fotografie – reprodukcje archiwalnych zdjęć. Jedna przedsta-
wia synagogę w Bielsku-Białej przed wojną, druga ten sam budynek po 
zburzeniu przez Niemców we wrześniu 1939 roku. W tym miejscu stoi 
dzisiaj BWA, budynek z lat 60. 

Wrzesień 2009 roku. Otwieram pocztę z galerii BWA w Jeleniej Górze. 
Zaproszenie na wykład Agnieszki Kłos „Sztuka Zagłady”. Nie wiem, czy 
tytuł jest akurat dobrze dobrany, a może specjalnie tak miał brzmieć: 
niełatwo, kontrowersyjnie, bo przedmiotem wykładu są losy kobiecej 
orkiestry w Birkenau.

Sierpień 2009 roku. Zaproszenie z Galerii 87 w Łodzi. Wystawa „Getto 
terra incognita” – cudem ocalałe fotomontaże Ariego Ben Menachema 
i Mendla Grosmana dokumentujące życie w getcie. 

To tylko nieliczne przykłady wydarzeń z obszaru sztuki, które mówią 
o Zagładzie. To coś poważniejszego i głębszego niż świętowanie rocznic. 
Zwróćmy na przykład uwagę na specyfikę gestu, jakim jest zawieszenie 
zdjęć bielskiej synagogi na fasadzie BWA. Czy dalej można twierdzić, 
że takie publikacje, jak Sąsiedzi i Strach Jana Tomasza Grossa nic nie 
zmieniły w polskiej świadomości? Ten gest to przecież rozliczenie z wła-
sną powojenną historią, deklaracja: żyliśmy w kłamstwie, żywiąc się 
złudzeniem, że wszystko jest w porządku, bo organizujemy wystawy 
sztuki w budynku specjalnie w tym celu zbudowanym, bez obciążeń. 
Tymczasem jest inaczej. Pracowaliśmy w miejscu, gdzie stała synagoga, 
ale też i dzięki temu, że została zburzona. Tablicę z brązu, upamiętnia-
jącą ten fakt, można zobaczyć na murach BWA od podwórka, kilka lat 
temu jeszcze jej nie było. 

Z tej samej galerii przychodzi też inne zaproszenie – wystawa Agnes 
Janisch pt. „Ogród niewiniątek”. Ma to być „instalacja złożona z 11 krza-
ków róż w drucie kolczastym. Każda roślina symbolizuje milion osób: 
Polaków, Żydów – ludzi, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. 
Rośliny posadzone 60 lat później będą żyć i umierać otoczone pajęczyną 
drutu” – czytam na zaproszeniu. 
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Po końcu sztuki

Czy posadzenie roślin i owinięcie ich kolczastym drutem jest jeszcze 
sztuką? Zmiana, która ma miejsce, polega nie tylko na poszerzeniu świa-
domości historycznej, ale także na tym, że – mówiąc najprościej – posze-
rzyły się i zmieniły środki, którymi operuje sztuka. Adorno retorycznie 
pytał po wojnie „Czy możliwa jest poezja po Auschwitz”. Ciekawe, że 
sztuka – mniej więcej w tym czasie, kiedy Adorno to pytanie stawiał 

– przeformowała się tak gruntowanie, że należałoby już pytać inaczej: 
w jaki sposób mówienie o Auschwitz jest możliwe po poezji. Po poezji, to 
znaczy także po „końcu sztuki”, czyli po przewrocie zapoczątkowanym 
przez pop-art i dopełnionym przez konceptualizm i Fluxus, które rozbi-
ły dotychczasowe pojęcia na temat tego, czym jest dzieło sztuki. Sztuka 
przestała być obrazowaniem, metaforą, pięknem, ekspresją osobowości, 
a nawet obiektem. 

Co w takim razie zostaje? Wiele rzeczy z pozoru mniej ambitnych: do-
kumentacja, porozumienie, krytyka, a przede wszystkim traktowanie 
dzieła sztuki nie jako celu swoich dążeń, ale jako medium, które osiągnie 
cel dopiero, kiedy znajdzie się wśród ludzi – wzbudzi dyskusje, dostarczy 
wiedzy, spowoduje działanie, oburzy. 

Działania z obrazem

Oglądając film Artura Żmijewskiego Polak w szafie (2006) nie musimy 
w ogóle zastanawiać się, czy jest on sztuką, choć może kojarzyć się z czymś 
artystycznym. Pojawiają się w nim młodzi ludzie, którzy wykonują „dzia-
łania z obrazem”: palą go, gniotą, malują po nim, robią w nim dziury. 
Ten obraz to reprodukcja obrazu wiszącego w katedrze sandomierskiej 
i przedstawiającego rzekomy mord rytualny. Ta legenda – o tym, że Żydzi 
zabijają chrześcijan, by upuścić z nich krwi – jak się okazuje do dzisiaj 
pokutuje w tych stronach. Osoby występujące w filmie prowadziły na jej 
temat badania w okolicach Sandomierza pod kierunkiem prof. Joanny 
Tokarskiej-Bakir. To, co wykonują przed kamerą, to rodzaj aktywnego 
odreagowania historii, które usłyszeli, a które ich zaszokowały, bo „prze-
prowadzając wywiady, zobaczyliśmy, że dobrzy, gościnni, mili, sympa-
tyczni i serdeczni ludzie mogą równocześnie mówić okropne rzeczy. Tam 
dobro leży obok zła. To jedno z głębszych doświadczeń tych badań”2. 
Ciekawa jest w tym filmie rola artysty. On nie tyle tworzy, co inspiruje, 
a nawet prowokuje, jak instruktor w kółku teatralnym albo terapeuta. 

Nie(winna) inwentaryzacja 

Nie chcę powiedzieć, że jest łatwo znaleźć wspólną płaszczyznę dla 
działań współczesnych artystów. Mogę tylko zauważyć, że jeśli chcą 
oni w jakiś sposób dotknąć tematu Zagłady, jej współczesnych skutków, 
problemu sumienia, odpowiedzialności, często posługują się środka-
mi, które są uważane za nieartystyczne i pochodzą z innych dziedzin 

– filmu, badań socjologicznych, aktywizmu społecznego czy fotografii 
dokumentalnej.

Wojciech Wilczyk w cyklu zdjęć Niewinne oko nie istnieje używa styli-
styki fotograficznej prawie przezroczystej, bliskiej inwentaryzacji. Cykl 
powstawał przez kilka lat, po raz pierwszy pokazany został na wysta-
wie w 2009 roku3. Polega na dokumentacji budynków, które kiedyś 
były synagogami albo żydowskimi domami modlitwy. Dziś są puste 
i niszczeją, albo są używane jako sklepy, domy mieszkalne, magazyny, 
warsztaty i w ten sposób niszczeją również. Jedno zdjęcie z tego cyklu 
właściwie niewiele mówi. Fotografie robią wrażenie dopiero w masie, 
mówiąc w ten sposób o powtarzalności tego, co się działo w czasie wojny 
w każdym polskim miasteczku z ludźmi i żydowską kulturą. Mówią też 
o tym, co mamy pod bokiem, na sąsiedniej ulicy, w sąsiednim domu, 
budzą podejrzenia, że to, co wygląda swojsko i normalnie, kiedyś mogło 
zupełnie inaczej wyglądać. To cykl, w którym symbolicznie materiali-
zuje się nieobecność Żydów i który ujawnia niemal powszechny brak 
refleksji o tym pustym miejscu. Na większości z tych obiektów nie ma 
nawet pamiątkowej tablicy. 

Artyści barbarzyństwa

Jednak i taka, chłodna, zewnętrzna wobec rzeczywistości postawa ar-
tysty-badacza, dokumentalisty, niezaangażowanego w konflikt krytyka 
przywar polskiego społeczeństwa, zostaje w sztuce przekroczona. Dzieje 
się to często w sposób drastyczny, bywa szczególnym wyznaniem winy, 
rzuceniem negatywnego światła na samą czy na samego siebie. Kiedy 
Aleksandra Polisiewicz na krótkim filmie tatuuje sobie na skórze na-
pis IBM DEDICATED (2004), oskarża i karze samą siebie za to, że jest 
uwikłana w system, który kiedyś wspierał maszynę Zagłady i świetnie 
funkcjonuje nadal, bo – jak pisze Łukasz Ronduda – „osobisty sprzęt, 
który teraz organizuje jej pracę i życie, organizował kiedyś ergonomię 
masowego ludobójstwa”4. Ciekawe, że w tym performatywnym akcie 
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artystka staje się jednocześnie oprawcą, ale i ofiarą, zadaje sobie ból 
i budzi współczucie, a to, co robi, kojarzy się z tatuowaniem obozowego 
numeru. 

O wiele bardziej drastyczny jest film 80064 Artura Żmijewskiego (2004), 
który też dotyka problemu cierpienia i bólu, ale powoduje, że jakakol-
wiek empatia wobec artysty nie jest możliwa. „Artysta barbarzyństwa” 
powiedziano o Żmijewskim po tym filmie, który wywołał niezwykle 
ciekawy spór o etykę artysty. 80064 to obozowy numer więźnia Au-
schwitz, Józefa Tarnawy, który na filmie spotyka się z artystą i pomy-
słodawcą akcji. Umówili się bowiem, że starszy pan ma poddać się 
zabiegowi odnowienia obozowego numeru. Jednak w pewnym mo-
mencie były więzień zaczyna się wahać. Wtedy artysta przypomina 
mu o złożonej wcześniej obietnicy, następuje załamanie, mężczyzna 
poddaje się zabiegowi. Drastyczne jest to, że widzimy człowieka, który 
doświadcza przemocy, ale i to, że artysta znajduje się w miejscu oprawcy, 
powtarza jego gest. Taka analiza zła – od wewnątrz – jest szokująca. 
Choć nie wyjątkowa. Na podobnej zasadzie skonstruowana jest nar-
racja Łaskawych Jonathana Littela, podobną pozycję obiera w swoich 
akcjach hiszpański artysta Santiago Sierra. Jest wykonawcą zła, które 
i tak jest wpisane w ekonomiczny i polityczny system, więc równie 
dobrze funkcjonowałoby bez niego. Sierra „używa ludzi do wykony-
wania rozmaitych, najczęściej degradujących i poniżających czynności, 
które następnie są rejestrowane i definiowane jako obiekt artystyczny”, 
pisze Joanna Mytkowska5. Na przykład tatuuje na plecach czterech 
prostytutek linię długości 160 cm, płacąc im za udział w tej akcji. Jeśli 
jednak Sierra krytykuje system ekonomiczny i polityczny Zachodu, 
Żmijewski rozlicza się z czym innym – z polską traumą bycia zarazem 
ofiarą i katem. Publikacja Grossa o zbrodni w Jedwabnem wydaje się 
nie być tu bez wpływu. 

Nie do przecenienia jest również oddziaływanie emblematycznej już dzi-
siaj pracy Lego Zbigniewa Libery z 1996 roku. To zestawy klocków Lego, 
złożone z istniejących klocków w ten sposób, że można z nich budować 
obóz koncentracyjny i piece krematoryjne. To Libera zwrócił uwagę na 
to, jak blisko nam nie tylko do ofiar, ale i do oprawców, jak blisko, pod 
ręką, leżą gotowe wzorce przemocy. Zapowiedzią takiej perspektywy są 
dla mnie obrazy Andrzeja Wróblewskiego z cyklu Rozstrzelania. Szeregi 
ludzi czekających na śmierć pokazują one z punktu widzenia plutonu 
egzekucyjnego. My, widzowie, jesteśmy schowani za plecami gestapow-

ca czy esesmana. A oni wystawieni są na naszą przemoc. W obrębie 
dostępnych Wróblewskiemu środków malarskich nie można było tego 
dobitniej pokazać.

Nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście

W sposobie, w jaki Polacy podchodzą dziś do pamięci o Zagładzie, musi 
być coś dojmującego, skoro artysta izraelski Ronen Eidelman zareagował 
tak, jak to było widać podczas tegorocznej (2009) edycji projektu „Próż-
na”. To nazwa wystawy odbywającej się od 2005 roku w kamienicach 
na ulicy Próżnej, jednej z nielicznych, jakie ocalały po przedwojennej 
żydowskiej Warszawie. Artyści co roku ingerują w zdegradowaną tkankę 
architektury, a pamięć o Holokauście narzuca się jako temat prac z całą 
siłą. Ronen Eidelman dokonał tam ingerencji In Memory of Life. Nawią-
zuje ona do żydowskiego zwyczaju pozostawiania w domu fragmentu 
nieotynkowanej ściany, który ma na celu przypominanie o wiecznej ża-
łobie po upadku Świątyni Jerozolimskiej. Eidelman odwrócił ten gest – do 
jednej ze zniszczonych, odrapanych ścian przylepił prostokąt białego 
gipsu. Plaster na rany? Blokada pamięci, która jest zbyt bolesna i dlatego 
żadnych ran nie leczy? 

„Nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście” napisał ołówkiem na kartce 
Oskar Dawicki i umieścił ją na tej samej wystawie. To oczywiście prowo-
kacja, ale i ważne pytanie. Po pierwsze o to, czy ja – jednostka żyjąca teraz, 
urodzona po wojnie i niczym nie zagrożona, mam prawo wypowiadać 
się w imieniu tych, co zginęli? Nie chodzi zresztą tylko o wchodzenie 
w rolę ofiary, o utożsamienie z przegranymi. To także pytanie o to, czy 
mam prawo uzurpować sobie rolę racjonalnego, rozsądnego obserwatora 
i krytyka wydarzeń i nawet o to, czy mam prawo mówić z pozycji oprawcy, 
jak to robią Littel czy Żmijewski. To przecież także jest uzurpacja, a nawet 
kokieteria, bo jest to epatowanie własnym, zmyślonym na użytek sztuki 
złem. Oprawca w końcu ma spore prawa – może na przykład odpowiadać 
przed sądem, ma głos. Ja – mówi artysta – żadnego głosu nie mam.

To także pytanie postawione aktualnej sztuce: czy nie mówi ona za dużo 
i za łatwo, czy trauma nie staje się w niej takim samym tematem jak 
dawniej bitwa czy martwa natura? 

Zaskakujące oświadczenie Dawickiego ożywia dylemat Adorna. Sztuka 
jakoś odpowiedziała na jego pytanie sprzed lat. Artyści poszukali języka 

Refleksje. dorota jarecka
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1  E. Kuryluk, Droga do Koryntu, Warszawa 2006, s. 13.
2  Wypowiedź Joanny Tokarskiej-Bakir podczas  dyskusji, która odbyła się w Funda-

cji im. Stefana Batorego 8 kwietnia 2007, [w:] „Polak w szafie” Artura Żmijewskiego 
i obrazy sandomierskie, www.batory.org.pl/doc/Polak_w_szafie.pdf. 

3  Galeria Atlas Sztuki, Łódź, wystawa od 16 stycznia do 1 marca 2009.
4  Ł. Ronduda, Rozmawiajmy poważnie o projekcji „Wyobrażenia Holocaustu”, odpo-

wiedź Katarzynie Bojarskiej, „Obieg”, 9 marca 2006, www.obieg.pl/recenzje/9613.
5  J. Mytkowska, Nie ma niewinnych dzieł sztuki, „Krytyka Polityczna”, nr 11/12 2007, 

s. 317.

spoza obszaru sztuki, aby wyrazić to, co w sposób artystyczny wyrazić 
się nie dawało. Jednak to, co nieartystyczne, wciągnięte w obszar sztuki, 
siłą rzeczy znów staje się sztuką. Teraz pora na zakwestionowanie i tego 
języka. Co dalej? Doświadczenie mówi, że to się udaje, że język sztuki 
potrafi się zmieniać i definiować na nowo. 

→ Dorota Jarecka jest historykiem i krytykiem sztuki, pracuje w „Ga-
zecie Wyborczej”. Publikowała także m.in w „Res Publice Nowej”, „Kre-
sach”, „Magazynie Sztuki” i „Obiegu”. 
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Wojsławice przypominały kiedyś o swojej wielokulturowej tradycji za-
mkniętą na cztery spusty cerkwią oraz niszczejącą synagogą. Najpierw 
odremontowano synagogę (mieści się tam biblioteka), później zaczęto 
prace przy cerkwi. Dziś ślady dawnych Wojsławic można znaleźć nie tylko 
w murach trzech świątyń i na starych fotografiach. Można je również usły-
szeć – w zapisanych w książce Skrawki pamięci opowieściach najstarszych 
mieszkańców, w ich pieśniach, w pieśniach ich żydowskich i prawosław-
nych sąsiadów. 

Projekt „Muzyki Wojsławickie” był częścią festiwalu „Wesołe Spotka-
nia z Tradycją – Dni Jakuba Wędrowycza”, zorganizowanego latem 2007 
przez Stowarzyszenie Panorama Kultur, którego prezesem jest Emil Majuk. 

„Muzyki” zaczęły się koncertem w cerkwi, otwartej tego dnia po raz pierw-
szy od wielu lat. Tradycyjnych prawosławnych pieśni wielogłosowych 
w wykonaniu zespołu Muzyka z Drogi słuchała bardzo liczna publiczność. 
Kilka dni później w synagodze Piotr Mirski z zespołu Klezmaholics i Ewa 
Grochowska, wspólnie z dziećmi uczestniczącymi w warsztatach wielo-
kulturowych, zaśpiewali żydowskie piosenki. W domu kultury odbyła się 

„pograjka” przy wiejskiej muzyce, grupa Open Folk zagrała w plenerze 
muzykę średniowieczną, a na finał koncert tradycyjnych polskich pieśni 
religijnych dali Remigiusz Mazur-Hanaj i Agata Harz. Na wojsławickim 
rynku dzieci pokazały efekty pracy warsztatowej nad swoją własną „Le-
gendą Wojsławic”. Były spektakle teatralne, wystawa fotografii „Cmenta-
rze pogranicza” i pokaz filmu o ich ratowaniu. W warsztatach muzycznych 
wzięło udział 40 osób, na zajęcia dla dzieci przychodziło ich ponad 20, 
koncerty przyciągały od 100 do 300 osób każdy.

Stowarzyszenie panorama Kultur
projekty: „Muzyki Wojsławickie”, „Dom szewca Fawki”

Wojsławice
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Rodzinny dom Emila Majuka należał przed wojną do żydowskiego szewca. 
Projekt „Dom szewca Fawki”, realizowany latem 2008, polegał na spo-
tkaniu animatorów kultury, zajmujących się żydowskim dziedzictwem. 
Szesnastu uczestników warsztatów szukało odpowiedzi na pytanie, jak 
mierzymy się z problemem pustki, która powstała po Zagładzie Żydów, 
jak przywracana jest pamięć i jakim językiem o niej rozmawiać. Razem 
z nimi zadawali te pytania eksperci z Zakładu Historii i Kultury Żydów 
UMCS (dr hab. Andrzej Trzciński, dr Adam Kopciowski, dr Marta Kubi-
szyn), Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (Witold Dąbrowski, Wiolet-
ta Wejman, Joanna Zętar), Państwowego Muzeum na Majdanku (Robert 
Kuwałek) i animatorzy ze Stowarzyszenia Homo Faber. Odbyło się też 
spotkanie z Eugenią Złotko z Kukawki (gm. Wojsławice), odznaczoną 
Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uczestnicy warsztatów 
zwiedzili Wojsławice, Szczebrzeszyn, Izbicę, Zamość i Chełm, oglądali 
filmy archiwalne o przedwojennym życiu w żydowsko-polskich miastecz-
kach, a przede wszystkim – dyskutowali. „Ważne dla mnie było to, że 
spotkaliśmy się nie w sali konferencyjnej w Warszawie czy innym dużym 
mieście, ale właśnie w dawnym sztetl, w moim sztetl – w Wojsławicach”, 
mówi Emil Majuk.
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z emilem majukiem rozmawia paulina capała.

dom szewca fawki
– i mój

→ Realizowałeś swój projekt we 
własnym domu...

To dla mnie bardzo ważne miej-
sce. Ono mnie jakoś ukształtowa-
ło. Stary, drewniany, pożydowski 
dom z widokiem na opuszczoną 
cerkiew. Przed Wielką Katastro-
fą należał do szewca nazywanego 
przez sąsiadów Fawka. Miejsce, 
które otworzyło przede mną okno 
na nieznany świat niesamowicie 
barwnej, zróżnicowanej kulturo-
wo przeszłości i ginącej pamięci 
o niej. Ten widok mnie zainspiro-
wał, sprawił, że moje zaintereso-
wania kręcą się wokół wielokultu-
rowej przeszłości Wojsławic oraz... 
Środkowo-Wschodniej Europy.

→ Po co pamiętać o przeszłości? 

To trudne pytanie, nie mam go-
towej odpowiedzi. Może żeby 
poznać samego siebie, trzeba po-
znać swoją przeszłość, wydarze-

Emil Majuk
jest założycielem i prezesem Sto-
warzyszenia Panorama Kultur, 
pracuje w lubelskim Ośrodku 

„Brama Grodzka – Teatr NN”. Mi-
łośnik czeskiego kina, węgierskich 
domów tańca, ukraińskiej muzyki, 
bułgarskiej szopskiej sałaty i tran-
sylwańskich krajobrazów. Zajmu-
je się badaniem i popularyzacją 
dziedzictwa kulturowego Europy 
Środkowo-Wschodniej. Mieszka 
pod Lublinem, w Bychawie. 

nia, które nas jakoś warunkują? 
Miejscowość się lepiej rozwija, 
jeśli zna swoją historię, nie omi-
ja szerokim łukiem jakiejś części 
siebie. Nie można zakładać, że hi-
storia Żydów nas nie dotyczy. To 
jest też moja historia, moja własna. 
To jest ważne, a często tego poczu-
cia brakuje. Nie zainteresowałem 
się historią Wojsławic dlatego, że 
jest wielokulturowa, a wielokul-
turowość to modne pojęcie. Zain-
teresowałem się historią lokalną, 
która akurat w tym przypadku 
jest wielokulturowa. Nie da się jej 
dobrze zrozumieć, ignorując ten 
aspekt.

→ Jak odkrywałeś ten świat?

Właśnie poprzez mój dom. Za-
wsze był dla mnie ważny, ale nie 
od razu wpadłem na to, że jest też 
dobrym miejscem do działań spo-
łecznych. Poznawałem Ukrainę, 
Węgry, Bałkany, dopiero stamtąd 

w pełni doceniłem wartość moich 
rodzinnych stron. Kiedyś w Sied-
miogrodzie trafiłem na pieszą 
pielgrzymkę siedmiogrodzkich 
górali Csángó, szedłem z nimi 
kilkanaście kilometrów totalnie 
zafascynowany i w pewnym mo-
mencie tknęło mnie, że podob-
na pielgrzymka chodzi co roku 
z Wojsławic do Chełma i nigdy nie 
przyszło mi do głowy, że to może 
być coś ciekawego. 

Skończyłem studia i zaczęło mnie 
coraz mocniej ciągnąć z powro-
tem do Wojsławic. Zacząłem zbie-
rać opowieści, historie mówione, 
spróbowałem ułożyć te skrawki 
pamięci w książeczkę. Potem sta-
rałem się przywołać ten zaginiony 
świat za pomocą koncertów w bu-
dynkach wojsławickich świątyń. 
Wreszcie zaprosiłem do domu 
szewca Fawki animatorów kultu-
ry z różnych miejsc, aby wyjrzeli 
przez to samo okno.
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→ Zaprosiłeś i zaproponowałeś 
wspólne warsztaty. 

To było naturalne rozwinięcie 
wcześniejszych projektów. Pozna-
wałem kolejnych ludzi, brałem 
udział w „kursie mistrzowskim” 
Programu DLA TOLERANCJI. 
Widziałem, że takie spotkania in-
spirują i motywują do pracy. Za-
prosiłem animatorów do domu 
szewca Fawki, żeby się wspólnie 
zastanowić się nad tym, co dla 
nas oznacza i co nam może dać 
dziedzictwo sztetl, dziedzictwo 
kultury żydowskiej. Najważ-
niejsze było spotkanie: z ludźmi, 
z historią. I możliwość wymiany 
doświadczeń. Od każdego uczest-
nika warsztatów można było do-
wiedzieć się równie wiele, jak od 
zaproszonych ekspertów. Z dzi-
siejszej, ponadrocznej perspekty-
wy widzę, że konkretnym efektem 
projektu jest sieć kontaktów, która 
skutecznie połączyła osoby zajmu-

jące się dziedzictwem żydowskim 
w różnych ośrodkach w Polsce. 
Stało się to właściwie samoistnie 

– wystarczyło tych wszystkich wa-
riatów umieścić razem w domu 
szewca Fawki i pozwolić im ze 
sobą rozmawiać.

→ Kto odpowiedział na Twoje za-
proszenie?

Wyszło trochę inaczej, niż chcia-
łem. Chciałem, żeby przyjechali 
ludzie, którzy mieszkają w takich 
miasteczkach, jak Wojsławice. 
A przyjechali ludzie z dużych 
miast, albo tacy jak ja, którzy 
mieszkają gdzie indziej, a gdzie 
indziej animują. 

→ Dlaczego chciałeś, żeby przy-
jechali ci, co są gdzieś na stałe? 

Wydawało mi się, że ktoś taki ma 
inny kontekst – bardziej miejsco-
wy. Że zna lokalną rzeczywistość. 

Nie idealizuje jej, ale też nie upu-
pia. Chciałem zaprosić ludzi, któ-
rzy nie przyjeżdżają na prowincję 
z misją oświecania innych, tylko 
robią coś ze swoim otoczeniem. 
Chodzi mi o to, żeby pracować 
z ludźmi, a nie z podmiotami, 
które trzeba edukować. Eduko-
wać trzeba, ale to nie jest tak, że 
jestem mądrzejszy i mam wiedzę, 
którą muszę ludziom wtłoczyć. 
Mam po prostu coś do powiedze-
nia i chciałbym o tym z kimś po-
rozmawiać. Chciałbym, żeby z tej 
rozmowy coś wynikło. 

→ A jak się pracuje na swoim wła-
snym terenie?

Nie mieszkam już w rodzinnych 
Wojsławicach. Coraz rzadziej 
znajduję czas, żeby tu przyjechać 
i przez to mam coraz słabszy kon-
takt z ludźmi na miejscu. Pracuję 
na swoim terenie w takim sensie, 
że znam tę społeczność, bo tu się 

wychowałem. Jestem odbierany 
jako „swój”. 

→ Nie udało Ci się zbudować lo-
kalnie działającej grupy - po-
wiedziałeś kiedyś, że uważasz 
to za porażkę. Dlaczego chciałeś 
taką grupę stworzyć i dlaczego 
się nie udało?

Działanie społeczne wymaga 
energii więcej niż jednej osoby. 
Grupa jest niezbędna, zwłaszcza, 
jak się gdzieś nie mieszka. Miałem 
nadzieję, że gdy rzucę: „Mam faj-
ny pomysł”, to zgłoszą się ludzie, 
którzy powiedzą: „Dobra, zrób-
my to!”. Okazało się, że to nie 
takie proste. Po pierwsze, nie dla 
wszystkich to jest takie fajne, jak 
mi się wydaje, a po drugie, trzeba 
codziennej pracy, budowania gru-
py, a ja zwyczajnie nie mam czasu, 
ani pewnie predyspozycji, żeby 
prowadzić pracę z młodzieżą na 
co dzień. W Stowarzyszeniu Pa-
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norama Kultur, które funkcjonuje 
przede wszystkim w przestrzeni 
internetowej, o taką grupę łatwiej. 
Do Panoramy zgłaszają się ludzie, 
bo coś ich interesuje, nie trzeba ich 
do niczego namawiać. W Wojsła-
wicach jest inaczej, przedstawiam 
jakieś propozycje i muszę do tego 
ludzi zachęcić. Oczywiście znaj-
dują się tacy, którym zależy, ale 
to się bardzo powoli buduje. To, 
co udaje mi się w Wojsławicach, 
udaje się głównie dzięki wsparciu 
rodziny.

→ Jednak dzięki temu, że na co 
dzień pracujesz i mieszkasz w in-
nym miejscu, możesz nabrać do 
swoich działań w Wojsławicach 
dystansu.

To prawda. Dobrze jest się czasem 
zdystansować i móc coś na świeżo 
wymyślić. Po dwóch tygodniach 
spędzonych w Wojsławicach za-
czynają dopadać mnie wątpliwo-

ści: „No, nie da się, a właściwie to 
po co? Czy dam radę?”. Dopada 
mnie atmosfera entropii, mało-
miasteczkowej senności... W ta-
kich momentach rzeczywiście 
o wiele trudniej jest zmobilizować 
i siebie, i ludzi do tego, żeby coś 
zrobić. Działanie w małej miej-
scowości wymaga o wiele więcej 
wysiłku niż realizowanie podob-
nych rzeczy w dużym mieście. 
W dużych ośrodkach kapitał spo-
łeczny, który można wykorzystać 
do różnych przedsięwzięć, jest za-
zwyczaj większy i łatwiejszy do ze-
brania. Jak z kimś się posprzeczasz, 
to możesz zacząć współpracować 
z kimś innym. Tu często nie ma 
alternatywy i trzeba się dogadać.  

→ I człowiek w jakiś sposób się od-
słania, a nie może obrócić się na 
pięcie i po prostu sobie pójść...

Nie może. Zostaje się z tym wszyst-
kim i tkwi się w całej sieci powią-

zań. W małych miejscowościach 
nie sposób funkcjonować inaczej. 
Robiąc jakikolwiek projekt, trze-
ba brać pod uwagę, że komuś to 
się może nie spodobać, że komuś 
się podpadnie. To może odbić się 
na pracy czy relacjach z sąsiada-
mi. Ogranicza swobodę działania. 
Z drugiej strony systematyczną, 
codzienną pracą na miejscu moż-
na więcej osiągnąć. To jest trud-
niejsze, ale chyba bardziej skutecz-
ne niż te moje akcje z doskoku.

→ Z jednej strony codzienna praca, 
kiedy jest się głęboko w społecz-
ności, z drugiej model „spado-
chroniarski”, gdy patrzy się z lotu 
ptaka. Ty jesteś gdzieś pomiędzy. 

Może najlepszy model to byłby taki, 
kiedy przyjeżdżasz w nowe miej-
sce i w nim zamieszkujesz. Jesteś 
spoza, nie wiążą cię żadne układy 
społeczno-rodzinne. Wchodzisz 
w środowisko z czystą kartą, ale 

jesteś w nim cały czas, żyjesz jego 
życiem. Ogromne znaczenie ma 
intensywność i ciągłość działań. 

→ W pracy animatora kultury 
bardzo ważna jest energia. Skąd 
ją czerpałeś?

Praca z żydowskim dziedzictwem 
kulturowym w Polsce to praca 
z zasobem energetycznym bę-
dącym na wyczerpaniu. W nie-
których miejscach ta energia jest 
jeszcze obecna bardzo wyraźnie, 
czuje się ją, wystarczy się jej pod-
dać i za nią podążać. Wojsławice 
są jeszcze takim miejscem, choć 
z roku na rok jest tej energii co-
raz mniej i niedługo może znik-
nąć. W wielu innych miejscach, 
z pozoru podobnych, ta energia 
już się wyczerpała i trzeba jej bar-
dzo aktywnie szukać, wyciągać 
z zakamarków, animować przede 
wszystkim swoim wysiłkiem 
i swoją własną energią. Najlepsze, 



116 → 117 →

Portrety. Wojsławice

co można zrobić, to wsłuchać się 
w miejsce, w którym się działa. 

→ Mówiłeś, że czasem, gdy byłeś 
dłużej w Wojsławicach czułeś, 
jak spada energia - że już nie po-
trafisz, nie wiesz jak, nie chcesz. 
Ktoś, kto bierze się za taki temat, 
musi mieć silną motywację. Jaka 
była Twoja?

Mnie do działania motywuje świa-
domość miejsca, z którego pocho-
dzę. Dom szewca Fawki to mój 
dom. Mój dom był kiedyś domem 
szewca Fawki. W tym wszystko się 
zawiera. Uniwersalne pytania, któ-
re tkwią w lokalnej historii, szuka-
nie korzeni, poznawanie kultury 
pogranicza i chęć dzielenia się tym 
z innymi – to mnie gna do przodu. 
Mnóstwo rzeczy wynika z rodzin-
nych historii. Tego nie było w szko-
le, nie widziałem żadnego związku 
między podręcznikami a historią 
miejsca, w którym mieszkam. Ofi-

cjalna historia Polski to Mieszko I, 
Warszawa, Kraków. Nic o Woj-
sławicach. Jakby to był inny kraj. 
Mieszkając na peryferiach, można 
odnieść wrażenie, że życie dzieje 
się poza tobą. Myślisz: „Mieszkam 
na końcu świata, tu się nic nigdy 
nie działo” i postrzegasz to jako 
normalny stan rzeczy. Dopiero 
kiedy pan Kazimierz Stopa napisał 
książkę o historii Wojsławic, po-
myślałem, jakie to wszystko cieka-
we. Zaczęło mnie wciągać. Jak to 
było? Jak historia się przekładała 
na moją miejscowość?

→ Przełożyła się w momencie, 
kiedy się dowiedziałeś, w jakim 
domu mieszkasz?

Nie. Zawsze wiedziałem, że to jest 
dom pożydowski. To nie jest jakieś 
wielkie tabu. To są rzeczy, które 
się wie. Może się o nich dużo nie 
mówi, ale się wie. Mnóstwo ludzi 
jest w takiej sytuacji jak ja, tylko 

nie za bardzo wiadomo, co z tym 
zrobić. W pewnym sensie cała Pol-
ska to kraj „pożydowski”.

→ Kiedy w ubiegłym roku Woj-
sławice odwiedziła grupa emi-
grantów z 1968 roku, znalazła 
się wśród nich kuzynka Fawki. 
To było ważne spotkanie?

Ważne. Dziwne, mocne doświad-
czenie. Oprowadzałem grupę po 
miasteczku. Zaprosiłem ich do 
domu. Paradoksalna sytuacja: 
zapraszam kuzynkę Fawki do 
mojego domu, który właściwie 
powinien być jej. Niespodziewa-
nie zrobiła się z tego metafora 
polskiego kłopotu z żydowskim 
dziedzictwem.

→ Był taki moment, że pomyśla-
łeś: „Poruszam trudny temat, lu-
dzie mogą nie chcieć o tym roz-
mawiać”?
Wiedziałem, że temat jest trudny, 

grząski, że jest całe morze anty-
semityzmu i złych rzeczy, które 
się stały. Ta wiedza towarzyszyła 
mi jednak od dawna. Byłem ra-
czej pozytywnie zaskoczony, że 
nagrywanie relacji i wspomnień 
do Skrawków pamięci  okazało się 
takie łatwe. Ludzie mnie kierowali 
jeden do drugiego i chętnie opo-
wiadali, nawet o przykrych spra-
wach. Wojsławice są miejscem, 
gdzie różne społeczności żyły 
przed wojną raczej zgodnie. To 
widać we wspomnieniach i chrze-
ścijańskich, i żydowskich miesz-
kańców. W czasie wojny, tak jak 
w całej Polsce, działy się tu rzeczy 
straszne. One nie są przepracowa-
ne przez lokalną społeczność, ale 
i przez całe polskie społeczeństwo 
nie zostały przepracowane. 

→ W Skrawkach pamięci nie ma 
miejsca dla tych trudnych spraw, 
a przecież mieszkańcy Wojsławic 
o nich opowiadali. 
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rzy jeszcze zostali w Wojsławicach. 
Niektóre starsze panie opowiada-
jąc o tym, płaczą. W Skrawkach 
pamięci napomknąłem o tej eg-
zekucji, ale nie byłem pewien, czy 
to jest potrzebne. Mówiłem sobie: 

„Będę robił jakąś kolejną książkę 
czy projekt, to może wtedy…”. 
Czułem, że nie chcę codziennie 
mijać jeszcze jednego nagrobka 
i pomnika. Na śmierci trudno 
coś budować. Z drugiej strony – 
nie ma wyjścia. Nie można od 
tego uciec. Żyjemy w kraju, gdzie 
wszędzie jest cmentarz, wszędzie 
straszne historie. Jak się dobrze 
pokopie, wszędzie kości – żydow-
skie, ale i polskie, ukraińskie, roz-
maite. Co jakiś czas wraca temat, 
że trzeba ten grób jakoś oznaczyć. 
Prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Wojsławic, Marian Lackow-
ski, od kilku lat zbiera materiały 
o tej egzekucji. Ma różne pomysły 
na upamiętnienie tego miejsca. To 
ważne. Ja też już chyba dojrzewam 

do tego, żeby się z tym zmierzyć. 

→ A co Cię przekonuje, że Twoje 
działania mają sens, że warto je 
kontynuować?

Ciągle zdarzają się takie chwile. 
Piękny był moment, kiedy doszły 
do skutku „Muzyki Wojsławickie”. 
Kiedy okazało się, że mnóstwo lu-
dzi przyszło do cerkwi na koncert 
prawosławnych pieśni, a katolicki 
ksiądz wypożyczył na tę okazję 
ławki z kościoła. A potem na kon-
cercie w synagodze nie dość, że był 
tłum, to jeszcze udało się wciągnąć 
publiczność do wspólnego śpiewa-
nia chasydzkich piosenek. 

Warsztaty „Dom szewca Faw-
ki” to było ważne doświadczenie, 
które pozwoliło mi przemyśleć 
kilka trudnych spraw związanych 
z moją własną historią rodzinną 
i lokalną, ale też z działaniami Sto-
warzyszenia, spojrzeć na nie z kil-

Skrawki miały być opowieścią 
o tym, jak ludzie ze sobą żyli, 
i o tym, że to było dobre, ciekawe 
życie. Znam wiele takich historii, 
ale nie każdy je zna, więc chciałem 
ułożyć z opowieści starszych ludzi 
rodzaj przewodnika po dawnych 
Wojsławicach przeznaczonego dla 
młodzieży. Zbierając historie upie-
rałem się, że pytam tylko o czasy 
przedwojenne, że o wojnę nie py-
tam, ale tak się nie da. Ludzie siłą 
rzeczy opowiadają o wojnie, bo 
najmocniej wryła się im w pamięć. 
Zwłaszcza, jeśli pyta się o Żydów. 
Nagrywanie jest ciężkie, wchodzi 
się w ludzkie tragedie, w czarną 
historię.

→ Dlaczego założyłeś, że pytasz 
tylko o przedwojnie, że omijasz 
temat Zagłady?

Chciałem zajmować się życiem, nie 
śmiercią. Na początku nie widzia-
łem sensu w drążeniu szczegółów 

tragedii. Wiedziałem, co się stało. 
Inwentaryzacja okropności w ża-
den sposób mnie nie pociągała. To 
jest potrzebne, ale nie chciałem 
się tym zajmować i nie widziałem 
sposobu, żebym mógł to wykorzy-
stać. Zaczynam odczuwać potrze-
bę zajęcia się też tą bardziej ponurą 
częścią historii, ale pięć lat temu 
po prostu jej nie miałem. 

→ Co się zmieniło?

Niedaleko domu szewca Fawki 
jest łąka. Piękne miejsce, środ-
kiem płynie rzeczka, nad nią ro-
sną drzewa, widać panoramę mia-
steczka. Chodzę tam na spacery, 
wyprowadzam psa. Na tej łące jest 
masowy grób z czasów wojny, nie 
wiem, czy na kilkadziesiąt, czy na 
sto osób. O tej masakrze słysza-
łem od swojej babci, mam o tym 
nagranych kilka relacji. Przyszli 
Niemcy, zorganizowali z miejsco-
wych obstawę i zabili Żydów, któ-

Portrety. Wojsławice
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ku różnych stron. Potrzebowałem 
nowego punktu wyjścia do wymy-
ślania dalszych działań i warsztaty 
mi w tym pomogły. Wiem teraz na 
pewno, że warto starać się wyre-
montować dom Fawki i urządzić 
w nim Dom Spotkań Panoramy 
Kultur, że potrzebne jest takie 
miejsce, które będzie sprzyjać re-
fleksji nad wielokulturową prze-
szłością i tym, co z niej dla nas 
wynika na przyszłość. 

→ Robisz projekty dla tolerancji, 
czy myślałeś o tym, że sam się jej 
uczysz?

Cały czas się uczę. Projekty robię 
trochę egoistycznie, z osobistych 
pobudek. Przy każdym mnóstwo 
się dowiaduję, zmienia to moje pa-
trzenie na różne rzeczy. Cieszę się, 
kiedy zapraszam dzieciaki i one 
coś przeżyją, czegoś się dowiedzą, 
ale nie mam wielkich złudzeń, że 
to na wszystkich wpłynie. Mam 

nadzieję, że wpłynie, ale wiem, że 
nie przewrócę ich światopoglądu 
do góry nogami. Nie zmienię kul-
tury, w której żyją, tego, co wynio-
sły z domu. Pokażę jakąś ewentu-
alność, drogę – tyle mogę zrobić.
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paweł passini
reżyser teatralny
Co zawdzięczamy metaforze? Przechowanie i przywrócenie sensu. Dzię-
ki metaforze korzeni zaczynam pulsować życiem moich zakopanych 
w ziemi zmarłych. Oddycham swobodniej, pełniej, bo z każdą chwilą 
dostarczam im powietrza. To, co ze mnie najważniejsze, jest ukryte – 
zaczynam się gdzieś wcześniej, pod spodem. Rosnę we wszystkich 
kierunkach naraz i nawet jeśli na powierzchni jestem wątły, podziemnie 
jestem nieogarniony. I im bardziej oddzielni jesteśmy tu, tym mocniej 
chcę pamiętać, jak cudownie splątani jesteśmy tam, głębiej.
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Bodzentyn

portret

Krystyna
nowakow-
ska



126 → 127 →

Założyciele Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” przenoszą 
się do Dąbrowy Dolnej koło Bodzentyna w połowie lat 90. Mają potrzebę 
działań związanych z kulturowym dziedzictwem tego miejsca, z jego 
pamięcią. Okazja pojawia się sama, to pamiętnik żydowskiego chłopca 
z Krajna, który po przesiedleniu do getta w Bodzentynie, w zwykłych 
szkolnych zeszytach pisze o sobie i świecie, w który go wrzucono. Dawid 
Rubinowicz zostaje przewodnikiem po żydowskim Bodzentynie. 

Najpierw powstaje projekt „Pamiętnik”. Dwunastka dzieci, uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, czyta Pamiętnik Dawida Rubinowicza. 
Krystyna Nowakowska, prezes „Odnowicy”, zaprasza do współpracy 
fotografkę Martę Kotlarską. Dzieci uczą się wykonywać aparaty do fo-
tografii otworkowej i robią nimi zdjęcia – ilustracje do wybranych frag-
mentów Pamiętnika. To pozwala trochę oswoić się z tematem. Podczas 
wędrówek po Bodzentynie trafiają na zaniedbany kirkut. Z warsztatami 
przyjeżdża Monika Krajewska, opowiada o symbolice macew, uczy wy-
cinanki i kaligrafii żydowskiej. Wykonane przez dzieci prace prezento-
wane są na wystawie w bodzentyńskim gimnazjum. 
 

„Pamiętnik” otwiera działania wokół tematyki żydowskiej. Rodzi się 
pomysł przeniesienia go na scenę. Do projektu zostają zaproszeni Dorota 
i Artur Anyżowie, którzy reżyserują spektakl; Ewa Karasińska-Gajo 
prowadzi warsztaty tańca żydowskiego, młodzi aktorzy przygotowują 
kostiumy i scenografię. Na krótko przed premierą młodzież odwiedza 
jeszcze Teatr Wiejski w Węgajtach, gdzie również bierze udział w warsz-
tatach. Równolegle rozpoczynają się prace porządkowe na kirkucie. 

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”
projekty: „Pamiętnik”, „Dni Dawida Rubinowicza”

Bodzentyn
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Ogromną rolę odgrywa proboszcz, ks. Leszek Sikorski – z ambony na-
mawia mieszkańców do włączenia się i pomocy. Pomagają. 

27 i 28 września 2008 to w Bodzentynie pierwsze Dni Dawida Rubino-
wicza. Rozpoczyna je wędrówka śladami chłopca i jego przedwojennego 
świata, prowadzona przez Stefana Rachtana. Jest koncert i nauka tańców, 
pokazywane są fotografie dokumentujące prace na bodzentyńskim kir-
kucie. Premierę spektaklu poprzedza katolicka msza w intencji pomor-
dowanych w Treblince Żydów. Niezwykłym gościem tych wydarzeń jest 
Max Szafir, mieszkający w Szwecji Żyd urodzony w Bodzentynie. Spek-
takl przyciąga tłumy. Wieczór kończy się spotkaniem z Tovą Ben-Zvi i jej 
opowieściami o tradycjach żydowskich, wspomnieniami mieszkańców 
Bodzentyna i wspólnym śpiewaniem piosenek. 

II Dni Dawida Rubinowicza, w sierpniu 2009, organizują wspólnie nowo 
powstałe Towarzystwo Dawida Rubinowicza, Towarzystwo Przyjaciół 
Bodzentyna, Stowarzyszenie „Odnowica” i Stowarzyszenie im. Jana Kar-
skiego, przy współdziałaniu parafii rzymskokatolickiej oraz Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie. Dzieje się coraz więcej.
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z Krystyną nowakowską rozmawia paulina capała.

rzuciłam k amyczek
w kosmos
Krystyna Nowakowska
na miejsce do życia wybrała małą 
wieś w Górach Świętokrzyskich – 
Dąbrowę Dolną koło Bodzentyna. 
Jest prezeską Stowarzyszenia na 
rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”. 
Zajmuje się edukacją nieformalną 
dzieci i młodzieży ze środowisk 
wiejskich oraz organizacją imprez 
artystycznych.

→ Twoja przygoda z Dawidem 
Rubinowiczem zaczęła się od 
rozmowy z burmistrzem.

Tak. Wcześniej jeszcze ktoś do 
mnie zadzwonił i powiedział, że 
w Szwecji jest człowiek, które-
mu bardzo zależy na ogrodzeniu 
cmentarza żydowskiego w Bo-
dzentynie. Pytał, czy mogłabym 
coś w tej sprawie zrobić. 

→ Wtedy jeszcze niewiele wie-
działaś o cmentarzu.

Nie wiedziałam nawet, gdzie się 
znajduje. Człowiekowi, który te-
lefonował powiedziałam, że nic 
nie mogę zrobić i poradziłam, 
żeby próbował kontaktować się 
z przedstawicielami gminy. Ten 
telefon bardzo mnie zdziwił: dla-
czego akurat do mnie zadzwo-
niono w sprawie żydowskiego 
cmentarza? Jakiś czas później 
dowiedziałam się o programie 

DLA TOLERANCJI i ta rozmowa 
do mnie powróciła. Nie mogłam 
przestać o niej myśleć. 

→ Postanowiłaś porozmawiać 
z burmistrzem?

Z nim też ktoś się kontaktował. 
Burmistrz zapytał: „Zna pani Da-
wida Rubinowicza?”. Powiedzia-
łam, że nie. „To ja pani przynio-
sę książkę!” Wróciłam do domu 
i mówię do męża: „Burmistrz 
mówił mi o jakiejś książce Da-
wida Rubinowicza”, a on mnie 
zaskoczył: „Chodzi o Pamiętnik, 
mamy to w domu”. Mój mąż ma 
przepastną bibliotekę, całej do-
kładnie nie znam. Wcześniej nie 
słyszałam o tej książce. Ludzie 
z Bodzentyna, jak się później do-
wiedziałam, pamiętają, że w la-
tach 50. Pamiętnik był czytany 
w lokalnym radiowęźle. Z czasem 
wszystko ucichło i nikt do tego nie 
wracał. 

 → Przeczytałaś i uznałaś, że po-
jedziesz na warsztaty Programu 
DLA TOLERANCJI z pomysłem 
na projekt, który o Zagładzie 
opowie z perspektywy dziecka.

Po trzydniowych warsztatach 
w Warszawie wróciłam przera-
żona, że to jednak zbyt poważny 
temat. Zastanawiałam się, czy 
powinnam do niego podejść. Czy 
dam radę? Przecież nic nie wiem. 
Nic nie umiem, nie mam żadne-
go przygotowania! Prawie nic nie 
wiedziałam o historii Żydów – do-
piero zaczęłam czytać, szukać.

→ Na szczęście na warsztatach po-
jawiła się Marta Kotlarska, foto-
grafka z Akademii Pstryk, która 
pracowała z romskimi dzieciaka-
mi – za pomocą fotografii otwor-
kowej ilustrowali bajki...

Jej pomysł bardzo mi się spodo-
bał. Pomyślałam – może na razie 
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spróbuję tak? Zrobię projekt bar-
dziej artystyczny, a temat losów 
Rubinowicza umieszczę gdzieś 
w tle... Na początku naszych war-
szawskich warsztatów pojawiały 
się różne pomysły, nadęte i pate-
tyczne. Piotr Stasik z Towarzystwa 
Inicjatyw Twórczych „ę” powie-
dział w końcu: „Zacznij od małej 
rzeczy, od otworków, to będzie 
najfajniejsze”. I tego pomysłu się 
uchwyciłam. Później stał się osią 
całego projektu. Okazało się, że 
Marta Kotlarska ma korzenie ży-
dowskie, że zna Monikę Krajew-
ską, którą poleciła mi do warszta-
tów wycinanki żydowskiej. Marta 
poprowadziła mnie. A fotografia 
otworkowa była niezwykłym 
przeżyciem dla dzieci, pracowały 
od rana do wieczora, przez cały 
tydzień. To były intensywne za-
jęcia. 

→ Jaka była metoda pracy? Dzieci 
czytały Pamiętnik?

Przeczytały, ale nie wszystkie cały. 
Też się od razu wystraszyłam. 
Moja córka przeczytała i zamil-
kła. Inna dziewczynka przeczyta-
ła i powiedziała, że nie chce brać 
udziału w projekcie – bo to jest 
straszne, zbyt smutne. 

→ Ale później przyłączyła się do 
was

Tak, ale po pierwszych reakcjach 
dziewczyn pomyślałam, że jednak 
nie dam całego tekstu dzieciom, 
bo nikt nie przyjdzie na warsztaty. 
Wyszukałam fragmenty, żeby na 
nich pracować. Wybrałam tylko 
takie, które dotyczyły życia, były 
w pewien sposób sielankowe. Da-
łam je dzieciom, dałam też książki, 
prosząc, żeby same coś wyłowiły. 
Okazało się, że wybrały drastycz-
niejsze sceny niż ja: z Niemcem, 
z karabinem…

→ Niepotrzebnie się obawiałaś?

Na szczęście na samym początku 
punkt ciężkości został położony 
na to, jak się robi zdjęcia. Treść 
książki znalazła się w tle, ważniej-
szy był czas naświetlania, wywo-
ływanie, obróbka. W ten sposób 
wydźwięk historii Dawida został 
jakoś złagodzony. Z Martą zawę-
drowaliśmy wtedy na cmentarz, 
ona była w ciąży – mówię: „Marta, 
gdzie ty idziesz?”. Ona: „No chodź, 
weźmy dzieci i będziemy robić 
zdjęcia!”. Żeby cokolwiek zrobić, 
musiałyśmy wyciąć cały gąszcz 
chaszczy. Uparłyśmy się. Udało się 
zrobić kilka pięknych zdjęć.

→ I kiedy dzieci zobaczyły ma-
cewy, poczułaś, że teraz ktoś 
powinien im wytłumaczyć ich 
symbolikę, przybliżyć kulturę 
żydowską?

Wtedy właśnie pojawiła się Moni-
ka Krajewska. Opowiedziała nam 
o symbolach, zrobiła warsztaty 

wycinanki i kaligrafii żydowskiej. 
Powstało dużo pięknych rzeczy, 
pomyślałam, że trzeba je gdzieś 
pokazać. I tak narodził się pomysł 
zorganizowania wystawy i lekcji 
historii w bodzentyńskim gim-
nazjum. 

→ O poprowadzenie lekcji popro-
siłaś Stefana Rachtana, prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Bodzen-
tyna, regionalistę i pasjonata.

Trochę się bałam, jak to wypad-
nie. Starszy człowiek, miał przyjść 
i opowiadać młodzieży o historii. 
Okazało się, że gimnazjaliści słu-
chali z otwartymi buziami. Na-
prawdę! To była budująca chwila. 
Nauczyciele zaczęli prowadzić 
lekcje o Dawidku. Widziałam, że 
w gimnazjum jest sprzyjająca at-
mosfera. Wtedy po raz pierwszy 
pomyśleliśmy o tym, żeby na pod-
stawie wspomnień Rubinowicza 
zrobić z młodzieżą spektakl.
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→ Zwróciłaś się po pomoc do re-
żyserki pracującej metodą dra-
my, Doroty Anyż. W spektaklu 
chłopcy i dziewczynki w różnym 
wieku odtwarzają historię Dawi-
da, a zdjęcia, które powstały pod-
czas warsztatów wykorzystujecie 
jako element scenografii.

Pomysł na spektakl cały czas ewo-
luował. Dawaliśmy dzieciom dużo 
swobody, żeby mogły jak najwięcej 
z siebie dać. To była bardzo inten-
sywna, ale też i inspirująca praca. 

→ Przygotowując przedstawienie, 
równolegle zajmowałaś się spra-
wą bodzentyńskiego kirkutu. 

Rozmawiałam o tym z burmi-
strzem, który zaproponował, że 
da ogłoszenie w gminie, że szuka-
my osób, które pomogą uporząd-
kować teren cmentarza. Chciał 
pomóc, ale nie bardzo wiedział, 
jak przedstawić ten temat, jak za-

prosić ludzi, żeby się do nas przy-
łączyli. Nie pamiętam, kto wpadł 
na pomysł, żeby o pomoc poprosić 
naszego księdza. Ogłosił z ambo-
ny, że jest sprzątanie cmentarza, 
potem ogłaszał jeszcze kilka razy. 
W pewnym momencie bezpośred-
nio się w to zaangażował. Zresztą, 
jak się okazało, nosił się z takim 
zamiarem od pewnego czasu. 

→ Od kiedy w 2005 roku w Jero-
zolimie zobaczył drzewko z na-
pisem Bodzentyn?

Mniej więcej w tym roku zaczął 
pracować w naszej parafii. Do-
pytywał się o cmentarz żydowski 
i planował, że zajmie się nim, jak 
tylko uporządkuje sprawy para-
fialne.

→ Dotarliście na kirkut: ty z córką 
na rowerze i z sekatorami, ksiądz 
z mieszkańcami i piłą maszyno-
wą…

Przyszła całkiem spora grupa lu-
dzi. Ksiądz pięknie tłumaczył, że 
to jest miejsce ważne, że Żydzi są 
naszymi starszymi braćmi w wie-
rze, że tak nauczał nas Jan Paweł II. 
Mamy obowiązek zadbać o to 
miejsce, tak samo jak o miejsce 
pochówku naszych wiernych, i że 
to byli tacy sami bodzentynianie 
jak Polacy. To zupełnie zamknę-
ło sprawę, nie było żadnych ko-
mentarzy. Potem dołączył do nas 
burmistrz z pracownikami inter-
wencyjnymi, ale na pierwsze wyci-
nania zarośli przychodzili zwykli 
mieszkańcy. Rozmawiałam z tymi 
ludźmi, mówili: „Wreszcie ktoś coś 
robi, bo to aż wstyd – tu się ludzie 
pytają, chodzą, nie mogą trafić, 
a ksiądz się wziął za to”. Wszystko 
odbywało się w dobrej atmosferze, 
i praca na cmentarzu, i tworzenie 
spektaklu.

→ Kiedy powstał pomysł na Dni 
Dawida Rubinowicza?

Na cmentarzu spotkałam się 
z Bogdanem Białkiem, prezesem 
Stowarzyszenia im. Jana Karskie-
go w Kielcach. Znamy się od daw-
na, zaczęliśmy rozmawiać. Powie-
działam mu, że chciałabym, żeby 
postać Dawida Rubinowicza wy-
raźniej zaistniała w Bodzentynie. 
Chciałam zrobić większą rzecz, ale 
wiedziałam, że sama nie bardzo 
sobie z tym wszystkim poradzę. 
Nie wiedziałam nawet, kogo ze 
środowisk żydowskich mogłabym 
zaprosić do współpracy. Dawid to 
dla Bogdana Białka ważny temat. 
Był wszystkim zafascynowany – 
Bodzentynem, postawą księdza 
i spektaklem. Zaczął mi podsu-
wać różne pomysły, włączył się 
do działania. Wtedy przyszedł list 
i rozpoczęła się korespondencja ze 
Szwedami.

→ Co to za list?

To był list otwarty, informujący, 
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że w Szwecji żyje Max Szafir i że 
wokół jego wojennych losów jest 
tam realizowany projekt. Ogrom-
nie mu zależy na ogrodzeniu 
cmentarza i zwraca się do miesz-
kańców Bodzentyna z prośbą 
o pomoc. List przyszedł do gminy, 
po angielsku, trafił do współpra-
cującego z nami Janka Pałysiewi-
cza, który odpisał i poinformował 
o tym, co już do tej pory udało się 
zrobić. Odpowiedź przyszła na-
tychmiast – Max Szafir koniecz-
nie chciał do nas przyjechać. Po-
myślałam wtedy, że w takim razie 
musi się wydarzyć coś więcej. I tak 
powstał pomysł zorganizowania 
dwudniowej imprezy – Dni Dawi-
da Rubinowicza.

→ Był spacer śladami Rubinowi-
cza, koncert kapeli Chmielnikers, 
spotkanie z Maxem Szafirem 
i Tovą Ben Zvi, spektakl. Rze-
czą niesłychaną była niedzielna 
msza...

Tu znów ukłony do naszego księ-
dza, że się na nią zgodził. Był tro-
chę zdenerwowany, pierwszy raz 
coś takiego się działo. Zapalanie 
menory przez uczestników pro-
jektu, dźwięk szofaru – akurat 
zbliżało się święto Rosz ha-Szana. 
Zaśpiewany pięknie przez Tovę 
hebrajski psalm…

→ To był wzruszający moment. 
Nie bałaś się, że msza może zo-
stać źle odebrana?

Byłam bardzo przejęta. To była 
przecież normalna msza niedziel-
na, z normalną intencją, od wier-
nych. Zastanawialiśmy się, czy 
ktoś nie będzie miał nam za złe, że 
przy jego intencji jest jeszcze jedna 

– za pomordowanych w Treblince 
bodzentynian. Akurat tego dnia 
przypadała rocznica wypędzenia 
Żydów z miasteczka. Ludzie mó-
wili, że msza była niesamowita, że 
czegoś takiego jeszcze nigdy nie 

doświadczyli, że to było coś na-
prawdę wyjątkowego.

→ To, o czym opowiadasz, składa 
się w całość.

Wszystko wydarzyło się w odpo-
wiedniej kolejności. Nasze dzia-
łania były robione z dbałością 
o każdy szczegół, o każdy niuans. 
Małymi krokami. Tak, żeby nikt 
nie czuł się urażony. Zawsze bra-
liśmy to pod uwagę. Taka dbałość 
o wszystko i o każdego jest ele-
mentem sukcesu całego projektu.

→ Może właśnie dlatego na pre-
mierę spektaklu przyszedł nie-
mal cały Bodzentyn? 

To było naprawdę wielkie wyda-
rzenie. Spektakl odbył się w zabyt-
kowej Zagrodzie Czernikiewiczów, 
pięknym miejscu, w samym sercu 
Bodzentyna. Niektórzy bodzenty-
nianie byli w niej po raz pierwszy, 

bo niestety zwykle stoi zamknię-
ta. Przyszli pewnie dlatego, że 
w spektaklu grała młodzież stąd, 
ale i z ciekawości, że w ogóle się 
coś dzieje. Nie wiedziałam, jak to 
będzie odebrane, czy ktoś tego nie 
zakłóci, czy nie będzie wybryków. 
Graliśmy na otwartej przestrze-
ni, wystarczyłoby coś przez płot 
wrzucić... Na szczęście zostaliśmy 
serdecznie przyjęci.

→ Po spektaklu było spotkanie 
z Tovą Ben Zvi.

Tova miała po przedstawieniu zro-
bić mały wykład dotyczący kultury 
i tradycji żydowskich. Była jednak 
tak wzruszona, że powiedziała, że 
chyba nie da rady. Popsuł się mi-
krofon, zabrakło prądu, bo Zagro-
da jest naprawdę stara. Myślałam, 
że nikt na spotkaniu nie zostanie, 
że ludzie pójdą do domu.

→ A jednak zostali.
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to ja się w nim najwięcej uczę, to 
wszystko jest przede wszystkim 
mnie potrzebne. 

→ Do czego?

Może do przełamywania w sobie 
oporów, lęków wobec naszej histo-
rii. Może nawet do przełamywania 
czegoś w swojej osobowości. Cza-
sami chciałam się wycofać, bra-
kowało mi pewności siebie. Ten 
projekt utwierdził mnie w prze-
konaniu, że jednak warto podej-
mować ryzyko. Nawet mała rzecz 
może przynieść duży efekt. 

→ Mówiłaś, że wszyscy ludzie, 
którzy się gdzieś po drodze poja-
wiali, spowodowali, że znalazłaś 
siłę. Tę siłę trzeba znaleźć jednak 
przede wszystkim w sobie? 

Tak, ale świadomość, że nie jesteś 
zupełnie sama jest niezwykle cen-
na. Jak każdy, potrzebuję takiej ak-

ceptacji. Pamiętam, jak po premie-
rze spektaklu jedna z dziewczynek, 
która w nim grała, podeszła do 
mnie, wycałowała mnie i powie-
działa: „Dziękuję pani, że pani to 
zrobiła”. To wystarcza. To jest dla 
mnie najważniejsze. Radość tych 
dzieciaków, to, że miały świado-
mość, że biorą udział w czymś 
ważnym. Tak naprawdę to, co 
się kiedyś wydarzy, zależy od tej 
młodzieży, od tych dzieciaków. Je-
śli one teraz czegoś doświadczyły, 
czegoś dotknęły, coś przeżyły, to 
jest to dla mnie największa war-
tość tego, co robię. 

→ Czy myślisz, że Twój projekt, 
Twoje zadanie kiedyś się skoń-
czy? Czy kiedyś powiesz, że już 
zrobiłaś wszystko, że więcej się 
nie da?

Nie. Myślę, że takiego poczucia, 
że zrobiłam wszystko, nigdy nie 
będzie. Ja raczej zawsze mam 

Tova wprowadziła wszystkich 
w dobry nastrój. Zaczęła po prostu 
opowiadać o świętach żydowskich 
i śpiewać.

→ W pewnym momencie ludzie 
zaczęli śpiewać razem z nią…

Zaraz po spektaklu Tova prosiła, 
żeby ze spotkania zrezygnować: 

„Chyba już nie ma miejsca na nic 
innego…”. Ja mówię, że nie, bę-
dzie teraz poczęstunek, trzeba 
troszeczkę rozładować atmosferę, 
żeby nie zostać w takim ponurym 
nastroju. Przecież życie toczy się 
dalej, trzeba to jakoś przełamać. 
Spotkanie było naprawdę piękne. 
Nawet ja poczułam po nim ulgę.

→ Powiedziałaś potem, że to było 
jak ruch skrzydeł motyla. Zaczę-
łaś od bardzo małej rzeczy, a wy-
darzyło się tak wiele.

Każde nasze działanie ma swoje 

konsekwencje, jak lawina. Rzu-
ciłam kamyczek w kosmos. Przy-
łączyły się inne osoby, dzieją się 
kolejne rzeczy. Ja jestem którymś 
kamyczkiem na drodze do zmia-
ny. 

→ Powiedziałaś też, że ludzie 
pojawiali się jak „koraliki na 
sznurku”: każdy kolejny spotka-
ny przez Ciebie człowiek przyno-
sił coś nowego. Historię i miesz-
kańców Bodzentyna poznawałaś 
stopniowo. Nie jesteś stąd. Czy to 
Ci pomogło?

Może było o tyle łatwiej, że nie 
docierały do mnie niczyje ko-
mentarze na temat tego, co robię. 
A najpierw było trochę trudniej, 
bo nie znałam wielu ludzi – na 
przykład pana Rachtana. Gdybym 
współpracowała z nim od samego 
początku, byłoby dużo łatwiej. Ale 
może tak miało być? Ja ten projekt 
traktowałam bardzo osobiście: że 

Portrety. Bodzentyn
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→ A przecież na cmentarzu po-
wstała brama upamiętniająca 
mieszkających w Bodzentynie 
Żydów, Wasz spektakl reprezen-
tował region na festiwalu sztuki 
we Francji, w 2009 roku po raz 
drugi zorganizowaliście Dni Da-
wida Rubinowicza...

Czasami, jak sobie uświadomię, 
co się tu dzieje, to myślę: „To nie-
możliwe!”. A jednak stało się.

pretensje do siebie, że robię za 
mało. Ciągle sobie wyrzucam: 
mogłabym jeszcze to i tamto! Ale 
tak też się nie da. Na szczęście 
mam wkoło siebie coraz więcej 
podobnie myślących ludzi. Choć 
nasze społeczeństwo jeszcze nie 
przywykło do podejmowania 
wspólnych działań na rzecz ja-
kiejś sprawy. Wyobrażałam sobie, 
że tu, w naszej wsi, gdy powstanie 
stowarzyszenie, w pracę zaanga-
żują się inni mieszkańcy. Widzę, 
że jeszcze jest na to zbyt wcześnie. 
Nie ma poczucia, że można coś 
zrobić razem.

→ Społeczność lokalna jest wciąż 
bardziej odbiorcą niż uczestni-
kiem Waszych działań?

Jednak tak. Są pojedyncze osoby 
i świetnie, że są. Ale to jeszcze za 
mało. Byłam niedawno w Nor-
wegii, w małej wiosce, w której 
mieszka 250 osób. Tam jest chyba 

siedem organizacji pozarządo-
wych, a każdy mieszkaniec działa 
w kilku z nich. Dla Norwegów to, 
że coś trzeba zrobić wspólnie, jest 
naturalne. Mają tablicę ogłoszeń, 
na której przypinają karteluszki: 
jedni umawiają się, bo robią coś 
w sprawie drogi, inni w sprawie 
wodociągu. Spotykają się przy ka-
wie i omawiają ważne dla wszyst-
kich sprawy. Czasami myślę, że 
w tym braku zaangażowania bo-
dzentynian może być też trochę 
mojej winy. Mam taką osobowość, 
że nie lubię ludziom niczego na-
rzucać: wydaje mi się, że potrzeba 
zaangażowania powinna wypły-
wać z każdego człowieka. Do tego 
jeszcze u nas daleka droga. Dużo 
brakuje nam do społeczeństwa 
obywatelskiego, o którym ciągle 
mówimy. Wydaje mi się, że lata 
systemu komunistycznego znie-
chęciły nas skutecznie do wspól-
nej, społecznej pracy.

Portrety. Bodzentyn
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Sylwia chutnik 
pisarka, prezeska Fundacji MaMa
Najpierw czujesz, że coś ci nie pasuje, coś wewnętrznie swędzi, no ale 
tam to się nie podrapiesz. Miotasz się jakiś czas, wkurzona i marudząca. 
Czujesz pod skórą, że nie wszystko na świecie / w twoim kraju / mieście 
/ dzielnicy jest dobrze wymyślone. Coś szwankuje, gubi się lub niedo-
maga. Potrzebuje pomocy, naprawy i reanimacji. Budzisz się pewnego 
dnia lub wracasz z wyjątkowo ważnej rozmowy i powoli wiesz: potrzeba 
zmian. Potrzeba twojego działania. Tylko, co i jak robić, aby sytuacja się 
zmieniła? Zaczynasz czytać o problemie, gadać z ludźmi, dyskutować. 
Znajdujesz kilka śrub do przykręcenia i powoli konstruujesz narzędzia. 
Działanie jest niezbędne, teraz jesteś tego pewna. Wstajesz rano, i za-
miast przeżywać ostatnią imprezę, koncentrujesz się na grupie, której 
będziesz pomagać. I zamiast marudzenia, latasz do urzędu, załatwiasz, 
podpisujesz, kombinujesz i rozlepiasz plakaty. Wektor zainteresowań 
przesuwa się z czubka własnego nosa na szerokie spektrum problemów. 
Oczywiście pojawiają się pierwsze rozczarowania, frustracje i pretensje, 
że ty się starasz, a to nie działa. Jednak horyzont nieco się przesuwa, 
łamigłówka staje się jasna. Ale ty już nie masz czasu na zastanawianie 
się i egzaltowanie zmianą. Już działasz, już się umęczasz i po całym dniu 
miotania się czujesz błogi uśmiech. Ktoś podziękował, coś się poprawiło. 
Kilka problemów zniknęło. Do działania używasz rąk, nóg, łokci i głowy. 
Czasem brzucha, aby znowu poczuć to tajemnicze mrowienie i swędze-
nia. Jako znak, że znowu coś trzeba zrobić. Coś zadziałać.
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międzyrzec podlaski

łukasz
paluszkie-
wicz
Krzysztof
Szczepa-
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portret
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Ochotnicza Straż pożarna „Stołpno”
projekty: „Autentyczne głosy przeszłości”, „…ślady…”

międzyrzec
podlaski

Dla Krzysztofa Szczepaniuka i Łukasza Paluszkiewicza Międzyrzec Pod-
laski jest „ich” Międzyrzecem. Stąd pochodzą i tutaj zawsze wracają. Nie 
są w tym podobni do swoich rówieśników, nie chcą uciekać do miejsc, 
gdzie można więcej, szybciej, bardziej. W Międzyrzecu Podlaskim dzia-
łają w Ochotniczej Straży Pożarnej, mają pod swoją opieką drużynę 
młodzieżową, z którą odnoszą sukcesy w zawodach sportowych i ra-
towniczych. Są też ciekawi swojego miasta, ciekawi jego historii i daw-
nych mieszkańców. Przed wojną ponad trzy czwarte z nich stanowiła 
społeczność żydowska. 

„Autentyczne głosy przeszłości” i „…ślady…” to trzyletnie działania zwią-
zane z odkrywaniem żydowskiej przeszłości miasta. Ruszają w czerwcu 
2007 – w cyklu warsztatów filmowych, dźwiękowych i fotograficznych 
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej regularnie bierze udział grupa 
około 10 osób. Przez pryzmat swojego Międzyrzeca poznają historię, 
w tym – tę najtrudniejszą: jadą do Majdanka i Treblinki, podczas pobytu 
w Oranienburgu poznają historię KL Sachsenhausen, w Warszawie zwie-
dzają  cytadelę i Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstaje strona 
internetowa, na której zamieszczane są materiały historyczne znalezione 
w książkach i zebrane podczas rozmów z mieszkańcami Międzyrze-
ca: stare fotografie, dokumenty, wstrząsające relacje z czasu Zagłady. 
Przygotowywana jest wystawa zdjęć. Przewodnikami po żydowskim 
Międzyrzecu są także, a może przede wszystkim, poznani dzięki stro-
nie internetowej międzyrzeccy Żydzi, żyjący dziś w Izraelu i skupieni 
w Związku Międzyrzeczan. A zwłaszcza jego przewodniczący, Avraham 
Gafni, który kilkakrotnie przyjeżdża do Polski. 
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Z inicjatywy i dzięki staraniom Związku Międzyrzeczan w Izraelu 
w maju 2009 udaje się doprowadzić do odsłonięcia pomnika poświęco-
nego pamięci żydowskiej społeczności Międzyrzeca. Wielkim nakładem 
sił strażackiej młodzieżówki posprzątany zostaje żydowski cmentarz, na 
którym zachowało się wiele charakterystycznych, żeliwnych macew. 

Młodzi Międzyrzeczanie ciągle uczą się swojego najbliższego otoczenia, 
coraz bardziej ciekawi miejsca, z którego pochodzą. Ciekawość prowa-
dzi do wiedzy, a ta – do poczucia odpowiedzialności. Bez wielkich słów 
i zbędnych ozdobników. Tak, żeby „nie było wstydu”. 
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Dział. autor ewentualnie o kim
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nie lubię sł owa
„pomnik”

→ W maju 2009 na Placu Jana 
Pawła II w Międzyrzecu Podla-
skim stanęła rzeźba Modlitwa 
autorstwa Yael Artsi. W uro-
czystości odsłonięcia pomnika 
poświęconego pamięci społecz-
ności żydowskiej miasta wzięli 
udział m.in. ambasador Izraela 
w Polsce Zvi Rav-Ner, biskup sie-
dlecki Zbigniew Kiernikowski, 
przewodniczący Związku Mię-
dzyrzeczan w Izraelu Avraham 
Gafni i władze miasta. Jaka była 
w tym Wasza rola?

Krzysztof: My byliśmy tylko ta-
kimi „dobrymi duszami”, które 
pomagają. Staraliśmy się tylko 
przygotować właściwy grunt. To 
wszystko.

→ A na czym to przygotowywanie 
właściwego gruntu polegało? Od 
czego zaczęły się Wasze działa-
nia? Jak to się stało, że Ochot-
nicza Straż Pożarna „Stołpno“ 

Krzysztof Szczepaniuk
jest Naczelnikiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej „Stołpno“ w Mię-
dzyrzecu Podlaskim. Interesuje go 
praca metodą projektów, działa-
nia na rzecz tolerancji i wspieranie 
rozwoju młodzieży. Działa w ko-
misjach ds. młodzieży Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Białej Podlaskiej i Lublinie 
(w zarządach oddziałów) oraz 
w Warszawie (w Zarządzie Głów-
nym ZOSP RP). 

Łukasz Paluszkiewicz
jest studentem pedagogiki i stra-
żakiem w Ochotniczej Straży Po-
żarnej „Stołpno“ w Międzyrzecu 
Podlaskim. Lubi pracę z młodzie-
żą, szczególnie z Młodzieżowymi 
Drużynami Pożarniczymi. Histo-
rią Międzyrzeca zainteresował się 
jako czymś, co jeszcze nie jest do 
końca odkryte.

zainteresowała się historią mię-
dzyrzeckich Żydów?

Krzysztof: Generalnie zawsze lubi-
łem wiedzieć, co było kiedyś. Nie 
wiem do końca, dlaczego. Może 
dlatego, że po prostu bardzo lubię 
to miasto? To jest miejsce, które 
kocham najbardziej na świecie. 
Lubię tu działać. Wyjeżdżać i wra-
cać z dobrymi pomysłami. Zawsze 
interesowałem się trochę lokal-
ną historią, chciałem ją zgłębić. 
Nie było zbyt wielu informacji na 
temat dawnych mieszkańców mia-
sta. Wiedziałem tylko, że byli uni-
ci, Rusini, Żydzi, ktoś tam jeszcze.

→ Widziałeś tę wielokulturowość? 
Czy czuło się ją w przestrzeni 
miasta?

Krzysztof: Wtedy nic o tym nie 
wiedziałem. Teraz znam te nie-
liczne miejsca: cmentarz żydow-
ski z wyjątkowymi żeliwnymi 

macewami, ostatnia mezuza na 
drzwiach w sklepie rybnym. Wte-
dy znałem tylko kilka informacji: 
że przed wojną było 13 tysięcy Ży-
dów i synagoga. Suche fakty.

→ Jak to się stało, że suche fakty 
zaczęły w Was budzić emocje?

Krzysztof: Prowadziliśmy portal 
Ziemi Międzyrzeckiej. Na stronie 
zobaczyłem komentarz, w bardzo 
ciepłym tonie, że młodzież nie 
zna historii miasta, a to wartość. 
Podpisane było Avram. Zafrapo-
wał mnie ten post i pomyślałem, 
że napiszę do jego autora, zobaczę, 
co ma ciekawego do opowiedze-
nia. Tak to się zaczęło. Okazało 
się, że Avram to 82-letni wówczas 
mężczyzna ze Związku Między-
rzeczan w Izraelu. Urodził się 
w Międzyrzecu, został sam z całej 
rodziny. Był jednym z ocalałych 
z Zagłady. Z samego Międzyrzeca 
ocaliło się kilkanaście osób, w tym 

z Krzysztofem Szczepaniukiem i łukaszem paluszkiewiczem
rozmawiają marta Białek-graczyk i paulina capała.
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on. Poprosiłem go o wspomnienia. 
Wymienialiśmy się e-mailami. To 
mi się bardzo podobało – to jest 
człowiek, który ma osiemdziesiąt 
parę lat i pisze e-maile! Kiedyś 
wyznał mi, że się bardzo cieszy, 
bo pierwszy raz od sześćdziesięciu 
lat zaczął używać języka polskie-
go. Podesłał nam trochę materia-
łów, różnych wspomnień, my też 
wysłaliśmy mu informacje, które 
mieliśmy. Tak powstał pomysł, 
żeby odszukać historię Żydów 
międzyrzeckich – we wspomnie-
niach, którze trzeba poczuć, a nie 
tylko w suchych faktach. 

→ Czego się dowiedzieliście?

Krzysztof: Dzięki Avramowi uda-
ło nam się zdobyć parę opowieści, 
między innymi o tym, jak wy-
glądały prowadzone przez Niem-
ców akcje – tu było siedem akcji, 
w czasie których ludzie byli wywo-
żeni do obozów koncentracyjnych. 

Międzyrzec był takim punktem 
przerzutowym, przywożono tu 
Żydów ze Słowacji i z Węgier, i stąd 
transportowano do Treblinki. Te 
akcje w zasadzie nigdzie wcześniej 
nie były opisane. Zbieraliśmy in-
formacje i po prostu publikowali-
śmy na naszym małym portalu hi-
storycznym. Chcieliśmy, żeby były 
dostępne. Zaczęliśmy rozmawiać 
z ludźmi. Poczuliśmy, że trzeba 
zebrać ten materiał. Nie wszyscy 
chcą pamiętać, ale od tamtego cza-
su, jak mamy jakieś nowe dane to 
je publikujemy, żeby ludzie mogli 
się dowiedzieć czegoś nowego. Są-
dzę, że wielu mieszkańców Mię-
dzyrzeca nie chciało mówić o tej 
historii z wiadomych powodów.

→ Co to znaczy „z wiadomych po-
wodów?”

Krzysztof: Na pewno był w tym 
element jakiegoś strachu. 
Łukasz: To było czuć, jak robiliśmy 

wywiady. Pytali: „A po co ci to, 
a skąd ty jesteś, a gdzie to będzie 
wykorzystane?”. Jak się mówiło 
o postawieniu pomnika, to jedna 
pani, z którą robiłem wywiad, po-
wiedziała: „A po co ten pomnik? 
Niech oni u siebie go stawiają”. 
Sześćdziesiąt lat od wojny minę-
ło…

→ Mówiliście, że to właśnie roz-
mowy z ludźmi najbardziej Was 
zmieniały i poszerzały horyzon-
ty. Z kim rozmawialiście? Jak wy-
glądały te rozmowy?

Krzysztof: Rozmawialiśmy ze 
swoimi kolegami, stopniowo 
wrzucając coraz trudniejsze te-
maty. Również w rodzinach i ze 
starszymi mieszkańcami miasta. 
Nie było wielkich, oficjalnych 
spotkań, tylko po prostu spokoj-
ne rozmowy, badanie faktów, ale 
też pokazywanie tego, czego się 
dowiedzieliśmy. Te rozmowy były 

w większości przypadków dość 
przyjemne, dużo uczyły. Najstarsi 
ludzie lubili mówić o tym, co było 
przed wojną, o codziennym życiu 
polsko-żydowskim. Proste sprawy 

– kto u jakiego Żyda co kupował. 
Dużo rozmawialiśmy z młodymi, 
zwłaszcza z tymi, którzy na prze-
rwach mówią do siebie „Ty ży-
dzie…”, zupełnie nie wiedząc, co 
to znaczy. Zgromadziliśmy dużo 
opowieści, historii, wspomnień.
Łukasz: To był też ostatni dzwonek 
na zrobienie czegokolwiek. Poko-
lenie po nas już tego nie zrobi, bo 
poumierają osoby, które pamiętają 
jeszcze wojnę. W tych rozmowach 
czuć ludzi. Słuchasz i czujesz, 
wczuwasz się w to, co ktoś przeży-
wał. To mnie bardzo angażuje, im 
więcej przeprowadzam wywiadów, 
tym więcej chcę wiedzieć.

→ W którym momencie pojawił 
się pomysł, żeby postawić po-
mnik?
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Krzysztof: To był od początku 
pomysł strony izraelskiej. Może 
dzięki naszym kontaktom z Avra-
mem zaczęli silniej o tym myśleć? 
Ziomkostwo Międzyrzeczan 
w Izraelu jest dość duże, zrzesza 
ponad 350 osób, 4-5 pokoleń. To 
są ci, którzy urodzili się lub mieli 
przodków w Międzyrzecu. Bardzo 
to fajnie wygląda, to są i ludzie 
starsi, i młodzi. Co roku spotykają 
się i pamiętają o tej swojej historii, 
o historii swojego miasta. Mieli 
plan-marzenie: chcieli jakoś upa-
miętnić obecność swoich przod-
ków w Międzyrzecu. My im tylko 
chcieliśmy pomóc.

→ A czy koncepcja pomnika zo-
stała jakoś przedstawiona miesz-
kańcom Międzyrzeca? 

Krzysztof: Tak. Avram i Nafta-
li z ziomkostwa wpadli na po-
mysł napisania listu otwartego 
do mieszkańców miasta. Opisali 

w nim bardzo osobiście, dlaczego 
zależy im na powstaniu pomni-
ka. To bardzo ciepły list. Trafił do 
mediów, został zauważony. List 
zakończyli słowami: „Przybyliśmy, 
aby dać, nie zabierać”. W naszym 
odczuciu list pomógł w odbiorze 
pomysłu.

→ Gotowa rzeźba czekała w Izra-
elu. Planowano uroczystości 
związane z jej odsłonięciem. Jak 
się do nich przygotowaliście? 

Łukasz: Na pewno chcieliśmy, 
żeby nie było wstydu z kirkutem. 
Tam były wielkie krzaki, nie dało 
się wejść, ludzie nie wiedzieli, co 
tam jest. Jeszcze zanim Avram 
przyjeżdżał, porządkowaliśmy 
go, ale to jest 2,5 hektara, więc 
nie dało się wszystkiego zrobić od 
razu. Obcięcie kilkunastu gałązek 
zajmowało kilku osobom wiele 
godzin.
Krzysztof: Nawet jak było 20 chęt-

nych, to nie było co robić, bo tu 
była potrzebna maszyna. Kiedy 
Avram był w Międzyrzecu, po-
stanowił nam kupić wykaszarkę. 
Wybraliśmy jedną, a Avram pyta, 
czy na pewno wystarczy jedna. 
Mówię, że powinna wystarczyć. 

„Kup dwie”, zadecydował. Pamię-
tam, jak pierwszy raz pojechaliśmy 
na kirkut i zaczęliśmy czyścić. Od-
kryliśmy macewy żeliwne. To jest 
ewenement w skali kraju. A było to 
związane z tym, że w Międzyrze-
cu była akurat huta żelaza. Każdy, 
kto operował wykaszarką, cieszył 
się z tego powodu, że odkrył jakąś 
macewę. Były okrzyki: mam, zna-
lazłem!
Łukasz: To święto, to odsłonię-
cie pomnika, było taką dodat-
kową motywacją. Pracy było 
wciąż bardzo dużo. Pracowały 
trzy wykaszarki, od 4 do 8 godzin. 
Przez cały tydzień, codziennie 
było na kirkucie od 5 do 12 osób. 
Długo nie było widać efektów. Sie-

dzieliśmy do nocy. Trochę się za-
łamywaliśmy, że nie wyjdzie. 
Ale jednak wyszło. Dla mnie ten 
kirkut był ważny, tam spędziłem 
najwięcej czasu, udało się zrobić 
coś, czego nie można było zrobić 
wcześniej przez kilka dobrych lat.
Krzysztof: Kilkadziesiąt!
Łukasz: Jak tam przychodziłem 
wcześniej, to z boku widziałem 
taką wielką kupę liści. Nie wie-
działem, co pod tymi liśćmi jest. 
Gdy to sprzątnęliśmy, okazało się, 
że tam były złożone macewy, z 
których wcześniej ułożono drogę. 
Nie wiadomo, kto to zrobił. Od-
kryliśmy ten niby-pomnik.

→ Kiedy opowiadacie o pracach na 
cmentarzu można mieć poczucie, 
że Wasz projekt polegał w dużej 
mierze na takim odkrywaniu, 
unaocznianiu historii. 

Krzysztof: Tak, o to mniej wię-
cej chodzi. Muszę tu powiedzieć 
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o naszym wyjeździe do Treblin-
ki. Wymyśliliśmy, że to mogłoby 
się odbyć w ramach projektu i że 
Avram mógłby pojechać z nami, 
być takim świadkiem dla tych na-
szych dzieciaków. Powiedział: Nie 
ma sprawy!”.

→ Jak Wasi młodzi przeżyli to spo-
tkanie z historią Zagłady?

Krzysztof: Pojechaliśmy na tę 
wycieczkę, jechały osoby zwią-
zane z projektem, ale to tylko 15 
osób, a mieliśmy cały autobus. 
Zabraliśmy więc ze sobą jeszcze 
znajomych z klasy naszych chło-
paków z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Tak na dobrą spra-
wę, oni nawet nie wiedzieli, że 
tam będą Avram i rzeźbiarka Yael 
Artsi. Na początku myślałem, że 
głupio zrobiliśmy nie mówiąc im 
o tym, jednak okazało się to cie-
kawym doświadczeniem. Młodzi 
byli w Treblince bardzo wyciszeni. 

Pamiętam, jak wyszliśmy z obozu, 
zacząłem szukać Avrama, chcia-
łem mu coś powiedzieć. Szukam, 
pytam, nigdzie go nie ma. Nagle go 
widzę, siedzącego w środku grupy, 
na takim murku, i rozmawiającego 
z nimi.

→ Odważyli się zapytać o jego hi-
storię?

Krzysztof: Było parę pytań, ale 
później mówili mi, że to było dla 
nich trudne.
Łukasz: Sam Avram mówił: „Coś 
twoi młodzi boją się pytać”. Póź-
niej, po jakimś czasie przyzna-
li: „Kurcze, gdybyśmy teraz mieli 
możliwość, to byśmy pytali”.
Krzysztof: Dla mnie był jeszcze 
jeden ważny moment w Treblince. 
Staliśmy w naszej polskiej grupie. 
Jako pierwszy podszedł do nas 
Gad, ocalony tak jak Avram, oni 
są z jednego rocznika. W pewnym 
momencie zaczął płakać. Taka pa-

skudna cisza się po naszej stronie 
zrobiła. Spojrzałem kątem oka na 
oczy dzieciaków – oni nie wiedzie-
li, co się dzieje. Nie mogli zatrybić, 
o co chodzi. Tłumaczyliśmy potem, 
że jego cała rodzina zginęła w tym 
miejscu, podobnie jak rodzina 
Avrama, i że to było takie spotka-
nie dwóch osób podobnie doświad-
czonych. To jest bardo trudne, ale 
bardzo ważne przeżycie. To samo 
czułem, kiedy byłem sam z Avra-
mem, Yael i Naftalim w Treblince, 
dwa lata wcześniej. Wtedy dowie-
działem się wielu rzeczy i samo 
obcowanie z Avramem było dla 
mnie czymś wspaniałym. Tego 
nie da się nazwać, to jest po pro-
stu piękne. Na tej wycieczce było 
też sporo takich ważnych sytuacji. 
Jedna dziewczyna, wysiadając z au-
tobusu, powiedziała „Shalom”.

→ Na plac podczas odsłonięcia 
rzeźby przyszło około tysiąc 
pięćset osób…

Krzysztof: Mogło przyjść więcej, 
ale generalnie narzekać nie moż-
na. Byłem wtedy świadkiem wielu 
ciekawych rozmów. Słyszałem, jak 
rozmawiały ze sobą dwie panie: 

„To już dawno się powinno stać. Już 
dawno powinno być normalnie”. 
To mi się bardzo spodobało. 

→ To była bardzo oficjalna uro-
czystość. Przemawiali burmistrz, 
biskup, goście. A Wasi chłopcy 
pełnili wartę przy pomniku. Ja-
koś mi Was w tej uroczystości 
zabrakło.

Krzysztof: My w zasadzie nie 
chcieliśmy odgrywać jakiejś sta-
nowczej roli w tym wszystkim. 
Nie jestem zwolennikiem tego, 
żeby się usilnie pokazywać. Trzeba 
robić swoje. Ci ludzie, którzy chcą 
zobaczyć naszę pracę, to i tak  ją 
zobaczą. Ci, którzy nie chcą, i tak 
nie zobaczą, choćby nie wiem, co 
się robiło. Dlatego uważam, że na-
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sza rola w tym była bardzo dobra. 
Ja nie chciałem, żeby to było coś 
jednorazowego, jakaś wielka akcja, 
tylko praca z ludźmi, u podstaw, 
po cichu.

→ A jak reagowali mieszkańcy?

Łukasz: Ludzie komentowali na 
portalu już sam pomysł postawie-
nia pomnika. Postów jest ponad 
tysiąc, jest też kilku zagorzałych 
przeciwników. Nie zabrakło 
krwiopijczych komentarzy… Jak 
już skończyli wymieniać się infor-
macjami na temat Żydów i anty-
semityzmu, to tylko się wyzywają. 
Ale widzę, że negatywna atmosfe-
ra powoli zanika.
Krzysztof: Takich komentarzy 
było faktycznie sporo. Ale jedno-
cześnieminęło już kilka miesięcy, 
a rzeźba nie została zamalowana 
ani zniszczona, osobiście byłem 
świadkiem tylko jednej dziwnej 
sytuacji, kiedy jakieś małe dzie-

ciaki sobie po niej skakały.
Łukasz: Ja tylko słyszałem, że na 
koncercie przyszło paru „nieprzy-
jaznych typów” i pluło na nią.
Krzysztof: I niech sobie plują.

→ Jesteście strażakami, pełnicie 
więc ważną funkcję, to jest pro-
fesja społecznego zaufania. Czy 
to Wam pomogło w pracy nad 
projektem?

Krzysztof: Nie zastanawialiśmy 
się nad tym, dla nas to wszystko 
jest naturalne. Nie robimy tego dla 
pieniędzy. Nie słyszałem od ludzi, 
którzy dobrze wyrażają się o in-
nych naszych działaniach, żeby 
byli przeciwni temu projektowi. 
Ale ja też nie przywiązuję wielkiej 
wagi do tego, co ludzie mówią. Ro-
bimy po prostu swoje, ludzie nam 
w tym nie przeszkadzają. My się 
z tym dobrze czujemy.

→ Po co robicie to „swoje”?

Krzysztof: Nie chcę mówić, że Mię-
dzyrzec jest miastem zamkniętym. 
On poniekąd jest otwarty. Jednak 
wiadomo – młodzież wyjeżdża do 
większych miast, na studia lub do 
pracy. Zostają tu starsi ludzie albo 
najmłodsi. Chcemy, żeby ci, któ-
rzy tu jednak zostaną albo którzy 
wrócą, mieli pewien zasób nor-
malności i wiedzy. Świat jest dzi-
siaj tak otwarty, że jeśli młodzież 
pozostanie zamknięta, to zrobi 
sobie krzywdę. Jak wyjadą od nas 
i będą trochę bardziej tolerancyjni, 
będą wiedzieli, że są różne grupy, 
nacje, tradycje – będzie im lepiej. 
O to nam chodzi, żeby przygoto-
wywać młodych ludzi do troszecz-
kę innego, lepszego postrzegania 
świata.

→ Macie dalsze plany?

Krzysztof: Dalej robić i skończyć 
to, co zaczęliśmy. Chcemy spróbo-
wać zaprezentować w Izraelu wy-

stawę zbierającą wszystkie nasze 
znaleziska. Tę wystawę można by 
pokazać wszystkim tym, którzy 
nie mogli przyjechać do Między-
rzeca. Myślimy o przygotowaniu 
w mieście szlaku żydowskiego. 
I jeszcze chcielibyśmy, żeby Mo-
dlitwa była takim „produktem” 
międzyrzeckim. Wokół pomnika – 
a właściwie wokół rzeźby, nie lubię 
słowa „pomnik” – można by opo-
wiedzieć historię międzyrzeckich 
Żydów. Chcielibyśmy też, żeby 
na naszym portalu historycznym 
były minimum trzy języki.

→ Zaprzyjaźniliście się chyba 
z Avramem. Ujęło mnie to, że 
mówicie sobie po imieniu. Wy-
bieracie się do Izraela, żeby go 
odwiedzić? 

Krzysztof: Nie zapomnę e-maila, 
w którym właściwie przeszliśmy 
na „ty”. Napisał: „Uważam, że już 
jest czas, aby porozmawiać jak 

Portrety. międzyrzec podlaski
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prawdziwi przyjaciele”. To mi się 
bardzo spodobało. Fajnie się dzia-
łało w ramach tego projektu, nie 
wszystko zrobiliśmy, ale to właśnie 
takie elementy ludzkie są dla mnie 
najważniejsze. A jak zrobimy wy-
stawę, to pojedziemy do Izraela.
Łukasz: Pewnie, że zrobimy – co to 
dla nas, zrobić wystawę!
Krzysztof: Z pustymi łapami je-
chać nie wypada. 
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jacek Żakowski
publicysta
Historia to bagaż. Można go nosić w głowie. Lub zgubić. Jeśli się go 
nosi – może pomagać lub ciążyć. Gdy ciąży – można go odrzucić albo 
staranniej chwycić. Gdy się go zgubi – można go bezpowrotnie stracić. 
Ale ten bagaż żyje. Gdy się go wyrzuci, może się zachować jak pies. 
Może za nami iść krok w krok. Jak na nią gwizdniemy – zamerda i da 
łapę. Jak nie, dopadnie nas sama.
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Była w Radomiu szkoła – żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne Towa-
rzystwa Przyjaciół Wiedzy przy ulicy Kilińskiego 13. Jest w Radomiu 
szkoła – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego. Ulica 
ta sama, parę numerów dalej. Dwoje nauczycieli liceum, Zbigniew Wie-
czorek i Iwona Grześkiewicz, zaprosiło swoich uczniów do poznania 
historii tej sąsiedniej, nieistniejącej już szkoły. Od 2005 roku nazwisko 
po nazwisku odtwarzają tożsamość nauczycieli i uczniów żydowskiego 
gimnazjum. Kiedy przystępują do programu DLA TOLERANCJI, ta li-
sta obecności już żyje, do nazwisk dodawane są krótkie noty i fotografie. 
Odbył się już także uroczysty apel na podwórzu szkoły żydowskiej w 90. 
rocznicę jej powstania. Były władze Radomia, sztandary radomskich 
szkół. Radomskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało sesję naukową 
o przedwojennej żydowskiej społeczności miasta. Mają miejsce pokazy 
wielkoformatowego obrazu Grzegorza Kwietnia Szalom.

W „Laboratorium Kilińskiego” bierze udział grono nauczycieli i uczniów 
z klas humanistycznych VI LO. Na projekt składa się kilka bloków. 
Pierwszy: „Jestem – odbudowa świadomości istnienia społeczności ży-
dowskiej w Radomiu” skierowany jest do obecnych mieszkańców bu-
dynku dawnej szkoły i szerzej, do całej społeczności radomian. Tak 
jak na lekcji uczniowie krótkim „Jestem!” zaznaczają swoją obecność, 
tak podkreślana jest obecność dawnych mieszkańców miasta. Zbierane 
są relacje i wspomnienia o szkole, przybywa nazwisk na gimnazjalnej 
liście obecności – nieobecności. W ramach „Historii mojej ulicy” trwają 
poszukiwania w archiwach. W plenerze malarsko-fotograficznym biorą 
też udział uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych – łącznie około 150 

radomskie towarzystwo naukowe
projekt: „Laboratorium Kilińskiego”

radom
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młodych ludzi poznaje jedną ulicę, jedną szkołę. Swoich radomskich 
rówieśników odwiedza młodzież z Izraela. Zbigniew Wieczorek i Iwona 
Grześkiewicz jadą tam zbierać świadectwa od żyjących jeszcze uczniów 
Gimnazjum. Rozmawiają z nimi o ich szkole, o ich Radomiu. 

18 kwietnia 2008 ulicami Radomia idzie Marsz Pamięci. Uczniowie prze-
chodzą symboliczną drogę od żydowskiego Gimnazjum na Kilińskiego 
do centrum dawnego getta i dalej do Resursy Obywatelskiej.

Otwarta zostaje wystawa dokumentów „Getto w Radomiu”. Jest też po-
dróż w czasie. Najprawdziwsza. To projekcja 40-minutowego przedwo-
jennego filmu pokazującego ówczesną żydowską społeczność Radomia 

– tłumy na ulicach, przed synagogą, domem sierot, szpitalem. W centrum 
miasta zawieszone zostają banery informujące o wystawie, z notą o licz-
bie radomskich Żydów sprzed wojny, w jej trakcie i po 1945 roku. Cały 
czas żyje strona www.gimnazjum.website.pl. Jeśli zliczyć uczestników 
happeningów, wystaw, projekcji, przechodniów zatrzymujących wzrok 
na banerach, gości odwiedzających stronę internetową, uzbiera się kil-
kanaście tysięcy. Odczytujących w myślach: „Ajfer Jakub. Baum Szewka. 
Bergajzen Leon…”. 
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Zbigniew Wieczorek
jest nauczycielem języka polskiego 
i wiedzy o kulturze w VI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Ko-
chanowskiego w Radomiu. Czło-
nek Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego. Próbuje odbudować 
świadomość wielokulturowego 
Radomia i utrwalać pamięć o jego 
dawnych mieszkańcach. W 2009 
roku jeden z sześciu nauczycieli 
wyróżnionych przez kapitułę Na-
grody im. Ireny Sendlerowej „Za 
naprawianie świata".

→ Jak doszło do tego, że zająłeś 
się wielokulturową historią Ra-
domia?

Od dawna o tym myślałem. Jestem 
nauczycielem, ale w szkole czułem 
przez długi czas, że jestem sam. Co 
mogłem robić sam? Wydawało mi 
się, że jedynie jeździć z dziećmi śla-
dami różnych kultur, organizować 
obozy, wycieczki tematyczne, i tyle. 
Sytuacja uległa zmianie, kiedy kil-
ka lat temu w szkole pojawiła się 
historyczka Iwona Grześkiewicz, 
którą również fascynują sprawy 
wielokulturowości. Z jej wiedzą 
i przygotowaniem można było się 
ważyć na podjęcie próby badania 
źródeł historycznych. Współpraca 
z nią dodała mi pewności siebie 
i odwagi potrzebnej do podjęcia 
nowego wyzwania. Pamiętam jak 
dziś, kiedy szliśmy ulicą Kiliń-
skiego i powiedziałem: „A może 
wskrzesilibyśmy pamięć o Gim-
nazjum Towarzystwa Przyjaciół 

Wiedzy? W świadomości ludzi ono 
nie funkcjonuje”. Pewne obszary 
historii miasta zostały celowo za-
pomniane. Sprawiły to całe lata 
polityki PRL-u, a później, oprócz 
niektórych środowisk, związanych 
na przykład z „Gazetą Wyborczą”, 
nikomu nie zależało na rozdra-
pywaniu ran. Cała społeczność 
żydowska, jedna trzecia miesz-
kańców Radomia, była przemil-
czana. Więc kiedy powiedziałem, 
że moglibyśmy wskrzesić Gimna-
zjum, poczuliśmy, że wyruszamy 
w podróż w nieznane.

→ Po Gimnazjum pozostał bu-
dynek, jest pamiątkowa tablica. 
Gdzie szukaliście dalszych tro-
pów? 

Należy zacząć od pytania: czy ktoś 
w ogóle jeszcze pamięta? Okazało 
się, że w Polsce nie ma nikogo, kto 
uczęszczał do Gimnazjum, nikogo, 
spośród tych kilkudziesięciu osób 

które przeżyły Zagładę. Jeśli są, to 
rozsiani gdzieś po całym świecie. 
Mieliśmy jednak kontakt z Kry-
styną Borkiewicz, która należy do 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko–
Izraelskiej w Radomiu. Ona znała 
Chaima Kinclera, przewodniczące-
go Beit Radom, ziomkostwa rado-
mian w Izraelu. Po nitce do kłębka, 
dostaliśmy adresy uczniów, którzy 
przeżyli wojnę i tam mieszkają.

→ Zabrałeś się za pisanie listów... 

Listy trafiły na dobry grunt, bo lu-
dzie, którzy dostali od nas zapro-
szenie do współpracy przy rekon-
strukcji historii Gimnazjum, byli 
bardzo związani z tym miejscem. 
Pierwszy odezwał się Jakub Zy-
skind. Pamiętam, jak wybraliśmy 
się na spotkanie z nim, bo dostali-
śmy wiadomość, że będzie w War-
szawie. Mieliśmy ze sobą dyktafon. 
Sądziliśmy, że jesteśmy świetnie 
przygotowani. Oczywiście, najcie-

lista
(nie)obecn ości
ze zbigniewem Wieczorkiem rozmawia paulina capała.
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kawsze opowieści wydarzyły się 
już po całym nagrywaniu... To, co 
udało się zarejestrować, spisaliśmy. 
To były pierwsze tropy. 

→ Praca detektywistyczna?

Trochę za dużo powiedziane. Trze-
ba było zacząć gromadzić fakty. 
Sprowokować ludzi do podzielenia 
się swoją wiedzą i wspomnieniami. 
Zyskind był pierwszym źródłem 
informacji. Drugim – Leonia Sin-
ger z domu Frenkiel, niezwykła po-
stać. Już w czasach szkolnych była 
bardzo silną osobowością, teraz 
ma 89 lat i fenomenalną pamięć. 
Pisujemy do siebie e-maile. Na 
samym początku w grę wchodziła 
tylko poczta tradycyjna, wymiana 
listów trwała bardzo długo. Ale 
później Lola nauczyła się posługi-
wania komputerem. Szybko pojęła, 
co w tej maszynie jest ciekawego 
i z pomocą wnuków i prawnuków 
wysyła do mnie e-maile. To bardzo 

przyśpiesza przepływ informacji 
pomiędzy Radomiem a Jerozoli-
mą. 

→ Lola i Jakub chcieli wracać pa-
mięcią do czasów Gimnazjum?

Nie jest to wcale takie oczywiste. 
Widziałem pewnego rodzaju za-
skoczenie: dlaczego po tylu latach 
ktoś się tym interesuje? Słyszałem 
niedowierzanie w ich głosie i wy-
czekiwanie, co z tego wyniknie. 
Lola napisała do mnie w 2007 roku: 

„Drogi Panie Zbyszku – a nawet 
»Zbysiu« mówiło się, prawda? Nie 
ma końca wzruszeniom, i te de-
mony przeszłości, i ten komputer, 
który piątek-świątek doprowadza 
mnie do szału. Trudno opisać, jak 
to wskrzeszenie Gimnazjum po-
działało na mnie i moje życie co-
dzienne...” Później powiedziała mi, 
że Polska nie była jej już do nicze-
go potrzebna i nie myślała więcej 
zajmować się tymi sprawami. Za-

mknęła to w sobie. 

→ Czy los któregoś z uczniów za-
padł Ci szczególnie w pamięć? 
Jest szczególnie bliski?

Przepisałem teraz wspomnienia 
Jakuba Zyskinda, ponad sto stron 
rękopisu. Mała książeczka, którą 
trzeba opublikować. Świadectwo 
losów tego jednego człowieka. 
Jego historia jest mi bliska, w jakiś 
sposób ważna. Na liście obecności 
Gimnazjum najgorsze są te naj-
krótsze noty, noty ludzi, o których 
wiemy tylko tyle, że nie przeżyli 
wojny. Nie wiemy, co się działo, jak 
to było. Porównanie tego, co czło-
wiek sam może opowiedzieć o so-
bie, i tych paru linijek, paru słów, 
to jest rozpacz. O każdym życiu 
można opowiedzieć całą historię. 
A tu mamy tylko kilka słów…

→ To ludzie, o których istnieniu 
dziś mógłby nikt nie wiedzieć. To 

ważne, że znajdujemy w sobie po-
trzebę tęsknoty za nimi. Prawdzi-
wa śmierć jest wtedy, kiedy nikt 
nie pamięta…

Czasami nawet parę zdań to już 
dużo, wtedy już trzeba pamię-
tać. Proszono mnie o komentarz, 
gdy zostałem wyróżniony przez 
kapitułę Nagrody im. Ireny Sen-
dlerowej. Właściwie wszystko, co 
mogłem powiedzieć, sprowadza 
się do tego, co zrobiła ona. Do tego 
przechowywania w słoikach da-
nych na temat żydowskich dzieci. 
Parę słów: imię, nazwisko, data. 
Nic więcej, a przecież ta lista jest 
czymś zupełnie niezwykłym. Co 
by to było, gdyby się nie zachowa-
ła? Sendlerowa dała symbolicznie 
pewien przekaz, co trzeba robić – 
ocalić od zapomnienia. Może to, 
co robimy z Gimnazjum, jest ta-
kim przechowywaniem pamięci? 
Strona internetowa to w dużej mie-
rze archiwum naszej pracy. Mrów-
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czego zbierania danych, z różnych 
rozmów, źródeł, dokumentów, 
fotografii. Składamy to wszystko. 
Robimy, co tylko możemy. 

→ Kiedy już udało się odtworzyć 
listę uczniów i nauczycieli, zrobi-
liście apel. Zaangażowałeś swoją 
klasę do odegrania roli tamtych 
uczniów. Co chciałeś w ten spo-
sób osiągnąć?

Coś bardzo ważnego. Nawet so-
bie nie wyobrażamy, jak istotne 
jest takie emocjonalne zetknięcie 
z tragedią. Staram się działać na 
emocje, nic nie przemawia tak sil-
nie do ludzi. Muszą osobiście coś 
przeżyć. 

→ Sprawdzaliście listę obecności 
uczniów Gimnazjum.

Absolutna większość została zgła-
dzona w czasie wojny - to daje 
do myślenia. Na apelu niektórzy 

z uczniów mogli powiedzieć do-
słownie dwa zdania: „Była absol-
wentką Gimnazjum Towarzystwa 
Przyjaciół Wiedzy. Zginęła w cza-
sie wojny”. I tyle. Moi uczniowie 
uświadamiali sobie, że ten ktoś, 
z kim się utożsamili, wyrwany do 
odpowiedzi nie ma prawa powie-
dzieć „Jestem!”. 

→ Jakie znaczenie dla tego, co ro-
bisz miał fakt, że Twoim zaple-
czem jest szkoła?

To jest podstawa. Szkoła jest miej-
scem, w którym powinien odbywać 
się intensywny proces kształtowa-
nia świadomości młodych ludzi. 
Mówię tu o pracy wychowawczej, 
ale o takiej pracy wychowawczej, 
która przygotowuje do życia w spo-
łeczeństwie wielokulturowym. 

→ Wielokulturowym znaczy peł-
niejszym?

Pisząc różne teksty, mówiłem o ta-
kiej jednowymiarowości społe-
czeństwa polskiego. Monokultura 
jest wyjątkowo niezdrowa. Bardzo 
łatwo rodzą się w niej wszelkiego 
rodzaju uprzedzenia i stereotypy. 
Postawy młodych ludzi kształtują 
się przede wszystkim w domach, 
które są pochodną monokulturo-
wego dyskursu, utrwalanego za-
równo przez Kościół, jak i przez 
państwo. W ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu lat mieliśmy w tym 
względzie jednorodną politykę, 
katastrofalną w skutkach. To się 
na nas odbija. Dziś rzadko zdarza 
się jawna agresja, czy jawna anty-
semicka postawa. Jesteśmy bar-
dziej poprawni. Ukrywamy nasze 
uprzedzenia.

→ Udajemy, że problem nas nie 
dotyczy? Nie ma Żydów w Polsce, 
nie ma tematu?

Temat jest. Cały czas.

→ Jaka była Twoja osobista moty-
wacja, żeby się nim zająć?

Trzeba wrócić do mojej młodzień-
czej fascynacji Bruno Schulzem, 
którą zapewne przeżywa każdy po-
lonista. Po zetknięciu z taką litera-
turą człowiek sobie nagle uświada-
miał, że nie zna swojego kraju. Nie 
ma o nim zielonego pojęcia. Przez 
kilkanaście lat kształcenia w szkole 
nikt absolutnie tego nie mówił. By-
łem wobec tych obszarów kultury 
żydowskiej bezradny. Na studiach 
zdarzyło mi się mieć zajęcia z pro-
fesorem Sandauerem, który znał 
Schulza. To był niemalże jeden, je-
dyny znany mi Żyd, mógł jeszcze 
przekazać coś cennego nam – nie-
znającym tej kultury. 

→ Schulz opisuje świat magiczny, 
ale też prawdziwy. W jego pro-
zie zachowało się wspomnienie, 
a może wyobrażenie wielokultu-
rowej, polskiej prowincji.
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Widzę w tym wielkie zwycięstwo. 
Świat schulzowski jest świadec-
twem, jak nieprawdopodobna 
była nasza kultura. Leśmian, Tu-
wim i inni stworzyli niezwykły 
świat literatury polskiej. My, spo-
łeczeństwo polskie, ciągle mamy 
wobec nich dług. Żyjemy, korzy-
stamy z dorobku tamtej kultury. 
Przyjmujemy ją bez wdzięczności. 
W Radomiu kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi po prostu żyło, prowadziło 
swoje domy, szkoły, instytucje, za-
kłady pracy. To jest kawał historii 
naszego miasta. 

→ W 2008 roku pojechałeś do 
Izraela, żeby spotkać kolejnych 
świadków historii Gimnazjum. 

Tam po raz pierwszy poczułem 
ten klimat opisany przez Schulza. 
Widać to szczególnie w małych 
miasteczkach, gdzie spotyka się do 
dzisiaj budynki mieszkalno–han-
dlowe zwrócone w stronę ulicy, 

otwarte na nią. Do mieszkania 
wchodzi się bezpośrednio z ulicy, 
tam z pewnością był sklep czy pra-
cownia krawiecka. Rzeczywistość, 
którą sobie wyobrażałem, nagle 
okazała się żywa. Teraz widzę 
wyraźniej, czego w Polsce nie ma, 
czego zabrakło. W Izraelu pytali-
śmy naszych rozmówców o to, co 
pamiętają. Dużo pamiętali. Kil-
koro z nich przeżyło w Radomiu 
całe getto, umieli odtworzyć wiele 
faktów. Po powrocie chcieliśmy 
zrobić o tym wystawę.

→ Zrobiliście też symboliczny 
przemarsz trasą do getta.

Postanowiłem przejść z uczniami 
spod szkoły do getta, pod pomnik 
w miejscu dawnej synagogi. Zor-
ganizowaliśmy Marsz Pamięci. 
Symbolicznie przeprowadziliśmy 
się do getta, wzięliśmy walizki, cią-
gnęliśmy wózek pełen rzeczy. Po-
szło z nami kilkaset osób. Władz 

Radomia nie było. Kto chciał, po-
szedł. Pod pomnikiem młodziut-
ka Ewa Zapalska dała mały recital, 
a później przeszliśmy do Resursy 
Obywatelskiej (Miejski Dom Kul-
tury), gdzie te walizki stały się 
elementem wystawy. Tłem dźwię-
kowym wystawy były nagrania, 
które przywieźliśmy z Izraela. Na 
otwarciu pokazaliśmy także archi-
walny film o Żydach w Radomiu.

→ Film robi niesamowite wraże-
nie. Widzisz twarze ludzi, o któ-
rych wiesz, że zginęli. Patrzą uf-
nie w stronę kamery. Uśmiechają 
się. Machają do nas.

Film był rzeczywiście szokiem. 
Ludzie w Radomiu oglądali go po 
raz pierwszy. Uwieczniono tłumy 

– to są konkretni ludzie, twarze, 
dzieci. Niemalże wszyscy zostali 
zgładzeni. Oglądając ten doku-
ment, człowiek uzmysławia sobie 
ogrom tego, co się stało. Co inne-

go, gdy mówisz o abstrakcyjnych 
tysiącach ludzi, a co innego, kiedy 
widzisz ich machających do ciebie, 
jak z drugiego brzegu. Ruchomy 
obraz działa nieprawdopodobnie. 
To był dzień pełen silnych emocji. 
Wiele rzeczy się na te emocje zło-
żyło – film, marsz, walizki...

→ Na czym polegał Wasz happe-
ning pod pomnikiem w następ-
nym roku?

W miejscu, gdzie stała rozebrana 
po wojnie synagoga, stoi teraz za-
niedbany pomniczek poświęcony 
radomskim Żydom. Dla okolicz-
nej dzieciarni to teren zabaw. Oko-
lica pełna jest zakładów pogrzebo-
wych – to coś koszmarnego. Całe 
to miejsce jest pozbawione sacrum. 
Pomyślałem, że trzeba zrobić coś, 
co będzie pewnym sakralizowa-
niem tego miejsca. Wziąłem moje 
dzieci ze szkoły, na placu przed po-
mnikiem wysypały piaskiem dużą 
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literę alef. Znak, alef, litera święta, 
jak cały hebrajski alfabet, oznacza 
nieskończoność i obecność Boga, 
ale nie tylko – bo także szkołę. 
W trakcie akcji jedna z uczennic 
zagrała na klarnecie. Wszystko 
działo się w asyście osób biorą-
cych udział w wycieczce śladami 
żydowskimi. Dzieciaki przejęte 
bardzo. To był dla nich publiczny 
występ, musiały się skupić, posta-
rać. Zaskakujące, że ten znak do-
syć długo się tam zachował. Ko-
leżanka, która mieszka niedaleko, 
mówiła, że działo się coś dziwnego. 
Wszyscy go omijali, miejsce oka-
zało się zaczarowane. Myślę, że 
coś w tym jest. Nasze działania 
są jak ten wysypany piaskiem 
alef. Wszystko, co robimy, jest 
ulotne jak piasek, ale pozostawia 
w oczach ludzi jakiś obraz. Może 
ten piasek, który wpadnie komuś 
do oka, jednak będzie pamiętany 
trochę dłużej. Może jest sens sy-
pania tego piasku, pozostawiania 

śladu. Co by to było, gdybyśmy 
tego nie robili? Wszystkie nasze 
działania mają właśnie taki sens: 
nie pozwalają zapomnieć. Ciągle 
przypominają o tym, co ważne. 
Sypanie pisaku – to dość bezna-
dziejna praca.

→ Donkiszoteria?

Czasami walę głową w mur. Chyba 
tak to jest. 

→ Suma rzeczy, które się wyda-
rzyły podczas realizacji projektu, 
promieniuje dalej. Jest zauważa-
na nie tylko w Radomiu. To jed-
nak daje trochę nadziei?

Daje nadzieję. Pamiętam, że roz-
mawiałem z prof. Tokarską-Ba-
kir podczas naszych warsztatów 
w Warszawie. Przekomarzaliśmy 
się. W niej jest najwyraźniej duży 
pesymizm w stosunku do ludzi 
i do możliwości zmian. Ja jednak 

uważam, że można wiele osiągnąć, 
tylko trzeba stosunkowo wcześnie 
i konsekwentnie zacząć.

→ Czyli warto pracować z młody-
mi?

Trzeba. Patrzę na to, co robi 
w Opolu Beata Maliszkiewicz, 
która w 2009 roku dostała Nagro-
dę im. Ireny Sendlerowej – na jej 
konsekwentne działanie w stosun-
ku do dzieci, od szkoły podstawo-
wej. Tam trzeba zaczynać, jak naj-
wcześniej. Z wielkim podziwem 
obserwuję jej pracę. To się w koń-
cu przekłada na pozytywny efekt. 
Pesymizm prof. Tokarskiej-Bakir 
może jest uzasadniony, ale ja wolę 
być optymistą.

→ Optymizm pozwala robić to, 
co robisz?

Ten optymizm można interpreto-
wać jako głupotę. Niektórzy puka-

ją się w głowę na mój widok. Wolę 
być głupim optymistą, niż nie 
robić nic. Trzeba pokazać dziecia-
kom jakąś postawę. Jak to pokazać 
teoretycznie? Mówić o tym? Trze-
ba być, działać. Ważna jest nasza 
postawa i nasze zaangażowanie. 
Szczerość. Dlatego te dzieci ciągle 
ze mną są. Zmieniają się, w szkole 
człowiek szybko się zmienia. Ale 
są. Czują podobnie. Przeżywają to, 
w czym uczestniczą, a jeśli przeży-
wają, to może kiedyś przemyślą?

Portrety. radom
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Konstanty gebert
publicysta

„Yidn! Szribt un ferszrajbt!” wzywał sędziwy historyk Szymon Dubnow 
w ostatnich dniach przed swą śmiercią w getcie ryskim zimą 1941 roku. 

„żydzi! Piszcie i zapisujcie!” Zapisali. Od ogromnego podziemnego archi-
wum warszawskiego getta, zgromadzonego pod kierownictwem Emanu-
ela Ringelbluma, po pojedyncze dzienniki, zapiski, karteczki – z Zagłady 
przetrwała zdumiewająca liczba dokumentów, pisanych przez naocznych 
świadków, a przecież materiałów tych musiało być znacznie więcej. Więk-
szość spłonęła zapewne razem z domami, ulicami, narodem, lub zgniła 
w podziemnych schowkach, jeśli ci, którzy je sporządzili, nie przeżyli, 
by je odzyskać. żadne właściwie wydarzenie w historii nie zostało tak 
wszechstronnie opisane, na bieżąco, przez jego uczestników. Wezwanie 
Dubnowa nie było konieczne.

Ten obowiązek zapisu jest prostą kontynuacją właściwego dla judaizmu 
religijnego obowiązku pamięci. Czasownik „zachor” występuje w Torze 
aż 189 razy, a jego podmiotem jest albo Izrael, albo Bóg. Bóg „pamiętał” 
Noego (Rodz. 8:1), Sarę (Rodz. 21:1), Rachelę (Rodz. 30:22), przymie-
rze z Abrahamem (Wj. 2:24) – i pamięć ta obracała się w opiekę Bożej 
opatrzności. Już samo to użycie słowa „zachor” wskazuje, że nie chodzi 
tu o bierny proces pamiętania, czy wręcz przypominania sobie czegoś: 
Bóg wszak nie zapomina. Zresztą Tora używa czasem tego słowa razem 
ze zwrotem „al tiszkah” (nie zapomnij). Mamy „pamiętać i nie zapominać” 
o tym, jak buntowaliśmy się przeciwko Bogu podczas wyjścia z Egiptu 
(Pwt. 9:7). Najwyraźniej w „zachor” chodzi o coś więcej, niż tylko to, aby
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nie zapominać. To aktywny proces, wysiłek myśli i woli. Bardziej właści-
we byłoby więc tłumaczenie: „miejcie w pamięci stale” czy „rozpamiętuj-
cie”. Bóg judaizmu jest znacznie bardziej Bogiem historii niż kosmologii.
Potop i zburzenie Babelu; przymierze z Abrahamem i zagłada Sodomy; 
wyjście z Egiptu i nadanie Tory na Synaju – Biblia jest zapisem historii. 
Świętej, a zarazem zaświadczonej. 

Doświadczenie Zagłady na nowo zdefiniowało zasadę „zachor”. Zapo-
mnienie, czy choćby zaniedbanie pamięci, dałoby – w słowach żydow-
skiego teologa Emila Fackenheima – pośmiertne zwycięstwo Hitlerowi. 
Tego nam czynić nie wolno. Co więcej, mordowano wszak całe spo-
łeczności. Co więcej, kompletność Zagłady sprawiła, że zabici zostali 
wszyscy, którzy pomordowanych mogli pamiętać. Jedynie aktywna pra-
ca naszej pamięci stoi między zachowaniem wspomnienia o nich a ska-
zaniem ich na wieczysty niebyt, jakby nie tylko zostali zabici, ale wręcz 
nigdy nie istnieli. Zaś w świecie, w którym nie tylko negowanie Zagłady, 
ale i nowe ludobójstwa, od Bośni po Ruandę, i zakłamywanie ich historii, 
stały się nieusuwalnym elementem naszej codzienności, wezwanie do 

„zachor” niczego nie straciło na swej moralnej nagłości.
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Stowarzyszenie Homo Faber skupia grupę animatorów podejmujących 
obywatelskie działania na rzecz praw człowieka, samorządności, prze-
łamywania uprzedzeń, edukacji międzykulturowej i pracy z historią 

– zarówno tą przedwojenną, jak i najnowszą. Pracują w Lublinie i w wielu 
miejscowościach na Lubelszczyźnie.

W 2006 roku, jeszcze jako Akademia Obywatelska działająca przy 
Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyruszają w podróż „Śladami 
Singera”. Odwiedzają miejsca opisane przez tego najmniej znanego Po-
lakom noblistę z Polski. Po drodze, wśród wielu zebranych wspomnień, 
słyszą opowieść o kinie objazdowym, przemierzającym kiedyś mia-
steczka Lubelszczyzny. Po powrocie, już jako Homo Faber, postanawiają 
kontynuować pracę z młodzieżą z Ulanowa – jednej z odwiedzanych 
miejscowości. Regularnie spotykają się z nią na warsztatach, wspól-
nie czytają opowiadania Singera, poznają historię miasteczka. Powstaje 
scenariusz według opowiadania Lemel i Cypa – historii dwojga głup-
ców, którzy dzięki podszeptom sprytnego swata pobrali się, poznali 
i pokochali, właśnie w tej kolejności. W role wcielają się uczniowie ula-
nowskiego gimnazjum i członkowie Homo Faber. Film rusza w podróż, 
kino objazdowe odwiedza domy kultury, szkoły i jedną zaprzyjaźnioną 
stodołę. 

Na „Przechadzkę po Brzeźnie” Homo Faber wyrusza w październiku 
2008 roku. Zaprosiło do niej uczniów Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnie. Projekt 
wspierają nauczycielki: Renata Górska i Anna Jabłońska. Animatorzy 

Stowarzyszenie homo faber, lublin
projekty: „Lemel i Cypa”, Ulanów;
„Przechadzka po Brzeźnie”, Brzeźno

ulanów
Brzeźno
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ponownie sięgają po film, jako jedno ze skuteczniejszych narzędzi pracy 
z młodymi ludźmi. Odbywają się warsztaty pracy z kamerą, warsztaty 
historyczne, muzyczne i teatralno-aktorskie. W kwietniu przez trzy dni 
trwają zdjęcia do filmu, reżyseruje Andrzej Rusin z Kinoteatru Projekt 
w Centrum Kultury w Lublinie, w pracy bierze udział 32 dzieci i troje 
dorosłych. Film łączy w sobie elementy fabuły i dokumentu: do Brzeź-
na trafia dziewczyna, którą po ulicach swojego miasteczka oprowadza 
grupa dzieci. Większość dzisiejszych mieszkańców Brzeźna to ludzie 
napływowi, zaledwie kilkanaście rodzin może pamiętać przedwojenne 
czasy. Żyjący tu dawniej Ukraińcy mieszkają dziś w okolicach Olsztyna 
i na Ukrainie. „Przechadzka po Brzeźnie” realizatorom i widzom filmu 
(pokazy odbyły się w Brzeźnie, ale także m.in. w Parczewie, Ulanowie, 
Dorohusku, Jeziorzanach) pozwoliła na nowo odkryć miejsca związane 
z historią miasteczka, z ich historią. 
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z anną dąbrowską i magdaleną Kawą rozmawiają
paulina capała i dorota Borodaj.

Żyd ma
moją twar z
Anna Dąbrowska
jest filolożką, ukończyła szkołę 
praw człowieka Helsińskiej Fun-
dacji Praw Człowieka i Instytutu 
Nauk Prawnych PAN. Redaktorka 
książek o projektach dotyczących 
Solidarności i stanu wojennego: 
wagon.lublin.pl – Dziennik Pokła-
dowy, 13.12 – Rówieśnicy. W 2008 
roku przygotowała książkę Świa-
tła w ciemności. Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata. Relacje, 
pracuje nad książką o pewnej ży-
dowskiej dziewczynie. 

Magdalena Kawa
ukończyła politologię oraz tury-
stykę i rekreację, pisze doktorat na 
temat przedstawiania Holokaustu 
w debacie publicznej. W Stowa-
rzyszeniu Homo Faber zajmuje 
się edukacją i animacją. Mieszka 
w Lublinie, pochodzi z Biłgoraja, 
uwielbia wyjeżdżać do Londynu. 

→ Zarówno w Ulanowie, jak 
i w Brzeźnie nakręciliście filmy. 
Skąd pomysł, by sięgnąć po to 
medium?

Anna: Rozmawiać o historii moż-
na na dziesiątki różnych sposobów. 
To, że wybraliśmy kręcenie filmu 
absolutnie nie jest przypadkowe. 
To był klucz, za pomocą którego 
próbowaliśmy od zupełnie innej 
strony zahaczyć o historię lokal-
ną. Posłużyliśmy się filmem jako 
narzędziem, ułatwiającym rozma-
wianie o trudnej historii.
Magda: Gdybyśmy powiedzieli 
w Ulanowie: „Chodźcie, nauczy-
my was, czym jest wielokultu-
rowość”, nie miałoby to takiej 
siły, jak kręcenie filmu. Każdy 
rozumie, co to znaczy wystąpić 
w filmie, a nie każdy wie, czym 
jest warsztat i edukacja wielokul-
turowa. To był haczyk: dzieciaki 
musiały przygotowywać się do 
kolejnych spotkań. W obu przy-

padkach – w Ulanowie i w Brzeź-
nie – musieli najpierw dużo się 
nauczyć. Powstały jednak zupeł-
nie różne filmy. Ważne, żeby nie 
przenosić bezmyślnie szablonu 
swoich działań z jednej miejsco-
wości do drugiej. 

→ Na stałe mieszkacie w Lublinie. 
Pojawialiście się w tych miejsco-
wościach podczas warsztatów 
i wracaliście do siebie. Skąd wie-
cie, że to jest dobra droga?

Anna: Nigdy nie ma takiej pew-
ności. Często dochodziliśmy do 
wniosku, że dużo więcej wyni-
kałoby z naszej pracy, gdybyśmy 
przeznaczyli na nią więcej niż 10 
miesięcy czy rok. Powody są oczy-
wiste – wówczas całe środowisko, 
nie tylko dzieci, ma możliwość 
przekonania się, że mamy dobre 
intencje, że nie chcemy ich do ni-
czego wykorzystać. 
Magda: Zawsze jest dylemat: wy-

jeżdżamy i co dalej? Myślę jednak, 
że warto być sprawcą takiego za-
mieszania. Tym bardziej, że nie 
zajmujemy się abstrakcyjnym 
tematem, ale mówimy o tym, co 
dotyczy konkretnego miasteczka 

– ich Ulanowa, ich Brzeźna. 

→ W Ulanowie i w Brzeźnie Wam 
się udało. Jednak w obu przypad-
kach zaczynaliście wcześniej pra-
cę w innych miejscach. 

Magda: Zanim trafiliśmy do 
Ulanowa, pracowaliśmy w innej 
miejscowości. Współpracowali-
śmy ze szkołą, która zaprosiła nas 
na warsztaty, ale z czasem czuli-
śmy coraz większy opór. W końcu 
musieliśmy spotykać się w Domu 
Kultury. Równolegle zadzwonił 
dyrektor Domu Kultury w Ula-
nowie. Dowiedział się, co robimy 
i zaprosił nas do swojej miejsco-
wości. Ania zaczęła jeździć tam 
co dwa tygodnie i początkowo 



202 → 203 →

Portrety. ulanów, Brzeźno

prowadziliśmy równolegle zajęcia 
w tych dwóch miejscach. W koń-
cu zdecydowaliśmy się na to, że 
skupiamy się wyłącznie na Ulano-
wie. Tam mieliśmy przestrzeń do 
działania i jasną sytuację.
Anna: W Ulanowie nie było tak 
traumatycznych historii, jakie 
znamy z innych miejscowości na 
Lubelszczyźnie, gdzie rozstrze-
liwano Żydów na oczach całego 
miasteczka. Żydzi z Ulanowa 
zostali wywiezieni. Mieszkańcy 
nie uczestniczyli bezpośrednio 
w procesie zagłady. Fakt, że nie 
było to miejsce obarczone taki-
mi wspomnieniami, miał bardzo 
duże znaczenie. 
Magda: Rok później, przy okazji 
innego projektu, trafiliśmy do 
miejscowości, w której również 
zaproponowano nam działania. 
Jednak z czasem okazało się, że 
nie jesteśmy w stanie współpra-
cować, mamy inną wizję tego, jak 
powinno się mówić o przeszłości. 

W tym samym czasie poznałyśmy 
nauczycielki z Brzeźna. Zaprosiły 
nas do siebie, zaczęliśmy praco-
wać z ich uczniami. To nie było 
miasteczko żydowskie, ale też ma 
swoją wielokulturową tradycję. 

→ Dlaczego tamte dwie próby się 
nie powiodły?

Magda: Za pierwszym razem nikt 
nam nie powiedział wprost: nie 
przyjeżdżajcie więcej. Zaczęły 
się za to coraz większe schody. 
W czasie naszych warsztatów, któ-
re umawialiśmy w porozumieniu 
z dyrekcją, okazywało się nagle, 
że dzieci mają na przykład obo-
wiązkowe zajęcia z tańca. Wal-
czyliśmy, ale w końcu doszliśmy 
do wniosku, że nie mamy już na 
to sił. Z kolei w drugim wypadku 
mieliśmy sojuszników, którzy byli 
naszymi łącznikami z dziećmi, 
z lokalną historią. Na początku 
szło nam bardzo dobrze. Kolej-

ne etapy pracy nad scenariuszem 
filmu pokazywały jednak, że nie 
jesteśmy w stanie znaleźć poro-
zumienia. Staraliśmy się szukać 
kompromisów, ale na pewne ar-
gumenty, na wybielanie Polaków 
w tej polsko–żydowskiej historii, 
nie chcieliśmy się zgodzić. 
Anna: To był dla mnie bardzo 
trudny czas. Siła złych emocji i to, 
jak od współpracy przeszliśmy do 
konfrontacji zabrało mi mnóstwo 
energii. Dzieci stanęły po stronie 
swoich opiekunów – to oczywiste. 
Dużo czasu zajęło mi przepraco-
wanie tego w sobie. 

→ W Ulanowie i w Brzeźnie zna-
leźliście silne wsparcie.

Anna: Za każdym razem punktem 
zaczepienia byli dla nas nauczy-
ciele. Od nich czerpaliśmy infor-
macje, chociażby o tym, z jakimi 
tematami należy szczególnie 
uważać. Pozycja animatora, który 

przyjeżdża z zewnątrz, jest znacz-
nie łatwiejsza. Wszystkie osoby, 
które z nami pracują i pochodzą 
z danej miejscowości, zostają 
w niej po naszym wyjeździe. To 
one mówią głośno o tym, czego 
nie chce się pamiętać, o czym się 
milczy. To one, nie my, zbierają 
owoce całego działania. Efektem 
końcowym nie jest to, że na naszą 
projekcję przyjdzie całe miastecz-
ko. Jest nim wszystko, co dalej się 
stanie z podaną przez nas infor-
macją, wiedzą, wizją przeszłości. 
To wszystko zgromadzą w sobie 
ludzie, którzy tam zostają. Trzeba 
nadal być dla nich wsparciem. 
Magda: W Polsce dzieci są uczo-
ne, że nauczyciel ma autorytet. 
Nie chodzi nam tutaj o przymus, 
nie prosimy nigdy nauczycieli, by 
sprawdzali listę. Próbujemy bu-
dować zaufanie. Kiedy uczniowie 
patrzą na naszą współpracę ze 
szkołą, łatwiej nawiązywać z nimi 
kontakt.
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→ Gdy jest się kimś z zewnątrz, 
stworzenie grupy wokół pro-
jektu może zabrać dużo czasu 
i energii.

Anna: Dzieci ufają nam coraz 
bardziej, kiedy widzą, że to, co im 
proponujemy, zmierza w dobrym 
kierunku. Wiedzą, że traktujemy 
ich poważnie, jak partnerów. To 
już ogromy sukces. Nawet, jeśli 
nic nie wyjdzie z projektu, który 
zaplanowaliśmy, sam fakt, że za-
częliśmy działać i rozmawiać na 
stopie partnerskiej, jest nie do 
przecenienia. Problem polega na 
tym, że dzieci strasznie trudno 
przekonać do tego, że coś mogą.

→ Z czego jeszcze może wynikać 
różnica w przyjmowaniu Was 
i Waszych propozycji w różnych 
miejscowościach?

Anna: Zupełnie inna jest sytu-
acja, kiedy opowiadasz tego bez-

piecznego Singera, jak w „Lemelu 
i Cypie”, niż wtedy, gdy sięgasz po 
prawdziwe historie i postaci zwią-
zane z danym miejscem. Mówisz 
wtedy o konkretnych osobach. 
One miały konkretne nazwiska, 
upodobania, wiemy, jak wyglą-
dały. To bardzo trudne. Wszyscy 
miejscowi wiedzą, jaka ta histo-
ria była, ale istnieje jakaś blokada. 
Dzieje się tak wówczas, gdy choć 
jedna osoba z tej społeczności 
zachowała się nie tak, jak powin-
na – nie jak „dobry chrześcijanin” 
czy „dobry obywatel”. Trudno się 
zresztą dziwić, że takie opowieści 
chce się zatrzymać dla siebie. 
Magda: Po trudnych doświad-
czeniach wiedzieliśmy już, na co 
uważać. W Brzeźnie staraliśmy 
się nikogo nie urazić tym, w jaki 
sposób opowiadamy o polsko– 

–ukraińskiej historii miejscowo-
ści. Oczywiście, nie wszystkiego 
da się uniknąć, nie na wszystkie 
kompromisy pójść. Byliśmy jed-

nak ostrożni, również tamtejsze 
nauczycielki były bardzo otwarte 
na nas i nasze propozycje. 

→ Nie da się uciec od dotykania 
tej trudnej, „obcej” historii. Wy 
często zaczynacie mówić o tym, 
o czym do tej pory się milczało. 
Czy macie dylematy, pytacie sie-
bie o to, co można, a czego nie 
wolno poruszać?

Anna: My nie pytamy o obcych. 
Żydzi nie byli „obcy”. To byli 
ludzie, którzy mieszkali w tych 
miasteczkach, sąsiedzi, znało się 
ich od pokoleń. Pytamy o część 
własnej historii. Polska historia to 
jest też historia Żydów. Nie moż-
na tego oddzielić. Również ja nie 
jestem tam tak naprawdę obca, to 
jest też część mojego dziedzictwa. 
Czuję się w pełni uprawniona do 
tego, żeby zadać pewne pytania. 
Oczywiście, trzeba mieć świado-
mość, jakie mogą być tego skutki. 

Ludzie nie myślą w ten sposób. 
O Żydach przez te wszystkie lata 
po wojnie się nie mówi. Próbuje 
się o nich zapomnieć, ale to zapo-
minanie nie za bardzo wychodzi. 

→ Czy ta niechęć do mówienia 
o przeszłości jakoś Was dotyka?

Anna: Kiedy rozmawiamy z ludź-
mi, zdarza nam się stykać z nie-
zwykle silnym ładunkiem nienawi-
ści. Od razu pojawiają się pytania: 

„Czego oni ode mnie chcą? Czy 
mam coś w domu?”. Nazywamy to 
antysemityzmem bez Żydów. To 
jest taki bardzo polski lęk, obawa, 
nienawiść do czegoś, czego nie 
ma. Nagle pojawia się jakiś enig-
matyczny Żyd i często jest tak, że 
skoro ty pytasz, to znaczy, że to ty 
jesteś tym Żydem. Ja za każdym 
razem stawałam się uosobieniem 
kogoś, kto zniknął, a teraz poja-
wia się i ma moją twarz. Najtrud-
niejsze nie jest wcale przekonanie 
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ludzi do tego, że warto coś ruszyć 
– wierzę, że zawsze znajdzie się so-
juszników. O wiele trudniej jest 
pokonać w sobie to wszystko, co 
się gromadzi wokół.

→ Pracowaliście z młodzieżą, ale 
czy udaje się Wam dotrzeć rów-
nież do ich rodziców, dziadków?

Anna: Oczywiście. Kiedy pracu-
jesz z dziećmi, tak naprawdę pra-
cujesz też z rodzicami. Cała spo-
łeczność jest nośnikiem pamięci, 
nie tylko dziadkowie, którzy mogą 
sięgać do przeszłości, o którą py-
tamy. Pośrednio, poprzez dzieci, 
pracujesz z całą społecznością. To 
w niej cały czas zachodzi proces 
myślowy. Efekt końcowy też jest 
czymś istotnym dla wszystkich.

→ Jak go wymierzyć?

Magda: Pewne efekty są mierzal-
ne, jak choćby sam film i reakcje 

ludzi. Premiera w Ulanowie wy-
szła świetnie. Nie słyszałam ani 
jednego głosu niezadowolenia. 
Pokaz odbył się przed Domem 
Kultury. Potem ruszyliśmy z ki-
nem objazdowym, odwiedzając 
z Lemelem i Cypą miejsca, które 
znaliśmy ze „Śladów Singera”. 
Byliśmy w Chełmie, w Kraśniku, 
w Bychawie. Pokazywaliśmy film 
w Lublinie i w szkołach, z który-
mi współpracowaliśmy. Podobne 
reakcje były w Brzeźnie. Chodzi 
jednak o coś więcej. Staramy się 
dawać impuls do działania, czeka-
my na inicjatywę i zaangażowanie 
osób, z którymi pracujemy. 

→ I to się udaje?

Anna: Od zakończenia projektu 
w Brzeźnie minęło jeszcze za mało 
czasu, by coś na pewno stwierdzić. 
Natomiast w dalszym ciągu jeź-
dzimy na warsztaty do Ulanowa. 
Spotykamy się tam z naszą nauczy-

cielką, panią Irenką i jej uczniami. 
Wyjazd do Ulanowa to dla mnie 
wielkie święto. Cieszy mnie sama 
myśl o prowadzeniu tam zajęć. 
Pani Irenka przyznaje, że sporo 
daje jej obserwowanie tego, jak 
pracujemy. My z kolei uczymy się 
od niej. Przez jej ręce przechodzi 
kolejna grupa młodych ludzi, to 
jest coś wspaniałego. W dalszym 
ciągu jestem też w kontakcie z kil-
koma osobami, które brały udział 
w filmie.

→ A czy ważny jest Wasz własny 
rozwój?

Anna: Oczywiście! Jeśli jedziesz 
gdzieś tylko po to, by kogoś cze-
goś nauczyć, nie ma sensu podej-
mować tego wysiłku. To działa 
w dwie strony. My za każdym 
razem się uczymy, za każdym 
razem dostajemy w zamian coś 
bardo cennego. Trzeba tylko mieć 
otwartą głowę.

→ Jesteście mocnym zespołem.

Anna: Jesteśmy przede wszystkim 
grupą przyjaciół. Pracuję z jedny-
mi z najbliższych mi ludzi. Wiem, 
że mogę na nich polegać, nigdy 
mnie nie zostawią, zawsze będą 
dla mnie wsparciem. To trzyma 
całe Stowarzyszenie. Za każdym 
razem, gdy natrafiamy na jakąś 
trudność – rozmawiamy. Jesteśmy 
ciągle w kontakcie, wspieramy się, 
wspólnie szukamy rozwiązań. 
Ktoś, kto nie jest bezpośrednio 
zaangażowany w dany projekt, 
może z dalszej perspektywy do-
strzec lepsze rozwiązania. 

→ Co daje Wam pewność, że war-
to robić to, co robicie?

Anna: Czasem wydarza się jakaś 
drobnostka, która pokazuje, że to 
wszystko działa.
Magda: Kiedy kręciliśmy film 
w Ulanowie, akurat odbywała się 
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tam impreza flisacka. Mieszkań-
cy byli zdezorientowani – z jednej 
strony flisacy, z drugiej my, po-
przebierani, z pejsami. Zobaczyła 
nas ekipa telewizyjna, która przy-
jechała robić materiał o flisakach. 
Podeszli nie do nas, tylko do dzie-
ci. Zapytali, co się tu dzieje i po co 
to wszystko robią. Wtedy jedna 
z dziewczynek zaczęła im tłuma-
czyć, że uczą się tutaj o wielokul-
turowości, że Żydzi żyli kiedyś 
obok nas i już ich nie ma. 
Anna: Dziennikarz zdębiał. Na 
pytanie: „Po co?”, usłyszał: „Bo 
to część naszej historii”. To jest 
właśnie to! Jak już myślisz, że jest 
ciężko, bo nikt nie przyjdzie albo 
dzieciaki przyjdą nieprzygotowa-
ne, jedno takie zdanie stawia cię 
na nogi. Żadne miliony nie dadzą 
takiej satysfakcji. Już wiesz, co się 
stanie z tymi dziećmi. Gdziekol-
wiek pójdą, zaszła w nich zmiana. 
To jest bezcenne. 
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tadeusz Sobolewski
krytyk filmowy
Najpiękniejsza, jaką znam, pochwała opowieści i jej zbawiennej roli jest 
zawarta w arabskiej „Księdze z tysiąca i jednej nocy”. Król chce zabić 
Szeherezadę, a ona, szukając ratunku, zaczyna snuć opowieść. Król 
wciąga się w nią tak bardzo, że odkłada wyrok i rozkochuje się w Szehe-
rezadzie. Jest w tym symboliczny sens: dopóki się opowiada, dopóty się 
żyje. Opowiadać – znaczy żyć. Ileż razy, nie tylko w baśni, także w rze-
czywistości, czyjeś opowiadanie zmiękczyło serce wroga, przeciwnika, 
konkurenta, obcego?       

Każda opowieść zakłada istnienie słuchacza. Jest jak most, który łą-
czy dwa brzegi. Ten, kto słucha, przechodzi na drugi brzeg, siłą rzeczy 
przejmuje punkt widzenia opowiadającego. Na moment  zapominamy 
o swoich uprzedzeniach. Niepostrzeżenie identyfikujemy się z innym. 
Wychodzimy poza swoje „ja”. 

Cudowne prawo identyfikacji leży u podstaw teatru, kina, literatury, która 
wyszła z opowieści ustnej. U podstaw polskiej literatury znajduje się 
rodzaj gawędy, powieść wierszem, przeznaczona do głośnego wykony-
wania – „Pan Tadeusz” przenosi słuchacza do zmyślonej Polski, takiej, 
w której wszyscy się odnajdują: Polacy, żydzi, nawet Rosjanin.   
   
Spośród niezliczonych filmów o Zagładzie żaden nie przemawia do mnie 
tak silnie, jak opowieści ocalonych, zarejestrowane w Polsce przez za-
łożoną przez Stevena Spielberga Fundację Shoah. Twarz mówiącego 
filmowana jest nieruchomą kamerą. Te opowieści trwają długo – godzinę, 
trzy, czasem więcej. Każda z nich jest na swój sposób doskonała. Może 
na tym polega tajemnicza, biblijna moc opowieści, że nawet te najtra-
giczniejsze prowadzą ku ocaleniu, ku życiu, ku zachowaniu pamięci? 
Narrator i słuchacz żyją zawsze. 
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Orla
towarzystwo przyjaciół ziemi Orlańskiej
projekt: „Z synagogą w tle”

Maleńka podlaska Orla dzieli los setek polskich sztetli. Przed wojną 
absolutną większość jej mieszkańców stanowili Żydzi, przez wieki ko-
egzystowali tu wyznawcy prawosławia, judaizmu i katolicyzmu. Do dziś 
najokazalszym budynkiem w miasteczku jest XVIII-wieczna synagoga, 
cenny zabytek i bohaterka tego projektu. Sergiusz Martynowicz, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Orlańskiej, mówi: „Wkomponowane od 
wieków w krajobraz Orli synagoga i stary kirkut nieodparcie nasuwają 
pytania: Kto się tutaj modlił? Kto rodził? Kto umierał? Kim byli ludzie, 
którzy pozostawili po sobie tak trwały ślad w 500-letniej historii mia-
steczka?”. Przez lata synagoga stała pusta, służąc okazyjnie za magazyn. 
Kiedy Sergiusz, orlanin z pochodzenia, wraca tu po latach z Warszawy, 
zaczyna wspólnie z innymi mieszkańcami szukać sposobu na jej rewi-
talizację. 

W 2007 roku Orla obchodzi 500-lecie istnienia. Obok uroczystości reli-
gijnych w cerkwi i sesji popularno-naukowej zorganizowanej w szkole, 
zaplanowano wydarzenia w synagodze. Zostaje tam otwarta wystawa 

„Z synagogą w tle” – projekt zrealizowany w ramach programu DLA 
TOLERANCJI. W synagodze zostają zawieszone wielkoformatowe wy-
druki przedwojennych fotografii, dokumentujących jej wnętrze oraz 
żydowską społeczność Orli. Wydarzeniem towarzyszącym jest wystawa 
Tomasza Wiśniewskiego „Kadry Zagłady”. Tego wieczoru w synagodze 
spotyka się kilkaset osób, są lokalne władze, pop, starsi ludzie, rodzice 
z dziećmi, goście z okolicznych miejscowości. Po 66 latach synagoga 
zostaje ponownie otwarta. 
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„Odbiór społeczny tej imprezy był tak pozytywny, że trudno było nie 
podjąć wyzwania i nie spróbować utworzenia czegoś stałego” – mówi 
Sergiusz. W kolejnym roku powstaje pomysł na stałą ekspozycję w sy-
nagodze. Przybywa archiwalnych zdjęć, pokazujących przedwojenną 
Orlę i jej mieszkańców, nie tylko żydowskich. Dokumentacja jest trudna, 
bo materiałów jest bardzo mało – spowodowała to nie tylko wojna, ale 
również ogromny pożar, który strawił drewnianą Orlę w 1938 roku. 
Stała ekspozycja ma przyciągnąć osoby zainteresowane dziedzictwem 
żydowskim, sama synagoga zaś staje się przestrzenią wystaw, spotkań 
i wydarzeń artystycznych. Pokazano tu między innymi film Jolanty 
Dylewskiej Po-Lin. Okruchy pamięci – z archiwalnych materiałów filmo-
wych reżyserka pozlepiała opowieść o przedwojennych mieszkańcach 
sztetli, przywróciła im twarze i nazwiska. Coraz więcej twarzy dawnych 
orlan patrzy na nas z fotografii wiszących na ścianach synagogi.
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z Sergiuszem martynowiczem rozmawia paulina capała.

Bardziej
u siebie
Sergiusz Martynowicz
jest rusycystą, tłumaczem przy-
sięgłym języka białoruskiego i ro-
syjskiego. W 1981 roku współza-
łożyciel Białoruskiego Zrzeszenia 
Studentów, w młodości i dorosłym 
życiu zaangażowany w, jak mówi, 
CBS: Ciężkie Białoruskie Sprawy. 
Aktualnie animator kultury, wo-
lontariusz. Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Orlańskiej.

→ Twoja historia to trochę histo-
ria synagogi w Orli.

Ona ciągle jest we mnie. Urodzi-
łem się w Orli. Synagogę pamię-
tam od zawsze, z nią związane są 
moje wspomnienia z dzieciństwa.

→ Z dzieciństwa? Dlaczego?

Synagoga była otwarta, służyła do 
różnych celów. W czasie okupa-
cji były w niej stajnie, w czasach 
PRL-u zamieniono ją na skład 
słomy i siana. Potem urządzono 
tam owczarnię. W mojej pamięci 
jest zawsze otwarta i jednocześnie 
zdewastowana. Zresztą kilka razy 
płonęła. W połowie lat 80. podję-
to próbę jej rewitalizacji: zrobiono 
nowy dach, dobudowano babińce, 
otynkowano, wstawiono rynny – 
było na co popatrzeć. Nadal jed-
nak służyła do innych celów, niż 
powinna. Od czasu remontu stała 
zamknięta.

→ Cztery lata temu wróciłeś do 
Orli z Warszawy i postanowiłeś 
to zmienić...

Udało mi się zdopingować komi-
sarza, bo nie było jeszcze wtedy 
wójta, i z jego pomocą posprzątać 
trochę synagogę. Później, po wy-
borach samorządowych, dokoń-
czyliśmy prace porządkowe. Ma-
łymi krokami, jesienią 2007 roku 
udało się doprowadzić do otwar-
cia wystawy „Z synagogą w tle”. 

→ Co chciałeś w ten sposób osią-
gnąć? 

Chciałem otworzyć to miejsce. Po 
66 latach przywrócić jego charak-
ter. Pokazać je mieszkańcom Orli. 
Zainteresowanie było wielkie, na 
otwarciu wystawy było prawie 
400 osób. W miejscowości, w któ-
rej mieszka 800 osób, to prawdzi-
we wydarzenie!

→ Wróciłeś i od razu zabrałeś się 
za trudny temat. Nie bałeś się, że 
przez to zostaniesz outsiderem?

Outsiderem? Nie. Zawsze byłem 
liderem. Liderem ruchu białoru-
skiego. Bałem się raczej, że w Orli 
będą mnie postrzegali jako nie-
udacznika: „Wrócił, bo w War-
szawie mu się nie powiodło”. 
Przyczyna mojego powrotu była 
zupełnie inna. Czułem jednak pe-
wien dystans, obawę: „Przyjechał 
i coś mąci. Jakieś Towarzystwa 
zakłada…”

→ Żeby móc skutecznie pracować, 
musiałeś pewnie przełamać nie-
ufność?

Oczywiście. Choć wiem, że do tej 
pory niektórzy nie mają zaufania 
do tego, co robię. Zrobiłem kilka 
rzeczy, które pokazują moje in-
tencje i to, że coś potrafię. Staram 
się nie poświęcać wiele uwagi na 
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myślenie o tym. Nie warto. Z tego, 
co robię, mam satysfakcję. Zaini-
cjowałem pewne zmiany – zaczęły 
się koncerty, przyjazdy ludzi zza 
granicy, związane nie tylko z te-
matyką żydowską, ale w ogóle 
z wielokulturowością. 

→ Wyniki Twojej pracy budują 
zaufanie? 

Jest ciężko. Rzeczywiście najlep-
szym budulcem jest własna praca 
i jej efekty. Mówienie, nakłanianie, 
przekonywanie nie działa. Kiedy 
zakładałem organizację, pośpie-
szyłem się. Na sesji rady gminy 
zaproponowałem: „Stwórzmy 
organizację pozarządową, która 
zajmie się dziedzictwem kulturo-
wym Orli”. Poza dwójką radnych 
nikt się nie zapisał...

→ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Orlańskej ostatecznie powstało. 
Co zrobiłeś, żeby się udało?

Zacząłem od pracy z kilkoma oso-
bami, chciałem promować orga-
nizację przez jej osiągnięcia. Po-
mogła w tym strona internetowa, 
która dawała jasny komunikat: 
zobaczcie, jakie projekty zreali-
zowaliśmy, po co i w jaki sposób. 
Chciałem, żeby ludzie wiedzieli, 
do czego się zapisują, żeby mogli 
ocenić przydatność organizacji. 
Nie było to wcale łatwe.

→ Dlaczego?

W Orli brakuje ludzi ze społecz-
nym zacięciem, z prawdziwym za-
angażowaniem. Młodzi wyjechali, 
średnia wieku mieszkańców jest 
wysoka. Ciężko znaleźć współpra-
cowników. Gdy coś jest dla mnie 
naturalne, normalne, trudno mi 
przyjąć, czy w ogóle pomyśleć, że 
dla innych tak nie jest. Nazywają 
mnie „nawiedzony”. Myślę, jak 
to nawiedzony? Przecież pewne 
rzeczy powinno się zrobić i leży 

to w interesie całej społeczności, 
całej gminy. To dotyczy różnych 
spraw, zalewu czy rewitalizacji 
rzeki. Mówię: „Przegłosujmy, 
zróbmy to”. Władzom lokalnym 
nie zawsze taka postawa jest na 
rękę, a kiedy się deklaruję: „Zro-
bię to, tylko potrzebuję wsparcia”, 
to pojawia się zdziwienie i nie-
dowierzanie w czystość intencji. 
W takich momentach człowiek 
czuje się samotny.

→ Dlatego szukasz sojuszników 
poza Orlą?

Między innymi tak. Pojechałem 
do Jana Jagielskiego z Żydowskie-
go Instytutu Historycznego po sta-
re zdjęcia, dokumenty i zgodę na 
ich wykorzystanie. Zależało mi na 
wciągnięciu ŻIH-u do współpra-
cy. Partnerzy, szczególnie w tego 
typu działaniach, są niezbędni.

→ Jest w Tobie ogromna determi-

nacja. Czy miałeś moment zwąt-
pienia i poczucie, że to, co robisz 
nie jest nikomu potrzebne?

Determinację mam dużą. Jak 
mnie wyrzucą drzwiami, to wej-
dę oknem. Ważne, żeby mówić 
o tym na szerszym forum – na 
przykład na sesjach rady gminy 
czy powiatu. Pokazywać problem 
i prosić zgromadzonych, żeby za-
jęli wobec niego stanowisko. Nie 
można się załamać jednym niepo-
wodzeniem.

→ Jak wtedy, kiedy chciano ode-
brać Ci klucze od synagogi?

Albo kiedy światło nam odcięli... 
To nic. Dam sobie z tym radę. 
Nie działam sam, podnoszę wie-
le spraw na sesjach rady gminy. 
Konsultuję swoje działania i w ra-
zie potrzeby zarząd naszego To-
warzystwa pisze stosowne pismo 

– warto mieć wszystkie ustalenia 
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na papierze. Choć bardzo ciężko 
jest zrobić cokolwiek bez wspar-
cia i zrozumienia ze strony lokal-
nych władz. Z moich doświadczeń 
wynika, że z mieszkańcami dużo 
łatwiej się porozumieć. To jednak 
nie wystarcza.

→ Mówiłeś o partnerstwie. Bez 
współpracy z władzami część 
zaplanowanych przez Ciebie 
działań może być nie do zreali-
zowania.

Sytuacja synagogi jest trudna: jej 
opiekunem prawnym jest Funda-
cja Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego, a grunt należy do Skarbu 
Państwa – opiekę nad nim spra-
wuje wójt. Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Orlańskiej współpracu-
je z FODŻ-em, mamy podpisaną 
umowę partnerską. Nieprzychyl-
nie się do tego odnoszą władze. 
Wydaje mi się, że zadziałały jakieś 
zadawnione niechęci. Normalnie 

tego nie widać, ale ja tkwię w tym 
głębiej i po prostu pewne rzeczy 
zauważam.

→ Na przykład? 

Niechęć wyczułem już w wypadku 
cmentarza żydowskiego. Chodziło 
o to, żeby nie wydać na jego rewi-
talizację pieniędzy, zaproponowa-
łem więc, żeby samorząd wsparł 
nas sprzętowo – koparki, piły, 
łopaty... Długo czekałem na od-
powiedź. W końcu postanowiłem 
zrobić to sam, szukając wsparcia 
i pieniędzy poza Orlą. Zacząłem 
pisać wnioski, szukałem innych 
możliwości. Jeśli nie dostaniemy 
pieniędzy, to pomoże nam szkoła. 
Zrobimy to sami z dzieciakami: 
choć trochę posprzątamy, wykosi-
my. Trzeba bardzo delikatnie po-
stępować, emocje nie są dobrym 
doradcą. 

→ Trzeba być trochę dyplomatą?

Oczywiście. I nie wolno zapomi-
nać o idei i sensie istnienia orga-
nizacji pozarządowych. Często 
się mówi, że organizacje działają 
w opozycji do władzy. Wcale nie 
zawsze tak jest, ale tak są postrze-
gane. Większość ludzi z organiza-
cji, których spotkałem, ma takie 
problemy jak ja, ale są też przy-
kłady świetnej współpracy i zro-
zumienia między trzecim sekto-
rem i władzą. Trudno mi władzę 
do siebie przekonać, ale będę się 
starał. Przecież już się nam kilka 
rzeczy udało: pisano dobrze o Orli, 
pokazywano ją w telewizji. Pierwsi 
w powiecie przyjęliśmy język bia-
łoruski jako pomocniczy. Zaczyna 
się robić dobra, przyjazna atmos-
fera wokół naszego miasteczka. Je-
stem działaczem społecznym, nie 
stanowię żadnego zagrożenia dla 
władz. Nie będę się z nikim ścigał, 
nie będę startował w wyborach. 

→ Z jednej strony nie można trwać 

w konflikcie, z drugiej trzeba być 
w zgodzie z samym sobą?

To mnie najbardziej męczy i cza-
sem ponoszą mnie emocje. To jest 
największy zarzut wobec mnie, że 
mówię często niewygodne rzeczy 
prosto w oczy. Ale staram się zna-
leźć wyjście z sytuacji. Nie trzeba 
się głaskać i lubić, jest cel i można 
razem do niego dążyć – to wystar-
cza. Powiem szczerze, to bardzo 
trudne... 

→ Co o tym wszystkim myślą 
mieszkańcy Orli? Czujesz ich 
wsparcie?

Mówią, chociaż cicho i spokojnie, 
ale mówią o tym, co robię, pozy-
tywnie: „Dobrze, że wrócił, do-
brze, że zaczął coś robić. Wreszcie 
coś jest”. Człowiek się po prostu 
lepiej czuje w klatce nazwanej 
społeczeństwem, kiedy jest akcep-
towany i wspierany. Nawet przez 
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tego miejsca. Z jego charakteru, 
tradycji. Żydzi stanowili około 85 
procent mieszkańców Orli, Orla 
była kojarzona z mieszczaństwem 
i Żydami. Zresztą mieszkańcy 
okolicznych wiosek mówili o orla-
nach „Żydzi” – obojętne, czy to był 
Żyd, czy chrześcijanin. Jak z Orli 

– znaczyło, że Żyd. Do tej pory tak 
jest. Tyle wieków wspólnej histo-
rii, wspólnych losów... U nas mat-
ka nie powie dziecku, że Żyd to 
był taki, czy owaki. Przed wojną 
wszyscy żyli w zgodzie. Taka jest 
opinia większości. 

→ Z działaniami, które podej-
mujesz jest trochę jak z losami 
synagogi. To są fakty i sprawy, 
obok których nie da się przejść 
i powiedzieć, że się ich nie za-
uważyło. Choć bywa z nimi nie 
po drodze...

Może i tak. Na początku synagoga 
nie była nikomu potrzebna. Może 

nawet niewygodna, uwierająca. 
Przypominała ludziom o rze-
czach, o których woleliby pewnie 
zapomnieć. Ze mną było podob-
nie. Teraz to się zaczyna zmieniać. 
W synagodze odbył się koncert 
dwóch bardów pochodzenia ży-
dowskiego z Białorusi, śpiewali 
w jidysz. Wewnątrz jest już oświe-
tlenie, co prawda nie na stałe, ale 
jest. Jak trzeba, jest i nagłośnienie, 
są krzesła kinowe. Synagoga sta-
je się zalążkiem ośrodka kultury. 
Jeszcze parę lat temu to było nie do 
pomyślenia. A teraz już jest. Syna-
goga żyje swoim życiem, zgłaszają 
się ludzie, którzy chcą w niej coś 
robić. Myślę, że z czasem wszyst-
ko się ułoży, że to przestanie być 
miejsce niewygodne. Stanie się 
ważnym punktem na mapie Orli. 
Może wtedy i ja poczuję się tu bar-
dziej u siebie. 

anonimową mniejszość. Jeżeli się 
czujesz potrzebny, masz siłę do 
dalszych działań. 

→ Powiedziałeś kiedyś, że dla 
Ciebie wartością jest stworzenie 
zespołu ludzi, którzy podobnie 
myślą i mają wspólny cel...

Zespół ludzi, z którymi możesz 
pracować jest niewątpliwie cen-
nym źródłem energii. Jeżeli ktoś 
by przyszedł i chciał robić to, co 
ja, to bym mu wskazał drogę. Nie 
trzeba niczego na nowo odkrywać, 
bo my już ten szlak przetarliśmy 
i możemy każdemu służyć radą 
w bardzo konkretnych sytuacjach 

– na przykład restauracji kirkutów. 
Wśród uczestników programu 
DLA TOLERANCJI są ludzie, któ-
rzy już to robili. Tomek Polkow-
ski i Towarzystwo YACHAD ze 
Zduńskiej Woli zdokumentowali 
3,5 tysiąca macew, część odrestau-
rowali. Jeśli wyślę do niego e-mail, 

on mi krok po kroku napisze, co 
trzeba zrobić. 

→ Ważne jest środowisko? Kon-
takt z ludźmi, którzy podob-
nie jak Ty zajmują się dbaniem 
o dziedzictwo kulturowe?

Bardzo ważne. Wzajemnie się in-
spirujemy i wspomagamy, także 
psychicznie. Jeżeli ktoś zabiera się 
za takie sprawy, musi wiedzieć, że 
jest w grupie ludzi, którzy się sza-
nują i mają do siebie zaufanie.

→ Czyli z jednej strony potrzeb-
na jest grupa odniesienia, ludzie, 
których w trudnej chwili możesz 
poprosić o radę, a z drugiej stro-
ny – świadomość, że lokalna spo-
łeczność akceptuje to, co robisz?

Świadomość, że w jakiś sposób 
ludzie akceptują to, co robisz, jest 
bazą, podstawą. Myślę, że taką 
bazę mam. To wynika z historii 

Portrety. Orla
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tadeusz rolke
fotograf
Ślad jest wszędobylski: ślady piękności na twarzy, ślady po ciężkiej 
chorobie, złodziej zaciera po sobie ślady, ślady wpływu jakiegoś artysty 
czy pisarza, ślady na całe życie... Tak właśnie było ze mną, odezwały się 
po latach ślady-obrazy z dzieciństwa, powidok postaci żydów z małych 
miasteczek, o których wówczas nie wiedziałem, że nazywają się sztetl. 
Tak jak po powrocie do zburzonej Warszawy w 1945 roku szukałem 
śladów mojego domu i bliskich mi miejsc, znaków i przedmiotów, ludzi, 
którzy nie powrócili. Nie wiedziałem, że wszedłem na drogę kultury 
pamięci, która jest jednym z wyznaczników pogłębionego postrzegania 
świata. Służy oglądowi i rozumieniu współczesności, jest bazą świado-
mego kształtowania przyszłości. „Tu byliśmy” to klucz do „tu jesteśmy”, 
choć masowa kultura tego nie dostrzega. Cykl fotografii istnieje, jest 
zauważony. I z tego mogę się tylko cieszyć.
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Siemiatycze
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Beata
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-Korniluk
marcin
Korniluk
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Józef Charyton malował z pamięci. To, co widział, tych, których spotkał 
przed wojną i w jej trakcie. Pozostawił po sobie niezwykłą spuściznę 
kilkuset obrazów, grafik i rysunków, zatrzymujących jak w stopklatce 
twarze i zdarzenia. W Siemiatyczach zamieszkał w połowie lat 60. i do 
końca życia malował portrety Żydów, sceny rodzajowe i dramatyczne 
obrazy z getta – mówił, że Żydzi przychodzą do niego, domagając się 
zapamiętania. 

Stowarzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi” istnieje od 1988 roku, w Siemia-
tyczach działa od roku 2006. Poszukiwanie obrazów Józefa Charytona 
oraz przedwojennych fotografii Jankiela Tykockiego stanowi punkt wyj-
ścia projektu „Obrazy pamięci”, kontynuowanego przez trzy edycje pro-
gramu DLA TOLERANCJI. Projekt realizują Beata Żarkowska-Korniluk 
i Marcin Korniluk oraz współpracujący z nimi informatyk, Paweł Dawi-
dziuk. W 2006 roku rozpoczynają zbieranie informacji, obrazów szukają 
zarówno w muzeach, jak i w domach – Charyton często nimi płacił lub 
po prostu je rozdawał. Przeprowadzane są wywiady z mieszkańcami 
miasta, powstaje strona www.nawschodzie.pl, na której gromadzone są 
fotografie obrazów Charytona, informacje o nim i historia siemiatyckich 
Żydów. Projektowi towarzyszą wycieczki śladami historii żydowskiej, 
warsztaty fotograficzne, powstaje folder Obrazy pamięci – Siemiatycze. 
Na nagrobku Charytona umieszczony zostaje jego autoportret. W 2007 
roku Stowarzyszenie kontynuuje pracę: kontaktuje się z potomkami 
siemiatyckich Żydów, spisuje wspomnienia mieszkających na Podlasiu 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Organizuje „Wieczór żydow-
ski” z Ewą Wroczyńską z Muzeum w Tykocinie, spotkania z Tomaszem 

Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-ekologicznych 
„ruch na rzecz ziemi”
projekt: „Obrazy pamięci”

Siemiatycze
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Wiśniewskim, autorem książki Bożnice Białostocczyzny i z Tadeuszem 
Rolke, który pokazuje cykl zdjęć Tu byliśmy – chasydzi. Powstaje publi-
kacja Józef Charyton – życie i twórczość, wystawy ze zdjęciami obrazów 
Charytona oraz fotografiami Jankiela Tykockiego odwiedza około 100 
osób. Kolejne grupy wędrują śladami siemiatyckich Żydów, coraz więcej 
mówi się o Charytonie w mediach, na kirkucie trwają prace porządkowe, 
wspierane przez grupę harcerzy. W 65. rocznicę likwidacji getta siemia-
tyckiego zorganizowany zostaje dla mieszkańców wyjazd do Treblinki. 
Na siemiatyckim targu powstaje graffiti – reprodukcja obrazu Chary-
tona, w kolejnym roku graffiti Tańczące Cyganki zostaje namalowane 
przy siemiatyckiej synagodze: w tej okolicy, w pożydowskich domach 
mieszkają dziś Romowie. W 2008 roku na wystawy, fotograficzną „Stare 
Siemiatycze” oraz „Od gliny do kafli” Dariusza Mywana, przychodzi już 
około 500 osób. Odbywa się przegląd „Siemiatycze w filmie” i warsztaty 
wielokulturowe dla grupy z Sokołowa Podlaskiego i słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Warszawy. Na dworcu PKS nazwa SIEMIA-
TYCZE zapisana zostaje w kilku językach, z uwzględnieniem wielo-
kulturowości miejscowości: po polsku, rosyjsku, białorusku, hebrajsku 
i grecku. Ciągle odnajdują się nieznane prace Charytona. Namalowane 
przez niego postacie zaczęły opowiadać swoje historie. 
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Dział. autor ewentualnie o kim
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z Beatą Żarkowską-Korniluk i marcinem Kornilukiem
rozmawia paulina capała.

układanie puzzli
bez wzoru
Beata Żarkowska–Korniluk
urodziła się i mieszka na Podlasiu. 
Absolwentka kulturoznawstwa 
na Uniwersytecie w Białymsto-
ku, współzałożycielka „babskie-
go” studenckiego teatru „TeKo”. 
Obecnie pracuje jako instruktor 
teatru w Domu Kultury w Drohi-
czynie. Mama dwuletniej Kaliny, 
dla relaksu wyszywa lokomotywy 
i zwierzęta haftem krzyżykowym.

Marcin Korniluk
działa i pracuje w organizacjach 
pozarządowych, realizując pro-
jekty przyrodnicze i kulturowe. 
Związany z Podlasiem i wscho-
dem. W wolnych chwilach robi 
zdjęcia, sadzi wrzosy, obserwuje 
przyrodę i ptaki.

→ Obydwoje skończyliście studia 
w Białymstoku i podjęliście de-
cyzję o powrocie do rodzinnej 
miejscowości Marcina – Siemia-
tycz. Reaktywowaliście Stowa-
rzyszenie „Ruch na rzecz Ziemi”, 
postanowiliście działać na rzecz 
miasta. Zaprzyjaźnić się z nim, 
lepiej poznać jego historię. Jak 
trafiliście na postać malarza Jó-
zefa Charytona?

Marcin: Wydawało mi się, że wiele 
rzeczy o swoim mieście wiem, ale 
kiedy po raz pierwszy zetknąłem 
się z jego malarstwem, byłem zu-
pełnie zaskoczony. Odwiedzałem 
ciotkę mojego kolegi i żeby móc 
usiąść przy stole, musiałem prze-
sunąć kilka stojących na ziemi 
obrazów. Zapytałem z ciekawości, 
co to za obrazy i okazało się, że to 
właśnie Charyton – taki „siemia-
tycki Nikifor”. Taki był mój pierw-
szy kontakt z Charytonem.

→ Ślady kultury żydowskiej są 
w Siemiatyczach obecne. Zacho-
wała się synagoga, w której dziś 
mieści się Dom Kultury, obok 
jest budynek szkoły zawodowej, 
który kiedyś był siedzibą szkoły 
religijnej Kadima. Ale to właśnie 
obrazy Charytona zainspirowały 
Was do odkrywania żydowskich 
korzeni miasteczka.

Marcin: Muszę wyznać, że wcze-
śniej Żydzi byli dla mnie tak samo 
egzotyczni i odlegli jak na przy-
kład Chińczycy. Kulturę i histo-
rię Żydów poznawałem poprzez 
prace Charytona. Na obrazach zo-
baczyłem rodzinną miejscowość, 
jakiej nie znałem. Wielokultu-
rowe, wschodnie przedwojenne 
miasteczko, gwarne, żywe i pełne 
ruchu. Potem wojna i współcze-
sność. Siemiatycze są cały czas 
wielokulturowe – dwie parafie 
prawosławne, dwie katolickie, 
mieszkają tu Romowie. Wiem, co 

się stało z siemiatyckimi Żydami. 
Ale co się stało z pamięcią o nich? 
Przecież mieli imiona, domy, wy-
twory swej pracy, groby. Ten brak 
pamięci o ponad połowie miesz-
kańców sprzed pół wieku był dla 
mnie niewytłumaczalny. Refleksja 
przerodziła się w działanie. 

→ Charytona nazywa się czasem 
„malarzem umarłych”, bo portre-
tował przedwojenny świat i ludzi, 
których już nie było.

Marcin: Jego przedwojenne ma-
larstwo to głównie pastele i jasne, 
radosne kolory. Nadmorskie kra-
jobrazy i całujące się pary. Spo-
łeczność żydowską zaczął portre-
tować dopiero po wojnie. Okna 
jego mieszkania w Wysokiem Li-
tewskiem w 1941 roku wychodziły 
na teren getta. Musiał widzieć, jak 
pierwsze transporty wywoziły Ży-
dów do obozu w Treblince i zapa-
miętać ciszę, która po nich została. 
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Do malarstwa wrócił w 1958 roku, 
ponoć dlatego, że Żydzi nie da-
wali mu spokoju. Charyton opo-
wiadał, że „przychodzą do niego 
jeden po drugim i nie opuszczają 
pracowni, póki ich nie namaluje” 
lub wpadają ot tak, „wypić z nim 
herbatę”. Czy był szaleńcem? Na 
pewno nie, ale zachował w sobie 
dużą wrażliwość, mimo wojny. 
Jego prace można podzielić na 
trzy grupy. Pierwsza to sceny ro-
dzajowe z życia przedwojennego 
miasteczka – ja osobiście bardzo 
je lubię za pozytywny klimat i za 
wielkość, na przykład 200 x 180 
cm. Druga grupa obrazów to 
portrety „umarłych Żydów”, ole-
je i rysunki, nieraz kilka twarzy 
na jednym szkicu. Trzecia grupa 
obrazów to dramat wojny – gwałt, 
przemoc, sadyzm. Dla Charyto-
na malowanie twarzy tych ludzi 
było wewnętrznym przymusem, 
a zarazem oczyszczeniem i spo-
wiedzią. Namalował ponad 400 

obrazów o tematyce żydowskiej.

→ Podczas zbierania informacji 
na temat jego życia i twórczości 
spotykaliście kolejnych ludzi, 
którzy dzielili się z Wami swoją 
wiedzą na temat przedwojennych 
Siemiatycz. W ten sposób udało 
się zgromadzić pokaźną kolekcję 
przedwojennych fotografii.

Beata: W okresie międzywojen-
nym zakład fotograficzny w mie-
ście prowadził Jankiel Tykocki 

– udało nam się dotrzeć do jego 
fotografii. To się łączyło w pewną 
całość: żydowskie zdjęcia żydow-
skiego fotografa, który nie przeżył 
wojny i obrazy żydowskie malo-
wane po wojnie przez Polaka-ka-
tolika. Te obrazy ze zdjęciami się 
przeplatały. Wędrowaliśmy przez 
historię tropem opowieści kolej-
nych osób, które miały obrazy 
Charytona, znały ludzi i miejsca, 
gdzie można było szukać dal-

szych informacji. Często było tak, 
że szliśmy do kogoś po to, żeby 
sfotografować obraz, a wracali-
śmy z dokumentem lub fotografią 
Jankiela Tykockiego. W którymś 
momencie poczuliśmy, że warto 
to wszystko jakoś zebrać i zapre-
zentować innym mieszkańcom. 
Zrobiliśmy wystawę w samym 
centrum miasta. Wydaliśmy 
pocztówki i publikacje dotyczące 
historii społeczności żydowskiej 
Siemiatycz. Zaczęły się dziać na-
prawdę wartościowe rzeczy. TVP 
Białystok zrobiła dokument opi-
sujący postać i twórczość Chary-
tona.

→ Informacje na temat malarza 
zebraliście na stronie interneto-
wej www.nawschodzie.pl, skata-
logowaliście fotografie przedsta-
wiające jego prace.

Beata: To był dla nas bardzo waż-
ny okres. Ostrożnie zakładaliśmy, 

że uda się sfotografować ok. 50 
obrazów Charytona i powstanie 
krótka notka biograficzna. Obec-
nie mamy ich 215. Pozostałe zdję-
cia są w ŻIH-u i w muzeach. Po 
nitce do kłębka odkrywaliśmy 
i Charytona, i siemiatyckich Ży-
dów. Usłyszeliśmy wiele niesamo-
witych historii, zaufanie naszych 
rozmówców zaskarbialiśmy sobie 
stopniowo. Nie wszyscy otwierali 
się przed nami od razu. Czasa-
mi musieliśmy udowadniać, że 
naprawdę nam zależy, że się tym 
interesujemy, że temat traktujemy 
poważnie. Niektórzy informato-
rzy zadawali nam wręcz zagadki 

– mówili, że powiedzą nam coś 
więcej, jeśli my dotrzemy do inte-
resujących ich informacji: na przy-
kład, czy Charyton skończył Aka-
demię Sztuk Pięknych. Mogliśmy 
to oczywiście trzymać w pudełku 

– ale lepszy jest internet. Tak po-
wstało archiwum i kompendium 
wiedzy o malarzu. 
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Wydaje nam się, że wiele doku-
mentów dotyczących Siemiatycz 
może się znajdować w Instytucie 
Yad Vashem – kiedyś tam z pew-
nością dotrzemy.

→ Co jest największym sukce-
sem? Z czego cieszycie się naj-
bardziej?
 
Beata: Za sukces uważam zrobie-
nie zamętu wokół osoby Charyto-
na i odnalezienie pokaźnej liczby 
jego obrazów i grafik. Po naszym 
projekcie nie jest już anonimowy.
Marcin: Mnie najbardziej cieszy, 
gdy ludzie przyjeżdżają do Sie-
miatycz specjalnie zobaczyć prace 
Charytona, i że jest to tendencja 
wzrostowa. Planów mamy pełne 
głowy. Czas pokaże, co z tego uda 
się zrealizować i w jakim stopniu 

– mamy nadzieję, że jak najlepiej 
i jak najwięcej.

→ Czy dzięki Waszym działaniom 
pamięć o tym twórcy, a zarazem 
o temacie, który obsesyjnie po-
dejmował, została w Siemiaty-
czach przywrócona? I dlaczego 
postanowiliście zrobić w mieście 
graffiti na podstawie jednego 
z jego obrazów?

Marcin: Obrazy Charytona prze-
ważnie mają w domach starsi 
ludzie – raczej niekorzystający 
z internetu, a chcieliśmy i ich za-
interesować. Tak powstał pomysł 
młodzieżowego graffiti w miej-
scu, które odwiedzają ludzie 
starsi. Graffiti jest reprodukcją 
obrazu Charytona ukazującego 
przedwojenny siemiatycki ry-
nek w dzień targowy. W Siemia-
tyczach czwartkowe targi mają 
kilkusetletnią tradycję. Obecnie 
czwartkowy handel odbywa się 
w pobliżu dworca PKS na ulicy 
Polnej, w czasie okupacji był to te-
ren getta. W dzień targowy rynek 

odwiedza od kilkuset do około 2 
tysięcy osób z Siemiatycz i oko-
licznych wsi. Uważaliśmy, że to 
najlepsze miejsce na takie graffiti. 
Poza tym sądzimy, że sztuka może 
pełnić ważne dla społeczności 
funkcje tożsamościowe. Nie moż-
na zamykać jej tylko w galeriach 
i muzeach. Dobrze, jeśli funkcjo-
nuje w przestrzeni publicznej. 

→ Czy odkryliście już całą tajem-
nicę Charytona i siemiatyckich 
Żydów? A może wciąż są obrazy, 
dokumenty i historie, na które 
czekacie?

Beata: Myślę, że do odkrycia jest 
jeszcze wiele historii i tajemnic. 
Ale to jest jak układanie puzzli 
bez wzoru, w dodatku z wielką 
niewiadomą, ile i czego brakuje. 
Co jakiś czas mamy nowy obraz 
lub grafikę Charytona. Wiele cie-
kawych kontaktów zrodziło się po 
emisji reportażu o malarzu Żydów. 

Portrety. Siemiatycze
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daniel Brzeziński
animator kultury, prezes Stowarzyszenia Praktyków Kultury
Pracuję z „wykluczonymi”, jak często określa się uchodźców. Pytanie 
brzmi jednak: wykluczonymi z czego? Czy z wykluczeniem nie jest tro-
chę jak z wolnością – „wolność od...” i „wolność do...”? Wykluczeni, 
tak – z naszej kultury, naszego stylu życia, naszej polityki i naszych 
problemów. Ale także – „wykluczeni do”. Do niedostępnych dla nas, 
niezrozumiałych, ciemnych i podejrzanych (ich własnych): kultury, stylu 
życia, polityki, problemów. Wykluczeni żyjący wśród nas czynią nas 
wykluczonymi. Mniejszości – wszystkie, także kulturowe – sprawiają, 
że ci, którzy należą do większości stają wobec czegoś, co nie jest dla 
nich dostępne.

Jesteśmy niedostępni i niezrozumiali dla siebie nawzajem i ani my (więk-
szość), ani oni (mniejszość) nie jesteśmy sobą zainteresowani. Ale to my 
jesteśmy u siebie. I nie rozumiemy, że także od naszej postawy zależy 
wykluczenie innych. Tolerując obustronne wykluczenia, zgadzając się 
na ich współistnienie, pozwalamy powstawać i rosnąć tym ciemnym 
i niezrozumiałym obszarom wokół nas, które wzbudzają strach i agresję. 
Najczęściej jednak – jedynie obojętność. W naszym własnym interesie 
leżą ciekawość i empatia.
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międzynarodowe Stowarzyszenie pomocy „Słyszę Serce”
projekty: „Mozaika”

Jak rozmawiać o tych, których z mapy miasta wykluczyła historia, z tymi, 
którzy sami mierzą się ze społecznym wykluczeniem? Podopieczni So-
cjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej „Słyszę Dzieciaka” od 2006 
roku odkrywają swoje miasto, szukając w nim śladów dawnych żydow-
skich, rosyjskich i niemieckich mieszkańców. I co ważniejsze – krok po 
kroku oswajają to, co odmienne. W projekcie bierze udział niewielka, 
około dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

Pierwszy etap projektu „Mozaika” wprowadza ich w kulturę żydowską: 
poznają historię, symbolikę, kuchnię, odwiedzają łódzki cmentarz ży-
dowski, jadą do Zamościa. Biorą aparaty fotograficzne i odkrywają, że 
obiektyw odsłania przed nimi zupełnie nową twarz ich miasta – podwó-
rek, uliczek i placów, które znali na pamięć. Te zdjęcia można obejrzeć 
na wystawie, projekt prezentowany jest również w Instytucie Psychologii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Spotykają się też z piłkarzami Widzewa i roz-
mawiają z nimi nie tylko o piłce nożnej, ale i o konkurencji, tolerancji, 
antysemickich obelgach obecnych na co dzień w języku stadionowych 
chuliganów. Przez cały projekt trwają warsztaty „Co znaczy inny?”. Każ-
dy z uczestników kolejno wciela się w rolę wykluczonego, są emocje, dłu-
gie rozmowy i coraz głębsze rozumienie mechanizmów prowadzących 
do dyskryminacji.

W kolejnym roku projekt ewoluuje, grupa podopiecznych Świetlicy tym 
razem wędruje śladami kultury rosyjskiej. To już trochę inne dzieciaki, 
bogatsze o doświadczenia poprzedniej pracy, słowa „Żyd” nie używa-
ją już jako obelgi. Margines przyswajalności tego, co inne i niezrozu-
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miałe powiększa się. Latem wyjeżdżają na Podlasie, gdzie pod opieką 
Beaty Żarkowskiej-Korniluk i Marcina Korniluka ze Stowarzyszenia 

„Ruch na rzecz Ziemi” poznają prawosławie, odwiedzają m.in. Grabarkę 
i odpust w Siemiatyczach. W Łodzi odwiedzają cmentarz prawosławny 
i cerkiew, szukają „śladów Wschodu”. W Muzeum Miasta Łodzi biorą 
udział w lekcjach historycznych, czytają wiersze Puszkina, Majakow-
skiego, słuchają Okudżawy. Sami prowadzą warsztaty na temat wielokul-
turowości i tolerancji oraz historii Łodzi dla dzieci ze świetlic Centrum 
Wsparcia Terapeutycznego i Pogotowia Opiekuńczego. 

Trzecia odsłona „Mozaiki”: „Mozaika i dialektyka, czyli wszystko, co 
chciałbyś wiedzieć o Niemcach, ale nie zdążyłeś zapytać Hegla, Nie-
tzschego i Ulrike Meinhof” rusza w 2008 roku. Uczestnicy projektu 
poznają niemiecką genealogię nazwisk, nazw i zwyczajów spotykanych 
w Łodzi, odwiedzają poniemieckie miejscowości. Latem biorą udział 
w Festiwalu „Wioska Teatralna” w Wegajtach, a pół roku później od-
wiedzają ich poznani tam artyści z albańskiego teatru lalek. Odbywa się 
cykl warsztatów z zakresu poszanowania praw człowieka i odmienności. 
Pękają kolejne bariery. Wie o tym Elżbieta Ejsbrejner-Górska, wycho-
wawczyni i kierowniczka Świetlicy, która od początku obserwuje swoich 
podopiecznych i jak nikt inny widzi zmiany, jakie w nich zachodzą.
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z elżbietą ejsbrejner-górską rozmawia paulina capała.

niebo
nie jest nie bieskie
Elżbieta Ejsbrejner-Górska
jest wychowawczynią i kierownicz-
ką Socjoterapeutycznej Świetlicy 
Środowiskowej „Słyszę Dzieciaka” 
na łódzkich Bałutach (prowadzo-
nej przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”). 
Wierzy, że w każdym człowieku 
tkwi ogromny potencjał emocjo-
nalny i twórczy, że każdy może czuć 
się wolny, niezależnie od poziomu 
wykształcenia, zdolności, miejsca 
zamieszkania, statusu społeczne-
go. Realizuje z młodzieżą projekty, 
które uczą, jak nie dać się zunifor-
mizować i pozbawić własnego „ja”, 
jak nie poddać się komercji i znie-
woleniu przez wartości innych. Jej 
życiowe hasło to „Do it yourself”.

→ Jesteś pedagogiem. Pracowałaś 
z osobami upośledzonymi, cho-
rymi umysłowo, ze środowisk 
przestępczych. Do świetlicy śro-
dowiskowej na Bałutach trafiłaś 
przez przypadek, wcześniej nie 
pracowałaś z dziećmi. Postano-
wiłaś, że zrobisz z nimi projekt 
dotyczący wielokulturowości 
w Łodzi. Skąd taki pomysł?

Przez kilka lat pracowałam 
w Warszawie. Wróciłam do Łodzi 
i pomyślałam, że odkrywając hi-
storię miasta, będę miała świetną 
okazję, żeby je lepiej poznać. Poza 
tym miałam również osobistą mo-
tywację. Mam korzenie żydow-
skie – mój ojciec jest Żydem, choć 
ochrzczonym. Pomyślałam, że to 
może być ważne i fascynujące dla 
mnie, i że dzięki temu pociągnę za 
sobą dzieci. 

→ Młodzież trudno czymś za-
interesować. Nie bałaś się, że 

nie będzie chciała brać udziału 
w projekcie?

Wszystko sobie świetnie zaplano-
wałam: tu pójdziemy, z tym po-
rozmawiamy, to zobaczymy... Jak 
każdy twórca projektu miałam 
misterny plan, tak mi się przy-
najmniej wydawało. Pierwszy rok 
pracy z dzieciakami był trudny – 
kojarzy mi się z frustracją. Dopie-
ro później coś się we mnie zmieni-
ło i zaczęłam uczyć się tolerancji. 
Zrozumiałam, że należy „podążać 
za”. Taką filozofię od dawna stoso-
wałam w życiu, ale nie przyszło mi 
do głowy, żeby z podobnym nasta-
wieniem realizować projekt.

→ Jak to rozumieć?

Mówiłam: „Słuchajcie, to i to trze-
ba zrobić. Jak chcecie to zrobić?”. 
A oni odpowiadali, że w ogóle nie 
chcą tego robić i że chcą czegoś 
zupełnie innego. Zrozumiałam, 

że musimy rozmawiać, wspólnie 
planować kolejne etapy pracy. 
Historia i wielokulturowość to 
rzeczywiście trudny dla młodych 
temat. W pewnym momencie 
musieliśmy zmienić akcenty – hi-
storia i wielokulturowość stały się 
tylko tłem dla naszych działań.

→ Jak zmienił się Twój sposób pra-
cy, kiedy zrozumiałaś, że musisz 

„podążać za”, a nie wykonywać 
zapisany w projekcie plan?

Moja rola diametralnie się zmie-
niła. Stałam się bardziej współ-
uczestnikiem projektu niż jego 
koordynatorem. Oczywiście, 
czuwałam nad budżetem i for-
malnościami, ale do wszystkiego 
dochodziliśmy wspólnie. Zaczę-
łam zastanawiać się, co mogę za-
proponować dzieciakom, co może 
być dla nich ważne, potrzebne, 
przydatne. W którymś momen-
cie pojawił się pomysł warsztatów 
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antydyskryminacyjnych i gen-
derowych. Bardzo głęboka praca 
nam się z tego zrobiła. Praca „na 
wnętrzu”.

→ Po co dzieciom takie warszta-
ty? Można nauczyć się bycia tole-
rancyjnym?

Pracowaliśmy raczej nad ich 
otwartością. W momencie, kiedy 
ja otworzyłam się na to, że nasto-
latki to „odrębny gatunek ssaka”, 
zrozumiałam, o co w tym wszyst-
kim chodzi...

→ I dałaś im więcej luzu?

Tak. To oni decydowali o więk-
szości rzeczy. Czasami tylko coś 
inicjowałam. Zrobiliśmy dużo 
warsztatów o stereotypach, o po-
glądach, o uprzedzeniach, ale to 
było na samym początku. W tej 
chwili robimy już bardzo głębokie 
sesje warsztatowe, podczas któ-

rych przyglądamy się sobie: „jak 
funkcjonuję z innymi ludźmi, jak 
jestem sam ze sobą?”. To już wła-
ściwie jest praca terapeutyczna.

→ To był moment, kiedy poczułaś, 
że to, co robisz ma sens?

Tak, bo poczułam wreszcie, że 
się uzupełniamy. Na początku 
projektu miałam wrażenie, że 
nie mam nad tym wszystkim 
kontroli i że muszę się z tym po-
godzić. Bo ja sobie coś zaplano-
wałam, a oni tego nie potrzebują, 
nie chcą. Wyszłam ze ślepego 
zaułka, czyli myślenia ja – grupa. 
Najniebezpieczniejszy moment to 
taki, kiedy jestem ja i oni: miesz-
kańcy, grupa, dzieci, uczestnicy, 
i ja robię coś dla nich, albo oni dla 
mnie. Nie, to jest tak, że jesteśmy 
razem, a nie robimy coś dla siebie 
nawzajem.

→ Ważnym elementem projektu 

były wspólne wyprawy. Gdzie 
i po co jeździliście?

Zjeździliśmy pół Polski. Byliśmy 
w Zamościu, Krakowie, Oświę-
cimiu, Siemiatyczach, Węgajtach. 
Dużo się uczyliśmy i o wielokul-
turowości, i o historii, i o specyfi-
ce tych miejsc. W małej wiosce na 
Mazurach poprosiłam dzieci, żeby 
porobiły trochę zdjęć, a one poszły 
i zaczęły rozmawiać z mieszkań-
cami na temat Niemców. Ludzie 
nie chcieli o tym mówić. Dzieci 
przyszły i pytały, dlaczego tak 
jest. Z zaciekawieniem słuchały, 
kiedy opowiadaliśmy im o hi-
storii tego regionu, o stosunkach 
polsko-niemieckich. Równie dużo 
uczyliśmy się o sobie. Wstawali-
śmy i musieliśmy przygotować 
wspólny posiłek. Byliśmy ze sobą 
cały czas i w radosnych, ekscytu-
jących momentach, i wtedy, kiedy 
mieliśmy siebie już trochę dosyć, 
kiedy ktoś chciał zostać sam. To 

bardzo zbliża, nauczyliśmy się być 
ze sobą. Nie było już pani ze świe-
tlicy, realizacji projektu. Pojawiły 
się pierwsze głębokie relacje, au-
tentyczne zainteresowanie drugą 
osobą. Mogliśmy zacząć pracować 
naprawdę.

→ Czy mówiłaś dzieciom, że po-
przez projekt rozliczasz się tro-
chę ze sobą i swoim pochodze-
niem?

Tak.

→ Jak na to reagowały?

Akceptowały to. Dla nich moje po-
chodzenie zupełnie nie miało zna-
czenia. Dzieci często wypowiadają 
jakieś dyskryminujące, obraźliwe 
lub po prostu stereotypowe rze-
czy pod adresem innych, ale tak 
naprawdę są najbardziej otwartą 
grupą. To, że coś takiego powie-
dzą, wynika z naśladowania do-
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rosłych. Zrozumiałam to po kilku 
miesiącach. To nie są ich własne 
uprzedzenia, są jakby zaimporto-
wane z zewnątrz. Mówią mi, że je-
stem „powalona”, a jednocześnie 
są ze mną. Nie ma przymusu przy-
chodzenia do świetlicy. Przycho-
dzą, bo mnie po prostu akceptują. 
Nie oszukujmy się – dzieci znają 
świat na podstawie tego, co wy-
niosły z domu, co usłyszą w szkole 
albo na podwórku. Nie zdają sobie 
często sprawy, dlaczego używają 
jakichś określeń, etykietek. Nie 
potrafią ocenić, kiedy mówią lub 
myślą stereotypowo, albo że kogoś 
dyskryminują. To jest jak malo-
wanie nieba niebieską kredką...

→ Jak to?

W szkole uczą nas, że niebo jest 
niebieskie. Zaczynamy korzystać 
z tego schematu, później już niko-
mu nie chce się zastanawiać, czy 
właśnie tak jest. Nikt od nas tego 

zresztą nie wymaga. W tym pro-
jekcie mówiliśmy: „Przyjrzyj się 
uważnie. Obserwuj niebo o róż-
nych porach dnia. Zobaczysz, że 
ma mnóstwo odcieni”. Przecież 
niebo to paleta kolorów, od żół-
tego, poprzez czerwony, fioletowy 
i granatowy...

→ To, co zrobiliście, to szukanie 
różnych możliwości? Dawanie 
wyboru?

Chyba tak. Najważniejsze jest po-
znanie. Najpierw samego siebie, 
a później innych, innej kultury. 
Wielokulturowość stała się tylko 
tłem dla naszych działań. Oczy-
wiście tłem ważnym, bo rzeczy, 
których dzieci uczyły się w trak-
cie projektu, są pomijane w szko-
le, w domu. Jednak to, nad czym 
zaczęliśmy pracować teraz, jest 
dla mnie ważniejsze – zadaliśmy 
sobie pytanie, jak zaakceptować 
siebie, jak zaakceptować drugiego 

człowieka, to że jest inny, ma inne 
poglądy, zainteresowania, sposób 
bycia. I co ważniejsze: jak go po-
znać, jak wejść z nim w relację, nie 
zmieniając go. Myślę, że młodzi 
dostali coś fantastycznego, ja jako 
nastolatka poszukiwałam sama 
odpowiedzi na te pytania. Na 
nich to wszystko spadło i pewnie 
na początku było im z tym trudno, 
ale świetnie się w tym odnaleźli, 
teraz jest to dla nich naturalne 
i normalne. Taki jest po prostu 
świat i nie trzeba cały czas innych 
oceniać. Nie chodziło tylko o na-
rodowość czy pochodzenie, ale 
także na przykład o muzykę... 

→ Muzykę?

Chodziliśmy na różne koncer-
ty, wspólnie słuchaliśmy muzyki 
przyniesionej przez każdego z nas. 
Jasne, że nie nakłonię nikogo, żeby 
słuchał muzyki poważnej albo 
klezmerskiej; to co mogę zrobić, 

to zaprezentować ją i powiedzieć, 
dlaczego dla mnie jest ważna. 
Przy okazji muzyki pojawił się 
temat szacunku. Zaczęliśmy się 
wspólnie zastanawiać, dlaczego 
muszę tolerować na przykład to, 
że ktoś słucha muzyki techno, 
której ja nie znoszę. Dlaczego od 
razu nadaję takiej osobie nega-
tywną etykietkę?

→ Czy dostałaś od kogoś infor-
mację zwrotną, że to, nad czym 
pracujecie przynosi efekty, jest 
potrzebne?

Wszyscy dawaliśmy sobie infor-
mację zwrotną, na tym między 
innymi polega idea warsztatów. 
Mówiliśmy sobie, jak się teraz 
ze sobą czujemy, bo każdy etap 
powodował w nas jakąś zmianę. 
Nasze warsztaty stawały się co-
raz bardziej psychoterapeutyczne. 
Rozmawialiśmy o swoich rela-
cjach z rodzicami, z rówieśnikami. 



260 → 261 →

żydowską i ja się zastanawiałam, 
rozliczałam ze sobą. Zrozumia-
łam, że nie czuję się katoliczką, że 
nie wychowam syna w tej wierze. 
Rozmawiałam z nim i zostawiłam 
mu tę decyzję na czas, kiedy bę-
dzie dorosły. Niesamowite było to, 
że ani ja, ani on nie spotkaliśmy 
się z żadnym potępieniem czy dys-
kryminacją. Okazało się, że ludzie 
potrafią zachować swoje sądy dla 
siebie. Warto zrozumieć, że mogę 
sama o sobie decydować, doko-
nywać wyborów. Wtedy przestają 
działać wszystkie slogany, etykiet-
ki, stereotypowe myślenie. To się 
oczywiście nie zawsze udaje, do-
brze jednak, jeśli choć na chwilę 
potrafimy się od nich odciąć.

→ Zaskakujące, bo zazwyczaj 
myślimy, że to poczucie więzi 
i przynależności do grupy mogą 
przynieść nam satysfakcję.

Są różne drogi. Kiedyś myślałam 

Rozmawialiśmy o swoich urazach, 
obawach, krzywdach, o sytuacjach, 
które są trudne, o których nie 
mówi się na co dzień. Widzę, że 
podczas projektu młodzi bardzo 
dojrzeli i to w sposób bogatszy niż 
przeciętna młodzież. A ja w pew-
nym momencie przestałam czuć, 
że jestem koordynatorką, kimś, 
kto grupę nadzoruje. Poczułam, 
że jestem z nimi. W środku. Ja so-
bie swoje rzeczy też pooglądałam 
i poprzerabiałam. Mam teraz bar-
dzo wnikliwą ocenę siebie w tym 
projekcie.

→ I jak ta ocena wypada?

Zrozumiałam, że jest we mnie 
sprzeciw wobec utożsamiania się 
z jakąkolwiek grupą społeczną. 
To się zresztą bardzo wyraźnie 
przełożyło na moje życie, na moje 
decyzje. Nie ochrzciłam swojego 
syna, nie posłałam do komunii. 
Zgłębialiśmy kulturę i duchowość 

w podobny sposób, ale podczas 
realizacji projektu to się zmieni-
ło. Poszłam w innym kierunku. 
Wcześniej szukałam możliwości 
utożsamienia się z jakąś ideologią, 
pomysłem na życie. Nie chcia-
łam czuć się dziwna i odmienna, 
a przez całe życie towarzyszyło mi 
takie poczucie. Czułam się zawsze 
bardzo samotna w tym wszystkim, 
teraz to się zmieniło. Wpłynął na 
mnie ten projekt. Trzy lata inten-
sywnej pracy w grupie, pracy nad 
sobą. Myślę zresztą, że te nasze 
działania dla tolerancji nigdy się 
nie skończą.

Portrety. łódź



262 → 263 →

projekty
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Projekty

Bielsko-Biała 
i Krosno
→   „Każdy naród dawał, każdy 

brał – wielokulturowość 
w Karpatach” 

→   Stowarzyszenie „Olszówka” 
→   liderzy projektu: 

Jacek Zachara, 
Grzegorz Bożek

Kilkuletni cykl działań edukacyjnych 
i kulturalnych skupionych wokół za-
gadnienia wielokulturowości obszaru 
Karpat. W latach 2006-2009 zorgani-
zowano przegląd „Karpaty wielu kul-
tur – Ukraina”, dwukrotnie „Karnawał 
karpacki” oraz coroczne szkolenia dla 
przewodników beskidzkich (m.in. na 
temat Spiszu jako pogranicza kultur). 
Opublikowano mapy i przewodniki 
dotyczące dziedzictwa kulturowego 
Bielska-Białej oraz – odrębnie – jed-
nej z bielskich dzielnic, Cygański Las. 
Równolegle w Krośnie trwały działa-
nia grupy młodych ludzi: opieką objęto 
tamtejszy kirkut, na którym stale pro-
wadzone są zajęcia dla krośnieńskich 
szkół, wydano broszurę Cmentarz 
żydowski w Krośnie, przygotowano 
wystawę ukazującą losy rodzin żydow-
skich z Krosna oraz wystawę starych 
fotografii i kartek pocztowych. 

Działania edukacyjne i kulturalne po-
kazujące historię żydowskich miesz-
kańców Bodzanowa. Prowadzone 
były zajęcia gimnazjalnego Koła Hi-
storycznego: m.in. przeprowadzono 
poszukiwania w Archiwum Państwo-
wym w Płocku oraz zbierano relacje 
mieszkańców. Kulturze żydowskiej 
poświęcony był wieczór artystyczny 
przygotowany przez uczniów i gości 
(m.in. Daniela Olbrychskiego), pod-
czas którego pokazano nakręcony 
w Bodzanowie film fabularny o cza-
sach Zagłady Kołysanka. 

Bodzanów 
→  „Kołysanka dla miasteczka”
→   Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Razem 
dla Rozwoju”

→   lider projektu: 
Zdzisław Leszczyński

Cykl zajęć dla grupy białostockich na-
uczycieli i animatorów kultury: odby-
ły się spotkania ze znawcami kultury 
i tradycji żydowskiej, warsztaty i wy-
cieczki. Podsumowaniem działań jest 
publikacja, zawierająca opisy przedsię-
wzięć zrealizowanych przez nauczycie-
li w ich szkołach.

Białystok
→   „żyliśmy razem przez 

wieki, czyli żydzi i Polacy 
w Białymstoku” 

→   Fundacja Edukacji 
i Twórczości

→   liderka projektu: 
Anna Janina Kloza

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Działania mające na celu przedsta-
wienie historii białostockich Żydów 
i stosunków polsko-żydowskich w tym 
mieście. Udokumentowano i oznaczo-
no miejsca związane z historią spo-
łeczności żydowskiej. Opublikowano 
broszurę informacyjną i mapę Szla-
ku, uruchomiono stronę internetową, 
przeprowadzono wiele działań edu-
kacyjnych i artystycznych (spotkania,  
spektakl, projekcje filmowe, wycieczki, 
konkursy, warsztaty plastyczne). 

Białystok
→   „Szlak Dziedzictwa 

żydowskiego 
w Białymstoku” 

→   Fundacja Uniwersytetu 
w Białymstoku 
„Universitas Bialostocensis”

→   liderzy projektu: 
Katarzyna Niziołek, 
Radosław Poczykowski



266 → 267 →

Odkrywanie historii bodzentyńskich 
Żydów przez pryzmat losów Dawi-
da Rubinowicza, autora Pamiętnika. 
W pierwszym roku realizacji projek-
tu (2007) grupa dzieci i młodzieży 
gimnazjalnej uczyła się fotografii 
otworkowej i tą metodą ilustrowała 
Pamiętnik, wzięła też udział w warsz-
tatach dotyczących tradycji żydow-
skich i przygotowała wystawę swoich 
prac. Kolejny rok przyniósł ogromną 
intensyfikację działań: grupa młodych 
ludzi przygotowała spektakl oparty na 
Pamiętniku (pokazywany potem m.in. 
w Warszawie i we Francji), którego 
premiera miała miejsce podczas I Dni 
Dawida Rubinowicza (2008). Odbyły 
się wówczas także koncerty, wystawa 
fotograficzna, warsztaty tańca żydow-
skiego i wędrówka śladami żydowskiej 
społeczności Bodzentyna. Dzięki za-
angażowaniu proboszcza i władz udało 
się uporządkować miejscowy kirkut.

Bodzentyn 
→  „Pamiętnik”, 

„Dni Dawida Rubinowicza” 
→   Stowarzyszenie na rzecz 

Odnowy Wsi „Odnowica”
→   liderka projektu: 

Krystyna Nowakowska

Jeden z projektów lubelskiego Stowa-
rzyszenia Homo Faber, poświęconych 
wielokulturowej przeszłości i pamię-
ci miasteczek Polski południowo-
wschodniej. W Brzeźnie, we współpra-
cy z nauczycielami i uczniami szkoły 
podstawowej i gimnazjum, powstał 
film o historii tego miejsca;  Prze-
chadzka po Brzeźnie była latem 2009 
wyświetlana w wielu miejscowościach 
Lubelszczyzny (kino objazdowe). 

Brzeźno 
→  „Przechadzka po Brzeźnie” 
→   Stowarzyszenie Homo Faber 

(z Lublina)
→   liderka projektu: 

Magdalena Kawa

Cykl działań wokół należącej do Fun-
dacji Yakiza synagogi w bydgoskiej 
dzielnicy Stary Fordon: warsztaty 
historyczno-genealogiczne, zbieranie 
relacji, badanie historii tego miejsca 
i historii bydgoskiej społeczności 
żydowskiej, warsztaty fotograficzne 
(uwieńczone wystawą). Podczas finało-
wego, otwartego spotkania odbyła się 
projekcja filmu o synagodze i koncert 
muzyki klezmerskiej.

Bydgoszcz
→   „Spotkajmy się 

w synagodze” 
→   Fundacja Kultury Yakiza
→   liderzy projektu: 

Joanna Tyka,   
Jacek Puzinowski

Projekt edukacyjny z grupą młodzie-
ży: odkrywanie polsko-żydowskiej hi-
storii Chęcin. Na wakacyjny program 
złożyło się zbieranie informacji o prze-
szłości gminy, poznawanie kultury 
i zwyczajów żydowskich oraz finało-
wy festyn dla mieszkańców (zorgani-
zowana w klasztorze franciszkańskim 
zabawa przy muzyce żydowskiej i pro-
jekcja filmu Boże skrawki). W ramach 
projektu uporządkowano też cmentarz 
żydowski i wydano folder Wspólnota 
w różności. Historia narodu żydowskie-
go w Chęcinach.

chęciny
→   „Wspólnota 

w różnorodności”
→   Stowarzyszenie PADRE
→   liderka projektu: 

Karolina Skowrońska
   Dotacja współfinansowana ze środków 

Fundacji Taubego

Projekty
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Badania etnograficzne (wywiady 
z mieszkańcami, zbieranie relacji), 
pytające o charakter koegzystencji 
białorusko-żydowskiej na Podlasiu po-
łudniowym. W obozach badawczych 
brała udział młodzież z liceum biało-
ruskiego w Hajnówce oraz studenci. 
Dwa obozy badawcze zorganizowano 
na terenie powiatów hajnowskiego 
i bielskiego; badania w roku 2006 ob-
jęły m.in. Narewkę, Orlę i Kleszczele, 
zaś w roku 2007 m.in. Milejczyce, Ro-
gacze i Kornin.

hajnówka 
i okolice 
→   Laboratorium etnograficzne 

„Podlascy żydzi – trudna 
pamięć”

→   Białoruskie Zrzeszenie 
Studentów (Białystok)

→   lider projektu:   
Paweł Buszko

Kielce 
→  „Miejsca obiecane – ślady 

żydowskie w dziedzictwie 
kulturowym Kielc”

→   Ośrodek Inicjatyw 
Twórczych „Piekarnia”

→   liderka projektu:  
Monika Witek

Działania dokumentacyjne i arty-
styczne podążające śladami kieleckiej 
społeczności żydowskiej. Program 
obejmował spotkania ze znawcami hi-
storii, warsztaty plenerowe z udziałem 
młodzieży oraz wernisaż powstałych 
prac plastycznych.

Artystyczne i edukacyjne działania 
adresowane do mieszkańców Klimon-
towa, przywracające pamięć o żydow-
skich mieszkańcach miasta. Projekt 
wpisany w doroczny festiwal „Bruno-
nalia”, organizowany w Klimontowie 

– miejscu urodzenia Brunona Jasień-
skiego. Odbyły się m.in. warsztaty pla-
styczno-muzyczne dla dzieci, warszta-
ty dla młodzieży (sztuka opowiadania 
historii, zbieranie opowieści i archi-
waliów, twórcze pisanie) i spotkania 
z dorosłymi mieszkańcami, poświę-
cone m.in. sposobowi upamiętnienia 
zagłady klimontowskich Żydów.

Klimontów
→   „Kadisz za sąsiadów”
→   Stowarzyszenie 

Miłośników Twórczości 
Brunona Jasieńskiego 
(z Warszawy)

→   liderzy projektu: 
Maria Więckowska, 
Piotr Banasiak

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Projekty

Projekt edukacyjny skierowany głów-
nie do młodzieży, mający na celu 
przywracanie pamięci o społeczności 
żydowskiej Gorlic. Zajęcia dotyczące 
żydowskiej kultury oraz poznawanie 
przez uczniów pozostałości dziedzic-
twa materialnego gorlickich Żydów 
zwieńczone zostały wieczorem cha-
nukowym dla uczestników projektu 
i mieszkańców.

gorlice
→   „Gorliczanie: tu i tam…  

historia bliska”
→   Wielobranżowa Spółdzielnia 

Socjalna „Gorliczanin”
→   liderka projektu: 

Klaudia Smaczniak
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Korczmin
→   „Korczmin: od żelaznej 

kurtyny do otwartości” 
→   Fundacja Kultury Duchowej 

Pogranicza (z Lublina)
→   liderzy projektu: 

ks. Stefan Batruch, 
Agnieszka Matecka 
i Orkiestra św. Mikołaja

Część wieloletnich działań ks. Stefana 
Batrucha i Fundacji Kultury Duchowej 
Pogranicza w Korczminie. Latem 2006 
zorganizowano dwa obozy dla mło-
dzieży studenckiej – podczas obozu in-
wentaryzacyjnego powstał spis zabyt-
ków, zaś obóz badawczy miał na celu 
zebranie wywiadów z mieszkańcami 
tych okolic. Jak co roku, wydarzeniem 
kulminacyjnym były Transgraniczne 
Polsko-Ukraińskie Dni Dobrosąsiedz-
twa, podczas których w Korczminie – 
wsi podzielonej granicą państwową – 
na jeden dzień otwierane jest przejście 
graniczne. Uroczystościom religijnym 
towarzyszyły koncerty muzyki folko-
wej oraz wystawa „Otwarte pograni-
cze”.

Krynki
→   „Pinkas Krinki. By nie 

wyschły tamte krynice”
→   Stowarzyszenie Villa 

Sokrates
→   lider projektu: 

Jerzy Chmielewski

Projekt dotyczył pamięci o Żydach – 
dawnych mieszkańcach Krynek i oko-
licznych gmin. Działania skupiono wo-
kół przekładu na polski księgi pamięci 
Żydów krynkowskich Pinkas Krinki, 
zbierano także relacje mieszkańców 
pamiętających czasy przedwojenne 
i Zagładę. Na podstawie zgromadzo-
nego materiału stworzono i zaprezen-
towano grafiki przedstawiające nieist-
niejące już synagogi z tych okolic.

Krynki
i Sobienie-
jeziory
→   „Krynki – Sobienie: dwie 

historie – wspólna pamięć” 
→   Stowarzyszenie na rzecz 

Ziemi Podlaskiej „Drumla” 
(z Warszawy i Białegostoku)

→   liderzy projektu:  
Filip Pazderski,  
Bartłomiej Błesznowski

Działania służące odkrywaniu wielo-
kulturowości Podlasia (Krynki) i Ma-
zowsza (Sobienie–Jeziory pod Warsza-
wą), skierowane do młodzieży z obu 
tych miejscowości. Uczestnicy projek-
tu zbierali relacje świadków historii i 
prezentowali je na wystawach i stronie 
internetowej. Odbyła się też wymiana 
młodzieży między Krynkami i So-
bieniami, przeprowadzono wspólne 
warsztaty (m.in. dziennikarskie i fil-
mowe) i działania artystyczne.

Projekty

Działania edukacyjne przeznaczone 
dla uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, zbudowane wokół wędrują-
cej wystawy „Żydzi w Polsce. Swoi 
czy obcy?”, która odwiedziła szkoły 
w miejscowościach województwa ma-
łopolskiego, śląskiego i wielkopolskie-
go. Odbyły się warsztaty przygotowu-
jące uczniów do roli przewodników po 
wystawie, zrealizowano też indywidu-
alne projekty uczniowskie.

Kraków 
→  „Przywróćmy pamięć. 

Śladami społeczności 
żydowskiej w mojej 
miejscowości” 

→   Stowarzyszenie Centrum  
Polsko-Niemieckie 

→   lider projektu:    
Piotr Trojański
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Dzień Kultury Greckiej – wydarzenie 
kulturalne skierowane do społeczno-
ści Krościenka (k. Ustrzyk Dolnych), 
poświęcone żyjącej tam, niegdyś licz-
nej, społeczności Greków, imigrantów 
przybyłych do Polski po 1949 roku. 
Działania objęły happening malarski, 
koncert oraz akcję porządkowania 
greckiego cmentarza. Specjalnie przy-
gotowany spektakl Exodus wystawił 
młodzieżowy Teatr Formy PARRA 
z Ustrzyk Dolnych.

Krościenko
→   „Bliżej siebie – Grecy 

w Bieszczadach” 
→   Bieszczadzka Fundacja 

Rozwoju Postaw Twórczych 
„Orelec-Gala” (Uherce 
Mineralne)

→   liderka projektu: 
Grażyna Kaznowska 
-Chrapko

Celem projektu było przywracanie pa-
mięci o lubaczowskich Żydach, jednej 
z trzech społeczności zamieszkujących 
miasto przed wojną (obok Polaków 
i Ukraińców). Działania zbudowano 
wokół zbierania relacji świadków Za-
głady, cyklu audycji w Twoim Radiu 
Lubaczów, poszukiwań archiwalnych. 
Równolegle prowadzono warszta-
ty kultury i historii żydowskiej; na 
zakończenie projektu na otwartym 
spotkaniu zaprezentowano materiały 
zebrane podczas działań oraz wysta-
wiono inscenizację szabatu.

lubaczów 
→  „Trzeci element albo 

odkrywanie Atlantydy”
→   Stowarzyszenie Edukacja 

dla Rozwoju
→   lider projektu:   

Wiesław Bek

Projekty

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży 
i nauczycieli leżajskich szkół, prowa-
dzone przez historyków i znawców 
kultury żydowskiej (gośćmi warszta-
tów byli m.in. Józef Noyhauz z Izraela, 
Henryk Halkowski, Miriam Gonczar-
ska, rabin Maciej Pawlak, Bogumił 
Pempuś, Anna Ordyczyńska, Jacek 
Proszyk). Zajęcia miały dawać impuls 
do powstania szkolnego Koła Zainte-
resowań Kulturą Żydowską w mieście 
odwiedzanym corocznie przez tysiące 
chasydów pielgrzymujących do grobu 
cadyka Elimelecha.

leżajsk
→   „Leżajsk – mała ojczyzna 

Polaków i żydów” 
→   Centrum Kultury i Dialogu 

Wyższej Szkoły Filozoficzno- 
-Pedagogicznej „Ignatianum” 
(Kraków)

→   lider projektu: 
ks. Janusz Salamon

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Przygotowanie grupy 20 nauczycieli 
(przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych) do prowadze-
nia zajęć na temat wielokulturowej 
historii Podlasia i szacunku dla różnic 
kulturowych. Program zawierał wy-
kłady, zajęcia praktyczne i wycieczki, 
na bazie których opublikowano ma-
teriały metodyczne oraz stworzono 
modelowy program szkoleniowy dla 
nauczycieli. Uczestnicy szkolenia re-
alizowali też własne projekty z ucznia-
mi. Partnerem projektu był Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

łomża
→   „Wielokulturową ścieżką” 
→   Społeczno-Oświatowe 

Stowarzyszenie Pomocy 
Pokrzywdzonym 
i Niepełnosprawnym 
„Edukator”

→   liderka projektu: 
Marzena Rafalska

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego
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Projekty

Cykl zajęć i działań artystycznych, 
prowadzonych z podopiecznymi Śro-
dowiskowej Świetlicy Terapeutycznej 
PAW w Łodzi. Dzieci poznawały hi-
storię i kulturę żydowską, głównie po-
przez wycieczki i spotkania z gośćmi, 
pracowały też nad przedstawieniem 
z okazji święta Chanuka.

łódź
→   „Światła tolerancji” 
→   Pracownia Alternatywnego 

Wychowania
→   liderka projektu: 

Ewelina Bednarska

Projekt dotyczył historii jednej łódz-
kiej kamienicy (położonej przy pl. Ko-
ścielnym, w okresie wojny mieściło się 
tu archiwum łódzkiego getta). W ra-
mach warsztatów dziennikarskich 
i historycznych młodzież licealna 
przeprowadziła wywiady i kwerendy, 
zbierała historie i opowieści. Powstała 
dokumentacja fotograficzna i filmowa, 
zorganizowano happeningi dla miesz-
kańców kamienicy, którzy włączyli się 
w działania. Projekt zakończono wy-
stawą zdjęć oraz publikacją książki 
Kamienica.

łódź
→   „Kamienica”
→   Stowarzyszenie Edukacyjno 

-Kulturalne „Venae Artis”
→   liderki projektu: 

Dorota Kaniewska-Frątczak, 
Anna Lisiewicz

Trzyletni projekt zrealizowany przez 
młodzież ze świetlicy socjoterapeu-
tycznej „Słyszę Dzieciaka” w Łodzi, do-
tyczył poznawania nacji współtworzą-
cych niegdyś Łódź i szerzej – tolerancji 
wobec inności. W 2006 („Mozaika: po-
znanie – tolerancja – akceptacja”) osią 
była kultura żydowska i stosunek do 
Żydów, odbyły się m.in. warsztaty, wy-
jazdy, zajęcia fotograficzne i wystawa 
zdjęć. Drugi etap, w 2007 („Mozaika 
3D – podróż w czasie i przestrzeni”) 
poświęcono śladom społeczności 
rosyjskiej w Łodzi oraz Rosji i pra-
wosławiu, przygotowano m.in. film 
dokumentalny i wyjazd do Siemiatycz. 
Trzeci etap działań, w 2008, odbył się 
pod hasłem: „Mozaika i dialektyka, 
czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć 
o Niemcach, ale nie zdążyłeś zapytać 
Hegla, Nietzschego i Ulrike Meinhof” 
(m.in. wyjazd do Węgajt i udział w Fe-
stiwalu Wioska Teatralna).

łódź
→  „Mozaika”
→   Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Pomocy 
„Słyszę Serce”

→   liderka projektu: 
Elżbieta Ejsbrejner-Górska

Warsztaty literackie i warsztaty fo-
tografii otworkowej dla młodzieży, 
przygotowujące do wykonania foto-
graficznych ilustracji do tekstu Moj-
żesz Janusza Korczaka. Wernisaż wy-
stawy odbył się w Platerowie, zdjęcia 
pokazywane były także w plenerze, w 
okolicznych miejscowościach. Powsta-
ła strona internetowa, wydano kartki 
pocztowe ze zdjęciami.

mężenin        
i platerów
→   „Mojżesz z Mężenina” 
→   Nadbużańskie 

Stowarzyszenie Oświatowo 
-Ekologiczne „Mężenin”

→   liderka projektu:   
Maria Daszko
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michałowo
→   „Supełek – chronimy pamięć 

naszego miasteczka” 
→   Fundacja Uniwersytetu 

w Białymstoku   
„Universitas Bialostocensis” 
(z Białegostoku)

→   liderzy projektu:  
Magdalena Anchimowicz, 
Katarzyna Niziołek,  
Radosław Poczykowski

Działania edukacyjne i artystyczne 
z dziećmi i młodzieżą w Michałowie: 
zbieranie relacji, pamiątek i zdjęć i two-
rzenie mapy pamięci tego miasteczka. 
W ramach projektu przeprowadzono 
konkurs literacki i plastyczny dla mło-
dzieży oraz warsztaty artystyczno-me-
dialne, wydana została Księga pamięci 
Michałowa.

Projekty

Cykl działań, dzięki którym młodzież 
poznawała historię społeczności nie-
mieckiej i żydowskiej, żyjących nie-
gdyś w Murowanej Goślinie. Odbyły 
się warsztaty muzyczne i plastyczne, 
a także otwarta debata dla miesz-
kańców na temat tolerancji, pamięci 
i przyjaźni. Projekt towarzyszył eku-
menicznemu spotkaniu modlitewne-
mu młodzieży, odsłonięto również 
tablice upamiętniające mniejszości 
narodowe w Murowanej Goślinie.

murowana        
goślina
→   „Wartości, które 

łączą przeszłość 
z teraźniejszością. 
Murowana Goślina miastem 
trzech narodowości 
i miejscem istnienia różnych 
wyznań” 

→   Komitet Partnerski Ziemi 
Goślińskiej

→   liderzy projektu: 
Jakub Niewiński, 
Agnieszka Drabczyk

Trzyletnie działania związane z od-
krywaniem żydowskiej przeszłości 
miasta: warsztaty filmowe, dźwiękowe 
i fotograficzne dla młodzieży, przygo-
towanie serwisu internetowego i wy-
stawy fotografii o historii Międzyrzeca, 
edukacyjne wyjazdy do miejsc histo-
rycznych, prace porządkowe na kir-
kucie oraz współpraca ze związkiem 
Międzyrzeczan w Izraelu, m.in. przy 
przygotowaniu uroczystości odsłonię-
cia pomnika poświęconego społeczno-
ści żydowskiej Międzyrzeca.

międzyrzec        
podlaski
→  „Autentyczne głosy 

przeszłości”   
„…ślady…”

→   Ochotnicza Straż Pożarna 
„Stołpno”

→   liderzy projektu: 
Krzysztof Szczepaniuk, 
Łukasz Paluszkiewicz

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Część kilkuletnich działań „Wspólno-
ty Myślenice”, odkrywającej wielokul-
turowe oblicze Myślenic i przeciwsta-
wiającej się antysemickiej tradycji tego 
miejsca (Myślenice były przed wojną 
symbolem polskiego antysemityzmu, 
w związku z tzw. Marszem Dobo-
szyńskiego w 1936). Zorganizowano 
festiwal, na który złożyły się koncerty, 
wernisaże, warsztaty i projekcje filmo-
we prezentujące różne kultury oraz 
Forum Organizacji Pozarządowych, 
zarówno lokalnych, jak i ogólnopol-
skich. Wydano m.in. broszurę Czemu 
winni są Inni?. 

myślenice
→   „Wielokulturowe Myślenice” 
→   Stowarzyszenie „Wspólnota 

Myślenice”
→   liderka projektu: 

Agnieszka Cahn
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Próba przywrócenia pamięci opolan 
postaci Leo Baecka, wybitnego teologa 
żydowskiego, który na przełomie XIX 
i XX wieku był w tym mieście rabi-
nem. Grupa młodzieży i nauczycieli 
Zespołu Szkół TAK zbierała materiały 
o Leo Baecku i losach nieistniejącej 
już opolskiej gminy żydowskiej, odbył 
się cykl warsztatów (historycznych, 
fotograficznych, informatycznych, te-
atralnych), młodzież przeprowadziła 
sondę uliczną, pytając o rabina. Pod-
sumowaniem była wystawa fotografii 
i spektakl teatralny, opowiadający 
o życiu Leo Baecka.

Opole 
→  „Rabin z Opola”
→   Towarzystwo 

Alternatywnego Kształcenia 
TAK

→   liderka projektu: 
Beata Maliszkiewicz

Projekty

38. obóz renowacyjny poświęcony ra-
towaniu cmentarzy różnych wyznań 
oraz architektury sakralnej przydroż-
nych kapliczek. Projekt obejmował 
prace inwentaryzacyjne, dokumenta-
cyjne i konserwacyjne we wsiach No-
wica, Przysłup (cmentarze greckokato-
lickie oraz cmentarz wojskowy nr 59 na 
Przysłupie), Nowy Żmigród (cmentarz 
żydowski). Pracom towarzyszyły pre-
lekcje dotyczące historii tych terenów 
oraz prezentacja wystawy z działań 
Magurycza w Krempnej i Nowicy.

nowica
→   „Kamienie in perpetuam 

memoriam – sklejanie 
przeszłości” 

→   Stowarzyszenie Magurycz
→   lider projektu: 

Szymon Modrzejewski

Projekt skierowany do dzieci z rom-
skiego osiedla Zawiszy Czarnego. Pod-
czas kilkudniowych warsztatów dzieci 
inscenizowały i ilustrowały – używa-
jąc fotografii otworkowej i cyfrowej – 
baśnie romskie. Powstałą wystawę za-
prezentowano podczas akcji ulicznej 
w Starym Sączu, prace pokazano rów-
nież w przedszkolu romskim w Czar-
nej Górze oraz w trakcie konferencji 

„Społeczne dyskursy sztuki-fotografii” 
na poznańskiej ASP. Powstał również 
film dokumentujący działania projek-
towe oraz publikacja podsumowująca 
działania Akademii Pstryk.

nowy        
Sącz
→  „Romski Pstryk 2008” 
→   Stowarzyszenie 

Edukacji i Postępu STEP 
(z Warszawy)

→   liderki projektu:  
Marta Kotlarska,  
Małgorzata Mirga-Tas

Działania edukacyjne i artystyczne 
w orlańskiej synagodze, otwartej po 
latach dla mieszkańców i turystów: 
dokumentacja historyczna żydowskiej 
społeczności Orli, gromadzenie archi-
waliów, czasowe wystawy i stała ekspo-
zycja wielkoformatowych zdjęć.

Orla
→   „Z synagogą w tle”             

„Stała ekspozycja 
w synagodze”

→   Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Orlańskiej 

→   lider projektu: 
Sergiusz Martynowicz
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Działania edukacyjne wokół wielokul-
turowej historii podlubelskich Piask, 
ze szczególnym uwzględnieniem śla-
dów społeczności żydowskiej: cykl 
warsztatów dla młodzieży, gromadze-
nie relacji i dokumentów, opracowanie 

„Trasy dziedzictwa piaseckich Żydów”, 
wydanie folderu i przygotowanie stro-
ny internetowej. 

piaski
→   „Złodziejskie Piaski?” 
→   Ekologiczny Klub UNESCO, 

Pracownia na rzecz 
Bioróżnorodności

→   lider projektu: 
Przemysław Kuśmierczyk

Cykl warsztatów dla młodzieży po-
święconych dziejom społeczności ży-
dowskiej w Oświęcimiu oraz wspólnej 
historii Polaków i Żydów. Integralną 
część projektu stanowił cykl otwartych 
wykładów i dyskusji „Rozmowy o to-
lerancji”.

Oświęcim
→   „Moi dawni sąsiedzi”
→   Edukacyjne Centrum 

żydowskie
→   lider projektu:   

Artur Szyndler

Zorganizowany w 2006 „Szabat” to 
wspólny projekt środowisk żydowskich, 
władz samorządowych i społeczników 
z Pińczowa: uroczystościom religij-
nym w synagodze (pierwszym od cza-
sów Zagłady) towarzyszyły dyskusje, 
warsztaty i konkursy dla młodzieży, 
koncerty oraz inscenizacje (w Mu-
zeum Regionalnym oraz w Domu Kul-
tury). W 2007 roku osią działań stało 
się zbieranie relacji świadków historii, 
zwłaszcza Sprawiedliwych wśród Na-
rodów Świata z regionu Ponidzia. Po-
wstał także przekład żydowskiej Księgi 
pamięci miasta, wznowiono publikację 
Żydzi i Stara Synagoga w Pińczowie, 
otwarto wystawę fotograficzną; Luba 
Zarembińska z Teatru „Stacja Szamo-
cin” przygotowała z młodzieżą spek-
takl Nitki pamięci. 

pińczów
→   „Szabat w Pińczowie 

– odnowienie i pamięć”             
„W sepii i w kolorze” 

→   Towarzystwo Przyjaciół 
Ponidzia

→   lider projektu:   
Jerzy Znojek

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Projekty

Osią projektu była praca z grupą mło-
dzieży nad filmem dokumentalnym 
o raciborskich Żydach. Poprzedzono 
ją prelekcjami historycznymi oraz 
warsztatami, obejmującymi naukę 
filmowania, obsługę sprzętu i montaż. 
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ra-
cibórz, działania poszerzono o wyda-
rzenie „Ślady dziedzictwa kulturowego 
śląskich Żydów w przestrzeni miejskiej 
Raciborza”, zorganizowano uliczny 
spektakl i koncert muzyki żydowskiej. 
Projekcja filmu Wędrówka po wspo-
mnienia odbyła się na placu, gdzie nie-
gdyś stała raciborska synagoga.

racibórz
→   „Puste miejsca, czyli tu byli 

żydzi” 
→   Raciborskie Stowarzyszenie 

Kulturalne ASK
→   lider projektu:   

Piotr Dominiak
   Dotacja współfinansowana ze środków 

Fundacji Taubego
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Upamiętnienie Polaków ukrywających 
Żydów podczas okupacji i spowodo-
wanej tym pacyfikacji wsi Podborze 
przez Niemców w 1943 roku. Projekt 
edukacyjny towarzyszący uroczystości 
odsłonięcia pomnika poświęconego 
tamtym wydarzeniom: zorganizowa-
no konkurs plastyczny i literacki dla 
młodzieży szkolnej, zakończony wy-
stawą prac. Odbyła się też sesja histo-
ryczna dla mieszkańców oraz spektakl 
Teatru NN z Ośrodka „Brama Grodz-
ka” w Lublinie.

radomyśl 
Wielki 
i podborze 
→   „Bez grzechu zaniechania 

– w hołdzie mieszkańcom 
Podborza ratującym życie 
żydom”

→   Stowarzyszenie „Nasza 
Gmina”

→   liderka projektu: 
Maria Przybyszewska

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Edukacyjne działania antydyskry-
minacyjne, program skierowany do 
różnych grup społecznych z Siedlec 
i okolic, głównie studentów i młodzie-
ży szkolnej. Zorganizowano przegląd 
filmów związanych z prawami czło-
wieka oraz cykl warsztatów antydy-
skryminacyjnych i równościowych.

Siedlce
→   „Wspólnym głosem”
→   Stowarzyszenie tutajteraz
→   liderka projektu: 

Agnieszka Janiszewska

Projekty

Działania artystyczne i edukacyjne 
z młodzieżą, poznającą kulturę żydow-
ską. Cykl warsztatów teatralnych obej-
mował pracę nad spektaklem Kartki 
z pamiętnika, zorganizowano też 
wycieczkę śladem żydowskich miejsc 
w Łodzi, warsztaty historyczne, wy-
stawę zdjęć. Zbiórka materiałów archi-
walnych i dokumentów pozwoliła na 
wydanie multimedialnej prezentacji 
na temat Żydów radomszczańskich.

radomsko
→  „Śladem pożółkłych 

fotografii” 
→   Fundacja Inicjatyw 

Kulturalnych
→   liderki projektu: 

Katarzyna Szczegodzińska, 
Agnieszka Mordak

Działania na rzecz pogłębienia świa-
domości historycznej mieszkańców 
Radomia, zbudowane wokół historii 
żydowskiego Gimnazjum Towarzy-
stwa Przyjaciół Wiedzy. Uczestnicy 
projektu od kilku lat pracują nad od-
tworzeniem listy uczniów i nauczycie-
li tej szkoły, badają archiwa, zbierają 
relacje i dokumenty. O żydowskiej 
społeczności miasta przypominają, 
organizując happeningi, wystawy, pro-
jekcje filmów. 

radom
→   „Laboratorium Kilińskiego”
→   Radomskie Towarzystwo 

Naukowe
→   liderzy projektu: 

Zbigniew Wieczorek, 
Iwona Grześkiewicz
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Cykl działań edukacyjnych i artystycz-
nych grupy młodych ludzi – uczniów 
suwalskich szkół, muzyków, poetów. 
Na dwutygodniowy program składa-
ły się warsztaty teatralne z reżyserem 
Awiszajem Hadari (praca nad insce-
nizacją Dybuka An-skiego), warsztat 
muzyczny oraz otwarte pokazy filmów, 
dyskusje i wykłady, poświęcone histo-
rii i kulturze polskich Żydów. Efekty 
pracy zaprezentowano na wieczorze 
dla mieszkańców. 

Suwałki
→   „Razem i osobno. Kultura 

żydowska w działaniu” 
→   Fundacja Miasto
→   liderzy projektu: 

Olga i Adam Pogorzelscy

Trzyletni projekt skierowany do mło-
dzieży, poświęcony ożywieniu pamięci 
o przedwojennym, wielokulturowym 
Sokołowie. Grupa młodych ludzi co 
roku brała udział w cyklu warsztatów 
(o kulturze żydowskiej, historycznych, 
filmowych) i realizowała inne, eduka-
cyjno-artystyczne przedsięwzięcie. Po-
wstały: multimedialna mapa Sokołowa 
(w 2006), film o historii miasta (oparty 
o zebrane wcześniej dokumenty i rela-
cje, m.in. wywiad z ostatnim sokołow-
skim Sprawiedliwym, Kazimierzem 
Miłobędzkim – w 2007) i gra miejska. 

Sokołów 
podlaski 
→  „Moje wielokulturowe 

miasto: mapa, film, gra”
→   Fundacja Civis Polonus 

(z Warszawy), Fundacja 
„U Siebie” (z Sokołowa)

→   liderzy projektu: 
Daria żebrowska, 
Tomasz Zbrzeżny

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Warsztaty z dziećmi z osiedla romskie-
go w Szaflarach, polegające na nauce 
fotografii otworkowej i inscenizacjach 
legend romskich, do których zdjęcia-

„otworki” były ilustracjami. Umiejęt-
nością robienia aparatów fotograficz-
nych z tekturowych pudełek dzieci 
dzieliły się potem z polskimi kolega-
mi; efektem projektu była też wystawa, 
pokazywana m.in. w Nowym i Starym 
Sączu i w Warszawie.

Szaflary
→   „Romski Pstryk 2007” 
→   Stowarzyszenie 

Edukacji i Postępu STEP 
(z Warszawy)

→   liderki projektu: 
Marta Kotlarska, 
Małgorzata Mirga-Tas

Projekty

Projekt zbudowany wokół postaci 
i dzieła Józefa Charytona, „malarza 
umarłych Żydów”. Odkrywanie jego 
historii jest punktem wyjścia do po-
znawania żydowskiej historii Siemia-
tycz. Na trzyletnie działania złożyły 
się: poszukiwanie prac Charytona 
i stworzenie ich internetowego kata-
logu, zbieranie relacji i dokumentów, 
wydarzenia kulturalne i edukacyjne 
dla mieszkańców miasta (spotkania, 
wystawy, wycieczki), porządkowa-
nie kirkutu, namalowanie w mieście 
dwóch graffiti, publikacje.

Siemiatycze
→   „Obrazy pamięci”  
→   Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Ekologicznych 
„Ruch na rzecz Ziemi” 

→   liderzy projektu: 
Beata żarkowska-Korniluk, 
Marcin Korniluk
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Projekt obejmował prace nad przedsta-
wieniem Ze snu w sen, inspirowanym 
twórczością Brunona Schulza. Spek-
takl powstał we współpracy z amery-
kańską grupą Hand2Mouth z Portland, 
a inscenizacjom towarzyszyły dyskusje 
o twórczości Schulza. Spektakl prezen-
towano w Polsce (Szamocin, Poznań, 
Węgajty) i w USA.

Szamocin
→   „Noc Wielkiego Sezonu” 
→   Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Teatralne 
„Stacja Szamocin”

→   liderki projektu: 
Luba Zarembińska, 
Ida Bocian

Projekty

Kolejne wydarzenie z prowadzonego 
od 2005 cyklu działań chroniących 
dziedzictwo i pamięć wielokulturowej 
historii Tarnowskich Gór. W celu upa-
miętnienia społeczności żydowskiej 
zaznaczono kostką brukową zarys 
zniszczonej przez Niemców synagogi 
i naniesiono na sąsiedni budynek jej 
cień.

tarnowskie        
góry 
→  „Tarnogórzanie dla pamięci”
→   Tarnogórska Fundacja 

Kultury i Sztuki
→   lider projektu:  

Krzysztof Mazik

Projekt opowiadający o polskiej, 
żydowskiej i niemieckiej tożsamo-
ści Szczecina przez pryzmat jednej, 
szczególnej dzielnicy: Niebuszewa. 
Działania prowadzone przez Miejsce 
Sztuki OFFicyna obejmowały: spo-
tkania i dyskusje (dyskusja w studio 
Polskiego Radia Szczecin), wydarzenia 
artystyczne (performance Antoniego 
Karwowskiego, warsztaty performan-
ce). Zorganizowano cykl „Spacerków 
po Niebuszewie”, wydano nietypowy 
przewodnik po tej dzielnicy.

Szczecin
→   „Tożsamość #2” 
→   Stowarzyszenie OFFicyna
→   lider projektu:   

Bartosz Wójcik

Odkrywanie polsko-żydowskiej prze-
szłości Szydłowca: edukacyjne i ar-
tystyczne działania grupy młodzieży. 
Przeprowadzono warsztaty teatralne, 
filmowe, fotograficzne; na podstawie 
zgromadzonych opowieści i rela-
cji mieszkańców powstały spektakl 
Chodź, opowiem Ci pewną historię, 
reportaż oraz wystawa fotograficzna 
(2007). W kolejnym roku działania 
artystyczne zbudowano na kanwie 
odnalezionego w Szydłowcu dzienni-
ka lekcyjnego żydowskiej klasy z roku 
szkolnego 1937/38. 

Szydłowiec
→   „Chodź, opowiem Ci pewną 

historię”, „Dziennik lekcyjny 
– historia z Szydłowca”

→   Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Szydłowca, 
Towarzystwo Aktywnych 
Kulturalnie Projektoriat

→   liderka projektu:   
Inga Pytka-Sobutka

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego
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Projekty

Projekt skupiony wokół żydowskiego 
dziedzictwa w Ustrzykach Dolnych: 
oczyszczono z zarośli ustrzycki kirkut, 
wyznaczając prowadzący nań szlak 
turystyczny. Prowadzono także in-
wentaryzację odkrytych macew oraz 
działania edukacyjne dla młodzieży 
szkolnej. Projekt zwieńczyła wystawa 
archiwalnych fotografii bieszczadz-
kich Żydów.

ustrzyki        
dolne
→   „Nasza Ziemia Obiecana” 
→   Ustrzyckie Stowarzyszenie 

Turystyczne „Bieszczady”
→   lider projektu:   

Jacek Łeszega

Działania edukacyjne i artystyczne 
z młodzieżą gimnazjalną z Ulanowa: 
przygotowanie i produkcja filmu we-
dług opowiadania Lemel i Cypa Izaaka 
Bashevisa Singera oraz projekcje kina 
objazdowego w wielu miejscowościach 
Lubelszczyzny. Poza filmem powstały 
strona internetowa, reportaż oraz wy-
stawa fotograficzna.

ulanów
→   „Singer w Ulanowie: 

Lemel i Cypa” 
→   Stowarzyszenie Homo Faber 

(z Lublina)
→   liderka projektu: 

Anna Dąbrowska
   Dotacja współfinansowana ze środków 

Fundacji Taubego

Cykl działań wokół odkrywania hi-
storii Żydów z Tarnowa obejmujący 
warsztaty dziennikarskie i fotograficz-
ne dla młodzieży. Zajęcia przygotowy-
wały uczestników do pracy „w terenie”: 
gromadzenia relacji świadków i spo-
rządzania dokumentacji fotograficznej. 
Zdobyte materiały zaprezentowano 
w formie wystawy.

tarnów
→   „Tarnowski cheder”
→   Komitet Opieki nad 

Zabytkami Kultury 
żydowskiej

→   lider projektu:   
Janusz Kozioł

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Projekt artystyczny Artura Żmijew-
skiego – produkcja filmu Polak w szafie 
oraz działania z grupą studentów prof. 
Joanny Tokarskiej-Bakir, prowadzą-
cych pod jej kierownictwem badania 
etnograficzne w Sandomierzu i okoli-
cach (badania dotyczyły żywotności 
przesądu o mordzie rytualnym). 

Warszawa
→   „Polak w szafie” 

Artur żmijewski
→   Fundacja Galerii Foksal
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Projekt fotograficzny Tadeusza Rol-
ke: dokumentacja miejsc w Polsce 
i na Ukrainie, gdzie zachowały się 
materialne ślady kultury chasydzkiej. 
W ramach projektu odbył się także 
plener fotograficzny dla młodzieży 
z Szydłowca, zorganizowany wspólnie 
z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych 

„ę”. Wystawa „chasydzkich” zdjęć Rol-
kego była prezentowana w kraju i za 
granicą.

Warszawa 
→  „Tu byliśmy – chasydzi” 

Tadeusz Rolke 
→   Fundacja Galerii Foksal

Cykl wydarzeń artystycznych zreali-
zowanych z udziałem dzieci czeczeń-
skich z ośrodka dla uchodźców na war-
szawskich Bielanach. Powstał spektakl 
oparty na legendach kaukaskich, wy-
stawiany w Warszawie, Węgajtach oraz 
w miejscowościach, gdzie znajdują się 
ośrodki dla uchodźców. Na projekt 
składają się także projekcje filmów 
dokumentalnych Mylene Sauloy oraz 
wystawa fotograficzna „Czeczenia”. 
Kontynuacją jest projekt „Kaukaska 
odyseja”, dotowany z Urzędu m.st. 
Warszawy.

Warszawa
→   „Café Kaukaz”
→   Stowarzyszenie Praktyków 

Kultury
→   liderzy projektu: 

Nela i Daniel Brzezińscy

Projekty

Dwa projekty: prace nad spektaklem 
na motywach powieści Hanny Krall 
Król kier znów na wylocie (premiera 
miała miejsce w grudniu 2008) oraz 
realizacja filmu Koniec pieśni. Film 
jest powrotem do „Wyprawy zimo-
wej” Piotra Borowskiego i trójki jego 
przyjaciół-aktorów z roku 1980. Po 27 
latach odbywa się wędrówka śladem 
zarejestrowanych wówczas na Biało-
stocczyźnie pieśni: twórcy filmu od-
wiedzają miejsca, do których dotarli 
przed laty, rozmawiają ze spotkanymi 
niegdyś ludźmi lub ich dziećmi i odda-
ją im nagrania sprzed lat. 

Warszawa
→   „Źródła pamięci” 

Piotr Borowski
→   Studium Teatralne

Roczny cykl wydarzeń artystycznych: 
festiwale Wioska Teatralna, Wioska 
Jesienna oraz warsztaty dla dzieci i ich 
wychowawców, zakończone Festiwa-
lem Dzieci. W ramach warsztatów 

„Dziadkowie” spotykano się i praco-
wano ze starszymi mieszkańcami Jon-
kowa. Częścią projektu były też działa-
nia poświęcone grupom wykluczonym 
społecznie: uchodźcom oraz osobom 
niepełnosprawnym umysłowo. Swoją 
pracę zaprezentowało Społeczne Sto-
warzyszenie Edukacyjno-Teatralne 

„Stacja Szamocin” oraz Stowarzyszenie 
Teatralne Remus. 

Węgajty         
i jonkowo
→  „Sztuka dialogu – dialog 

przez sztukę” 
→   Stowarzyszenie Teatr Wiejski 

„Węgajty”
→   liderka projektu: 

Erdmute Sobaszek
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Projekty

Projekt oparty na pomyśle stworzenia 
„mapy pamięci” Wrocławia. Działa-
nia miały charakter dokumentacyjno 

-artystyczny, polegały na zbieraniu 
i „przetwarzaniu” relacji, pamiątek 
i zdjęć. Efektem pracy był cykl artyku-
łów w czasopiśmie „Rita Baum”, a tak-
że strona internetowa projektu.

Wrocław
→   „Breslau cv” 
→   Stowarzyszenie 

Artystyczno-Kulturalne 
„Rita Baum”

→   liderka projektu: 
Agnieszka Kłos

„Muzyki” to koncerty i warsztaty trady-
cyjnych pieśni i tańców mieszkających 
niegdyś w Wojsławicach Polaków, Ży-
dów i Ukraińców. Projekt przypomniał 
różnorodne dziedzictwo Wojsławic 
i ożywił życie kulturalne miastecz-
ka – w zajęciach wzięła udział grupa 
dzieci, na koncerty do cerkwi, synago-
gi i domu kultury przyszło wielu do-
rosłych. W kolejnym roku Panorama 
Kultur zorganizowała tygodniowe se-
minarium dla grupy animatorów kul-
tury z całej Polski oraz wojsławickich 
nauczycieli. Zajęcia (w dawnym domu 
żydowskiego szewca Fawki) poświęco-
ne były dziedzictwu sztetl i praktyce 
działań edukacyjnych i kulturalnych, 
które się do niego odwołują.

Cykl spotkań i warsztatów przybliża-
jących historię miejsca zamieszkałego 
w przeszłości przez różne nacje. Na 
podstawie rozmów z mieszkańca-
mi zgromadzono relacje o dawnym 
wspólnym życiu Łemków, Polaków, 
Romów, Węgrów i Żydów z okolic 
Wysowej. Na tej podstawie opracowa-
no mapę przedwojennej społeczności 
oraz zorganizowano wystawę.

Wysowa
→   „Wspomnienie”
→   Stowarzyszenie „Hańczowa-

Wszyscy Razem”
→   lliderka projektu: 

Barbara Andrusikiewicz

Spotkanie, wymiana doświadczeń 
i prezentacja dokonań osób zaanga-
żowanych w ratowanie materialnych 
śladów kultury żydowskiej. W konfe-
rencji uczestniczyli społecznicy z całej 
Polski, ale także ambasador Izraela, 
przedstawiciele władz państwowych 
i lokalnych. Zorganizowano też ple-
nerową wystawę  „Strażnicy pamięci” 
oraz spotkanie z Kazimierą Rozmary-
nowską, byłą mieszkanką Zduńskiej 
Woli, ocalałą z Holokaustu.

zduńska        
Wola
→  I Ogólnopolska Konferencja 

Osób Działających na rzecz 
Ochrony żydowskiego 
Dziedzictwa Kulturowego 
"Pro memoria Ireneusz 
Ślipek" 

→   Towarzystwo Historyczne 
Yachad

→   liderzy projektu: 
Kamila Klauzińska 
i Tomasz Polkowski

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego

Wojsławice
→   „Muzyki Wojsławickie”,  

„Dom szewca Fawki”
→   Stowarzyszenie Panorama 

Kultur
→   lider projektu:   

Emil Majuk
   Dotacja współfinansowana ze środków 

Fundacji Taubego
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Dział. autor ewentualnie o kim

Odkrywanie polsko-żydowskiej prze-
szłości miasta. Grupa gimnazjalistów 
i licealistów z Formacji Monitor zbie-
rała relacje mieszkańców, dokumenty, 
zapisy historyków, odbyły się warsz-
taty dziennikarskie, konkurs pla-
styczny (tworzenie modeli zabytków 
żydowskich z Żuromina) oraz konkurs 
fotograficzny. Działania zakończono 
wydarzeniem w Domu Kultury, pod-
czas którego pokazano makietę Żuro-
mina AD 1930 roku, zaprezentowano 
zebrane zdjęcia i opowieści, odbył się 
koncert.

Żuromin
→  „Posłuchaj śpiewu 

starych ulic”
→  żuromińskie 

Stowarzyszenie Społeczno- 
-Kulturalne „Plan – Szansa”

→  lider projektu:  
Adam Ejnik

   Dotacja współfinansowana ze środków 
Fundacji Taubego
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Tolerancyjni! To się dzieje [The Tolerant! It’s Happening] is a book about 
the experience gained during Program for Tolerance, run by the Stefan 
Batory Foundation in cooperation with the ę Society for Creative Initia-
tives. Starting from 2006 we have been supporting actions leading to 
openness towards Others (national, ethnic, and religious minorities), 
as well as supporting organizations which oppose intolerance and xe-
nophobia. We began with a diagnosis which focused on anti-Semitism, 
hence most of the projects included in the Program for Tolerance related 
to the heritage and memory of Polish Jews, as well as to the present at-
titude towards Jews and Polish-Jewish history. This is by no means an 
easy terrain: both sociological and socio-psychological examinations as 
well as common everyday experience show that xenophobic stereotypes 
are still strong in Poland. However, as Robert Szuchta writes, the impor-
tant books and debates of recent years are slowly but surely changing the 
Polish consciousness, new institutions are created (such as the Museum 
of the History of Polish Jews), and school curricula are undergoing an 
evolution. The notion of “multicultural” is entering the mainstream. 

In our Program for Tolerance we subsidized educational, cultural, and 
artistic endeavors which had the potential of “opening up minds”. We 
sought actions which were carried out “with own hands”, inviting and 
engaging participation – not just reception. Since the program was about 
attitudes and fighting stereotypes, we came to the conclusion that the 
key to this project is personal experience, thinking, and common work. 
Marta Białek-Graczyk writes about how to do it, and how the for toler-
ance leaders have done it. 

Each story is slightly different. The projects included in the Program 
for Tolerance were carried out by people of different ages: younger and 
older teachers and educators, young fire fighters from the Voluntary Fire 
Brigades perfectly rooted in the local community, clergymen, or citizens 
who decided to go back to their birthplaces after many years of absence 
or a few years at university. All these people were no doubt great person-
alities, whose work, skills and understanding of their own duties call for 
respect. The book contains interviews with 8 of them. Unable to present 

the tolerant! it’s happening

english Summary all the projects, we have decided to choose those which are most varied, 
and the people whose experiences are very different. We did not want 
to make reality more beautiful than it really is – the work of enthusiasts 
who are passionate about commemorating Jewish culture and teach-
ing people free thinking is sill sometimes hindered by local authorities, 
politicians, or the Church. On the other hand, however, such enthusiasts 
are growing in number in Poland. In his report on anti-Semitism (2004), 
Prof. Ireneusz Krzemiński, a sociologist, calls these people “anti-anti-
Semites” – they represent ever more numerous groups actively counter-
acting prejudices which are not only limited to anti-Semitism. 

In the publication we also analyse the circumstances in which the proj-
ects were conducted, how they were received and what impact they had 
on local communities. This was the subject of research carried out by 
a team of evaluators from the Encounters Association for Education 
and Culture. The section “On Program for Tolerance” ends with a text 
by Marcin Jewdokimow, Tomasz Kasprzak and Bartłomiej Walczak. 
The section entitled “Reflections” contains texts dealing with a broader 
context of current for tolerance activities. Speaking from the perspective 
of a social psychologist, Michał Bilewicz proposes a critical review of 
many assumptions related to tolerance education which are accepted at 
face value. Dorota Jarecka, art critic, writes about Polish art and art-
ists who in recent years have been actively engaged in talking about the 
traumas of the past, while Prof. Joanna Tokarska-Bakir, anthropologist, 
religious studies scholar and essayist, describes the strategy of euphe-
mism applied in writing about the Holocaust and what the consequences 
of undermining a historical taboo are. The reader is guided through the 
book by “key words”: short personal interventions by authors we have 
invited – renowned publicists, artists, and critics. 

→FOR TOLERANCE is a program which was run by the Stefan Batory 
Foundation thanks to funds received from the Ford Foundation. We 
were also financially supported by the Taube Foundation for Jewish Life 
and Culture, and the Open Society Institute. In the years 2006-2009 
there were 77 projects selected from 532 applications, sent from differ-
ent places in Poland, which received support as part of “The Shared and 
the Different” grant competition. All the completed projects have been 
briefly described at the end of this book. 
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę“

Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie 
i dla innych. 

→ Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Pol-
sce. Pracujemy z młodymi ludźmi, animatorami kultury, pracownikami 
organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczycielami i artysta-
mi oraz seniorami. W naszych przedsięwzięciach sztuka staje się na-
rzędziem społecznej zmiany. Prowadzimy działania, które pozwalają 
uczestnikom odkryć własne pasje i uczą ich twórczego myślenia. Naszym 
celem nie jest tylko zwiększenie kompetencji kulturowych uczestników, 
ale przede wszystkim stymulacja aktywności i odpowiedzialności za 
miejsce, w którym żyją. Przygotowujemy młodych ludzi, animatorów 
kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów. Wydajemy 
publikacje, organizujemy pokazy filmowe i wystawy. Zabieramy głos 
w sprawach dotyczących animacji i rozwoju kultury w Polsce.  

www.e.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego

→ Fundacja im. Stefana Batorego została założona w 1988 roku przez 
George'a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę 
przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80. Jest niezależną 
organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. 
Celem jej działania jest budowa otwartego, demokratycznego społe-
czeństwa – społeczeństwa ludzi świadomych swych praw i obowiązków, 
angażujących się w sprawy swojej wspólnoty lokalnej, swojego kraju 
i społeczności międzynarodowej. Do priorytetowych zadań Fundacji 
należy poprawa jakości życia publicznego w Polsce, wzmacnianie roli 
organizacji pozarządowych i zwiększanie aktywności obywateli, propa-
gowanie zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności 
międzynarodowej.

www.batory.org.pl 
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Badania socjologów i psychologów społecznych oraz potoczne, 
codzienne doświadczenia pokazują, że antysemityzm trzyma się 
w Polsce mocno. To wiemy. Często jednak nie wiemy, że obok 
antysemitów jest inna, coraz większa grupa, którą socjolog 
prof. Ireneusz Krzemiński nazwał „anty-antysemitami”. To właśnie 
oni: ponad 60 liderów, którzy stworzyli 77 projektów w ramach 
programu DLA TOLERANCJI „To, co wspólne / to, co różne”. 
Aktywiści, społecznicy, pasjonaci – studenci, nauczyciele, 
księża i strażacy – codziennie pracują z dziećmi, młodymi ludźmi 
i całymi społecznościami nad przezwyciężaniem stereotypów 
i niepamięcią. Książkę, którą trzymają Państwo w rękach, 
wydajemy z dwóch powodów: żeby pokazać ludzi, którym udały 
się rzeczy trudne, niesztampowe i ważne, i żeby zobaczyć, co 
w Polsce dzieje się dziś z „tym, co wspólne” i z „tym, co różne”.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
i Fundacja im. Stefana Batorego


