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Szanowni Państwo

Poznań w całej swojej długiej historii zawsze był miastem otwartym, tolerancyjnym i wielo-
kulturowym. Dlatego z przyjemnością, ale również z wielkim zaciekawieniem przyglądam 
się działaniom edukacyjnym, których celem jest nauka tolerancji oraz pielęgnacja wzajem-
nego szacunku. 

„Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” to druga edycja wieloletniego programu eduka-
cyjnego, zrealizowana w roku szkolnym 2016/2017. Zorganizowało go Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT, przy wsparciu merytorycznym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu. Wielokulturowość jest silnie zakorzeniona w naszym dziedzictwie i historii naszego 
kraju, a dzięki programowi „Szkoła Dziedzictwa” uczennice i uczniowie wraz z nauczyciel-
kami i nauczycielami mogli odkrywać lokalne wymiary relacji międzykulturowych. Pod-
czas zajęć szukano śladów „spotkań” różnych kultur w najbliższym otoczeniu uczestniczek 
i uczestników, ich rodzinnych regionach, miastach i mniejszych miejscowościach. Twórcy 
programu zachęcili szkoły, by w swoich badaniach nie skupiały się tylko na historycznych 
wymiarach wielokulturowości, ale by zastanowiły się także czy miejsc, gdzie przenikają się 
kultury, możemy doświadczać współcześnie. 

Co odkryli uczestnicy i uczestniczki programu? Czego my możemy się od nich nauczyć? 
Odpowiedzią na te pytania są projekty edukacyjne zrealizowane w szkołach. Zapraszam do 
zapoznania się z nimi w tej publikacji.

Jacek Jaśkowiak 
Prezydent Miasta Poznania
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Szanowni Państwo

Jaki temat podjąć podczas drugiej odsłony „Szkoły Dziedzictwa” – programu skierowanego 
do nauczycieli, którzy chcą wychodzić w swojej pracy poza utarte schematy edukacyjne? Po 
sukcesie pierwszej edycji, dla której inspiracją była 1050. rocznica chrztu Polski, wybór nie 
był łatwy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się, aby spojrzeć na współczesne zjawisko wielokul-
turowości. Jednak zrobiliśmy to w sposób charakterystyczny dla działalności Bramy Pozna-
nia, gdzie zajmujemy się interpretacją naszego dziedzictwa m.in. z perspektywy poznańskiej 
wyspy katedralnej. To dziedzictwo jest dla nas lustrem, w którym się przeglądamy. Tram-
poliną pozwalającą odbić się od przeszłości, diagnozując współczesność. A wszystko dla 
przyszłości, przyszłości najmłodszych, naszych dzieci, które podejmować będą wyzwania 
w swoim dorosłym życiu. W przypadku wielokulturowości odwołaliśmy się do doświadczeń 
szesnastowiecznego Poznania. 

Program „Szkoła Dziedzictwa” stwarza również okazję do poznania nowych sposobów pracy 
z uczniami wykorzystywanych w edukacji. W poprzedniej edycji zaprezentowaliśmy takie 
metody jak: storytelling, questing i sketchnoting (to powszechna i oficjalna nomenklatura, 
w języku polskim nie ma odpowiedników). Tym razem zaproponowaliśmy model edukacji 
performatywnej (m.in. teatralizacji przestrzeni nas otaczającej) oraz nowe spojrzenie na 
tekturową teczkę - lapbook (nie mylić z laptopem). Obie metody spotkały się z uznaniem  
nauczycieli biorących udział w drugiej edycji naszego programu. 

Efekty pracy nauczycieli ze swoimi uczniami znów zamieściliśmy na stronie internetowej  
portal.bramapoznania.pl. Zapraszamy do korzystania z tych pomysłów, niech będą one  
inspiracją dla kolejnych działań. Zachętą niech będzie również materiał zawarty w tej publi-
kacji, będącej podsumowaniem programu „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”.

Robert Mirzyński  
Dyrektor CTK TRAKT 

CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT 
oraz Traktu Królewsko-Cesarskiego
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Szanowni Państwo

Miałam zaszczyt być jurorką w finale programu edukacyjnego „Szkoła dziedzictwa. Wielo-
kulturowość”. Podczas oglądania nadesłanych efektów prac projektowych przypomniałam 
sobie słowa Normana Daviesa na temat historii. Ten brytyjsko-polski historyk walijskiego 
pochodzenia, autor ważnej książki o przeszłości Wielkiej Brytanii zatytułowanej Wyspy.  
Historia (Wydawnictwo Znak, Kraków 2013) we wstępie do swojego dzieła tłumaczy, że wia-
ra dzisiejszych narodów w to, że obecnie zajmowane przez państwa terytoria przez wieki 
należały do nich i ich przodków, jest historycznie wytworzonym złudzeniem, bo przecież 
Europa to nic innego jak nałożone na siebie warstwy osadnictwa, państwowości i kultur. 

W tym stwierdzeniu daje się zauważyć, że Davies czyta mapę Europy jak palimpsest, czyli 
dawny rękopis zapisany na wcześniej używanym drogim materiale piśmienniczym, z które-
go – dla oszczędności – usunięto tekst poprzedni. Ten wcześniejszy tekst po jakimś czasie 
zaczynał przebijać na tyle wyraźnie, że można go było odczytać pod tekstem nowym. 

Skojarzenie z palimpsestem przyszło mi do głowy, kiedy słuchałam i czytałam wypowiedzi 
autorek i autorów nadesłanych prac, w których opisywali, jak ogromne znaczenie miało dla 
nich uczestnictwo w tym projekcie. Mówili, że dzięki poznaniu historii miejsc swojego za-
mieszkania ich droga do szkoły już nie jest taka sama, że odbiór danego miejsca jest inny, ba, 
że ich miejscowość niejako odkryła przed nimi cały wachlarz wydarzeń i ludzi, których już 
nie ma.

Dzięki swojej dociekliwości uczestniczki i uczestnicy projektu nanosili dawne świątynie, 
cmentarze i budynki na mapy współczesne, istniejące i znane, zmieniając swoje miejscowo-
ści w fascynujące palimpsesty. 

Najbardziej podobały mi się te projekty, w których do odczytywania tych palimpsestów 
uczestniczki i uczestnicy zaprosili lokalne społeczności spoza szkoły: rodziców, dziadków, 
sąsiadów, a nawet lokalne władze. Wcielali się w postaci historyczne, poznawali dawną gwa-
rę, uczyli się nieznanych już dzisiaj tańców i przyrządzali zapomniane tradycyjne potrawy. 
Dzięki temu ci dawni, obcy ludzie stali się żywą częścią historii młodych osób, a przez to 
uczennice i uczniowie stali się sami fascynującymi palimpsestami, które chce się uważniej 
czytać, bo mają wiele ciekawego do zaoferowania. 

Dziękuję za ten przywilej i możliwość zapoznania się ze wspaniałymi efektami projektu Orga-
nizatorom, zaangażowanym Uczennicom i Uczniom oraz prowadzącym projekty Nauczy-
cielkom i Nauczycielom. Gratuluję Pedagożkom i Pedagogom tego, że zainteresowali swoich 
uczniów i uczennice tym projektem, dzięki któremu młode osoby stały się bogatsze o wiedzę 
i świadomość swojej przeszłości, która w nich na chwilę ożyła. 

dr Marta Mazurek 
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania  

ds. przeciwdziałania wykluczeniom
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dr Monika Herkt 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu

O programie edukacyjnym  
„Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” 
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Wielokulturowe dziedzictwo Poznania sięga przynajmniej samych początków mieszkowego 
grodu na Ostrowie Tumskim. Któż jak nie pochodzący z odległych rejonów Europy biskup 
Jordan wprowadził księcia Mieszka I, a tym samym symbolicznie cały nasz kraj, do kręgu 
kultury łacińskiej? Któż jak nie przybyła z Czech Dobrawa zaszczepiła nowe obyczaje na 
książęcym dworze? Na dawną rzeczywistość składały się narodowe i etniczne mniejszości ze 
swoimi religiami, kulturami, świątyniami i piśmiennictwem w innych językach. Dzięki temu 
na mapie Poznania, Wielkopolski i innych regionów kraju rozsiane są wprost niezliczone 
ślady dziedzictwa materialnego wielu narodów. Podobnie rzecz się ma z dziedzictwem nie-
materialnym. Współczesna wielokulturowość jest wieloczynnikowa, wielozakresowa i moż-
na ją ujmować terytorialnie – w kontekście zasiedziałości oraz procesualnie – w kontekście 
ujawniających się odrębności, ożywiania ruchów etnicznych, narodowościowych, powsta-
wania nowych, niepodległych państwa, w kontekście migracji i dokonujących się procesów 
demokratyzacji1. 

Chcąc przypomnieć wielokulturową atmosferę panującą w przeszłości i niejako skonfron-
tować ją ze współczesnymi realiami, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT przygotowało 
drugą edycję programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”, objętego życzliwym patrona-
tem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Do współpracy zaproszono metodyków 
z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz pracowników naukowych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zależało nam przede wszystkim na zwróceniu uwagi 
na lokalne wymiary relacji międzykulturowych, chcieliśmy zachęcić szkoły do zbadania, czy 
w ich regionie, mieście, miasteczku, wsi były lub są obecne doświadczenia wielokulturowe. 
Jakie są ślady „spotkań” różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś także mają 
miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? To pytania, na które odpowiedzią miały stać się 
projekty edukacyjne realizowane przez biorące udział w programie szkoły.

Dobór celów programu skupiony był wokół edukacji na rzecz dziedzictwa oraz wprowadza-
nia nowych metod dydaktycznych. Wśród naszych priorytetów znalazły się:

• zapoznanie uczestników(-czek) programu z wielokulturowym dziedzictwem Polski;

• rozwinięcie umiejętności pracy projektowej nauczycieli(-ek) z uczniami(-ennicami) 
z wykorzystaniem metod dydaktycznych: lapbook i etnografia performatywna;

• realizacja projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje uczniów(-ennic) 
w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw;

• pogłębienie refleksji uczniów(-ennic) o dziedzictwie swojego kraju, regionu, lokalnej 
wspólnoty m.in. poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami;

• przygotowanie uczniów(-ennic) do samodzielnego, krytycznego myślenia 
i interpretowania różnych zjawisk społecznych;

• kształtowanie kompetencji miękkich, takich jak: praca w grupie, wypowiedź 
werbalna, wypowiedź artystyczna, przygotowywanie prezentacji, wystąpienie 
publiczne.

Pobieżny obserwator mógłby się prawdopodobnie zadziwić swego rodzaju „przeskokiem” 
pomiędzy tematyką pierwszej „Szkoły Dziedzictwa” związaną z narodzinami państwa pol-
skiego i 1050. rocznicą chrztu Polski a tegoroczną edycją programu poświęconą wielokul-
turowości. Jednakże uważny uczestnik programu zapewne odkrył, że te dwa zagadnienia 
pozostają ze sobą w (być może nieoczywistej) relacji. 

TEMATYKA PROGRAMU
W opinii polskich historyków od czasów zaborów funkcjonują dwie wizje przeszłości, wy-
różnione ze względu na problem narodowy, będące podstawą projektowania przyszłości 
kraju. „Jedna w mozaice narodowej dawnej Rzeczypospolitej i tolerancji wewnętrznej upa-
trywała wartość i siłę państwa. Druga uznawała, że wielokulturowość była historycznie 
uwarunkowaną, ale kłopotliwą przypadłością. Przyznawała racje tym wszystkim czynnikom 
i postaciom, które działały w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rzecz spolonizowania in-
nych narodowości (utożsamianego zresztą z rekatolizacją) – nawet na siłę, przemocą. Pierw-
sza grupa oceniała pozytywnie epokę tolerancji religijno-narodowej za ostatnich Jagiello-
nów. Przyczyn upadku I Rzeczpospolitej upatrywała m.in. w odejściu od tej polityki w epoce 
Zygmunta III. Druga winiła epokę Wazów za niedokończenie procesu polonizacji i w mniej-
szościach narodowych szukała sprawców upadku”2. 

To rozbieżne interpretowanie przeszłości było kontynuowane w dwudziestoleciu między-
wojennym. Na pierwszy plan wysuwała się jednak pamięć jagiellońskiej Rzeczypospolitej 

O programie edukacyjnym „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”

1J. Nikitorowicz, 
Kształtowanie tożsamości 
kulturowej współczesnego 

człowieka, [w:] Edukacja 
międzykulturowa – 

konteksty: od tożsamości po 
język, Centralny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, 
Warszawa 2004, s. 49.

2K. Zielińska, Poznać 
przeszłość, by zrozumieć 

teraźniejszość i projektować 
przyszłość, [w:] Edukacja 

międzykulturowa – 
konteksty: od tożsamości po 

język, Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli, 

Warszawa 2004, s. 173.
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Obojga Narodów, będąca swego rodzaju scalającą, porywająca ideą w odbudowującym się 
państwie polskim. Zdaniem historyków zasadniczą słabością tego projektu było zignorowa-
nie z jednej strony rozbudzonej w XIX w. historycznej i narodowej świadomości Ukraińców, 
Białorusinów czy Litwinów, z drugiej zaś stopnia asymilacji licznych na ziemiach polskich 
Niemców i Żydów3. W efekcie doszło do zaognienia konfliktów narodowościowych, te zaś 
uznać można za jedną z przyczyn wewnętrznej słabości Polski u progu II wojny światowej.

Jak pisze prof. Selim Chzbijewicz, po 1945 r. Polska stała się innym krajem, a Polacy innym na-
rodem. Wprowadzona została koncepcja jednonarodowego państwa, o granicach na Odrze 
odpowiadających mniej więcej terytorium państwa piastowskiego bez kresów wschodnich. 
Mniejszości narodowe czy etniczne przestały praktycznie istnieć, w rozumieniu odgrywa-
nia przez nie jakiejkolwiek roli politycznej czy społecznej4. W ideologii służącej powojennej 
odbudowie kraju nawiązywano do politycznego mitu państwa w okresie panowania dynastii 
Piastów, jako tej właściwej, prawdziwej Polski, w odróżnieniu od jagiellońskiej – imperiali-
stycznej i ekspansywnej. W takiej rzeczywistości nie było miejsca dla różnorodności kultu-
rowej, dla tradycji mniejszości. Świadomie je zacierano w imię państwa jednonarodowego. 
Relacje między odrębnymi etnicznie, narodowościowo czy religijnie i kulturowo grupami 
obrosły pamięcią o przeszłości, wyrażaną także w stereotypach i uprzedzeniach5. 

Przemiany ustrojowe po 1989 r. dały przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych 
możliwość swobodnego wyrażania swojej tożsamości i prowadzenia działalności publicz-
nej. Do zwiększenia różnorodności kulturowej polskiego społeczeństwa przyczyniły się tak-
że procesy migracyjne. Jednakże statystycznie rzecz ujmując, Polska obecnie należy do naj-
bardziej jednolitych pod względem kulturowym krajów Europy. Wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. pokazują, że najliczniejsza jest mniejszość nie-
miecka (144 236 osób), następnie białoruska (43 878 osób), ukraińska (38 795 osób), romska 
(16 723 osób), łemkowska (9640 osób), rosyjska (8796 osób), litewska i żydowska (po około 
7 000 osób). Najmniej liczna jest grupa karaimska – 314 osób6. Porównując te dane z sonda-
żem CBOS-u w 2015 r., można zauważyć brak wyraźniej zależności pomiędzy rzeczywistą 
liczebnością mniejszości narodowych w Polsce a ich znajomością. W ww. badaniu respon-
denci najczęściej wymieniali Romów (40%), Ukraińców (43%) i Niemców (31%). Co piąty 
ankietowany zapytany o mniejszości narodowe lub etniczne wymieniał Żydów, a co ósmy 
Białorusinów (12%) i Rosjan (12%)7. Gdy spojrzymy na wyniki badań przeprowadzonych 
wśród polskiej młodzieży, najczęściej wskazywaną mniejszością są Żydzi – 96,6%, Cyganie 
– 88% i Kaszubi – 87,3%. Mniejszość niemiecką wskazało niespełna połowa badanych8. Ze-
stawiając te dane z wynikami badań na temat mowy nienawiści w Polsce, odkrywamy, iż pra-
wie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w intrenecie z przykładami antysemickiej 
mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę 
nienawiści skierowaną przeciw Romom9. W opinii 12% badanej młodzieży Polacy to naród 
tolerancyjny, odmienne zdanie miało 37,3% badanych i taki sam odsetek uważał, iż zależy 
to od tego, czego tolerancja ma dotyczyć10. W grupie źródeł tolerancji większość responden-
tów wskazywała kontakt z ludźmi o innych poglądach (48%), wychowanie rodzinne (19%), 
podróże zagraniczne i poznawanie innych kultur (17%) oraz edukacja szkolna i akademicka 
(10%). Jako najczęstsze przejawy nietolerancji w Polsce respondenci wskazywali różne for-
my ksenofobii i rasizmu (29%). Mimo że przedstawiony obraz postrzegania mniejszości na-
rodowych i etnicznych w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży, ma charakter dość ogólny, to 
nie pozostawia chyba wątpliwości co do skali wyzwań edukacyjnych. Zwłaszcza jeśli na za-
kończenie tej części rozważań spojrzymy jeszcze na wyniki badań na temat tolerancji Pola-
ków wobec obcokrajowców w pracy. Okazuje się, że stosunek do obcokrajowców uzależnio-
ny jest m.in. od wieku respondentów. Osobom w grupie wiekowej 18-24 lata w najmniejszym 
stopniu przeszkadzałby obcokrajowiec w roli właściciela (12%) lub bezpośredniego przeło-
żonego (13%). Kolejna zależność widoczna w badaniu dowodzi, że tolerancja dla obcokra-
jowców w pracy rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Rezultaty badań wskazują, że osoby 
z wykształceniem zasadniczym i podstawowym są najmniej chętne cudzoziemcom w pracy. 
26% osób z wykształceniem podstawowym jest przeciwnych temu, żeby obcokrajowiec był 
właścicielem firmy. Jeszcze więcej, bo prawie jedna trzecia osób z tej samej grupy badanych, 
nie chciałaby, aby cudzoziemiec był ich bezpośrednim przełożonym. Dla porównania – je-
dynie 15% osób z wykształceniem wyższym miałoby coś przeciwko obcokrajowcom w roli 
właścicieli i przełożonych11.

Klamrą spinającą uzasadnienie wyboru tematu jest postrzeganie edukacji wielokulturowej 
przez nauczycieli. Rozumieją ją oni przede wszystkim jako: 1) wysiłek zmierzający do bu-

dr Monika Herkt

3K. Zielińska, Poznać 
przeszłość, by zrozumieć 
teraźniejszość i projektować 
przyszłość, [w:] Edukacja 
międzykulturowa – 
konteksty: od tożsamości po 
język, Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli, 
Warszawa 2004, s. 174.

4S. Chazbijewicz,  
W poszukiwaniu utraconej 
Rzeczpospolitej. Polska 
jedno- czy wielokulturowa?, 
[w:] W stronę nowej 
wielokulturowości, R. Kusek, 
J. Santera-Szeliga (red.), 
Kraków 2010, s. 17-18.

5Diagnoza postaw 
młodzieży województwa 
podlaskiego wobec 
odmienności kulturowej, 
A. Jasińska-Kania, K.M. 
Staniszewska (red.), 
Białystok 2009, s. 16.

6Dane pochodzą ze 
strony http://mniejszosci.
narodowe.mswia.gov.pl 
[dostęp: 24.07.2017].

7Tożsamość narodowa 
i postrzeganie praw 
mniejszości narodowych  
i etnicznych, Komunikat  
z Badań nr 106/2015, 
CBOS, Warszawa 2015, s. 2.

8A. Kułak, P. Kułak,  
A. Shpakau, B. Okurowska-
-Zawada, Postrzeganie 
innych narodów i kultur 
przez młodzież polską 
studiującą nauki medyczne, 
„Problemy Higieny  
i Epidemiologii” 2011,  
nr 92(3), s. 682.

9M. Bilewicz,  
M. Marchlewska, W. Soral, 
M. Winiewski, Mowa 
nienawiści. Raport z badań 
sondażowych, Fundacja 
im. Stefana Batorego, 
Warszawa 2014, s. 4.

10A. Kułak, op.cit, s. 681

11http://www.egospodarka.
pl/33182,Tolerancja-
Polakow-a-obcokrajowcy-
w-pracy,2,39,1.html 
[dostęp: 24.07.2017].
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dowania wspólnej Europy, gdzie będzie uszanowana każda kultura czy tradycja regionalna; 
2) współpracę pomiędzy różnymi regionami Europy celem stworzenia atmosfery tolerancji 
i pokojowego współistnienia; 3) drogę budowania wspólnej Europy pozbawionej uprzedzeń 
na tle rasowym czy narodowościowym; 4) przyczynek do respektowania i akceptacji innych 
kultur, grup etnicznych12. W przeprowadzonych na Podhalu badaniach wśród nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych zdecydowanie przeważa opinia o konieczności wychowania 
wielokulturowego w szkołach (71,5% badanych). Jednocześnie połowa badanych uważa, 
że wychowanie wielokulturowe w Polsce jest możliwe, ale trudne do zrealizowania z uwagi 
na brak przygotowania nauczycieli do tego rodzaju zadania13. Od nauczycieli gotowych do 
pracy w środowisku wielokulturowym i zainteresowanych założeniami edukacji międzykul-
turowej oczekuje się bowiem, aby byli kompetentni w wielu obszarach, na które składają 
się: wiedza międzykulturowa, kompetencje językowe, otwarcie i wrażliwość na inne kultu-
ry, postawa akceptacji i tolerancji względem drugiego człowieka14. Nasz program miał być 
w pewnym stopniu odpowiedzią na formułowane przez pedagogów potrzeby rozwoju zawo-
dowego odpowiadające współczesnym wyzwaniom dydaktycznym. 

PRZEBIEG PROGRAMU
Program edukacyjny „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” składał się z trzech części. 
Pierwszy etap zakładał przygotowanie nauczycieli do realizacji projektów szkolnych. Pro-
gram trzydniowego szkolenia, które odbyło się w listopadzie 2016 r., obejmował wykłady, 
warsztaty metodyczne oraz wycieczkę. Nauczyciele i nauczycielki mieli okazję wysłuchać 
prelekcji pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po-
święconych wielokulturowym tradycjom Rzeczypospolitej oraz współczesnemu obliczu 
wielokulturowości. W ramach warsztatów rozszerzyli swoje kompetencje w zakresie spo-
sobów edukacji wielo- i międzykulturowej, zapoznali się z podstawami takich metod jak 
lapbook oraz etnografia performatywna15. Pedagodzy poznali także jeden z wielu poznań-
skich przykładów wielokulturowego dziedzictwa, zwiedzając ekspozycję Muzeum Bambrów 
Poznańskich, która prezentuje historię osadników z Bambergu, przybyłych na nasze ziemie 
w XVIII w. Zadbaliśmy o maksymalną dostępność finansową programu. Nauczyciele z od-
leglejszych miejscowości mieli zagwarantowane noclegi, dzięki czemu udział w szkoleniu 
wiązał się jedynie z niewielką opłatą rejestracyjną oraz kosztami przyjazdu do Poznania. 
W części szkoleniowej wzięło udział 37 nauczycieli i nauczycielek. 

Drugim etapem było przeprowadzenie szkolnych projektów edukacyjnych. Ich tematyka 
oraz narzędzia były dobierane samodzielnie przez szkoły, rozwijając kompetencje w obsza-
rze wiedzy, umiejętności oraz postaw. Elementem wspólnym dla wszystkich działań projek-
towych było lokalne dziedzictwo wielokulturowe i międzykulturowe. Szacujemy, że działa-
nia projektowe w szkołach objęły swoim zasięgiem około 2000 uczniów i uczennic. 

O programie edukacyjnym „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”

Zdjęcie 1. 
Wizyta w Muzeum 

Bambrów Poznańskich,  
fot. Ł. Gdak

12B. Stańkowski, 
Wielokulturowość w szkole 

– wyniki badań własnych 
wśród nauczycieli na 

Podhalu, „Pedagogia 
Christiana” 2008, nr 2/22, 

Kraków, s. 126.

13Ibidem, s. 127.

14Ibidem, s. 121, za:  
W. Tułasiewicz, 
Przygotowanie 

nauczycieli do pracy 
w wielokulturowym 
społeczeństwie, [w:]  

J. Nikitorowicz (red.), 
Edukacja międzykulturowa 

w wymiarze 
instytucjonalnym, 

 Białystok 1999.

15Więcej  
o wspominanych 

metodach dydaktycznych 
w kolejnych artykułach 

autorstwa dr Izabeli 
Czerniejewskiej, Iwony 

Wysockiej i prof. Izabeli 
Skórzyńskiej.
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Trzeci etap upowszechniał efekty szkolnej pracy projektowej na portalu edukacyjnym, sta-
nowiącym bazę dobrych praktyk. Wszystkie projekty wraz z opisami, zdjęciami, filmami  
i innymi rezultatami pracy uczniów i uczennic, można przeglądać na stronie www.portal. 
bramapoznania.pl. Najciekawsze z nich omawiała wystawa posterowa prezentowana 
w czerwcu 2017 r. w Bramie Poznania. Jury, wyróżniając projekty, zwracało przede wszyst-
kim uwagę na ich jakość merytoryczną, aktywizację uczniów, stosowanie różnorodnych, 
kreatywnych metod dydaktycznych, współpracę z lokalnym otoczeniem oraz trwałość efek-
tów projektu. Osiem szkół, które zrealizowały najciekawsze działania edukacyjne, zostało 
nagrodzonych wizytami dydaktycznymi w Poznaniu. Laureaci (90 uczniów i uczennic) wzię-
li udział w seansie filmowym „Dziewczynka w trampkach” zorganizowanym w kinie Muza. 
Natomiast pięć wyróżnionych szkół (około 120 uczniów i uczennic) uczestniczyło w warsz-
tatach wielokulturowych w Bramie Poznania. Podczas finałowej gali, która odbyła się  
12 czerwca 2017 r. w Bramie Poznania, szkoły biorące udział w programie otrzymały publika-
cje książkowe związane z tematyką wielokulturowości oraz dyplomy. 

ANALIZA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA16

Szkoły biorące udział w programie zrealizowały 33 projekty edukacyjnie. W zdecydowanej 
większości odbyły się one na terenie województwa wielkopolskiego (88%), pozostałe w wo-
jewództwie łódzkim (2), warmińsko-mazurskim (1) i zachodnio-pomorskim (1). 

dr Monika Herkt

Zdjęcie 2. 
Warsztaty 
lapbookowe, 
 fot. Ł. Gdak

Zdjęcie 3. 
Spotkanie filmowe  
z laureatami programu 
w kinie Muza, 
fot. Ł. Gdak

16Korzystam z danych 
ujętych w opisach szkolnych 
projektów edukacyjnych 
zamieszczonych na  
www.portal.bramapoznania.pl.
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Ponad połowa projektów (18) przebiegała w szkołach zlokalizowanych w miastach, z czego 
ponad 60% w miastach do 20 tys. mieszkańców, 15 projektów zrealizowały szkoły wiejskie. 
Szczególnie cieszy nas tak znaczny udział szkół spoza miasta Poznania (28), w tym z niewiel-
kich miejscowości. 

Najwięcej projektów przygotowały klasy gimnazjalne (17), kilka z nich realizowały w ramach 
zespołów szkolnych z klasami ze szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej (4 przedsię-
wzięcia). 10 projektów powstało w szkołach podstawowych, a 6 w ponadgimnazjalnych. 
Edukacja wielokulturowa i na rzecz dziedzictwa znajduje się na styku różnych dyscyplin 
i przynosi najlepsze efekty, gdy jest wynikiem współpracy nauczycieli różnorodnych przed-
miotów. W naszym programie kooperację podejmowali najczęściej nauczyciele historii, wie-
dzy o społeczeństwie, języka polskiego, religii, plastyki, muzyki i informatyki. W projekty 
włączali się także nauczyciele języków obcych oraz zajęć bibliotecznych.

O programie edukacyjnym „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”

Zdjęcie 4. 
Prezentacja szkolnych 

projektów edukacyjnych 
podczas gali „Szkoły 

Dziedzictwa” w Bramie 
Poznania, fot. Ł. Gdak

Rysunek 1.  
Miejsca realizacji szkolnych 

projektów edukacyjnych 
wg powiatów

Źródło: opracowanie 
własne

Ponad połowa projektów została przeprowadzona we współpracy z podmiotami zewnętrz-
nymi: lokalnym stowarzyszeniem (np.: Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kul-
turowego w Siennej, Wągrowieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, Stowarzyszenie 
Społeczności Romskiej w Swarzędzu, LOT Puszcza Pyzdrska, Stowarzyszenie Krotochwile), 
biblioteką publiczną, samorządem lokalnym, instytucją kultury (np.: Muzeum Regional-
ne w Międzychodzie, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, Muzeum Ziemi Koźmińskiej, 
Muzeum Zamek Górków w Szamotułach), a także gminą żydowską, parafią ewangelicko- 
-augsburską i parafą prawosławną. W ten sposób realizowane projekty wpływały pozytyw-
nie na integrację lokalnej społeczności wokół wspólnego wielokulturowego dziedzictwa, 
jednocześnie budując kapitał wspólnotowy do wykorzystania w kolejnych przedsięwzięciach. 
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Jednym z celów programu było rozwijanie w szkołach edukacji na rzecz dziedzictwa z wy-
korzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych. Przyjrzyjmy się zatem wspólnie temu 
aspektowi. W 22 projektach wykorzystano metodę lapbooka, skorzystały z niej wszystkie 
szkoły podstawowe biorące udział w programie. Metoda ta okazała się również atrakcyj-
na dla młodzieży gimnazjalnej. W większości projektów zastosowano elementy etnografii 
performatywnej, które w 10 przypadkach zakończyły się finałem w formie przedstawienia/
dnia historycznego. W jednej trzeciej projektów cała społeczność szkolna miała możliwość 
zapoznania się z tematem wielokulturowości poprzez wystawy prezentujące prace plastycz-
ne i fotografie przygotowane przez zespoły projektowe. Dwie szkoły dzięki współpracy z lo-
kalnymi stowarzyszeniami gościły u siebie wystawy mobilne poświęcone kulturze Romów 
oraz Olędrów. Równie popularną metodą były spotkania z ekspertem – przedstawicielem 
mniejszości lub osobą zawodowo zajmującą się tematyką wielokulturowości w wymiarze lo-
kalnym. Była to niezwykła szansa na bliskie spotkanie z „Innym” co najlepiej mogą wyrazić 
słowa jednej z uczennic Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie „Przeprowadzona rozmowa uświada-
mia mi, że ciekawość świata, chęć spotykania innych ludzi, nowych kultur (którą cechuje 
się bohater rozmowy) jest niezmiernie ważna i pozwala znaleźć swoje miejsce na ziemi”17. 
Historia bowiem najautentyczniej przemawia do młodych osób poprzez jednostkowe losy 
ludzkie. Dzieje konkretnych ludzi żyjących współcześnie lub kiedyś w miejscu czy okolicy 
zamieszkania uczniów, niezależnie od narodowości, są dla nich najciekawsze. 

Wśród najpopularniejszych pozostałych rozwiązań dydaktycznych należy wymienić: fil-
my o różnorodnym charakterze: narracyjne, inscenizowane, dokumentujące przebieg pro-
jektu, a nawet w formule Manekin Challenge, prace literackie, prezentacje multimedialne, 
gry miejskie, konkursy, storytelling. W pojedynczych projektach wykorzystano platformę 
kahoot, metody takie jak: webquest, peer learning, badania ankietowe, wywiady, QR-kody, 
blog. Wielu nauczycieli starało się zaktywizować uczniów poprzez połączenie metod manu-
alnych z nowymi technologiami informatycznymi i działaniami o charakterze artystycznym. 
Jednakże nas najbardziej cieszy fakt, iż aż w 27 przypadkach dzieci i młodzież udała się na 
wycieczkę po najbliższej okolicy w poszukiwaniu śladów wielokulturowości. Ten wynik po-
strzegamy jako ogromny sukces naszego programu, gdyż samodzielne odkrywanie śladów 
przeszłości jest najlepszą metodą na budowania szacunku wobec dziedzictwa, poczucia 
sensu i konieczności jego ochrony. Niekiedy jedynie cmentarze świadczyły o współistnieniu 
innych kultury w lokalnym otoczeniu, innym razem budynki pozbawione ich pierwotnej 
funkcji czy pozostałości zabudowań zagubione wśród zarośniętych ścieżek. Ta obserwacja 
zaowocowała wieloma refleksjami na temat zapomnianego, niedocenionego dziedzictwa 
mniejszości, które przez wieki budowały oblicze współczesnej Polski. Niech za komentarz 
posłuży wypowiedź jednego z uczestników programu ,,Nie wiedziałem, że obok mojej daw-
nej szkoły znajdował się cmentarz żydowski i ewangelicki. Trochę dziwnie się czuję, gdy po-
myślę, że grałem tak niedaleko w piłkę z kumplami”18 (uczeń Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum 
i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach). 

Dzięki programowi uczniowie i uczennice mieli okazję zetknąć się z kulturą żydowską, nie-
miecką, bamberską, romską, ukraińską, olęderską, braci czeskich. Tematem pojedynczych 
projektów była kultura Greków, Bułgarów czy Czeczenów. Rysunek nr 2 przedstawia liczbę 
projektów, w których poznawano kultury poszczególnych mniejszości. Liczba projektów nie 
sumuje się do 33 gdyż przedmiotem aż 60% projektów była więcej niż jedna mniejszość. 

dr Monika Herkt

17http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=251  
[dostęp: 24.07.2017].

18http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=276  
[dostęp: 24.07.2017].

Rysunek 2.  
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Udział w projektach umożliwił zapoznanie się z lokalnym wielokulturowym dziedzictwem 
materialnym (zabytki nieruchome – cmentarze, kościoły, budynki i budowle oraz ruchome 
– zgromadzone w muzeach i archiwach) oraz niematerialnym (tradycje, przekazy, muzyka, 
język, kulinaria, folklor, sztuka ludowa, wiedza o lokalnych bohaterach i wydarzeniach, 
obyczajowość). Niejednokrotnie uczestnicy i uczestniczki projektów odkryli, iż wielokul-
turowość jest ich indywidulanym dziedzictwem poprzez splatanie się z losami ich rodzin 
– „Uczniowie poszukiwali swoich korzeni poprzez tworzenie mapy imion, mapy nazwisk 
oraz mapy przodków. Odkrywali wielokulturowość, mieszanie się kultur, języków, wpływów 
poprzez poznawanie znaczenia i pochodzenia własnych imion, nazwisk oraz poszukiwanie 
miejsc pochodzenia przodków”19 pisze Agnieszka Dzierzgowska, koordynatorka projektu 
w Szkole Podstawowej w im. ks. Jakuba Wujka w Siennie. 

PROGRAM W OCENIE NAUCZYCIELI20

Część szkoleniowa dla nauczycielek i nauczycieli zakończyła się przeprowadzeniem ankiety 
ewaluacyjnej. Uczestnicy przyznali ocenę 4,81 za wartość merytoryczną szkolenia oraz taką 
samą notę za przydatność szkolenia do realizacji szkolnych projektów edukacyjnych (w skali 
od 1 – zdecydowanie nie, do 5 – zdecydowanie tak). Doceniono trenerów pod względem ko-
munikatywności, kompetencji i organizacji warsztatów (oceny wahały się od 4,32 do 4,90 
w skali 1 do 5 pkt). 90% ankietowanych uznało, że zaproponowane metody dydaktyczne 
dobrano trafnie do możliwości wykorzystania ich w szkolnych projektach edukacyjnych. 
W opinii nauczycieli lapbook okazał się najcelniejszą metodą. Faktycznie, jeżeli spojrzymy 
na wyniki analizy ilościowo-jakościowej, okazuje się, że „teczka na kolana” cieszyła się dużą 
sympatią uczniów i nauczycieli. Wśród mocnych stron szkolenia nauczyciele wskazywali: 
tematykę dostosowaną do realiów współczesności, przedstawioną z różnych perspektyw, 
aktywne i różnorodne formy szkolenia w tym wycieczka, wprowadzenie nowych metod dy-
daktycznych, bardzo dobrą organizację szkolenia, kompetencje prowadzących i atmosferę 
sprzyjającą wymianie doświadczeń. 

Lektura szkolnych projektów pozwala również na dokonanie ostrożnej jakościowej ewa-
luacji programu, który w opinii nauczycieli spowodował pozytywną zmianę w postawach, 
umiejętnościach i wiedzy uczniów i uczennic na temat wielokulturowego dziedzictwa. Tak 
osiągnięte rezultaty podsumowuje Sabina Wiktorowicz, koordynatorka projektu w Publicz-
nym Gimnazjum w Popielawach: „Myślę, że dzięki projektowi młodzież dostrzegła, że róż-
norodność nie musi dzielić. Historia naszego regionu, województwa i kraju pokazują, że to-
lerancja i zgoda przynoszą pozytywne efekty, a słowo inny nie oznacza gorszy”21 i Izabela 
Kurowska koordynatorka projektu w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu: 
„[uczniowie] Mieli też okazję zmierzyć się ze stereotypami dotyczącymi społeczności rom-
skiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będą tolerancyjni i otwarci wobec innych i nie będą 
kierować się uprzedzeniami”22.

Wielokrotnie podkreślanym efektem projektów była integracja międzypokoleniowa, spo-
łeczna oraz wzrost otwartości na drugiego człowieka. „Podczas wykonywania zadań inte-
growały się nie tylko dzieci ale także całe pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci. (…) Dzięki 
wywiadom ze starszym pokoleniem wróciły wspomnienia. Nagrodą dla uczniów były: łzy 
w oczach dziadków; wspólne wywiady, uśmiech na twarzach zaproszonych gości i satysfak-
cja z «wymarania niusów»”23 – pisze Joanna Staniś-Rzepka, koordynatorka projektu w Szkole 
Podstawowej w Śnieciskach. „Największym sukcesem podjętych działań były niezamierzo-
ne w scenariuszu projektu rezultaty, które działy się poprzez kontakt z drugim człowiekiem 
–  przede wszystkim spotkania i rozmowy z przypadkowymi ludźmi podczas spacerów po 
mieście śladami szamotulskich Żydów. Stworzyło to okazję do spontanicznych kontaktów 
młodzieży z mieszkańcami Szamotuł, także tymi pamiętającymi dawne czasy”24 – wypo-
wiedź Natalii Sobczak z Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Wspólne wartości, 
sposoby porozumiewania się, wspólny kod komunikacji międzyludzkiej – to pozwala gru-
pie działać. Dziedzictwo zaś tworzy fundament tego systemu i pozwala wspólnie, odważnie 
spojrzeć w przyszłość.

* * *

Według Lecha Nijakowskiego ostatnie dziesięciolecia „[…] można określić jako czas odkry-
wania polskiej wielokulturowości. Okres, gdy propagowano obraz Polski jako homogenicz-
nej – pod względem kulturowym – całości, zastąpił czas odkrywania i opisywania różno-
rodności kulturowej”25. Edukacja ukierunkowana na lokalne dziedzictwo jest pierwszym 
etapem edukacji wielo- i międzykulturowej. Wyposaża w wiedzę, uwrażliwia i chroni świat 

19http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=269  
[dostęp: 24.07.2017].

20Korzystam z danych 
opracowanych przez 

Iwonę Wysocką z Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 

w Poznaniu. Punktem 
odniesienia do wyliczenia 

udziałów procentowanych 
są statystyki pochodzące 

tylko z wypełnionych 
ankiet. 

21http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=268  
[dostęp: 24.07.2017].

22http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=267  
[dostęp: 24.07.2017].

23http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=272  
[dostęp: 24.07.2017]. 

24http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=249 
 [dostęp 24.07.2017]. 

25T. Kasprzak, 
Wielokulturowość 
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Historia, pamięć, tolerancja. 
Nauczanie  
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i lokalnej historii,  

K. Niziolek, R. Poczykowski 
(red.), Białystok 2008, za: 
Nijakowski L., Estetyczne 
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o stereotypach w dialogu 
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wartości rdzennych, kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w lokalnej wspól-
nocie. To w swoich korzeniach, rodzinie, otoczeniu, „małej ojczyźnie” odnajdujemy zarówno 
szansę otwierania się na drugiego człowieka i na świat, jak i przeszkody, które to uniemożli-
wią. Świadomość własnego dziedzictwa pozwala dostrzec różnorodność kultur i tradycji na 
świecie, wykształcić nawyk tolerancji i umiejętność ich poszanowania. 

BIBLIOGRAFIA DO ARTYKUŁU
Bilewicz M., Marchlewska M., Soral W., Winiewski M., Mowa nienawiści. Raport z badań 
sondażowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.

Chazbijewicz S., W poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej. Polska jedno- czy wielokulturo-
wa?, [w:] W stronę nowej wielokulturowości, R. Kusek, J. Santera-Szeliga (red.), Kraków 2010.

Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej,  
A. Jasińska-Kania, K.M. Staniszewska (red.), Białystok 2009.

Kasprzak T., Wielokulturowość i tolerancja w edukacji – założenia praktyka, [w:] Historia, 
pamięć, tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej historii, K. Niziołek,  
R. Poczykowski (red.), Białystok 2008.

Kułak P., Shpakau A., Okurowska-Zawada B., Postrzeganie innych narodów i kultur  
przez młodzież polską studiującą nauki medyczne, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011,  
nr 92(3). 

Nikitorowicz J., Kształtowanie tożsamości kulturowej współczesnego człowieka,  
[w:] Edukacja międzykulturowa – konteksty: od tożsamości po język, Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2004.

Stańkowski B., Wielokulturowość w szkole – wyniki badań własnych wśród nauczycieli  
na Podhalu, „Pedagogia Christiana” 2008, nr 2/22.

Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości narodowych i etnicznych,  
Komunikat z Badań nr 106/2015, CBOS, Warszawa 2015.

Zielińska K., Poznać przeszłość, by zrozumieć teraźniejszość i projektować przyszłość,  
[w:] Edukacja międzykulturowa – konteksty: od tożsamości po język, Centralny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2004.

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl [dostęp: 24.07.2017].

http://portal.bramapoznania.pl/ [dostęp: 24.07.2017].

http://www.egospodarka.pl/33182,Tolerancja-Polakow-a-obcokrajowcy-w-pracy,2,39,1.html 
[dostęp: 24.07.2017].

dr Monika Herkt

Monika Herkt – doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomo-
wych z zakresu wiedzy o  sztuce na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, trener pro-
gramu ECHOCAST Polska. Od 2000 r. związana z  samorządem miasta Poznania, 
w latach 2007-2013 odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie Strategii Traktu Królewsko- 
-Cesarskiego, współinicjatorka i  współautorka koncepcji produktu turystycznego Brama  
Poznania (2007-2014). Zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, odpowie-
dzialna za edukację i obsługę zwiedzających w Bramie Poznania.
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TERYTORIUM
Państwo polsko-litewskie (od czasu unii lubelskiej nazywane Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów) powstało w 1385 r., kiedy Wielkie Księstwo Litewskie znalazło się w związku z Koroną 
Królestwa Polskiego1. Na przestrzeni wieków zawierano kilka aktów unii, które zmieniały 
charakter prawny związku państw oraz wpływały na warunki rozwoju wszystkich grup etnicz-
nych zamieszkałych ich terytoria. Tendencje integracyjne ciągle ścierały się z ruchami sepa-
ratystycznymi. W 1569 r. zmieniły się granice między Wielkim Księstwem Litewskim i Ko-
roną Królestwa Polskiego, czego wymownym świadectwem była inkorporacja „litewskiej” 
Ukrainy do państwa polskiego2. Jednocześnie przyjęty w 1588 r. III Statut Litewski przyczynił 
się walnie do zachowania odmienności prawnej, kulturowej i społecznej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w obrębie Rzeczypospolitej3.

Z perspektywy wieków w granicach Rzeczpospolitej można wyodrębnić kilka regionów 
o wyraźnie odmiennej historii ustrojowej, prawnej, kulturowej i społecznej, a w ich obrę-
bie przedstawiciele tych samych narodów żyli nieraz w odmiennych realiach. Rdzeniem 
Królestwa Polskiego była Wielkopolska i Małopolska. W konsekwencji polityki Kazimie-
rza Wielkiego do Królestwa Polskiego włączona została w latach 1340-1366 Ruś Czerwona  
(halicko-lwowska), zamieszkała w przeważającej mierze przez ludność ruską, prawosławną, 
ale pod względem prawno-ustrojowym praktycznie zrównana przez cały wiek XV z Wiel-
kopolską i Małopolską. Mazowsze wchodziło w skład państwa polskiego formalnie dopiero 
od 1529 r., kiedy zostało inkorporowane do Korony Królestwa Polskiego, zachowując pew-
ne odrębności prawno-ustrojowe. Prusy Królewskie, zamieszkałe przez znaczne grupy lud-
ności niemieckiej, zostały inkorporowane do Korony Królestwa Polskiego w 1466 r., ale do  
1526 r. tworzyły odrębny „kraj”, zachowując także wiele cech autonomicznych w później-
szych wiekach, a kilka aktów prawnych wydanych w XVI w. rozpoczęło nigdy nie dokończo-
ny proces ujednolicania Prus Królewskich z resztą państwa4. W drugiej połowie XVI w., od 
czasów układu wileńskiego w 1561 r., częścią państwa polsko-litewskiego stały się Inflan-
ty (od 1569 r. lenno Rzeczypospolitej)5. W następstwie podziałów terytorialnych i dalszych 
decyzji politycznych w części Inflant, która pozostała przy Rzeczypospolitej zaprowadzono 
polski ustrój sądowy i litewskie prawo (III Statut Litewski). W ten sposób na ziemiach za-
mieszkałych przez ludność rusko-łotewską wykrystalizowały się tzw. Inflanty polskie. Od 
1569 r. Wołyń i Kijowszczyzna znalazły się w graniach Korony Królestwa Polskiego, jednak 
zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym i religijnym była to wyraźnie odmien-
na prowincja z dominującymi wpływami tradycji ruskiej. Tendencje separatystyczne wśród 
ludności ruskiej na Ukrainie doprowadziły do powstań kozackich oraz do podpisania w 1658 
r. ugody w Hadziaczu, która tworzyła trzeci, obok Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
prawno-ustrojowy element Rzeczypospolitej6. Wojny z Moskwą i bunty kozackie doprowa-
dziły do podziału „ziem ukrainnych” w 1667 r., kiedy zawarto rozejm w Andruszowie (po-
twierdzony osobnym aktem w 1686 r.)7. 
1W akcie unii lubelskiej zapisano, że powstaje iedna spolna Reczpospolita, która się z dwu państw y narodów w jeden lub zniosła  
i spoiła; por. Volumina Legum, wyd. S. Konarskiego, t. 2, Warszawa 1733, s. 770; Por. H. Wisner, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. 
Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII w., Warszawa 1978; Z. Kiaupa. J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Lietuvos istorija iki  
1795 m., Vilnius 2000 (w polskim przekładzie jako Historia Litwy od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa 2007);  
T. Chynczewska-Hennel, Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993;  
M. Markiewicz, Państwa wielonarodowe w Europie osiemnastego wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje, A. Link-
Lenczowski, M. Markiewicz (red.), Kraków 2001, s. 23-31; Rzeczpospolita – Europa: XVI-XVIII wiek. Próba konfrontacji,  
M. Kopczyński, W. Tygielski (red.), Warszawa: 1999; Z. Kowalewski, Rzeczpospolita nie doceniona. Kultura naukowa i polityczna 
Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1982; Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje. Studia i szkice, M. Wagner, J. Wojtasik  
(red. nauk.), Siedlce 2004.

2Przyłączenie do Korony województw ukrainnych wpłynęło bezpośrednio na świadomość bojarów ruskich, co potwierdzone został 
w akcie unii brzeskiej oraz w oporze przeciwko tej unii; por. T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej 
i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985; na czele przeciwników unii brzeskiej stał najbogatszy magnat 
Rzeczypospolitej Konstanty Wasyl Ostrogski; por. T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), wojewoda kijowski 
i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997. 

3J. Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999.

4Por. Z. Naworski, Status Prus Królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – ewenement czy reguła?, [w:] Rzeczpospolita państwem 
wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur (red.), Warszawa – Opole 2008, s. 61-80; ponad 1/3 
ludności mieszkała w miastach a ponad 40% własności ziemskiej należała do króla, ponad 30% do szlachty, a tylko prawie 20% do 
duchowieństwa, co znacznie odbiegało od struktury własności w innych ziemiach Korony.

5Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, B. Dybaś (red.); współpr. A. Ziemlewska, Toruń 2007.

6J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów. Mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka – teoria i praktyka, Kraków 2007.

7H. Litwin, Narody Pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski, A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska 
(red.), Warszawa 1995, s. 168-218; P. Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa: Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą  
w latach 1658-1660, Warszawa 2008.
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Państwo polsko-litewskie nigdy nie było obszarem jednolitym nie tylko pod względem prawno– 
–ustrojowym, ale także kulturowym, religijnym, etnicznym, czy językowym, a zmiany granic 
z ottomańską Turcją (na południu), z Wielkim Księstwem Moskiewskim, później Rosją (na 
wschodzie) oraz ze Szwecją (na północy) często pogłębiały wspomniane odrębności8.

LUDZIE: NARODY, GRUPY ETNICZNE
Podstawowe, zasadnicze i często nieprzekraczalne (niestety) trudności w rozważaniach 
o kwestiach narodowościowych, etnicznych i świadomości społecznej w państwie polsko-
-litewskim od wieków średnich do końca XVIII w. związane są z faktem, że wielu uczonych 
przenosi realia występujące współcześnie na wieki minione. Zrodzony w XIX w. nowoczesny 
nacjonalizm mógł mieć niekiedy swoje głębokie korzenie w średniowiecznym lub wczesno-
nowożytnym świecie, ale bez wątpienia błędem jest wyprowadzania prostych linii rozwo-
jowych i przypisywanie bohaterom średniowiecznym świadomości, emocji czy poglądów 
wyrażanych przez myślicieli lub działaczy politycznych współcześnie9.

Wyznacznikiem przynależności do danego narodu lub do określonej grupy społecznej był 
dawniej używany język i/lub praktykowana religia. Tego rodzaju kryterium stało się wyraź-
ne po włączeniu Rusi Halickiej do Królestwa Polskiego, gdzie występowały zwarte obszary 
zamieszkałe przez ludność ruską, choć odnaleźć tam można było już inne grupy etniczne, 
wyłonione na skutek kolonizacji: niemieckiej, żydowskiej, ormiańskiej czy wołoskiej. Pod 
względem społecznym Rusini występowali wśród różnych warstw i grup zawodowych. W tak 
złożonych sytuacjach język, używany w życiu codziennym albo zawodowym, stanowił okre-
ślony wyróżnik wśród zróżnicowanej ludności, co znajdowało potwierdzenie w dokumen-
tach sądowych. Jednocześnie w końcu XV w. nadal występowały obszary w państwie pol-
skim, na których dominowała ludność polska. Dotyczy to przede wszystkim Wielkopolski, 
Małopolski, Mazowsza i Kujaw, choć owa dominacja ludności polskiej była wyraźna tylko 
wśród ludności wiejskiej. Odmiennym pod tym względem obszarem były Prusy Królewskie, 
gdzie obecność ludności niemieckiej była wyraźna. Takie sfery z wyraźnie dominującą gru-
pą etniczną nie obejmowały małych i dużych miast, gdzie skład narodowościowy był o wiele 
bardziej złożony.

8Por. Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII wieku. Materiały XVIII konferencji Komisji Lituanistycznej 
przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 22-23 września 2009 roku, U. Augustyniak, A.B. Zakrzewski Tradycje polityczne dawnej 
Polski, Warszawa 2010; Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty dydaktyczne,  
M. Chrost Tradycje polityczne dawnej Polski, Kraków 2013; Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka, Kraków 2011.

9Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, A. Bilewicz, S. Walasek (red.), Wrocław 1998.
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Czasy wczesnowożytne były okresem wzrostu liczby ludności w miastach, głównie na sku-
tek migracji ze wsi do miast, a także migracji z regionów uboższych do dynamicznie się 
rozwijających10. Zjawisko to pociągało za sobą także intensyfikację przemian i kontaktów 
między różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi11. Antoni Mączak proponował, aby 
analizować strukturę etniczną Rzeczypospolitej, biorąc pod uwagę grupy etniczno-prawne. 
Wśród takich wyraźnie odmiennych grup dostrzegał Żydów, Ormian, Olędrów (menoni-
tów), a także Szkotów. Wśród przedstawicieli różnych napływowych grup etnicznych wielu 
było takich, którzy szybko polonizowali się. Dla przykładu można wspomnieć urodzonego 
w Szamotułach Jana Jonstona (1603-1675), naturalizowanego Szkota, wybitnego lekarza i po-
dróżnika, autora kilku prac o zielarstwie. Wydał on znamienite dzieła Thaumatographia na-
turalis (Amsterdam 1632) oraz Notitia regni vegetabilis seu plantarum a veteribus observa-
tarum... (Lipsk 1661)12.

Wiek XV był przełomowy nie tylko dla przemian ustrojowych pań-
stwa polsko-litewskiego, ale także dla etnicznych. Koniec wieków 
średnich oznaczał znaczący rozwój osadnictwa żydowskiego, głów-
nie w wyniku stałego napływu Żydów z ziem niemieckich. Zna-
cząco wzrosła wówczas liczba gmin żydowskich, ulegając de facto 
podwojeniu (z ok. 50 do ok. 110). Sporządzony w 1507 r. spis gmin 
żydowskich płacących podatek koronacyjny uwzględniał 54 osady 
żydowskie w całym państwie, ale – jak wykazał to Maurycy Horn – 
rzeczywista liczba istniejących gmin była znacznie wyższa. Na sku-
tek wypędzenia Żydów z Hiszpanii (1492), Sycylii i Sardynii (1492), 
Portugalii (1497), a później także z Państwa Kościelnego i miast pół-
nocnowłoskich, w niektórych regionach Europy praktycznie nie wy-
stępowały gminy żydowskie i to przez długie dziesięciolecia. Bodaj 
jedynym włoskim miastem, w którym Żydzi stanowili znaczniejszą 
grupę etniczną, było Livorno, gdzie w XVII w. tworzyli ok. 20 % po-
pulacji. W tym samym okresie znacznie wzrosła liczba Żydów za-
mieszkujących zwłaszcza wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. We-
dług różnych szacunków w państwie polsko-litewskim w połowie 
XVII w. miało mieszkać od 170 tys. do 500 tys. Żydów13. Przy czym 
rozwój demograficzny pociągał ze sobą progres kulturowy, nieroze-
rwalnie związany z myślą religijną judaizmu. W wielu aspektach wy-
mogi religii chroniły wyznawców przed konwersją na chrześcijań-
stwo (lub islam), wzmacniały jedność i trwałość gmin żydowskich 
oraz zabezpieczały przed asymilacją.

Podboje osmańskiej Turcji zmusiły wielu Ormian do osiedlania się w miastach Rusi Czerwo-
nej, a szczególnie we Lwowie, Haliczu, Kamieńcu Podolskim i innych, mniejszych miejsco-
wościach, gdzie ich współwyznawcy docierali już wcześniej14. Ormianie cieszyli się własnym 
samorządem i niezależnością w dziedzinie sądownictwa i religii, przynależąc do jednego 
z chrześcijańskich Kościołów wschodnich (monofizyckiego) o bardzo starej i zacnej tradycji 
i kulturze. Po upadku ormiańskich kolonii nad Morzem Czarnym ogromna większość z nich 
osiedliła się w granicach państwa polsko-litewskiego. W drugiej połowie XVI w. w Kamień-
cu Podolskim miało mieszkać ok. 300-400 rodzin ormiańskich, zaś pół wieku później – już  
ok. 1000 rodzin. Podobnie jak w przypadku Żydów, Kościół ormiański odgrywał rolę straż-
nika narodowej tożsamości. Posiadający własne prawo, liturgię, język, zwyczaje i silne prze-
świadczenie o wyjątkowości chronił swoich wyznawców przed asymilacją, a konwersje na 
10A. Wyrobisz, Mniejszości etnicznie i wyznaniowe w miastach Europy wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.), [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia 
historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, J. Chrobaczyński, A. Jureczek, M. Śliwa (red.), Kraków 1993, 
s. 471-484.

11A. Wyrobisz, Subkultury w miastach Europy wczesnonowożytnej. Zarys problematyki, [w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa 
i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 77-84.

12Z. Stopa-Rybianka, Zarys historii zielarstwa polskiego, „Przegląd zielarski” 1950, R. 6, nr 1-3, s. 24-25; Jan Jonston. Praca zbiorowa,  

Z. Smoluchowski (red.), Leszno 1974.

13Z. Sułowski, Mechanizmy ekspansji demograficznej Żydów w miastach polskich XVI-XIX wieku, „Zeszyty Naukowej KUL” 1974, t. 17, 
nr 3(67), s. 93-110; Z. Guldon, Źródła i metody szacunków ludności żydowskiej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” 1986, t. 34, nr 2, s. 249-263.

14Z. Obertyński, Eine Gründungsurkunde der polnischen Armernier aus d. XIV Jhdt, „Collectanea Theologica” 1932, t. 13, s. 374-384;  
M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982; K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000;  
K. Stopka, Migracje a przemiany tożsamości ormiańskiej w średniowiecznej Europie Wschodniej, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności 
i średniowieczu, M. Salamon, J. Strzelczyk (red.), Kraków 2004, s. 355-365.
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jego rzecz były niezwykle rzadkie. Historia niektórych miast, a nade wszystko Lwowa, jest 
nierozerwalnie związana z Ormianami. W tym mieście funkcjonowało arcybiskupstwo or-
miańskie i pozycja ormiańskich kupców był bardzo znacząca. W 1583 r. katolicki arcybiskup 
Lwowa, Dymitr Solikowski, próbował zmusić przedstawicieli innych chrześcijańskich wy-
znań do przyjęcia kalendarza gregoriańskiego, lecz jego zamiary zostały odrzucone, a król 
Stefan Batory wystąpił w ich obronie.

W wielu miasteczka i wsiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem Korony mieszkali Tata-
rzy. Dyskusja wokół liczebności Tatarów i zakresu geograficznego ich osadnictwa toczy się 
od lat. Z pewnością tworzyli oni niewielką liczebnie społeczność, która mogła osiągnąć mak-
symalnie 10-11 tys. ludzi15. Tatarzy jako wyznawcy religii muzułmańskiej nie uzyskali prawa 
do udziału w życiu politycznym, tym samym nie mogli uczestniczyć w sejmikach i w sej-
mach, sprawować urzędów ziemskich i sądowych. Zostali jednak włączeni w system służby 
wojskowej, za co niektórzy otrzymywali nadziały ziemskie. Przez dekady Tatarzy walczyli 
po stronie Rzeczypospolitej przeciwko jej wrogom. Znany jest przypadek buntu oddziałów 
tatarskich w 1672 r., kiedy to Lipkowie (Tatarzy z Wołynia i Podola) z powodu niewypłacenia 
zaległego żołdu uciekli do Turcji. 

Znamiennym pozostaje fakt, że część z nich powróciła po kilku latach do Rzeczypospoli-
tej, gdyż nie mogła przystosować się do warunków życia w państwie osmańskim16. Życie 
wewnętrzne Tatarów skupiało się wokół samorządów gminy (dżemiaty), które opierały się 
o własne sądownictwo i przywileje religijne. Co najmniej od początków XVI w. gminy wybie-
rały duchownych (mułłów), budowały i utrzymywały meczety oraz cmentarze, a wcześniej 
organizowały się w chorągwie wojskowe. Od XVI w. zaczęli Tatarzy zarzucać swój język, 
a przyjmować ruski (w mniejszym stopniu także litewski i polski)17. W kolejnych wiekach 
procesy te pogłębiły się i doprowadziły do daleko idącej asymilacji językowej w XVIII w.18 
Symbolicznym wydarzeniem w dziejach relacji między Tatarami a państwem polsko- 
-litewskim pozostaje nabożeństwo po śmierci Tadeusza Kościuszki w meczecie w Mińsku, 
które odprawiono 15 marca 1815 r. w obecności przedstawicieli lokalnej szlachty.

W Europie Środkowej w XV w. pojawili się Cyganie, którzy stworzyli dużą gminę w miejsco-
wości Mir, a stamtąd udali się do innych miejscowości, jak Nieśwież, Bielica lub Smorgonie, 
korzystając ze wsparcia możnego rodu Radziwiłłów.

Po odwołaniu w 1685 r. edyktu nantejskiego Francję opuścił ok. 200-250 tys. francuskich 
kalwinistów (hugenotów), osiedlając się głównie w Niderlandach i w Anglii, choć byli i tacy, 
którzy dotarli do Rzeczypospolitej.

Na mapie etnicznej państwa polsko-litewskiego pojawili się także mieszkańcy Italii, a szcze-
gólnie kupcy z miast w północnych Włoszech. Ich skupiska sięgały daleko aż nad Bałtyk, 
choć najliczniejsze kolonie włoskich kupców i rzemieślników skupiały się wokół Lwowa 
i wzdłuż szlaku handlowego nad Morze Czarne. Oprócz artystów włoskich, którzy na zapro-
szenie mecenasów przybywali do Rzeczypospolitej, inną grupą społeczną byli włoscy du-
chowni, którzy osiedlali się i rozpoczynali aktywną działalność, nieraz niezwykle owocną 
dla rozwoju kultury intelektualnej. Przykładem takiego rodzaju aktywności mogą być te-
atyni, czyli klerycy regularni św. Kajetana, których sprowadził do Rzeczypospolitej biskup 
przemyski Jan Stanisław Zbąski oraz król Jan Kazimierz19. 
15A.B. Zakrzewski, Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim – aspekty wyznaniowe, „Acta Baltico-Slavica” 1991,t. 20,  
s. 137-153; idem, Położenie prawne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.), [w:] Kipčiakų Tiurkų Orientas Lietuvoje. 
Istorija ir tyrimų perspektiva, T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė (red.), Vilnius 1994, s. 118-129; idem, Rzeczpospolita XVI-XVIII wieku 
– państwem Tatarów?, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur 
(red.), Warszawa – Opole 2008, s. 221-230; Klucz do raju. Księga Tatarów polsko-litewskich z XVIII wieku, przekład i opracowanie  
H. Jankowski, Cz. Łapicz, Warszawa 2000; A. Drozd, Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich (XVI-XX w.). Zarys problematyki, 
[w:] A. Drozd, M.M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 2000; J. Tyszkiewicz, Międzywojenne 
badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu, „Przegląd Historyczny” 1985, t. 76, nr 2, s. 305-320; J. Tyszkiewicz, Z historii 
Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 1998; A. Kołodziejczyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-
XIX w., Siedlce 1997.

16D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Elajet kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994, s. 167, 179; por. J. Tyszkiewicz, 
Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu, „Przegląd Historyczny” 1985, t. 76, nr 2, s. 305-320;  
B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII w., Łódź 1950; J. Reychman, Życie polskie w Stambule w XVIII w.,  
Warszawa 1959.

17S. Szapszał, O zatraceniu języka ojczystego przez Tatarów, „Rocznik Tatarski” 1932, t. 1, s. 34-38.

18B. Zakrzewski, Niektóre aspekty położenia kulturalnego Tatarów litewskich w XVI-XVIII wieku, [w:] Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz 
i środowisko wielu kultur, t. 2, E. Feliksiak (red.), Białystok 1992, s. 107-128; J. Lebedys, Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime, 
Vilnius 1976, s. 217.

19M. Mieszek, Kilka uwag o intermediach z lwowskiego kolegium księży teatynów, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia litteraria Polonica” 
2007, t. 9, s. 53-61; E. Tryjarski, Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich. Cz. 2: O nauce języków obcych w Kolegium 
teatyńskim we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny” 1960, R. 23, z. 2, s. 30-55; idem, Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim 
Ormian polskich. Cz. 3: Katalogi alumnów Kolegium teatyńskiego we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny” 1961, R. 24, z. 1, s. 43-87, 88-96.



26 Pod tym samym niebem

W 1662 r. osiedlili się we Lwowie, a w 1696 r. w Warszawie. Ich działalność skupiała się na 
kształceniu duchowieństwa i prowadzeniu duszpasterstwa propagującego odnowienie życia 
religijnego wśród wiernych. W 1665 r. otworzyli oni we Lwowie własne kolegium, które uzy-
skało z czasem popularność wśród tamtejszych Ormian. Według obliczeń Edward Tryjar-
skiego, uzyskanych na podstawie katalogów alumnów z lat 1689-1719 oraz 1726-1779, w kole-
gium lwowskim teatynów uczyło się ok. 130-140 Ormian i ponad 200 Rusinów.

Oprócz dużych i dobrze zorganizowanych gmin żydowskich czy ormiańskich, można była 
spotkać w poszczególnych miastach o wiele mniejsze liczebnie, ale wyraźnie poświadczone 
inne grupy etniczne, np. w Gdańsku – Anglików, Szkotów, Szwedów, w Warszawie – Rusi-
nów, we Lwowie – Szkotów, Turków, Szeklerów, Węgrów czy Mołdawian. Osiedlali się oni 
na ziemiach Rzeczypospolitej głównie w następstwie wojen i katastrof, szukając schronienia 
przed tym, co była nieuniknione w ich rodzinnych krajach. 

Ok. 1500 r. ludność Królestwa Polskiego liczyła ok. 4 mln mieszkańców, z czego można sza-
cunkowo przyjąć, że ok. 70% stanowiła ludność etnicznie polska. Pozostałe 30% można 
podzielić między: ok. 15% prawosławnych Rusinów, ok. 10% Niemców, a pozostałe ok. 5% 
przypadło Żydom, Ormianom i przedstawicielom innych grupy narodowościowych20.

W opinii Henryka Litwina na poczucie więzi narodowej składały się: „wspólnota języka, 
przeszłości (tradycji państwowych), pochodzenia (krwi), religii, państwa, a także takie ele-
menty, jak kult cech własnych, solidarność wobec obcych, powszechność autostereotypu 
i stereotypu ‘obcego’, mit początku, nazwa, związek z terytorium i odrębność kulturowa”21. 
Przyjmując te założenia, w dziejach Rzeczypospolitej wyróżnił on tzw. „narody osiadłe”, 
które zamieszkiwały zwarte terytorium i wytworzyły pełną strukturę stanową, oraz „narody 
rozproszone”, do których zaliczył grupy żyjące w rozproszeniu (diasporze). Nie przekreśla-
jąc tych podziałów, można zauważyć, że Polacy (jakkolwiek rozumielibyśmy ten termin) żyli 
jako przedstawiciele „narodu osiadłego” w Wielkopolsce, zaś migrując do Kamieńca Podol-
skiego i zamieszkując tamże, stawali się de facto przedstawiciela „narodu rozproszonego”. 
Ponadto, ile lat musieli np. Ormianie mieszkać we Lwowie, zanim mogli otwarcie nazwać to 
miasto „swoim”?

Jeden z najwybitniejszych historiografów doby staropolskiej, Marcin Kromer (1512-1589), 
który w dziele „Polska” opisał przykładowe relacje między poszczególnymi grupami etnicz-
nymi tymi słowami: „Tamże na Rusi oraz na Podolu dla spraw handlowych zamieszkali są 
Ormianie, ale w większej liczbie i po rozmaitych miejscach Polski, krom Prus po miastach 
i wioskach zagnieżdżeni są żydzi. Oba te plemiona mówią zarówno własnym jako też pol-
skim i ruskim językiem; żydzi też używają mowy niemieckiej. Za naszej pamięci dla handlu 
i rzemiosł w głównych miastach polskich poczęli się osiedlać Włochy, a Polacy chętnie do 
ich kraju odbywają podróże, przeto i język włoski u wytworniejszych Polaków jest w uży-
ciu”22. Zatem oni wszyscy byli niejako „osiedleni”, wybierając za swój dom Rzeczpospolitą...

RELIGIA: WYZNANIE, JĘZYK I KRYTERIA PRZYNALEŻNOŚCI
Podstawową różnicą w strukturze religijnej, także etnicznej i kulturowej, między pań-
stwem polsko-litewskim i większością państw europejskich był stopień ich różnorodno-
ści. Od początku XVI w. niektóre państwa zostały rozbite na dwie grupy religijne: katolicką 
i protestancką, często skonfliktowane ze sobą i prowadzące długie i wyniszczające wojny,  
np. Francja, różne państwa niemieckie. Inne państwa europejskie zachowały jednolity wy-
miar religijny (np. katolicki jako Portugalia i Hiszpania, luterański jako Szwecja), choć niekie-
dy zamieszkane były – np. Szwecja – przez różne grupy etniczne (Szwedzi i Finowie).

Rzeczpospolita i jej części składowe (Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litew-
skie) była wyjątkowa pod tym względem, albowiem zanim jeszcze powstało to państwo w śre-
dniowieczu, poszczególne ziemie zamieszkiwane były przez różne grupy religijne (chrześci-
jan różnych wyznań). Charakter relacji między tym grupami religijnymi często określa się 
mianem tolerancji, choć wydaje się, że termin ten ani nie opisywał całości zjawisk, jakie za-
chodziły w granicach państwa, ani (chyba ?) nie oddawał istoty kontaktów międzyreligijnych 
na różnych poziomach (państwowym, regionalnym, lokalnym czy indywidualnym)23.
20H. Samsonowicz, Grupy etniczne w Polsce XV wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza…, op. cit., s. 461-469; K. Badziak,  
K. Chyłak, M. Łapa, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1924 roku, Łódź 2014.

21H. Litwin, Narody Pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski…, op. cit.

22M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego ksiąg dwoje, przeł. z łac., notami 
i życiorysem autora uzupełnił W. Syrokomla, Wilno 1853, s. 36.

23Por. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII w., Warszawa 1967; idem, Powojenne badania nad 
tolerancją religijną w Polsce, „Przegląd Historyczny” 1969, t. 60, s. 554-561; E. Wysocka, Religijność a tolerancja. Obszary zależności, 
Kraków 2000; M. Kosman, Tolerancja wyznaniowa na Litwie do XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1973, t. 18, s. 95-123.
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W drugiej połowie XVI w. w Pamiętniku Teodora Jewłaszewskiego opisane zostało pewne 
wydarzenie. Sam tekst wspomnień nie jest zbyt obszerny, liczby bowiem tylko 55 stron za-
pisanych w cyrylicy24. Wydany dwukrotnie przez Włodzimierza Antonowicza pod koniec 
XIX w., doczekał się Pamiętnik później także edycji w języku oryginału oraz tłumaczeń na 
język rosyjski, angielski i litewski. Jewłaszewski, urodzony w rodzinie prawosławnej, prze-
szedł pod wpływem kazań Mikołaja Wędrogowskiego i Wojciecha Kościeńskiego na kalwi-
nizm, wiernie służył katolikowi Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi (1546-1616), wysłał 
syna na dwór do znamienitej włoskiej (katolickiej) rodziny książęcej25, zachowując swoje 
przywiązanie do zboru kalwińskiego26. 

W swoim pamiętniku opisał obiad, na który został zaproszony przez zaprzyjaźnionego ka-
nonika wileńskiego Bartłomieja Niedźwieckiego. Duchowny wydał ją na cześć przybyłych 
z Włoch księży z orszaku kardynała Hippolita Aldobrandiniego, którzy zdziwili się, kiedy 
katolicki ksiądz wyjaśnił im, że nie wahał się zaprosić ewangelika. Jewłaszewski zaś wspo-
mniał, „że u nas z tego względu żadnej nienawiści nie bywa i miłujemy się, jako z przyjacioły 
dobrymi. Chwalili to Włosi, mówiąc, że tu Bóg u nas żyje, i ganili swoje domowe prawa i nie-
snaski w radach”27. Wydaje się, że pod sarmackim niebem mogło zmieścić się wielu przed-
stawicieli różnych wyznań28.

24Rękopis przechowywany jest w AGAD, Archiwum Potockich z Radzynia, sygn. 143a.; T. Jewłaszewski, Pamiętnik. 1546-1604, 
Warszawa 1860 [ponownie 1896]; T. Jevlasauskis, Atsiminimai, vertė D. Vilimas, Vilnius 1998; The Memoirs of Theodor Jeułaszeuski, 
Assessor Nawahrudek (1546-1604), „The Journal of Byelorrussian Studies” 1936, Vol. 1, nr 4, s. 269-348; U.M Sważynski, Gistoryčnyja 
zapiski F. Jeułašerskaga, Mińsk 1990; M. Siekierski, Pamiętnikarz Fedor Jewłaszewski (1540 – po 1614) w świetle nowych źródeł, „Studia 
Źródłoznawcze” 1979, t. 24, s. 177-180.

25E. Lechniak, Litewski paź na dworze Gonzagów w Mantui. Z nieznanych archiwaliów polsko-włoskich, „Lituano-Slavica Posnaniensia. 
Studia Historica” 1994, t. 6, s. 109-120.

26Por. M. Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana od połowy XVII w. do 1939 r., Opole 1986; S. Tworek, Starania o ujednolicenie 
obrzędu kalwińskiego w Polsce w XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1971, t. 16, s. 117-139; T. Kempa, Wobec kontrreformacji. 
Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007; 
Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI-

XVII wieku, D. Chemperek (red.), Warszawa 2015.

27T. Jewłaszewski, Pamiętnik. 1546-1604, Warszawa 1860, s. 12-13; A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 
1517-1648, Warszawa 1994, s. 148; J. Bardach, Teodor (Fedor) Jewłaszewski i jego „Pamiętnik”, [w:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi 
Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w hołdzie, Poznań 2001, s. 93.

28Por. J. Michalski, Sarmatyzm a europeizacja Polski w XVIII w., [w:] idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 2, Warszawa 2007, s. 7-36.

Zdjęcie 3.  
Miedzioryt wykonany 
przez Lauro Giacomo 
przedstawiający sesję 
sejmu Rzeczypospolitej 
w 1622 r. za rządów króla 
Zygmunta III Wazy
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JĘZYK: RAJ DLA BADAŃ ETNOKULTUROWYCH
Według niektórych uczonych każdy z języków ma swoją „wrodzoną moc”, która zależy od 
kilku czynników: 1) liczby osób posługujących się danym językiem jako ojczystym, 2) wielko-
ści i ilości grup mówiących danych językiem jako drugim (językiem komunikacji społecznej), 
3) mobilności społecznej osób posługujących się danym językiem, 4) przesłanek ideologicz-
nych związanych z danym językiem (np. religia), 5) wartości kulturowych propagowanych 
w danym języku (ich atrakcyjności, zasięgu oddziaływania itp.), 6) poziomu ekonomicznego 
użytkowników danego języka oraz 7) uwarunkowań politycznych kraju, w którym danym 
język jest używany29. Gdybyśmy przyjęli tego rodzaju kategorie do analizy, to Rzeczpospo-
lita wydaje się być niezwykle różnorodnym, dynamicznym, intelektualnie intrygującym 
i wdzięcznym polem badawczym.

W realiach epoki język nie determinował zakresu politycznej aktywności, czy to w okre-
sie pokoju, czy wojny. Jeśli weźmiemy pod uwagę postawę niemieckiego patrycjatu miast 
pruskich (Gdańska, Torunia, Elbląga) w okresie wojny trzynastoletniej, to z łatwością za-
uważymy, że popierały one zdecydowanie polskiego króla przeciwko rycerzom Zakonu 
Najświętszej Marii Panny. Również zakres (geograficzny lub tematyczny) użycia języka nie 
determinował zachowań ludności. W XV w. w księgach miejskich Pucka lub Malborka do-
minowały wpisy w języku niemieckim, podczas gdy w takich samym księgach miejskich 
w Przemyślu (lokowanym również na prawie magdeburskim) język niemiecki występował 
bardzo rzadko. Mimo to przedstawiciele tych miast mogli owocnie współpracować politycz-
nie podczas wspomnianej wojny trzynastoletniej i prowadzić wspólnie działalność ekono-
miczną, kontaktując się w innym języku niż rodzimy30.

Kilka wieków istnienia Rzeczypospolitej było okresem, w którym poszczególne języki funk-
cjonowały obok siebie, ale w różnych sferach kultury (np. oralnej lub pisanej) i w różnych 
zakresach użycia (np. w piśmiennictwie sakralnych lub pragmatycznym). Niektóre języki 
używane były najczęściej do celów liturgicznych lub „państwowych”, np. łacina w kręgu 
katolickim31, staroruski (kancelaryjny w urzędach w Wielkim Księstwie Litewskim), staro-
ormiański grabar przez Ormian monofizytów i Ormian unitów, hebrajski przez Żydów i ka-
raimów, starocerkiewnosłowiański przez Rusinów czy arabski przez muzułmańskich Tata-
rów i innych przybyszy z osmańskiej Turcji. W korespondencji dyplomatycznej ze światem 
Orientu pojawiał się turecki (rzadziej perski)32, a dla prawosławnych, choć w mniejszych za-
kresie także dla katolików i protestantów, greka pozostawała ważnym językiem.

Oprócz języków „pisma” w użyciu były języki codziennej komunikacji. Dla ludności sło-
wiańskiej były to polski, ruski (białoruski i ukraiński), na południu w niektórych regionach  
(np. Spisz) również czeski i słowacki. Północne rubieże Rzeczypospolitej zamieszkiwała 
ludność posługująca się językiem litewskim (w dialekcie żmudzkim i auksztockim) i łotew-
skim (z wyraźnie odmiennym dialektem łatgalskim w Inflantach), a także mówiąca języ-
kami ugrofińskimi: estońskim i liwskim. Zwarte obszary w zachodnich i północnych woje-
wództwach, jak i liczne enklawy w całym państwie, zamieszkiwała ludność posługująca się  
językiem niemieckim w licznych jego odmianach dialektalnych. Ogromna większość Żydów 
posługiwała się językiem jidysz, wywodzącym się ze średniowiecznych dialektów niemiec-
kich, a niewielka grupa sprowadzona do Zamościa używała ladino, zanim została wchłonię-
ta przez jidyszową większość. Do tej mozaiki dodać należy języki turkijskie: tatarski, kara-
imski i kipczacko-ormiański33 oraz inne języki, nieliczne, ale wyraźne widoczne: cygański, 
kaszubski, wołoski (spokrewnionym ze starorumuńskim). 
29W. Miodunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, [w:] Język polski w świecie. Zbiór studiów, W. Miodunka 
(red.), Warszawa – Kraków 1990, s. 43-44.

30H. Samsonowicz, Grupy etniczne w Polsce XV wieku…, op. cit., s. 467-468. 

31Por. Łacina jako język elit, J. Axer (red.), Warszawa 2004.

32Por. A. Zajączkowski, List turecki Sulejmana I do Zygmunta Augusta w ówczesnej transkrypcji i tłumaczeniu polskim z r. 1551, „Rocznik 
Orientalistyczny” 1936,  t. 12, s. 91-118; J. Reychman, Dyplomacja na Wschodzie i dyplomacja wschodnia, „Przegląd Orientalistyczny” 
1968, nr 3(67), s. 269-274; J. Reychman, Niedoszły projekt z czasów Komisji Edukacji Narodowej. Nauczanie języka tureckiego w Kamieńcu 
Podolskim, „Przegląd Polonijny” 1936, t. 4, s. 80-83; A. Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim 
w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1997; T. Majda, Katalog rękopisów tureckich i perskich, Warszawa 1967; T. Majda, Rękopisy tureckie w zbiorach 
polskich, [w:] Stosunki polsko-tureckie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Orientalistyczny i Towarzystwo Polska Turcja 
w 1988, T. Majda (red.), Warszawa 1995. 

33S. Stachowski, Zabytki języka ormiańsko-kipczackiego jako źródło do historii słownictwa polskiego i ukraińskiego XVI-XVIII w., [w:] Ukraina. 
Między językiem a kulturą, B. Zinkiewicz-Tomanek, A. Fałowski (red.), Kraków 2003, s. 123-129; J. Reczek, Językowa polonizacja Ormian, 
„Język Polski” 1987, t. 67, z. 1-2, s. 1-8; S. Stachowski, Polonizacja języka Ormiańsko-Kipczackiego, „LingVaria” 2010, nr 2(10), s. 213-227.
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Były wreszcie języki używane przez przedstawicieli różnych grup społecznych, zawodowych 
i religijnych, którzy przebywali na terenie Rzeczypospolitej czasowo, np. włoskich artystów, 
francuskich inżynierów, szkockich i angielskich najemników lub uchodźców religijnych, 
szwedzkich lub węgierskich żołnierzy, holenderskich lub fryzyjskich menonitów34 czy pro-
testanckich braci czeskich35.

Użycie języka w codziennej komunikacji wiązało się z zastosowaniem określonego pisma, 
co powodowało nieraz dodatkowe trudności w porozumiewaniu się. Dla przykładu, alfabe-
tu hebrajskiego używano do zapisu semickiego języka hebrajskiego, germańskiego języka 
jidysz oraz turkijskiego języka karaimskiego. Ormianie używali swojego pisma do zanoto-
wania tekstu w języku staroomiańskim (grabar)36, w turkijskim języku kipczacko-ormiań-
skim, jakim wielu z nich się posługiwało, a niekiedy także w języku polskim, o czym świad-
czą księgi miejskie z miast południowej Rzeczypospolitej37. Jak zawiłe mogły być powiązania 
językowe, których doświadczała ówczesna ludność, świadczyć mogą okoliczności założenia 
i niezwykle owocna działalność oświatowa i kulturowa Kolegium OO. Teatynów we Lwowie, 
gdzie włoscy duchowni prowadzili nauczanie głównie dla Ormian, które przyczyniło się do 
ich polonizacji38. Z całą pewnością zjawisko polonizacji pewnych grup społecznych, zwłasz-
cza w XVIII w., czeka jeszcze na swoich badaczy39.

ARIANIE – PRZYKŁAD NIETOLERANCJI
Los arian stanowić może przypadek ze wszech miar wyjątkowy w dziejach Rzeczypospo-
litej. Kiedy w konkretnych okolicznościach politycznych na ziemiach państwa polsko- 
-litewskiego znajdowali schronienie przedstawiciele innych religii (także niechrześcijań-
skich) oraz narodów, to arianie pozostają bodaj jedyną grupą religijną, która została zmu-
szona do opuszczenia granic państwa. Doktryna arian zrodziła się pod wpływem poglądów 
i działalności przede wszystkim Faustyna Socyna, uciekiniera z Toskanii, który znalazł 
schronienie w Krakowie, Jerzego Blandrata, lekarza królowej Bony oraz Piotra z Goniądza, 
księdza, który porzucił stan kapłański. Jednym z przejawów ich działalności edukacyjnej 
była tzw. Akademia Rakowska, założona w 1602 r. z inicjatywy Jakuba Sienieńskiego40. 

Na przestrzeni kilku dekad wydali arianie wiele wybitnych postaci, by wspomnieć tłumacza 
Pisma Świętego (tzw. Biblia Brzeska) Szymona Budnego (1530-1593), Krzysztofa Arciszew-
skiego (1592-1656), matematyka Joachima Stegmanna (1595-1633), autora komentarza do 
Nowego Testamentu Jonasza Szlichtynga (1592-1661), filozofa Andrzeja Wiszowatego (1608-
1678), polityka Jerzego Niemirycza (1612-1659), historyka i astronoma Stanisława Lubieniec-
kiego (1623-1675), poetę czy Zbigniewa Morsztyna (1628-1689)41.

Kiedy kończyły się działania wojenne przeciwko Szwedom, zwołano sejm Rzeczypospo-
litej, przy otwarciu którego wygłosił kazanie skierowane przeciwko dysydentom jezuita 
Seweryn Karwat. W takiej atmosferze podjęto 20 lipca 1658 r. uchwałę o wygnaniu arian.  

34Por. P.J. Klassen, Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w., M. Targowski (red.), Toruń 2016.

35M. Bečková, Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983; J. Sliziński, Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVIII w.), Wrocław 
1959; H. Gmiterek, Duchowni Jednoty braci czeskich w zborach kalwińskich Małopolski i Litwy w pierwszej połowie XVII wieku, „Acta 
Universitatis Palackianae Olomucensis. Sborník prací historických” 2003, t. 19, s. 153-164; Z. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce 
w XVI i XVII w., Warszawa 1997; H. Gmiterek, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI – połowa XVII w., Lublin 1987.

36E. Słuszkiewicz, O charakterze języka ormiańskiego, jego pokrewieństwie z innymi językami i fazach rozwojowych, „Posłaniec św. 
Grzegorza” 1934, R. 8, s. 21-27; idem, Relacja Ormianina polskiego Symeona o podróży na Wschód, „Posłaniec św. Grzegorza” 1934, R. 8, 
s. 33-40.

37Por. E. Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Kraków 2010 
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, t. 111).

38Por. S. Pigoń, Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w. XVII: O teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie, „Pamiętnik Literacki” 1938 t. 35, 
s. 72-103; idem, Dramat o Bazylissie Pulcherii w teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie, [w:] idem, Z ogniw życia i literatury. Rozprawy, 
Wrocław 1961, s. 24-69; W organizowaniu kolegium lwowskiego ważną rolę odegrali księża Klemens Galan, znawca języków orientalnych 
i historii Kościoła ormiańskiego, Bonawentura Costuzzi oraz Alojzy Maria Pidou, znawca języka staroormiańskiego i autor sztuk 
teatralnych, pisanych dla uczniów kolegium; wychowankiem kolegium był ks. Deodat Nersesowicz, późniejszych arcybiskup lwowski, 
autor kilku sztuk teatralnych; por. Z. Abrahamowicz, Nersesowicz (Nieresowicz) Deodat, „PSB”, t. 22 (1977), s. 675-677; D. Nersesowicz, 
Intermedium quartum [Świat na opak wywrócony], [w:] Dramaty staropolskie. Antologia, t. 6, opr. J. Lewański, Warszawa 1963, s. 417-426;  
J. Bardach, Ormianie na ziemiach dawnej Polski. Przegląd badań, KH, t. 1980, s. 109; D. Gałustian, Życie kulturalne osad ormiańskich w Polsce 
w XVI-XVII w., [w:] Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, M. Zakrzewska-Dubasowa (red.), Lublin 1983.

39Por. Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa – Kraków 1985; R. Laskowski,  
W. Rzepka, W. Twardzik, Wpływ języka staroukraińskiego na średniowieczną polszczyznę kresową: Rozmyślanie przemyskie,  
[w:] Ukraina. Między językiem a kulturą, B. Zinkiewicz-Tomanek, A. Fałowski (red.), Kraków 2003, s. 49-58 (Studia Ruthenica Cracoviensia, t. l).

40Raków ognisko arianizmu, S. Cynarski (red.), Kraków 1968.

41Literatura ariańska w Polsce XVI wieku. Antologia, K. Górski (red.), Warszawa 1959; Z. Ogonowski, Socynianizm a oświecenie. 
Studia nad myślą filozoficzno-religijną arian w Polsce XVII wieku, Warszawa 1966; Wokół dziejów i tradycji arianizmu. Zbiór studiów,  
L. Szczucki (red.), Warszawa 1971.
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Król i posłowie powołali się na „statut Władysława Jagiełły antecesora naszego o heretykach”. 
W myśl tego postanowienia, jeśli ktoś odważyłby się głosić lub wyznawać tę wiarę, miał być 
przez starostów karany „na gardle”. Jeśli arianin nie chciał porzucić swojej wiary, to miał 
w przeciągu trzech lat sprzedać swój majątek i opuścić Rzeczpospolitą. Później skrócono 
czas danym arianom na uporządkowanie spraw majątkowych i wyznaczono dzień 10 lipca 
1660 r., do którego mogli dokonać konwersji na katolicyzm. Przyjmuje się, że decyzja sejmu 
Rzeczypospolitej dotyczyła wspólnoty religijnej liczącej wówczas około 10 tys. członków. By 
uchronić się przed banicją, około połowa arian zmieniła wyznanie, zatem ziemie Rzeczypo-
spolitej opuściło ok. 5000 osób. Do dziś przetrwały dawne zbory ariańskie w Cieszkowach, 
Ludyni czy Ublinku42. 

Wiele jeszcze raz przyjdzie nam – spadkobiercom Rzeczypospolitej spierać się, czy „niebo 
Rzeczypospolitej” było „wspólne” dla wszystkich, czy (niestety) niekiedy pozostawało tylko 
„tym samym niebem”, pod którym poszczególnym wspólnotom przychodziło żyć oddziel-
nie? Jedna rzecz wydaje się jednak absolutnie bezdyskusyjna – w kontekście realiów epoki 
Rzeczpospolita Obojga Narodów był państwem wyjątkowym, w którym udało się uniknąć 
wielu nieszczęść, jakie spadły na inne regiony nowożytnej Europy (np. wojny religijne), a jedną 
z przyczyn tego sukcesu był demokratyczny ustrój państwa, w którego funkcjonowanie za-
angażowanych mogło być ok. 10% populacji oraz propaństwa i kulturotwórcza aktywność 
elit, które częściej szukały tego, co łączyło federacyjne państwo, a nie tego, co dzieliło.
42J. Tazbir, Przyczyny banicji arian z Polski, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 2-3, s. 13-24; Z. Gołaszewski, Bracia polscy zwani arianiami, 
Toruń 2004; J. Kolarzowski, Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich, Warszawa 2009.
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Poruszając zagadnienia wielokulturowości w dawnej Rzeczypospolitej, na samym początku 
należy wyszczególnić dwa istotne czynniki, które wpłynęły na obecność oraz rozwój ob-
cych kultur na ziemiach polskich na przestrzeni wieków XVI-XVIII. W historiografii polskiej 
wspomniany okres, szczególnie wiek XVI, uznawany jest jako moment względnej toleran-
cji religijnej i etnicznej. Z tego powodu badacze epoki często określają dawną Rzeczpospo-
litą mianem państwa bez stosów, nawiązując tym samym do wydarzeń mających miejsce 
w Europie Zachodniej. Szerzące się  wówczas prześladowania, wojny religijne oraz trudna 
sytuacja polityczna prowadziły do nadmiernego rozlewu krwi w wielu krajach. Skutkiem 
ich działań była postępująca emigracja, której celem było odnalezienie bezpiecznego azylu 
w innych częściach Europy i świata. Jednym z takich miejsc była właśnie Polska. Drugim 
czynnikiem, który w sposób pośredni przyczynił się do napływu przybyszów z zagranicy, 
była chęć poszerzania własnych horyzontów i poznawania nowych miejsc. Należy pamię-
tać, że wiek XVI był okresem wielkich odkryć, które pobudzały zainteresowania ówczesnych 
ludzi otaczającym ich światem, własnego rozwoju intelektualnego, a także kontynuowania 
dotychczasowej kariery. Wiele osób właśnie z wymienionych wyżej powodów decydowało 
się na opuszczenie własnej ojczyzny oraz szukało lepszych warunków do dalszego życia. 

Już od początku XVI stulecia na ziemie dawnej Rzeczypospolitej przybyło wielu przybyszów, 
których obecność jest widoczna również w Wielkopolsce. Z istniejących dokumentów archi-
walnych i zachowanego dziedzictwa materialnego spotykamy przedstawicieli różnych naro-
dowości. Wśród nich mamy do czynienia z grupami, które już znacznie wcześniej zamiesz-
kiwały wspomniane tereny. W szczególności mowa tutaj o Niemcach i Żydach. Ich ekspansja 
rozpoczęła się jeszcze w epoce średniowiecza, na przełomie XII i XIII stulecia. Z kolei drugą 
grupę stanowią cudzoziemcy, przybyli do Wielkopolski dopiero w epoce wczesnowożytnej 
i w wiekach późniejszych. W tym miejscu należy wymienić luteran, braci czeskich i arian, 
a także Greków, Szkotów i Włochów. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu warto zasygnalizować istotną kwestię dotyczącą kategorii 
determinujących wielokulturowość. Wielkopolska, bez wątpienia najstarsza z historycznych 
polskich dzielnic, zmieniała się wraz z przeobrażeniami, jakich doświadczała Polska rządzo-
na kolejno przez dynastie Piastów i Jagiellonów, a następnie władców elekcyjnych. Dokonu-
jąca się na przestrzeni wieków ewolucja prowadząca od kulturowo i etnicznie względnie jed-
nolitego państwa piastowskiego do wieloetnicznej i wielowyznaniowej Rzeczpospolitej była 
doświadczeniem mieszkańców wszystkich ziem rozrastającego się terytorialnie i demogra-
ficznie organizmu politycznego, nie wyłączając jego zachodnich rubieży. Należy pamiętać, 
że szczyt potęgi i rozkwitu państwa polsko-litewskiego przypadł na „złoty” wiek XVI, czyli 
okres jego największego wewnętrznego zróżnicowania. Kluczowymi elementami świad-
czącymi o kulturowej heterogeniczności zamieszkujących ówczesną Rzeczpospolitą grup 
ludności były: pochodzenie etniczne, język oraz religia. Wpisane były one w ramy stanowej 
struktury społecznej, której fundamenty utrzymały się aż do upadku polskiej państwowości 
u schyłku XVIII w. I to właśnie ten rodzaj więzi, na równi z kryterium wyznania, odgrywał 
decydującą rolę w procesie kształtowania się nowożytnych wspólnot społecznych1. Do dziś 
kontrowersje wzbudza przywoływana w tym kontekście rola odmienności etnicznej. Trze-
ba bowiem pamiętać o nieprzystawalności ukształtowanych w XIX w. pojęć i wyobrażeń na 
temat „narodowości” do realiów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Większość badaczy nie 
neguje jednak istnienia w epoce nowożytnej więzi etnicznych, widząc w nich jedne z wielu 
spotykanych wówczas typów więzów o charakterze tożsamościowym2.

Wiek XVI to epoka rozkwitu na ziemiach polskich, w tym i w Wielkopolsce, idei renesan-
sowych i odnoszenia największych sukcesów przez zwolenników reformacji – ruchu re-
ligijnego i społeczno-politycznego dążącego do odnowy chrześcijaństwa. Przez antago-
nistów tego ostatniego, należących do obozu kościelnej kontrreformacji, propagowany 
był pogląd, iż protestantyzm, jako prąd zrodzony w Niemczech, jest wyznaniem obcym, 
nieznanym przodkom, sprzecznym z tradycją i zwyczajami pielęgnowanymi od pokoleń. 
Zarzut ten bywał jednak też chętnie odwracany. Takie same „cudzoziemskie” cechy zwo-
lennicy protestantyzmu przypisywali bowiem kościelnej doktrynie kontrreformacji3. Owi, 
zdaniem niektórych, szczególnie podatni na idee reformacyjne Niemcy obecni byli w wielu 
miastach Wielkopolski od samych ich lokacyjnych początków. Warto zauważyć, że w dzie-
jach lokowanego na prawie magdeburskim Poznania zapisał się wybrany przez książęcych 
braci Przemysła I i Bolesława Pobożnego zasadźca i pierwszy wójt – Tomasz z Gubina, po-
chodzący z miasta leżącego na terenach ówczesnej Rzeszy. Trudno o bardziej symboliczny 
przykład sięgających średniowiecza wielokulturowych tradycji stolicy Wielkopolski, któ-
rej późniejszym przeobrażeniom towarzyszył rozwój społeczności miejskiej. To charakte-

1A. Wyczański, Polska 
w Europie XVI stulecia, 
Poznań 1999, s. 73 i n.

2E. Gellner, Narody  
i nacjonalizm, Warszawa 

1991, B. Anderson, 
Wspólnoty wyobrażone, 

Kraków 1997, Tradycja 
wynaleziona, E. Hobsbawm 

i T. Ranger (red.), Kraków 
2008.; A.D. Smith, Etniczne 

źródła narodów, Kraków 
2009. 

3J. Tazbir, Słowiańskie 
źródła polskiej reformacji, 

[w:] idem, Sarmaci i świat, 
Kraków 2001, s. 330. 
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rystyczne dla miasta otwarcie na kulturowe wpływy z zewnątrz było z czasem coraz bar-
dziej widoczne. Znaczną część poznańskiego patrycjatu w XVI w. stanowili przybysze lub 
potomkowie osadników z różnych miast niemieckich i Szwajcarii. Wśród nich znalazła się 
pochodząca z Akwizgranu rodzina von Ende (Wonęda), której przedstawiciele trudnili się 
handlem, m.in. zaopatrując polskie miasta w przyprawy korzenne sprowadzane z Włoch.  
Bywali też rajcami miejskimi i wchodzili w relacje z innymi szanowanymi rodami patrycjuszy4.  

W Poznaniu pierwszych dekad XVI w. szczególnie głośno było o akademii założonej na 
Ostrowie Tumskim przez biskupa Jana Lubrańskiego. Fundator szkoły, wszechstronnie wy-
kształcony na włoskich uczelniach, był jednym z najwybitniejszych mecenasów epoki odro-
dzenia w Wielkopolsce. Jego akademia była pierwszą na ziemiach polskich instytucją kształ-
cącą w duchu renesansowego humanizmu. Do sławy szkoły przyczyniła się działalność 
pochodzącego z Lipska Krzysztofa Hegendorfera, pedagoga i znawcy literatury starożytnej, 
który był autorem jej nowatorskiego programu nauczania. Uczony ten pisał i wykładał zgod-
nie z ideami reformacji. W gronie jego uczniów znaleźli się przedstawiciele wielkopolskich 
rodów szlacheckich, którzy z czasem wysunęli się na czoło ruchu reformacyjnego: Rafał 
Leszczyński, Jan Krotoski, Stanisław Latalski5. W 1535 r. Hegendorfer został oskarżony przez 
archidiakona poznańskiego Grzegorza z Szamotuł o herezję i musiał opuścić Poznań. Część 
jego prac została potępiona i spalona. Jednak podręczniki jego autorstwa, m.in. do nauki gra-
matyki i poetyki, służyły uczniom akademii również w czasach późniejszych6. 

Oprócz szlachty, reformacja znalazła podatny grunt przede wszystkim wśród poznańskich 
Niemców oraz mieszczan znających język niemiecki – kupców i bogatszych rzemieślników. 
Ważną grupę wśród odbiorców przenikających do Poznania idei stanowili duchowni. Gło-
szone przez nich „żywe słowo” miało znaczną siłę oddziaływania, ponieważ docierało do 
wszystkich, niezależnie od majątku i wykształcenia. W latach 1525-1526 za zgodą poznań-
skiej rady miejskiej, która miała wpływ na wybór kaznodziejów (polskiego i niemieckiego) 
w kościele parafialnym reformacyjne prawdy w kolegiacie głosił po niemiecku Jan z Bam-
bergu. Podobna sytuacja miała miejsce w farze w drugim co do wielkości mieście Wielkopol-
ski – Kościanie, a także w Międzyrzecu i we Wschowie7. W późniejszych latach naukę Lutra 
w najważniejszym miejskim kościele Poznania upowszechniali głównie Polacy (Stanisław 
z Przybysławka, Andrzej Samuel), choć nieraz przy wsparciu kaznodziejów niemieckich (np. 
Alberta z Wolsztyna)8. 

4L. Sieciechowiczowa, 
Życie codzienne  
w renesansowym Poznaniu 
1518-1619, Warszawa 1974, 
s. 23-24.

5O. Kiec, Historia 
protestantyzmu w Poznaniu 
od XVI do XXI wieku, 
Poznań 2015, s. 23.
6D. Żołądź-Strzelczyk, 
Academia Lubrnsciana 
(1519-1780). Dzieje szkoły 
od powstania do czasów 
Komisji Edukacji Narodowej, 
„Kronika Miasta Poznania” 
1999, nr 2, s. 146.

7J. Dworzaczkowa, 
Reformacja w Wielkopolsce, 
[w:] Dzieje Wielkopolski,  
J. Topolski (red.), t. I, 
Poznań 1969, s. 544, 546. 
8Eadem, Reformacja 
i kontrreformacja 
w Wielkopolsce, Poznań 
1995, s. 68.
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Do sukcesów XVI-wiecznej reformacji przyczyniło się wykorzystanie przez nią możliwo-
ści jakie dawało słowo drukowane. W tym czasie znacznie zwiększył się krąg mieszkańców 
Poznania umiejących czytać i pisać. Z początku do stolicy Wielkopolski docierały głównie 
wydawnictwa niemieckie, przywożone przez kupców i studentów wracających z zagranicy. 
Renomą cieszyli się w mieście niemieccy księgarze. Jeszcze pod koniec XV w. powstała w Po-
znaniu pierwsza firma handlująca książkami. Założył ją bogaty kupiec Piotr z Lubeki. Posia-
dał on szerokie kontakty handlowe, sięgające aż do Lwowa. Dorobił się głównie na zaopatry-
waniu duchowieństwa w księgi liturgiczne. W 1527 r. założył w Poznaniu swoją księgarnię 
Jerzy Fenig z Lipska. Mimo swoich przekonań religijnych (był luteraninem), wzbogacił się na 
zaopatrywaniu duchowieństwa w księgi kościelne i literaturę religijną. Firma Feniga, którą 
po jego śmierci przejęła żona i syn, działała w Poznaniu do 1551 r.9. 

Idee luterańskie trafiły w Wielkopolsce na podany grunt ze względu na nasilającą się w XVI w.  
konkurencję miejskiego patrycjatu oraz szlachty z Kościołem. Konflikt dotyczył przede 
wszystkim kwestii obciążeń finansowych oraz zwierzchności kościelnej władzy sądowej. 
Reformacja stała się zatem znakomitym orężem ideologicznym. Stanowiąca zdecydowa-
ną większość wśród protestantów ludność niemiecka przybywała do Poznania z bliższych 
i dalszych prowincji Rzeszy oraz Prus Królewskich. Z tego ostatniego obszaru pochodziło 
też wielu późniejszych duszpasterzy poznańskiego zboru luterańskiego, m.in. pierwszy nie-
miecki pastor Jakub Bernhard z Torunia10. Protestanccy przybysze z Niemiec przybywali tak-
że do mniejszych ośrodków w Wielkopolsce. W 1537 r. kapituła poznańska skarżyła się, że 
szlachta przyjmuje w swoich dobrach anabaptystów wygnanych z Rzeszy11. 

Począwszy od lat 40. XVI w. polskie i niemieckie nabożeństwa lu-
terańskie w Poznaniu odbywały się w pałacu Górków, siedzibie 
rodowej jednej z  najbogatszych wielkopolskich rodzin możno-
władczych. Jej czołowy przedstawiciel, starosta generalny Wiel-
kopolski Andrzej I Górka wspierał rozwój reformacji w Poznaniu, 
występując m.in. w obronie Krzysztofa Hegendorfera i innych 
wybitnych zwolenników nowych idei. Utrzymywał także kontak-
ty z księciem Albrechtem Hohenzollernem, który w 1543 r. od-
wiedził Poznań, korzystając z jego gościny. Podczas wizyty oddali 
się w jego opiekę dwaj czołowi zwolennicy luteranizmu w mie-
ście: Andrzej Samuel oraz Jan Seklucjan. Wspomniany książę, 
były wielki mistrz zakonu krzyżackiego, przeszedł na luteranizm 
w 1525 r. za zgodą swojego wuja, króla Zygmunta I. W kolejnych 
latach Hohenzollern stał się protektorem reformacji na ziemiach 
polskich – w jego drukarni w Prusach Książęcych wydawano pol-
skie księgi reformacyjne. Ich rozpowszechnianiem zajmował się 
m.in. związany z Górkami, tłumacz dzieł protestanckich, Eusta-
chy Trepka. Z kolei utworzony w 1544 r. uniwersytet w Królew-
cu przyciągał liczne grono polskiej młodzieży na studia12. W tym 
czasie poznański dwór Górków pełnił funkcję swoistego centrum 
życia naukowego i  kulturalnego w mieście. Gromadził duchow-
nych i świeckich zainteresowanych humanizmem i nowymi prą-
dami religijnymi. Działało na nim też wielu obcokrajowców m.in. 
flamandzki humanista Jan Stratius, nauczyciel greki Stefan Reich, 
poeta Jakub Küchler czy wspomniany już Eustachy Trepka13. 

W 1555 r. w na poznańskim dworze Górków odbył się zjazd, który jest uznawany za pierw-
szy synod luterański w Wielkopolsce. Walnie do jego zwołania, a także kolejnego w 1556 r. 
w Grodzisku, przyczynił się kasztelan międzyrzecki, Stanisław Ostroróg. Wspomniane mia-
sto stało się w niedługim czasie prężnym ośrodkiem wielkopolskiego luteranizmu. Posiada-
ło własną szkołę i drukarnię, co było zasługą znanego pisarza Erazma Glicznera, brata po-
znańskiego kaznodziei Mikołaja Glicznera14. Warsztaty i drukarnie nastawione na produkcję 
pism protestanckich pozwalały na szybszą reakcję na katolickie druki antyreformacyjne. 
Wyraźnie zmniejszały też koszty związane z transportem materiałów sprowadzanych dotąd 
z zagranicy15. 

W pierwszej połowie XVI w., mimo wydawanych kilkukrotnie mandatów królewskich prze-
ciwko herezji, duchowieństwo miało bardzo ograniczony wpływ na przeciwdziałanie po-
stępom reformacji wśród szlachty i w jej dobrach. W razie wezwania przed sądy duchowne 
szlacheccy protestanci bez większych konsekwencji mogli się uchylać od stawiennictwa. 

9D. Łabędzka-Topolska, 
Życie umysłowe 

i rozwój kultury, [w:] Dzieje 
Poznania, J. Topolski (red.), 

t. I, cz. 1,  
s. 538-539. 

10J. Domasłowski, Kościół 
ewangelicko-augsburski 
w Poznaniu i zachodniej 

Wielkopolsce w latach 1919-
2005, Poznań 2005, s. 13. 

11J. Dworzaczkowa, 
Reformacja  

i kontrreformacja…,  
op. cit., s. 11. 

12O. Kiec, Historia 
protestantyzmu…, op. cit., 

s. 24.

13M.D. Łabędzka-Topolska, 
Życie umysłowe…, op. cit., 

s. 520. 
14O. Kiec, Historia 

protestantyzmu…, op. cit., 
s. 29.

15A. Skorupińska, 
G. Gruew, Historia 

i sztuka protestatntów 
w Wielkopolsce w XVI 

i XVII wieku, „Wielkopolski 
Biuletyn Konserwatorski” 

2012, nr 5, s. 164.
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Sytuację te potwierdziły postanowienia sejmu z lat 50. XVI w.16. W ciągu kolejnych dwóch 
dekad powstała w Wielkopolsce większość zborów protestanckich. Rzadko były to nowe bu-
dynki, zazwyczaj służyły temu celowi dotychczasowe kościoły katolickie.

Trudniejsze było położenie zwolenników reformacji w miastach królewskich, które znaj-
dowały się pod pilną obserwacją władz kościelnych, które wytaczały mieszczanom procesy 
o herezję i tropiły posiadane przez nich zakazane druki. Nieraz zdarzało się, że wezwani 
przed sąd mieszczanie zjawiali się pod zbrojną ochroną swoich szlacheckich współwyznaw-
ców. Poznańscy biskupi aktywnie zwalczali, wspomniane już przypadki, głoszenia w miej-
skiej kolegiacie luterańskich kazań. W 1549 r. sprowadzony przez poznańskie władze miej-
skie na stanowisko rektora szkoły parafialnej Grzegorz Paweł z  Brzezin (po latach znany 
arianin) po roku musiał opuścić miasto na skutek żądania biskupa17. W 1567 r., dzięki stara-
niom seniora gminy, kupca Zachariasza Ridta, luteranie założyli w Poznaniu własną szkołę. 
Rachunków, czytania, pisania i religii uczył w niej Jakub Schwenck z Opola. Szkoła działała 
zaledwie rok, po czym została zamknięta z rozkazu królewskiego na skutek interwencji bi-
skupa poznańskiego Adama Konarskiego18. 

Duchowny ten zapisał się w historii m.in. sprowadzeniem w 1571 r. do Poznania zakonu je-
zuitów. Wydarzenie to dało zasadniczy impuls do rozwoju w mieście kościelnej odpowie-
dzi na reformację, czyli kontrreformacji. Przybyli do stolicy Wielkopolski zakonnicy podjęli 
walkę z reformacją, wykorzystując nowatorskie metody propagandy religijnej. Założyli ko-
legium, czyli placówkę oświatową o wysokim poziomie nauczania, wydawali druki, orga-
nizowali dysputy teologiczne i przedstawienia teatralne. Przez to doprowadzili do spadku 
liczby zwolenników reformacji w mieście. W 1576 r. pierwszą w Poznaniu drukarnię założył 
przy ich poparciu Melchior Nering. Wkrótce jednak okazało się, że nie tylko utrzymywał on 
kontakty z innowiercami, ale również drukował ich pisma. W ten sposób naraził się zarów-
no jezuitom, jak i poznańskiemu duchowieństwu. W konsekwencji słudzy biskupa poznań-
skiego Łukasza Kościeleckiego zdemolowali warsztat Neringa, a samego drukarza zmusili do 
opuszczenia miasta19.

Stopniowy spadek w Wielkopolsce liczby zwolenników nauki Lutra 
zbiegł się z  kurczącym się w drugiej połowie XVI w. gronem szla-
checkich protektorów innowierców. Wielu z nich powracało do ka-
tolicyzmu, m.in. Mikołaja Tomicki, Jana Ostroróg i Jan Leszczyński. 
Największym ciosem okazała się jednak bezpotomna śmierć w 1592 r. 
wojewody poznańskiego Stanisława Górki. W efekcie poznański pa-
łac, w którym odbywały się luterańskie nabożeństwa i synody, prze-
jęty został przez katolicką rodzinę Czarnkowskich. Nowi właścicie-
le zgodzili się wprawdzie odsprzedać budynek luteranom, jednakże 
odstąpili od realizacji tego zamiaru pod naciskiem biskupa poznań-
skiego Andrzeja Opalińskiego oraz jezuitów. W 1607 r. Czarnkowscy 
przekazali budynek benedyktynkom20. Bezpośrednim następstwem 
tych wydarzeń było usunięcie protestanckich obrzędów religijnych 
poza granice miasta. Nowy kościół luterański powstał na podmiej-
skim Wzgórzu św. Wojciecha w pobliżu istniejących tam już świątyń 
braci czeskich. Reformacja w stolicy Wielkopolski utraciła zatem do-
tychczasową dynamikę. Jednocześnie rosła w mieści liczba tumultów 
skierowanych przeciwko innowiercom. Istotną rolę w podsycaniu 
niechęci odgrywali miejscowi jezuici. W trakcie jednego z takich roz-
ruchów w 1616 r. zniszczono świątynie protestanckie, których nigdy już nie odbudowano21. 
Miasto musiał wówczas opuścić Samuel Dambrowski, wybitny kaznodzieja i pisarz luterań-
ski. Po trzech latach miejscowy magistrat zakazał przyjmowania do prawa miejskiego osób 
niebędących katolikami. Nie oznaczało to jednak końca luteranizmu w Poznaniu. Nie mając 
możliwości publicznego sprawowania kultu, ewangelicy korzystali przez pewien czas z go-
ściny luterańskiego zboru w Śmiglu, dokąd udawali się na nabożeństwa. W 1638 r. pomoc za-
oferował wojewoda kaliski Zygmunt Grudziński. Założył on niedaleko swojej wsi Swarzędz 
prywatne miasto Grzymałowo, do którego sprowadził luterańskich rzemieślników. Zezwala-
jąc na budowę kościoła ewangelickiego zgodził się również, by poznańscy ewangelicy mogli 
regularnie uczestniczyć w nabożeństwach w nowej świątyni. W ten sposób swarzędzka pa-
rafia luterańska na około 130 lat stała się w praktyce także parafią poznańską22.

16J. Dworzaczkowa, 
Reformacja w Wielkopolsce,  
op. cit., s. 550.

19M.D. Łabędzka-Topolska, 
Życie umysłowe…, op. cit., 
s. 534.

20O. Kiec, Historia 
protestantyzmu…,  
op. cit., s. 31. 

21J. Wiesiołowski, 
Różnowiercy na Wzgórzu 
św. Wojciecha.  
Z Łukaszewicza i kronik 
staropolskich, „Kronika 
Miasta Poznania” 2012, 
 nr 4, s. 82-86.
22O. Kiec, Historia 
protestantyzmu…, op. cit., 
s. 24.

17Ibidem, s. 546 

18L. Sieciechowiczowa, 
Życie codzienne…  
op. cit., s. 143-144.
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Trudna sytuacja polityczna oraz wojny religijne w dobie poczynań kontrreformacyjnych 
w Królestwie Czeskim zmusiły braci czeskich do opuszczenia kraju. W 1548 r. cesarz Ferdy-
nand I Habsburg wydał edykt, który zobowiązywał Jednotę braterską do zmiany religii na 
katolicyzm lub w przeciwnym razie udanie się na emigrację. Wielu jej członków decydowa-
ło się na ucieczkę i jednym z obranych kierunków była właśnie Rzeczypospolita, w której 
przybysze uzyskali schronienie i cieszyli się tolerancją religijną. Bardzo licznie bracia czescy 
zaczęli osiedlać się w Wielkopolsce. Na przełomie wieków XVI i XVII na jej terenie znajdo-
wało się 70 zborów23. Jednym z ich podstawowych czynności było szerzenie oświaty wśród 
polskiego społeczeństwa. Z tego względu przy większych gminach zakładano szkoły. Jedną 
z ważniejszych placówek znajdowała się w Poznaniu, którą przez pewien okres czasu kie-
rował Martianus Gratianus Gertichius, autor De prima ecclesiarum unitatis fratrum in Po-
lonia origine succinta narratio24. W Poznaniu bracia czescy posiadali silnych protektorów 
w osobach Stanisława i Jakuba Ostrorogów. Ostatni z wymienionej dwójki w 1555 r. ofiarował 
przybyszom posiadane domy na przedmieściu Św. Wojciecha, w których założyli własne ko-
ścioły i odprawiali nabożeństwa. Niestety, na skutek ruchów kontrreformacyjnych ich świą-
tynie zostały zniszczone przez uczniów Kolegium jezuickiego oraz pospólstwo miejskie25. 
Wprawdzie dość szybko odbudowano wszystkie zniszczenia lecz wkrótce kościoły zostały 
ponownie zrujnowane.  

Jednak to wcale nie Poznań kojarzy się osadnictwem braci czeskich w Wielkopolsce. Głów-
nym miejscem prowadzonej działalności było Leszno. Pierwsza grupa przybyszów przybyła 
do miasta prawdopodobnie na przełomie lat 1516/151726. Ich osadnictwo można podzielić 
na dwa etapy. Pierwszy związany z wydarzeniami mającymi miejsce w 1548 r. oraz ucieczką 
w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Przychylne stanowisko wobec braci czeskich 
zajął wówczas Rafał Leszczyński, właściciel miasta będący jednocześnie starostą radziejow-
skim. Jako pierwszy z całego rodu przyjął on wiarę braci, a także oddał im w użytkowanie 
dotychczas katolicką farę leszczyńską27. Druga grupa emigrantów osiadła w Lesznie w 1628 r. 
na skutek wydanego przez cesarza rozkazu. Podobnie jak w przypadku pierwszego, naka-
zywał on wszystkim protestantom zmianę religii, a w przeciwnym razie opuszczenie ziem 
czeskich. Właśnie w tym okresie do Leszna przybył Jan Amos Komensky, który napisał swoje 
słynne dzieła: Janua linguarum reserata, Informatorium szkoły macierzyńskiej, Didactica 
oraz Pansophiae prodromus. Pamięć o jego dokonaniach jest wciąż żywa w Lesznie – jego 
imieniem nazwano szkoły oraz bibliotekę miejską. Jeśli chodzi o zachowane dziedzictwo 
braci czeskich, należy wymienić bogaty zbiór rękopiśmiennych dokumentów i akt pocho-
dzących z przełomu stuleci XVI i XVII, które wpisano na światową listę UNESCO. Większość 
materiałów archiwalnych jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Poznaniu,  
Bibliotece Kórnickiej PAN oraz Bibliotece Raczyńskich. Ważnymi ośrodkami osadnictwa 
braci czeskich w Wielkopolsce były również: Kórnik – do miasta braci czeskich sprowadził 
ówczesny właściciel Andrzej Górka; Szamotuły – w tamtejszej drukarni ukazał się słynny 
Kancjonał Szamotulski zawierający najlepsze utwory poezji religijnej braci28; Ostroróg – 
przez długi okres siedziba seniorów Jednoty w Wielkopolsce z bardzo bogatą biblioteką oraz 
archiwum braci29; Skoki – właściciele miasta, Latalscy, przekazali braciom czeskim kościół 
katolicki oraz wydali zgodę na prowadzenie szkoły elementarnej30. 

Inne wyznania reformacyjne były w Wielkopolsce słabiej reprezentowane. Stosunkowo 
mało rozpowszechniony był, zwłaszcza w porównaniu z Małopolską, arianizm, którego 
przedstawiciele nie tylko kwestionowali dogmat o Trójcy Świętej, ale głosili także niebez-
pieczne, z perspektywy otoczenia, poglądy społeczne. W 1566 r. przybył do Poznania Ma-
rian Czechowic, jeden z najwybitniejszych braci polskich, który zebrał grupę wyznawców 
i zaczął szerzyć naukę. Jednakże z powodu swojego radykalizmu arianie byli niemile widzia-
ni przez wszystkie pozostałe wyznania. Zostali oni wypędzeni z miasta z rozkazu starosty 
generalnego wespół z również zwalczanymi anabaptystami. W 1572 r. bracia polscy pojawili 
się w Poznaniu ponownie i tym razem zostali usunięci na mocy wydanego specjalnie dekre-
tu królewskiego31. Wówczas Andrzej II Górka pozwolił grupie arian osiedlić się w Kościanie, 
ale i stamtąd musieli się oni wynieść w 1581 r. Bezpieczne schronienie wspólnota braci pol-
skich znalazła w Śmiglu. Powstała w tym mieście w latach siedemdziesiątych XVI w. gmina 
składała się w większości z mieszczan. Jej rozwój był jednak możliwy głównie dzięki opiece 
szlacheckich współwyznawców – Stanisława Cikowskiego, Andrzeja Dudycza i jego żony 
Elżbiety, Kaspra Brzeźnickiego i Eliasza Arciszewskiego. Dzięki działalności tego ostatnie-
go pod koniec XVI w. Śmigiel stał się jednym z głównych centrów arianizmu w Rzeczypo-
spolitej. Przybywali do niego wybitni działacze ariańscy i teologowie polscy oraz niemieccy, 
wśród których wyróżniali się: Andrzej i Krzysztof Lubienieccy, Walenty Schmalz, Krzysztof 
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Ostorodt, Jan Völkel. Miały tu miejsce ogólnopolskie synody i dysputy teologiczne, m.in. 
z poznańskimi jezuitami. Na przełomie XVI i XVII w. ważny ośrodek wielkopolskiego ariani-
zmu powstał w okolicach Międzyrzecza32. 

Poruszając kwestie mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej cudzoziemców pod 
względem wyznawanej religii, należy wspomnieć w tym miejscu o Żydach. W wielu poda-
niach i legendach żydowskich Polska zawsze ukazywana była z ogromnym szacunkiem, jako 
miejsce spokoju i wolności. Dziejopisarze żydowscy tak mawiali o dawnej Rzeczypospolitej: 
„Polsko, Ty, która byłaś rajem. Pierwsza byłaś dla nauki i wiedzy”33. Najwcześniejsze ślady 
osadnictwa Żydów na ziemiach polskich pochodzą właśnie z terenów Wielkopolski. To tu-
taj doszło do nadania najstarszego przywileju dla ludności żydowskiej. W 1264 r. książę Bo-
lesław Pobożny, wzorując się na podobnych aktach wystawionych przez władców innych 
państw, wydał tzw. Statut kaliski (łac. Statuta Judeorum), który stał się podstawą prawodaw-
stwa krajowego względem Żydów. W okresie średniowiecza na skutek prześladowań Żydów 
w wielu krajach ościennych ich najważniejszym kierunkiem migracji były właśnie ziemie 
polskie. Ludność żydowska uzyskała liczne prawa do osiedlania się w miastach wielkopol-
skich. Zgodę na osadnictwo starozakonnych wyraziły władze miejskie w Borku Wielkopol-
skim, Kościanie i Wschowie34. Jednak w historiografii żydowskiej dopiero okres trwający od 
początku XVI w. do połowy XVII był momentem największego rozkwitu gmin żydowskich 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Z tego względu dość często okres ten nazywany jest 
złotym wiekiem w dziejach Żydów polskich. Starozakonni odnaleźli w Polsce azyl, miejsce, 
w którym mogli znaleźć schronienie i warunki swobodnego rozwoju społecznego i kulturo-
wego, gwarantowanego królewskimi przywilejami. Żadna inna grupa zamieszkująca ziemie 
polskie nie mogła się  poszczycić takim poczuciem wolności wyznaniowej i terytorialnej. 
Społeczność żydowska miała świadomość, że nie stanowiła biernego elementu, a aktywny 
czynnik składowy polskiego społeczeństwa. Rozwój poszczególnych kahałów następował 
stopniowo, w miarę uzyskiwania nowych przywilejów oraz wzrostu stanu liczebnego. Co-
raz częściej dochodziło też do zawierania tzw. paktów handlowych między magistratem 
a Żydami, które normowały ich wzajemne stosunki w wielu kwestiach: określając charakter 
i wielkość żydowskiej produkcji rzemieślniczej oraz udział Żydów w pośrednictwie i handlu 
wewnętrznym. Przez cały omawiany okres największą gminą żydowską w Wielkopolsce był 
Poznań. Jeśli jednak chodzi o początki osadnictwa starozakonnych w mieście to przypada-
ją one stosunkowo późno. Pierwsze wzmianki pochodzą z ksiąg sądowych. W 1399 r. dwaj 
Żydzi zrzekli się posiadanych pretensji do Stanisława Borzewskiego, mieszczanina poznań-
skiego35. Odległy rodowód posiada również pierwsza wybudowana synagoga. Przyjmuje się, 
że bóżnica miała powstać w 1367 r. Nie ma jednak żadnego dokładnego przekazu, który po-
twierdzałby przytoczoną datę36. Okres późniejszy przynosi zdecydowanie więcej informacji 
na temat gminy żydowskiej w mieście. W pochodzącym z 1507 r. podatku koronacyjnym na 
rzecz króla Zygmunta I Starego – Taxa Judeorum et opidis Regni existentibus, Poznań figu-
ruje jako jedno z najliczniejszych skupisk Żydów w dawnej Polsce37. Osadnictwo żydowskie 
w mieście zaczyna się stopniowo rozwijać. Przeprowadzane lustracje wykazują, że Żydzi na 
większą skalę zaczęli nabywać własne domostwa, bądź dzierżawić kamienice od mieszczan. 
Na przełomie XVI i XVII wieku doszło do wzrostu populacji osób wyznania mojżeszowe-
go w Poznaniu. W wymienionym wyżej rejestrze drugim miastem pochodzącym z terenów 
Wielkopolski było Leszno. Ludność żydowska stanowiła ważny czynnik pobudzający i or-
ganizujący rozwój ekonomiczny miast. Należy również pamiętać, że istniała duża różnica 
w strukturze gospodarczej ziem wielkopolskich w porównaniu ze wschodnimi rubieżami 
dawnej Rzeczypospolitej. Zupełnie odmienny był również charakter działalności Żydów na 
tych terenach. Znaczenie propinacji i szynkarstwa nie było tak silne jak na Podlasiu, Podolu, 
czy Wołyniu38. W Wielkopolsce ludność żydowska zajmowała się oczywiście handlem, lecz 
w dużym stopniu również i wyrobnictwem. Stąd w wielu miastach istniały żydowskie cechy 
rzemieślnicze. Właśnie Leszno było miastem, w którym na terenie Rzeczypospolitej istniało 
ich najwięcej39. Dzieje Żydów leszczyńskich są jednak lepiej widoczne w XVII stuleciu. Bar-
dzo szybko miasto stało się gospodarczym zapleczem Wielkopolski, by w pod koniec XVII w. 
stopniowo zacząć wieść prym wśród tamtejszych kahałów. Działalność leszczyńskich kup-
ców była prowadzona na ogromną skalę. Handlowali oni swoimi towarami na jarmarkach 
w Lipsku, Wrocławiu, Frankfurcie nad Odrą oraz Toruniu. Ciekawostką jest fakt, że Żydzi 
z Leszna w 1684 r. założyli we Wrocławiu własną synagogę40. Spoglądając na topografię osie-
dli żydowskich w pozostałych miastach wielkopolskich w wiekach XVI i XVII, pojawiają się 
oni również w Wolsztynie, Osiecznej i  Kobylinie41. Właściciele miast prywatnych bardzo 
chętnie zapraszali Żydów do swoich majątków, zapewniając im liczne przywileje oraz prawo 
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do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto tutaj wymienić rody Sułkowskich i Lesz-
czyńskich w Lesznie, Szołdrskich w Czempiniu, Działyńskich w Kórniku. Wiadomo również, 
że wielkimi protektorami Żydów byli wymieniani parokrotnie Górkowie. W XVI w. ogromne 
poparcie ze strony starosty kościańskiego Stanisława Górki uzyskał mieszkający w Kościanie 
ochrzczony Żyd, Tomasz Scheps. Zajmował się on poborem cła, handlem suknem i winem 
oraz dzierżawą królewskich młynów. Podobne stanowisko wobec Żydów zajął w 1621 r. wła-
ściciel Swarzędza, Zygmunt Grudziński. Zawarł on ugodę z kahałem poznańskim, w której 
gwarantował prawo założenia gminy w mieście. Od tego momentu starozakonni z Poznania 
zaczęli przenosić się do Swarzędza i utworzyli w mieście własną gminę42. Niestety, wybu-
chające często wojny na przełomie XVII i XVIII w. prowadziły do zahamowania osadnictwa 
Żydów na ziemiach polskich. Właśnie w tym stuleciu doszło do powolnego upadku gmin 
żydowskich. Kahały zaczęły się zadłużać u władz miejskich i właścicieli. Nie mogąc oddać 
należnych sum, popadały w częste konflikty i szykany ze strony magistratów. 

Interesującą grupą przybyszów byli również Grecy. Trudno jednoznacznie określić moment 
ich przybycia na tereny Rzeczypospolitej. Apogeum ekspansji Greków przypada na wieki XV 
i XVI na skutek uwarunkowań politycznych i religijnych. Dominacja Turków w tej części Eu-
ropy oraz stopniowe zajmowanie greckich posiadłości zmusiło wielu ludzi do opuszczenia 
własnej ojczyzny. Głównym ośrodkiem ich emigracji w Wielkopolsce stał się Poznań, który 
w okresie wczesnonowożytnym przeżywał złoty wiek. Do rozkwitu miasta przyczyniły się 
licznie nadawane przez władców przywileje oraz intensywnie rozwijający się handel. Wspo-
mniana gałąź gospodarki była głównym źródłem zarobku przybyłych do Poznania Greków. 
Informacja o prowadzonej przez nich działalności kupieckiej po raz pierwszy została od-
notowana w sporządzonej w 1590 r. tabeli pogłównego. W jej świetle dwoje Greków zajmo-
wało się sprzedażą węgierskiego wina na ulicy Wronieckiej: „małmazyją mają”43. Z czasem 
ich liczba stopniowo wzrastała, lecz nigdy nie osiągnęła wysokiego współczynnika. Dopiero 
w XVIII w. na większą skalę osadnictwo greckie w Poznaniu zaczyna się prężniej rozwijać. 
W 1755 r. na Chwaliszewie sklep posiadali następujący kupcy: Tomasz Roza, Teodor Moku-
lewski, Anastazy Grabowski i Jerzy Szabelski44. Trudnili się oni handlem winami węgierski-
mi i greckimi. Bardzo szybko konkurencja dała się we znaki mieszczaństwu poznańskiemu. 
Miejscowi kupcy przesyłali do magistratu skargi oraz prośby o powstrzymanie przez władze 
miejskie działalności kupieckiej, powołując się na dawne przywileje i prawa. Konfraternia 
kupiecka wniosła również apelację do instancji wyższej, sądu asesorskiego w Warszawie, 
zabiegając o zahamowanie dotychczasowej praktyki. Z dokumentów konfraterni pochodzą-
cych z przełomu lat 80/90. XVIII stulecia wynika, że na 55 kupców poznańskich 10 było 
Grekami45. Problem z nadmierną konkurencją kupiectwa greckiego postanowiła rozwiązać 
Komisja Dobrego Porządku. W 1780 r. wydała ona ustawę zgodnie z którą zobowiązywała 

obcych kupców do nabycia posesji i spłaty posiadanych długów. 
Większość przedstawicieli diaspory greckiej postanowiło wejść do 
prawa miejskiego, kupić posiadłość, a nawet przyjąć polskie nazwi-
ska46. Mimo wszystko gmina grecka pod koniec XVIII w. była nie-
wielka. Według przeprowadzonego w 1793 r. przez władze pruskie 
spisu miasta i mieszkańców (indagandy) w Poznaniu mieszkało za-
ledwie 47 Greków47. W tym samym momencie na dużą skalę Grecy 
zaczęli nabywać w mieście kamienice. Jednym z najbardziej znanych 
przedstawicieli gminy greckiej w Poznaniu była rodzina Żupańskich 
(Żupanosów). W 1767 r. ufundowali oni pierwszą kaplicę w kamie-
nicy Garczyńskich (Stary Rynek 68). Ze wspomnianym budynkiem 
związana jest ciekawa historia. Otóż, w 1778 r. Grecy w jego wnętrzu 
odprawili po raz ostatni swoje nabożeństwo oraz następnie w uro-
czystej procesji przy orszaku wojska udali się na most św. Rocha, 
gdzie oddali kilka strzałów, a pop poświęcił Wartę48. Gmina grecka 
posiadała również własny cmentarz. Początkowo znajdował się on 
przed Bramą Wrocławską, natomiast później z inicjatywy Jana Kon-
stantego Żupańskiego w 1795 r. założono nowy cmentarz na północ 
od przedmieścia Wilda. 

Pod koniec XVIII w. rozpoczyna się również napływ rodzin greckich do innych miast wielko-
polskich. Posiadamy niewiele informacji na ten temat obecności i funkcjonowania poszcze-
gólnych diaspor. Materiał archiwalny przekazuje więcej wzmianek na temat gminy greckiej 
w Kaliszu. Okres jej świetności przypadł wprawdzie dopiero na kolejne stulecie, lecz po-
siadamy pewne informacje pochodzące z okresu XVIII w. Podobnie jak w Poznaniu, greccy  
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handlarze popadli w konflikt z miejscowym kupiectwem. Oskarżano ich o nadmierne bo-
gactwo oraz ucieczkę ze zgromadzonym kapitałem do własnej ojczyzny49. 

Kolejną grupą etniczną przybyłą na ziemie dawnej Rzeczypospolitej są Szkoci. Ich ekspan-
sja na tereny polskie nasiliła się w drugiej połowie XVI stulecia i trwała do połowy XVII w.  
Czynnikiem regulującym skalę ruchów migracyjnych były względy ekonomiczne i reli-
gijne. Początkowo głównym kierunkiem emigracji Szkotów był Gdańsk oraz miasta Prus 
Królewskich. Dalsze osadnictwo rozszerzyło swój zasięg na pozostałe tereny państwa pol-
skiego. Najwcześniejsze wzmianki o Szkotach w miastach wielkopolskich pochodzą z Bor-
ku. W 1567 r. w mieście mieszkali przedstawiciele wspomnianej grupy, którzy zajmowali się 
rzeźnictwem oraz piwowarstwem. Natomiast w Gostyniu osadnictwo Szkotów rozpoczęło 
się w 1572 r. Ich głównym zajęciem był handel detaliczny. Do końca omawianego stulecia 
w Gostyniu mieszkało 20 rodzin. Jedną z najbogatszych rodzin mieszczańskich była szkocka 
rodzina Jungów50. Osadnictwo Szkotów jest również widoczne w Poznaniu. Spisy mieszkań-
ców i akta miejskie w drugiej połowie XVI w. wymieniają szkockie rodziny. Przybysze trud-
nili się zwłaszcza handlem, lecz zajmowali się również rzemiosłem. Na mocy wydanego w 1576 r.  
przez króla Stefana Batorego rozporządzenia do magistratu poznańskiego każdy Szkot nie-
posiadający własnej posiadłości musiał niezwłocznie opuścić miasto51. Od początku XVII 
stulecia mamy do czynienia ze stopniowym ubytkiem Szkotów z Poznania. Głównym czyn-
nikiem tego zjawiska była postępująca kontrreformacja. Zgodnie z wydaną w 1630 r. usta-
wą sejmową na wszystkich Szkotów mieszkających na terytorium dawnej Rzeczypospolitej 
nałożono specjalny podatek tytułem wsparcia dla króla angielskiego. W tym celu magistrat 
poznański w 1651 r. przeprowadził rejestr wszystkich obywateli szkockich w mieście. Wyni-
ka z niego, że handlem trudniło się zaledwie 11 rodzin, które nie posiadały znacznego ma-
jątku52. Pojawiające się problemy natury ekonomicznej oraz prześladowania religijne zmu-
siły większość Szkotów do opuszczenia Poznania. W niektórych miastach władze miejsce 
znacznie wcześniej podejmowały starania o uzyskanie od władców przywilejów zakazują-
cych osiedlania się Szkotów. Działania takie wynikały przede wszystkim z istniejącej kon-
kurencji w handlu między kupiectwem miejscowym, a przybyłymi Szkotami. Dobrym tutaj 
przykładem jest miasto królewskie Kościan. W 1578 r. król Stefan Batory zabronił Szkotom 
stałego pobytu w mieście53. Były to jednak pojedyncze przypadki. Osadnictwo szkockie dość 
prężnie rozwijało się w Wielkopolsce. W wyniku przeprowadzonego w 1651 r. spisu była to 
druga dzielnica pod względem liczby posiadanych osadników szkockich – 31 kolonii szkoc-
kich54. Wybitnym przedstawicielem omawianej grupy był urodzony w 1603 r. w Szamotułach 
przyrodoznawca, historyk, pedagog i lekarz, John Jan Jonston. Początkowo swoją edukację 
prowadził na obszarze Rzeczypospolitej, w tym w Toruniu. Na tamtejszej uczelni uczył się 
języka hebrajskiego. Następnie wyjechał na studia zagraniczne do Szkocji, z której wrócił 
w 1632 r. przybywając do Leszna. Wkrótce został nadwornym lekarzem starosty generalnego 
Wielkopolski, Bogusława Leszczyńskiego oraz pracował w miejskim szpitalu55. Materialnym 
dziedzictwem jego dokonań jest poświęcony mu pomnik, który znajduje się w Lesznie.

Ostatnią, dość niewielką grupę cudzoziemców stanowili Włosi. Ich osadnictwo w Wielko-
polsce było skupione w Poznaniu. Najwcześniejsze ślady egzystencji przybyszów z półwy-
spu apenińskiego pochodzą z drugiej połowy XIV w. i są związane z genueńskimi kupca-
mi z rodziny Permontorio. Pierwszymi przedstawicielami wspomnianego rodu byli Paweł 
i Stefan, którzy w 1488 r. nabyli prawa miejskie i stali się obywatelami Poznania56. Na początku XVI w.  
w mieście pojawiają kolejni włoscy kupcy i handlarze, lecz osiedlali się oni tymczasowo, naj-
częściej podróżując i sprzedając swoje towary na lokalnych rynkach. Warto również zasy-
gnalizować, że pierwsi przybyli do Poznania Jezuici byli z pochodzenia właśnie Włochami. 
Uzyskali oni dość liczne przywileje stając się jednocześnie jednym z największych centrów 
Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich. Mimo wszystko najbardziej znaną osobą 
wśród włoskich przybyszów był wybitny architekt Giovanni Battista di Quadro. Do jego osią-
gnięć należy przede wszystkim przebudowa poznańskiego ratusza w stylu renesansowym. 

Na podstawie zaprezentowanego materiału doskonale widać jak szeroko różne aspekty wie-
lokulturowości przenikały ziemie wielkopolskie na przestrzeni wieków XVI i XVII. Okres 
ten cechowała mnogość postaw światopoglądowych wynikających z pochodzenia etniczne-
go i wyznawanych religii, a także stały napływ przybyszów z zewnątrz. Każda z omówionych 
grup wniosła ogromny wkład intelektualny, społeczny i religijny do historii oraz dziedzictwa 
Wielkopolski. Ich pozostałości są widoczne dzisiaj w postaci przechowywanych zbiorów ar-
chiwalnych, czy różnych śladów o charakterze materialnym i niematerialnym, których wagę 
i znaczenie możemy podziwiać na każdym kroku. 

49J. Leitgeber, Z dziejów 
handlu i kupiectwa 
poznańskiego, Poznań 1929, 
s. 127. 
50J. Wijaczka, Szkoci, 
[w:] Pod wspólnym 
niebem. Narody dawnej 
Rzeczypospolitej,   
M. Kopczyński, W. Tygielski 
(red.), Warszawa 2010, 
s. 203. 

51J. Łukaszewicz, Obraz 
historyczno-statystyczny…, 
op. cit., s. 104.  

52Ibidem, s. 105. 

53Archiwum Państwowe 
w Poznaniu (dalej: APP), 
Akta miasta Kościan,  
sygn. I/19.  

54J. Wijaczka, Szkoci,  
op. cit., s. 204.  

55Ibidem, s. 212-213. 

56K. Kaczmarczyk, Włosi  
w Poznaniu na przełomie 
XV i XVI wieku, „Kronika 
Miasta Poznania” 1990,  
nr 3-4, Poznań, s. 133-146. 



44 Wielokulturowe dziedzictwo Poznania i Wielkopolski związane z czasami reformacji

BIBLIOGRAFIA DO ARTYKUŁU
Źródła archiwalne:

Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Akta miasta Kościan, sygn. I/19.

Opracowania:

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997.

Chadzinikolau E., Początki i rozwój diaspory greckiej w Poznaniu w XVIII w., „Kronika 
Miasta Poznania” 1996, nr 3.

Domasłowski J., Kościół ewangelicko-augsburski w Poznaniu i zachodniej Wielkopolsce 
w latach 1919-2005, Poznań 2005.

Dworzaczkowa J., Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce, Poznań 1995.

Dworzaczkowa J., Reformacja w Wielkopolsce, [w:] Dzieje Wielkopolski, J. Topolski (red.),  
t. I, Poznań 1969.

Dzieje Żydów w Polsce XI–XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych, oprac. P. Fijałkowski, 
Warszawa 1994.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.

Guldon Z., Wijaczka J., Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej poł. XVII wieku,  
[w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów,  J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.

Guldon Z., Wijaczka J., Osadnictwo żydowskie w województwie poznańskim i kaliskim 
w XVI–XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 2-3.

Horn M., Najstarszy rejestr osiedli żydowskich w Polsce z 1507 roku, „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego” 1974 nr 3.

Horn M., Żydowskie cechy rzemieślnicze w Polsce (1613–1795), [w:] Żydzi w dawnej 
Rzeczypospolitej, materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej”. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet 
Jagielloński 22–26 IX 1986, A. Link-Lenczowski, T. Polański (red.), Wrocław 1991.

Kaczmarczyk K., Włosi w Poznaniu na przełomie XV i XVI wieku, „Kronika Miasta 
Poznania” 1990, nr 3-4.

Kiec O., Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015.

Leitgeber J., Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego, Poznań 1929.

Łabędzka-Topolska M. D., Życie umysłowe i rozwój kultury, [w:] Dzieje Poznania, J. Topolski 
(red.), t. I, cz. 1, Poznań 1969.

Łukaszewicz J., O kościołach Braci Czeskich w dawnej Wielkopolsce, Poznań 1835.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania, t. 1., Poznań 1838.

Michałowska-Mycielska A., Między demokracją a oligarchią. Władze gminy żydowskich 
w Poznaniu i Swarzędzu (od połowy XVII do końca XVIII wieku), Warszawa 2000.

Schipper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Kraków 1990.

Sieciechowiczowa L., Życie codzienne w renesansowym Poznaniu 1518-1619, Warszawa 1974.

Skorupińska A., Gruew G., Historia i sztuka protestantów w Wielkopolsce w XVI i XVII 
wieku, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 2012, nr 5.

Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.

Śliziński J., Śladami Braci Czeskich w Wielkopolsce, Warmii i na Mazurach, „Pamiętnik 
Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, t. 45,  
nr 2, Warszawa 1954.

Tazbir J., Słowiańskie źródła polskiej reformacji, [w:] Idem, Sarmaci i świat, Kraków 2001. 
Topolski J., Uwagi o strukturze gospodarczo-społecznej Wielkopolski w XVIII wieku,  
czyli dlaczego na jej terenie nie było żydowskich karczmarzy, [w:] Żydzi w Wielkopolsce  
na przestrzeni dziejów, J. Topolski, K. Modelski (red.), Poznań 1995.

Tradycja wynaleziona, E. Hobsbawm i T. Ranger (red.), Kraków 2008.

Wąsicki J., Opisy miast polskich z lat 1793-1794, Poznań 1962.

Wicherkiewiczowa M., Grecy w Poznaniu, „Dziennik Poznański” 1934 nr 66.

Wiesiołowski J., Różnowiercy na Wzgórzu św. Wojciecha. Z Łukaszewicza i kronik 
staropolskich, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 4.



45

Wijaczka J., Szkoci, [w:] Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej,   
M. Kopczyński, W. Tygielski (red.), Warszawa 2010.

Wuttke H., Städtebuch des Landes Posen, Leipzig 1864.

Wyczański A., Polska w Europie XVI stulecia, Poznań 1999.

Żołądź-Strzelczyk D., Academia Lubrnsciana (1519-1780). Dzieje szkoły od powstania  
do czasów Komisji edukacji Narodowej, „Kronika Miasta Poznania” 1999, nr 2.

BIBLIOGRAFIA ZALECANA
Dworzaczek W., Studia nad dziejami społeczeństwa, polityki i kultury dawnej Polski 
w wiekach XVI-XVIII, Warszawa 2010.

Dworzaczkowa J., Z dziejów braci czeskich w Polsce, Poznań 2003.

Guldon Z., Osadnictwo żydowskie i liczebność ludności żydowskiej na ziemiach 
Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym; stan i program badań, [w:] Żydzi i judaizm 
we współczesnych badaniach polskich, Materiały z konferencji Kraków 21-23 XI 1995,  
K. Pilarczyk (red.), Kraków 1997.

Horn M., Rola gospodarcza Żydów w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Żydzi wśród 
chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, W. Kowalski i J. Muszyński (red.),  
Kielce 1996.

Hundert G. D., Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Warszawa 2007. 

Mazurkiewicz K., Początki Akademii Lubrańskiego w Poznaniu (1515-1535). Przyczynek  
do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce, Poznań 1921.

Rott D., Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka – teksty – recepcja,  
Katowice 2002.

Schorr Mojżesz, Organizacja Żydów w Polsce od najdawniejszych czasów aż do 1772,  
Lwów 1899

Tazbir J., Państwo bez stosów. Szkice z Dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII wieku, 
Warszawa 2009.

Tazbir J., Reformacja w Polsce, Warszawa 1993.

Topolski J., Wielkopolska poprzez wieki, Poznań 1999.

Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, D. Żołądź-Strzelczyk i R. Witkowski (red.), 
Poznań 2011.

dr Maciej Moszyński, Mikołaj Wojciechowski

Maciej Moszyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT, współautor Przewodnika po Trakcie Królewsko-Cesarskim, 
autor folderów turystycznych: Szlak dziedzictwa żydowskiego i Szlak dziedzictwa reformacji. 
Interesuje się dziejami społeczno-politycznymi ziem polskich w wiekach XIX i XX, stosunkami 
narodowościowymi, dziejami mniejszości wyznaniowych i etnicznych na ziemiach polskich. 
Uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym 
poznańskich Żydów.

Mikołaj Wojciechowski – mgr historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Badacz dziejów 
Żydów w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI–XVIII wieku na terenie Wielkopolski. 
Do jego zainteresowań należą: organizacja i samorząd kahałów żydowskich w miastach 
Wielkopolskich, stosunki polsko-żydowskie w miastach królewskich i prywatnych, księgi 
wpisów dawnych gmin żydowskich (pinkasy).



46



47

dr Izabela Czerniejewska 
Centrum Badań Migracyjnych UAM  
Migrant Info Point 

Od wielokulturowości do edukacji  
międzykulturowej



48 Od wielokulturowości do edukacji międzykulturowej

Punktem wyjścia rozmów na temat tego, jak uczyć o świecie, który staje się coraz bardziej 
zróżnicowany kulturowo, jest poznanie przedstawicieli różnych kultur, obcowanie z nimi 
i wymiana wiedzy, umiejętności, poglądów. Jednak tak jak jedni potrafią się uczyć języka 
obcego, zaczynając od nauki słownictwa, następnie konwersują popełniając błędy w celu 
przekazania komunikatu, tak inni nie są w stanie wypowiedzieć najprostszego zdania, póki 
nie opanują gramatyki języka. Jedni i drudzy w pewnym momencie, jeśli będą się uparcie 
uczyć dalej, zdobędą porównywalne umiejętności. Pierwsi wiedzę na temat gramatyki języ-
ka przyswoją przez wielokrotne powtarzanie zdań, ci drudzy zaś, pochłaniając teorię prosto 
z książki. Przy okazji razem opanują też bogate słownictwo i lepiej pojmą świat osób posłu-
gujących się danym językiem.

Podobnie jest z wielokulturowością. W tym artykule przyjrzę się pojęciu wielokulturowości, 
odwołując się do teorii (czyli gramatyki), mając nadzieję, że uporządkuje to dotychczasową 
wiedzę na ten temat. Wielokulturowość jest pojęciem, które może mieć wiele znaczeń, stąd 
też istotne jest uwzględnienie co najmniej kilku jej poziomów. Rozważając w dalszej kolej-
ności możliwości tworzenia projektów edukacji międzykulturowej, warto się przez chwilę 
zastanowić i spróbować zrozumieć, jak pojęcie to może być odmiennie interpretowane. Pra-
cując w zespole, warto wypracować wspólne rozumienie i zdecydować na czym nam jako 
grupie najbardziej zależy w działaniach wielokulturowych. Poniższa typologia jest jedną 
z wielu, jednakże uważam, iż w prosty sposób wyjaśnia najistotniejsze mechanizmy i fakty.

Wielokulturowość można pojmować na trzech poziomach. Pierwszy poziom to poziom em-
piryczny – doświadczenie wielokulturowości dostępne jest choćby w wielkich metropoliach. 
Najczęściej odczuwamy zróżnicowanie kulturowe w pierwszym momencie tuż po przylo-
cie bądź przyjeździe do wielkiego miasta (Berlin, Londyn, Dublin). Na dworcu czy lotnisku  
widzimy ludzi wyglądających inaczej, mających inne twarze, kolor skóry, inny sposób ubie-
rania się, słyszymy obce języki, a z pobliskich uliczek wydobywają się zapachy różnorod-
nych kuchni. Nie mamy większego kontaktu z ową innością poza zachwytem, zdziwieniem, 
a niekiedy też z odrazą (szczególnie gdy coś, co widzimy, jest nieznane i odległe od tego, 
co doskonale znamy z polskiej kultury). Jeśli chcemy wzbogacić doświadczenia uczniów, 
by były one bardziej wielokulturowe na tym poziomie, możemy proponować im wszelkie-
go rodzaju wycieczki, wyjazdy zagraniczne, spotkania z gośćmi, a nawet oglądanie filmów 
dokumentalnych. Na pewno wpłynie to korzystnie na zrozumienie pierwszej płaszczyzny 
wielokulturowości.

Drugi poziom wielokulturowości – społeczny – wiąże się z koniecznością nawiązania relacji 
z innymi. Zazwyczaj odbywa się to w miejscu pracy, kiedy na naszą ulicę wprowadzają się 
nowi mieszkańcy lub gdy naszym nowym lekarzem okazuje się być obcokrajowiec. Coraz 
częściej w polskich szkołach pojawiają się dzieci innego niż polskie pochodzenia, a w mia-
stach niektóre branże wręcz nie funkcjonowałyby bez cudzoziemców. Zaczynamy mieć kon-
takty, pojedyncze, ale już częstsze niż kilka lat temu, z przedstawicielami innych kultur. Jak 
w każdej grupie, również w międzykulturowej, mogą nastąpić konflikty. Czasem spotęgowa-
ne barierą językową obu stron, innym sposobem porozumiewania się, odmiennymi oczeki-
waniami wobec celu komunikatu, a także sposobu rozwiązania konfliktu. Poziom społecz-
ny jest dość istotny, by nie poprzestać na samym doświadczaniu. Jeśli nawiązała się relacja, 
warto ją kontynuować, pogłębić, jest to bowiem niepowtarzalna szansa, by zrozumieć inny 
system wartości, zdobyć podstawową wiedzę na temat języka, kultury. W sytuacji konfliktu 
z kolei należy spróbować go zrozumieć, wysłuchać obu stron, postarać się dojść do wspól-
nego rozwiązania. Podjęcie akcji na tym poziomie jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia 
płynne przejście do kolejnego etapu. 

Trzeci poziom wielokulturowości – polityczny – dotyczy rozwiązywania problemów zwią-
zanych z wielokulturowością na dwóch poprzednich obszarach. Wprowadzanie uregulo-
wań prawnych świadczy o pojawieniu się większej grupy osób odmiennych kulturowo, co 
świadczy o zakorzenieniu się wielokulturowości na poziomie empirycznym oraz społecz-
nym. Może się na przykład zdarzyć, że do małego miasteczka przyjedzie 200 cudzoziemców 
z Ukrainy, w miejscach publicznych będą rozmawiać po ukraińsku (lub rosyjsku). Po pew-
nym czasie zaczniemy ich spotykać w sklepie, a ich dzieci będą chodzić do pobliskiej szko-
ły. Tam może się okazać, że osoby te nie znają na tyle języka polskiego, by móc swobodnie 
korzystać z edukacji. Wobec tego pojawiają się oczekiwania, by coś zmienić, by usprawnić, 
ułatwić funkcjonowanie społeczności powiększonej o grupę cudzoziemców, gdzie wszyscy 
muszą jakoś współżyć. W przypadku niepodjęcia żadnych kroków, będą powiększać się za-
równo problemy cudzoziemców nierozumiejących lekcji, jak i Polaków – uczniów, nauczy-
cieli. Przejawem politycznego aspektu wielokulturowości jest wprowadzenie do systemu 
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oświaty dodatkowych godzin wspierających naukę dzieci nieznających języka polskiego 
w wystarczającym do komunikacji stopniu. Możliwość otrzymania co najmniej dwóch do-
datkowych godzin nauczania języka polskiego jako obcego wynika z takiej właśnie polityki 
– niewykluczającej cudzoziemców (i niektórych Polaków) z systemu edukacji. 

W XXI w. nadal trudno jest mówić, że Polska jest krajem wielokulturowym. Co prawda w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat wzrost zróżnicowania kulturowego jest znamienny, nadal jednak 
są miejsca, gdzie pojawienie się osoby odmiennej kulturowo wzbudza zdziwienie lub strach. 
Dlatego mówię nie o Polsce wielokulturowej, lecz heterogenicznej (zróżnicowanej) kultu-
rowo. Zróżnicowanie kulturowe w Polsce jest uwarunkowane historycznie. Na terytorium 
Polski istniało i istnieje wiele grup etnicznych, religijnych, językowych i kulturowych. Pol-
ska przedwojenna była w ponad 30% zamieszkiwana przez nie-Polaków. Dopiero po II woj-
nie światowej, Holokauście Żydów i Romów, po przesunięciu granic i akcji wysiedleńczej, 
Polska stała się prawie zupełnie jednolita narodowościowo i kulturowo. Założenie o braku 
zróżnicowania kulturowego i etnicznego kraju prowadziło do asymilowania grup mniejszo-
ściowych. Przedstawiciele mniejszości nie ujawniali swojej odrębności etnicznej, kultywując 
tradycje i pielęgnując tożsamość etniczną wyłącznie w zaciszu domowym. 

Mniejszości narodowe i etniczne odzyskały głos dopiero po 1990 r. Obecność lub historycz-
ne ślady mniejszości narodowych i etnicznych są obecnie coraz częściej ujawniane, a na-
wet z dumą wskazywane. Społeczności lokalne wiedzą o tym, że w ich mieście mieszkali 
bądź mieszkają Żydzi, Łemkowie lub Tatarzy, wiedzą gdzie stała synagoga, dbają o dawny 
kirkut. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zo-
stała uchwalona dopiero w 2005 r. Oznacza to, że dopiero wówczas zgodzono się na de-
finicję mniejszości oraz wymieniono listę uznanych mniejszości narodowych oraz etnicz-
nych. Zgodnie z tą ustawą mniejszością narodową lub etniczną jest grupa obywateli polskich 
w sposób istotny odróżniająca się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, 
a dążąca do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji, posiadająca świadomość wła-
snej historycznej wspólnoty narodowej (lub etnicznej), której przodkowie zamieszkiwali 
obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat. Do mniejszości naro-
dowych należą grupy utożsamiające się z narodem zorganizowanym we własnym państwie: 
mniejszość białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraiń-
ska i żydowska. Do mniejszości etnicznych należą te grupy, które nie utożsamiają się z żad-
nym obecnie istniejącym państwem: mniejszość karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
Mniejszości mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz 
takich, których celem jest ochrona tożsamości religijnej, mogą się zrzeszać w celu zacho-
wania i rozwoju własnej kultury, języka, obyczajów i tradycji. Oznacza to między innymi 
możliwość tworzenia szkół, w których język mniejszości stanowić może równoległy lub 
dodatkowy język. Istnieją szkoły dla mniejszości białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, nie-
mieckiej, słowackiej, żydowskiej, gdzie uczniowie mają lekcje mowy ojczystej. Obok zajęć 
z języka mniejszości, dzieci mogą uczyć się historii i geografii kraju, z którego pochodzą ich 
przodkowie. Przedstawiciele mniejszości są polskimi obywatelami, tożsamość etniczna lub 
narodowa jest zatem jedną z dwóch, które posiadają, znajomość języka polskiego nie jest im 
obca, nie mają również prawnych problemów funkcjonowania w kraju.

Obok historycznych grup odmiennych kulturowo, w Polsce stykamy się coraz częściej z cu-
dzoziemcami, którzy w różnym celu trafiają do naszego kraju. Uchodźcy poszukują bezpie-
czeństwa, gdyż we własnym kraju są prześladowani. Cudzoziemcy, docierając do granicy 
polskiej mogą ubiegać się o międzynarodową ochronę – status uchodźcy. Według Konwencji 
Genewskiej z 1951 r., którą Polska ratyfikowała w 1991 r., uchodźcą jest osoba, która na sku-
tek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
grupy społecznej, przekonań politycznych i znajduje się poza granicami kraju, którego jest 
obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony państwa, któ-
rego jest obywatelem. Bieda i głód nie są wystarczającymi powodami, by otrzymać status 
uchodźcy. Tylko osoby, których życie, zdrowie i wolność są zagrożone, mogą ubiegać się 
o uznanie ich za osoby prześladowane. W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie spełnia warunków 
definicji genewskiej, jednak odesłanie go do kraju pochodzenia naraziłoby jego życie lub 
zdrowie, może otrzymać ochronę krajową (tzw. ochronę uzupełniającą) lub pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych. Jeśli nie ma żadnych przesłanek uniemożliwiających jego powrót do 
kraju i nie posiada on w naszym kraju żadnego celu pobytu, będzie musiał opuścić Polskę. 
Istotna jest podstawowa wiedza na temat procedury uchodźczej. Cudzoziemiec, przekracza-
jąc granicę, wchodzi w procedurę, która ma na celu stwierdzenie, czy któraś forma ochrony 
(międzynarodowej lub krajowej) mu przysługuje. Taka procedura jest długotrwała. W tym 
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czasie cudzoziemiec może mieszkać w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o sta-
tus uchodźcy, gdzie otrzymuje dach nad głową, wyżywienie i bardzo podstawową pomoc. 
W skrócie nazywane „ośrodki dla uchodźców” rozmieszczone są głównie we wschodniej 
i części Polski. Zwykle są to bloki mieszkalne mieszczące 100-200 osób, często byłe hote-
le robotnicze lub jednostki wojskowe. Ośrodki zazwyczaj oddalone są od większych miast, 
trudno do nich dotrzeć, a także nawiązać kontakt ze społecznością lokalną. Dzieci i mło-
dzież w nich przebywająca, a podlegająca obowiązkowi szkolnemu, uczęszcza wówczas do 
szkół rejonowych razem z polskimi rówieśnikami. Obecnie większość ośrodków mieści się 
od lat w tych samych budynkach, nauczyciele tych szkół mieli już niejednokrotnie kontakt 
z cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy. Niemniej jednak mogą powstać nowe 
ośrodki, gdy istniejąca infrastruktura okaże się niewystarczająca. Cudzoziemcy w szkole, jak 
również osoby ubiegające się o status uchodźcy, mają prawo do dodatkowych lekcji języka 
polskiego jako obcego. W ostatniej dekadzie wśród cudzoziemców ubiegających się o status 
uchodźcy dominowali obywatele Federacji Rosyjskiej (Czeczeni), Gruzji, w znacznie mniej-
szym stopniu docierają do Polski obywatele Syrii czy Afganistanu. Ponadto od dwóch lat 
nastąpił gwałtowny wzrost aplikacji z Ukrainy, którym jednakże status uchodźcy nie jest 
przyznawany. Argumentem, na którym bazuje większość uzasadnień, jest możliwość prze-
niesienia się z rejonu ogarniętego konfliktem w inne, bezpieczne części kraju. 

Obok uchodźców, największą grupą osób odmiennych kulturowo są cudzoziemcy, czyli 
imigranci, którzy chcą w Polsce normalnie żyć, pracować, uczyć się, zakładać działalność 
gospodarczą, mieć rodzinę. Imigranci liczniej zaczęli przybywać do Polski w latach 90. XX w. 
W tym mniej więcej okresie trafili do Polski Ormianie i Wietnamczycy, którzy podejmowa-
li działalność handlową. W ustawodawstwie polskim nie ma definicji imigranta. Jest nato-
miast określone kto jest cudzoziemcem – to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. 
W 2003 r. zostały podpisane dwie ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu ochrony cudzo-
ziemcom, regulujące pobyty cudzoziemców oraz osób ubiegających się o status uchodźcy, 
a także tych, którzy tą ochronę otrzymali. Ustawy te były wielokrotnie nowelizowane.

Ostatnie kilka lat to ogromny napływ pracowników krótkoterminowych z Ukrainy, a obec-
nie coraz częściej osób ze wschodu planujących osiedlenie się w Polsce. Obok Ukraińców, 
Rosjan i Białorusinów, przyjeżdżających głównie do pracy, do Polski przyjeżdżają również 
studenci z całego świata (w zależności od kontaktów zagranicznych uczelni, ciekawe-
go i relatywnie taniego programu studiów). Niektórzy podejmują w trakcie studiów pracę 
lub otwierają działalność gospodarczą. Część osób po studiach zostaje w Polsce. Głównym 
problemem tej grupy jest legalizacja pobytu. Oczekiwanie na zakończenie procedury trwa 
niekiedy zbyt długo (pół roku i dłużej), uniemożliwiając swobodne podróżowanie, niekiedy 
również podjęcie pracy. Zawiłości związane z legalizacją pobytu cudzoziemców z całą pew-
nością wynikają z braku spójnej polityki wobec migrantów. 

W grupie cudzoziemców można wyodrębnić jeszcze jedną – posiadaczy Karty Polaka. Doku-
ment ten przysługuje osobom posiadającym polskie pochodzenie (co najmniej jeden dziadek 
lub dwóch pradziadków) oraz deklarującym poczucie polskości. Poczucie to, wraz z doku-
mentacją dotyczącą historii rodziny, są badane w konsulatach polskich w kraju zamieszka-
nia. Z taką kartą cudzoziemiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia, 
studiować na warunkach na równi z Polakami, a nawet mieć zniżki na pociąg i bezpłatne 
wejścia do większości muzeów. Z Kartą Polaka cudzoziemcy mogą bardzo szybko otrzymać 
pobyt stały, a nawet obywatelstwo polskie. 

Podobną sytuację do posiadaczy Karty Polaka mają repatrianci. Tu jednak działa inny me-
chanizm. Prawo to stworzone zostało w taki sposób, aby zachęcić osoby z polskim pocho-
dzeniem, które zostały deportowane w latach 40. XX w. na ziemie Związku Radzieckiego, 
do powrotu do kraju. Często powracają nie oni sami, lecz ich potomkowie, co rodzi wiele 
trudności adaptacyjnych. Repatrianci, jako specyficzna grupa przybyszy z zewnątrz, jednak 
w pewien sposób związana – chociażby w sposób deklaratywny – z kulturą polską, mają 
uprzywilejowaną sytuację. Otrzymują oni od państwa polskiego możliwość uczęszczania na 
kursy językowe jeszcze przed wyjazdem z kraju zamieszkania, a także, już w Polsce, dostęp 
do kursów języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. Repatriant nabywa oby-
watelstwo polskie z dniem przekroczenia granicy kraju. Gmina, która zaprasza repatrianta, 
ma obowiązek zatroszczyć się o pracę i zakwaterowanie dla całej rodziny. Repatrianci przy-
jeżdżają najczęściej z dalekiego Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Ta-
dżykistanu, Turkmenistanu lub Uzbekistanu. Repatrianci, choć w duszy czują się Polakami, 
często spotykają się z dyskryminującym traktowaniem.

Od wielokulturowości do edukacji międzykulturowej
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Ostatnią grupą, o której należy powiedzieć, są Polacy powracający z migracji. Podobnie jak 
repatrianci, niektórzy czują się niedostosowani po powrocie do kraju, szczególnie jeśli ich 
wyjazd trwał wiele lat, a powrót był nieplanowany. Dość dotkliwe są „powroty” dzieci, które 
urodziły się za granicą i tam rozpoczęły edukację szkolną. Dość częstą sytuacją jest brak od-
powiedniej znajomości języka polskiego, która pozwalałaby na łatwe wejście w środowisko 
szkolne. Niezrozumienie polskiej kultury nie ułatwia adaptacji. W rezultacie grupa ta nie-
kiedy odczuwa obcość kulturową na równi z cudzoziemcami. 

Zestawiając te grupy, widzimy nie tylko rosnące zróżnicowanie kulturowe, ale również od-
mienną sytuację prawną, problemy i konieczne wsparcie, jakie powinno być kierowane do 
każdej z tych grup. Planując projekty edukacji wielokulturowej, warto mieć na uwadze zróż-
nicowanie tych grup odmiennych kulturowo w Polsce (tabela 1.).

Niestety, prowadząc liczne badania wśród nauczycieli i pedagogów, z którymi stykają się 
uczniowie odmienni kulturowo, dostrzegłam, iż choć większość z nich zwraca uwagę na 
zróżnicowanie na poziomie empirycznym, to jednak nie traktuje tych uczniów jako poten-
cjału, z którego warto czerpać. W jednej ze szkół pytając o uczniów cudzoziemskich, do-
wiedziałam się, że uczęszcza tam ukraiński chłopiec. Podobno nie trzeba go dodatkowo 
wspierać językowo, gdyż świetnie sobie radzi po polsku. Pedagog zapytana o to, czy szkoła 
w szczególny sposób podjęła temat Ukrainy, odpowiedziała, że „tak, szkoła ma dobre prak-
tyki w tym obszarze”. Jak się okazało, polegają one na tym, iż kilku przedstawicieli kadry 
pedagogicznej wyjechało na Ukrainę, by podczas wizyty studyjnej zobaczyć ukraińską szko-
łę, poznać historię i kulturę kraju, dowiedzieć się o problemach i sytuacji, która tam panuje. 
Natomiast ta ciekawa inicjatywa nie miała żadnego przełożenia na życie szkoły w Polsce 
i wzrost świadomości nauczycieli na temat sytuacji chłopca z Ukrainy ani również na wiedzę 
klasy na temat tego kraju. Nie wspominając o uczniu, który też nie wiedział, że taka wymia-
na miała miejsce. A sam zapewne mógłby co nieco przybliżyć ukraiński kontekst. Przytacza-
jąc ten przykład, można stwierdzić, że o ile w szkole jest prowadzona do pewnego stopnia 
edukacja wielokulturowa, to już niekoniecznie międzykulturowa.

Istnieje teoretyczne rozróżnienie, tych dwóch terminów, które chciałabym przedstawić. 
„Termin «wielokulturowa» oznacza zatem wielość różnych kultur, a edukacja wielokultu-
rowa to ta, która zajmuje się przybliżaniem uczniom wielu innych kultur i służy przełamy-
waniu etnocentrycznego sposobu myślenia oraz stereotypów kulturowych. Termin między-
kulturowa sugeruje pewną nową jakość – możliwość wspólnego bycia obok siebie, pomimo 
różnic, zakłada współpracę, współdziałanie. […] Dlatego obok «wielokulturowości» warto 
pokazywać i uczyć «międzykulturowości», czyli umiejętności bycia tolerancyjnym, otwar-
tym na odmienność”1.

dr Izabela Czerniejewska

Tabela 1.
Kryteria zróżnicowania 
grup odmiennych 
kulturowo w Polsce
Źródło: opracowanie 
własne

Mniejszości 
narodowe  
i etniczne

Imigranci  
(cudzoziemcy)

Uchodźcy Repatrianci 
/Karta Polaka

Powracający 
Polacy

Czas trwała
od 100 lat

trwała 
/krótkotrwała

trwała 
/krótkotrwała, 
tranzytowa 

trwała trwała 
/krótkotrwała

Miejsce rozproszeni, 
pogranicza

rozproszeni  
w dużych  
miastach

ośrodki dla 
uchodźców, 
rozproszeni 
w dużych 
miastach

rozproszeni rozproszeni

Motywacja tutaj mieszkali 
od zawsze

migracja 
dobrowolna, 
ekonomiczna, 
biznesmeni

migracja 
przymusowa, 
prześlado-
wanie

powrót do 
ojczyzny

powrót do 
ojczyzny

Problemy utrzymywanie 
własnej kultury, 
dyskryminacja

legalny pobyt
informacja, 
znajomość języka, 
praca, mieszkanie

status uchodź-
cy, informacja, 
znajomość 
języka, praca, 
mieszkanie

praca, 
mieszkanie, 
znajomość 
języka

ponowna 
adaptacja, 
praca

Integracja uznanie mniej-
szości, szkoły, 
organizacje, 
dofinansowanie 
działań
Program na rzecz 
Romów

brak programu Program dla 
Uchodźców

Program dla 
Repatriantów

brak  
programu

1Klimowicz A., Wstęp,  
[w:] Edukacja 
międzykulturowa. Poradnik 
dla nauczyciela, pod red. 
A. Klimowicz, Warszawa 
2004, s. 5. 
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Z moich badań w środowisku szkolnym, wynika, że jeśli nawet w szkołach są prowadzo-
ne jakieś działania na rzecz różnorodności kulturowej, koncentrują się one na mówieniu 
o innych kulturach (np. krajach Unii Europejskiej), a nie wymianie wiedzy i doświadczenia 
rodziców i uczniów cudzoziemców, którzy uczęszczają do jednej szkoły. Jakby ten temat był 
wstydliwy albo trudny do omówienia.

Choć nie ma żadnego wyszczególnionego przedmiotu o nazwie edukacja międzykulturowa 
(ani wielokulturowa), tematyka ta pojawia się na kilku przedmiotach w przeciągu całej edu-
kacji szkolnej (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, edukacja regional-
na). Już w przedszkolu zwraca się uwagę na „przygotowanie dzieci do posługiwania się ję-
zykiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości 
kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych 
etapach edukacyjnych”2. W pierwszych klasach szkoły podstawowej, w jednym z celów 
w obszarze edukacji społecznej znajdujemy kształtowanie „ucznia tolerancyjnego wobec 
osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.”3. W kolejnych latach edukacji uczeń zdo-
bywa konkretną wiedzę na temat swojej „małej Ojczyzny”, uwzględniając tradycję historycz-
no-kulturową i problemy społeczno-gospodarcze, potrafi wymienić mniejszości narodowe 
i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisać ich kulturę i tradycje, a także 
wie, gdzie znajdują się największe skupiska Polaków na świecie. Obecnie trwają prace nad 
zmianą podstawy programowej (listopad 2016), jednakże wobec postępującego różnico-
wania kulturowego społeczeństwa wiedza ta będzie musiała się znaleźć w podręcznikach 
szkolnych. Dlatego istotne jest, by na każdym etapie edukacji wspierać działania międzykul-
turowe poprzez:

• akceptację i akcentowanie potencjałów/odmienności uczniów/rodziców 
wywodzących się z innych kultur;

• umożliwianie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami innych kultur;

• wspieranie oddolnych inicjatyw i odgórnych zaleceń dotyczących pracy 
w środowisku wielokulturowym;

• prowokowanie do refleksji na temat wpływu zróżnicowania kulturowego na nasze 
życie.

Podsumowując niniejsze rozważania, dodam jeszcze, że w pracy nauczyciela edukacja mię-
dzykulturowa powinna być zamierzeniem, które zostanie świadomie podjęte, w przeciw-
nym wypadku wielokulturowość może nieintencjonalnie stać się niezrozumiałym utrapie-
niem, z którym będzie musiała radzić sobie cała klasa, a nawet szkoła. 
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Jaki powinien być nauczyciel, który ma uczyć o wielokulturowości, co powinien wiedzieć? 
Od nauczyciela oczekuje się, by miał szeroką wiedzę na temat kultur mniejszości w grupie, 
z którą pracuje, by był pomostem pomiędzy kulturą większości a kulturami mniejszościo-
wymi, umiał pracować w środowisku wielokulturowym, znał odpowiednie do tego narzę-
dzia pracy, a także swoją postawą był w stanie wpłynąć na postawy uczniów. To niezwykłe, 
by oczekiwać, że jeden człowiek może sprostać tym wymaganiom. Jednak tak właśnie jest. 
Moim zdaniem, zamiast oczekiwać wiele, warto wesprzeć nauczycieli, zaproponować kon-
kretne narzędzia, które mogą wypróbować najpierw na sobie, a następnie w swojej klasie. 
Stąd też warsztaty, które przeprowadziłam w ramach „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturo-
wość”, są próbą podzielenia się tymi metodami, które się sprawdzają w różnych środowi-
skach. Celem tych propozycji jest rozpoczęcie pracy z uczniami po to, by w efekcie wyposa-
żyć ich w kompetencje międzykulturowe do funkcjonowania w środowisku coraz bardziej 
heterogenicznym kulturowo. 

Jedno ze spotkań z nauczycielami w Poznaniu odbyło się w mglisty poranek. To spowodowa-
ło, iż wykorzystałam mgłę jako metaforę wielokulturowości. Gęsta biała mgła, jaka tego dnia 
otuliła Poznań, utrudniła wyloty samolotów, spowodowała korki w mieście i ograniczyła wi-
doczność do kilkunastu metrów. Z okna Bramy Poznania można było zobaczyć wokół świat 
biały jak mleko. Tylko miejscami, jeśli obserwator wytężył wzrok, mógł zauważyć również 
inne szare kształty – budynki, drzewa. Jeśli jednak przyjrzałby się tej mgle uważniej, jeśli wy-
szedłby z budynku i podszedł bliżej – mógłby dostrzec więcej. Po kilku minutach wpatrywa-
nia się w odcienie szarości i białości oko badacza przyzwyczaiłoby się na tyle, że potrafiłoby 
rozróżniać również szron na trawie. Mgła zmusza nas do poruszania się w znanych sobie 
schematach. Wybieramy drogi, po których chodzimy każdego dnia, nie jesteśmy skłonni 
do poszukiwań, ciekawości i odkrywania świata. W takiej mgle łatwo nie widzieć różnych 
odcieni szarości, faktur budynków, zdobień. Tak samo łatwo przejść obok i nie zareagować 
na ironiczny dowcip o Ukraińcu czy wyśmiewać się z osoby ciemnoskórej. Nawet jeśli do 
szkoły nie chodzi Andriej ani Zuri, powinniśmy reagować. Tymczasem we mgle łatwiej jest 
pozostawić bez komentarza nękanie Mohameda czy śpiew Roty, podczas którego uczniowie 
entuzjastycznie akcentują wyłącznie jeden wers „Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz…”1. 

Pytanie zatem, jak pracować z młodzieżą szkolną, by przekazać im nie tylko wiedzę (histo-
ryczną, kulturową, społeczną, teologiczną) na temat przedstawicieli innych kultur i religii? 
Jak uczyć o wielokulturowości, która jest bogactwem w obliczu niechęci do imigrantów, 
w atmosferze przyzwolenia na ksenofobię? Jak pokazać uczniom, że inne kultury niosą 
bogactwo perspektyw, praca w takim środowisku jest kreatywna, niesie ze sobą możliwość 
dojrzenia własnego etnocentryzmu, a wiele momentów jest w niej trudnych? Jak umożliwić 
uczniom dostrzeżenie we mgle czegoś więcej aniżeli wyłącznie utartych schematów? 

W tekście zaproponuję dwa ćwiczenia, które podkreślają nieco inne perspektywy, wyzna-
czają początek drogi do własnych poszukiwań projektów wielokulturowych. Pierwsze zada-
nie skupia się na doświadczeniu kontaktu z innym i szczerej refleksji wokół tego spotkania. 
Drugie ćwiczenie przyjmuje za punkt wyjścia perspektywę historyczną oraz umiejscowioną 
lokalnie. Oba zadania pokazują tylko jak wywołać temat. To, co wydarzy się potem, zależy od 
doświadczeń i historii uczniów i osoby prowadzącej. 

PUNKT WYJŚCIA: WŁASNE DOŚWIADCZENIE
Jedną z propozycji, która może ułatwić nauczycielom podjęcie tematu wielokulturowości 
w szkole, jest wyjście od indywidualnego doświadczenia kontaktu z przedstawicielem innej 
kultury. Prawdopodobnie każdy uczeń spotkał się bezpośrednio lub co najmniej pośrednio 
z osobą pochodzącą z innej kultury. Rozpoczynając ćwiczenie, warto zasugerować, by każdy 
wybrał sobie jedno doświadczenie, które dobrze pamięta. Może być to spotkanie w Polsce, 
za granicą, historia opowiedziana przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, a nawet opowieść, 
która zapadła w pamięć przekazana przez media lub internet. Zadanie w pierwszej części 
polega na pracy indywidualnej i wypełnieniu karty pracy (rysunek 1.). Uczniowie, przypomi-
nając sobie zdarzenie, odpowiadają na pytania: 

• zegarek: kiedy to było?

• pinezka: gdzie to się zdarzyło?

• tarcza: jak blisko mnie? czy dotyczyło mnie to bezpośrednio?

• chmurka: moje refleksje wówczas/teraz.

1Historia opowiedziana 
podczas warsztatów miała 

miejsce w jednej  
ze szkół. Prawdopodobnie 

mogła się zdarzyć  
w każdej szkole. 

Pytanie – ilu nauczycieli 
zwróciło uwagę na takie 

zachowanie 
uczniów, a ilu z nich 

podjęło jakiekolwiek 
działanie? 
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Następnie w parach uczniowie opowiadają sobie swoje spotkania z przedstawicielem innej 
kultury. Historie te mogą okazać się inspiracją w dalszej pracy, dlatego warto się nimi podzie-
lić. Można poprosić uczniów o zaprezentowanie historii koleżanki/kolegi, które przed chwilą 
usłyszeli na forum klasy lub, jeśli ta formuła będzie adekwatniejsza, dać możliwość, by opo-
wiedzieli o własnych spotkaniach2. W trakcie prezentacji lub po jej zakończeniu warto, by 
nauczyciel podsumował zaprezentowane historie wielokulturowe uczniów. Można zwrócić 
tutaj uwagę na podobieństwa lub różnice, które wyłoniły się z opowieści:

• Czy częściej opowiadane były historie o cudzoziemcach, mniejszościach 
narodowych i etnicznych, wyznawcach innych religii czy naszych wyjazdach  
za granicę?

• Czy kontakt z tą osobą był sporadyczny, jednorazowy, czy intensywny i stały?

• Czy znamy cudzoziemca lub przedstawiciela mniejszości z bliskiego otoczenia: 
sąsiedztwa lub ze szkoły? Jaki wpływ na relację na ten kontakt/brak kontaktu?  
Jaki wpływ ma ta relacja na opinię o tej osobie?

• Czy mamy kontakt z odmiennością kulturową poprzez miejsca, w których dawniej 
zamieszkiwały mniejszości narodowe lub etniczne?

• Czy mamy kontakt przez media i internet? Jaki to jest kontakt? 

Podsumowując, warto podkreślić, że w ostatnich latach mamy znacznie większy dostęp do 
przedstawicieli odmiennych kultur, niż to było w latach 90. XX wieku. Wpływ na taki stan 
rzeczy ma zarówno fakt, iż Polska jest krajem z którego można wyjeżdżać za granicę (nie 
zawsze tak było), jak i coraz większa atrakcyjność Polski dla cudzoziemców, którzy chcą tutaj 
studiować, pracować czy żyć z rodziną. Sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna w in-
nych krajach, światowa globalizacja, zwiększenie oferty tanich linii lotniczych, przystępne 
cenowo rozmowy telefoniczne, powszechny dostęp do internetu wpływają na coraz częstsze 
migracje. Przemieszczanie się, mieszkanie w kilku krajach (niekiedy równocześnie) staje się 
modelem coraz powszechniejszym, a przede wszystkim łatwo dostępnym. 

Ćwiczenie to może być zatem początkiem rozmów o wielokulturowości. Z mojej praktyki 
wynika, że w grupie osób pojawia się zwykle kilka wątków trudnych, których uczestnicy 
sami doświadczyli – poczucia zagubienia w obcym kraju, niezrozumienia języka lub kultury, 
ksenofobii czy aktów dyskryminacji. Ćwiczenie to daje więc okazję do zdiagnozowania tych 
obszarów, z którymi warto w dalszej części zajęć pracować. Ponadto opowiedziane sytuacje 
są skarbnicą przykładów i odwołań, z których możemy korzystać w dalszym procesie edu-
kacyjnym. Historie opowiedziane na forum stają się niejako własnością grupy. Mają jednak 
tę cechę, iż pochodzą z doświadczenia znanej nam osoby, a więc analizując materiał, poszu-
kując korzystnych rozwiązań, odczuwamy większą odpowiedzialność za naszych bohaterów 
– zarówno osoby z innej kultury, jak i nas samych. 

Rysunek 1.
Przykładowa karta pracy
Źródło: opracowanie 
własne

2Należy mieć na uwadze, 
że historie opowiedziane 
„własnymi słowami” zajmą 
więcej czasu, dzięki temu 
mogą być przedstawione 
z drobnymi szczegółami. 
Spotkania opowiadane 
„przez pośrednika” 
umożliwiają usłyszenie 
własnej historii (więc także 
zrozumienie mechanizmu 
wybiórczości percepcji), 
a dzięki temu także 
zdystansowanie się do niej. 
W tym drugim przypadku 
warto umożliwić każdej 
osobie usłyszenie swojej 
historii i opowiedzenie 
cudzej. 
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PUNKT WYJŚCIA: HISTORIA RODZINNA I LOKALNA
Innym sposobem na rozpoczęcie rozmowy na temat wielokulturowości w otaczającym nas 
świecie jest perspektywa historyczna i jej powiązanie z lokalnością. Fakt, iż Polska w dwu-
dziestoleciu międzywojennym była państwem wielokulturowym, znany jest z lekcji historii. 
Jednak nie każdy uczeń odczuwa bezpośredni związek z tym okresem oraz niekoniecznie ma 
poczucie, iż dziedzictwo kulturowe, z którego dziś czerpiemy, ma jakikolwiek związek z wie-
loetnicznością i wieloreligijnością mieszkańców dawnej Polski. By zauważyć te powiązania, 
warto przyjrzeć się genealogii własnej rodziny (kilka pokoleń wstecz, na ile sięga pamięć ro-
dzinna) oraz najbliższego sąsiedztwa (społeczności lokalnej). Ćwiczenie to można podzielić 
na dwie części: rodzinna i lokalna lub połączyć w jedno. Zaproponowaną wersję ćwiczenia 
można swobodnie modyfikować, gdyż jego celem jest wyłącznie rozbudzenie refleksji nad 
wielokulturowością we własnej rodzinie, społeczności lokalnej czy miejscowości, w której 
mieszkamy. Jeśli w odnalezionych wspomnieniach, przedmiotach historycznych, miejscach 
odnajdujemy elementy dziedzictwa przekazanego nam przez przodków oraz przez przed-
stawicieli innych kultur, oznacza to, że również współcześnie będziemy mogli skorzystać 
z obecności wielu kultur żyjących obok siebie. W historii lokalnej i narodowej, obok wspo-
mnień przyjemnych mamy też takie, którymi nie lubimy się chwalić – postawy ksenofobicz-
ne, akty dyskryminacji i przemocy wobec innych. Nawet te przykre doświadczenia związane 
z obcowaniem z innymi mogą być dziś uczące. I w taki sposób warto na nie patrzyć. 

Ćwiczenie najkorzystniej jest przeprowadzić w grupach (4-, 5-osobowych). Uczestnicy 
otrzymują kartę pracy z tabelką (rysunek 2.), którą uzupełniają, odpowiadając na pytania:

• Czy w mojej rodzinie ktoś pochodził z innego kraju? 

• Czy w miejscowości, z której się wywodzę, mieszkała ludność napływowa? 

• Czy w miejscowości, z której się wywodzę, są jakieś ślady po innych kulturach?

• Czy mieszkają tam przedstawiciele mniejszości narodowych/etnicznych? 

Jak uczyć o wielokulturowości?

Imię Czy w mojej 
rodzinie ktoś 
pochodził  
z innego kraju? 
(1 pkt za każdą 
osobę)

Czy w miejscowości, 
w której się wywodzę 
mieszkała ludność 
napływowa? 
(0 pkt – nie/nie wiem, 
1 pkt – mało grupa 
2 pkt – wiele osób)

Czy 
w miejscowości, 
w której się 
wywodzę są 
jakieś ślady 
po innych 
kulturach? 
(1 pkt za 
wymienienie 1 
śladu)

Czy mieszkają 
tam 
przedstawiciele 
mniejszości 
narodowych  
/ etnicznych? 
(1 pkt za każdą 
grupę)

Suma:

Razem:

Średnia 
na osobę:

Pierwsze pytanie dotyczy historii rodziny każdej osoby w grupie. Zazwyczaj w każdej grupie 
jest przynajmniej kilku przodków, którzy pochodzili z innego kraju, byli wyznawcami innej 
religii, w domu mówili innym językiem. Wymiana opowieści na temat genealogii rodziny 
idzie niekiedy w parze z historią regionu. Przykładowo, jeśli uczestnicy mieszkają na tzw. 
„ziemiach odzyskanych”, czyli „ziemiach zachodnich”, ich dziadkowie mogli pochodzić 
z obszarów dzisiejszej Ukrainy lub Białorusi, ich sąsiadami mogli był Łemkowie. W wielu 
miejscach Polski od lat mieszkały społeczności romskie, a pamięć o Żydach istnieje dzięki 
macewom. Warto wsłuchać się w te historie, by zrozumieć skąd pochodzili mieszkańcy, jaki 
bagaż kulturowy ze sobą nieśli. 

Jeśli uczniowie pochodzą z tej samej miejscowości, wówczas część odpowiedzi mogą wy-
pełniać wspólne, wymieniając się wiedzą na temat mieszkańców, śladów po innych kultu-
rach oraz obecnych mniejszości. Propozycja policzenia punktów, a następnie obliczenia 
średniej na osobę, ma na celu zachęcenie do wymienienia jak największej liczby przodków, 
historycznych i współczesnych śladów przedstawicieli mniejszości w naszym najbliższym 
otoczeniu. Należy jednak pamiętać, że punkty, podobnie jak i średnia, nie są narzędziem 

Rysunek 2.
Przykładowa karta pracy

Źródło: opracowanie 
własne
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służącym do zmierzenia realnego poziomu wielokulturowości. Jeśli już, miarą tą możemy 
próbować zbadać naszą wiedzę na temat istniejących artefaktów wielokulturowych w naj-
bliższym nam otoczeniu. 

W następnej kolejności warto porozmawiać ze wszystkimi grupami, poruszając wskazane 
poniżej kwestie:

• Ile zdobyliście punktów ogółem, ile na osobę?

• Czego dowiedzieliście się o waszych rodzinach?

• Czego dowiedzieliście się o waszej miejscowości/miejscowościach? 

• Jakiej wiedzy nie posiadacie, co chcielibyście wiedzieć?

Na podstawie zebranych informacji, wiedzy uczniów nauczyciel powinien uzupełnić 
brakujące informacje na temat istotnych miejsc, śladów przedstawicieli innych kultur 
w danej miejscowości. Z prezentacji uczniów nauczyciel będzie mógł wyłonić tematy bliskie 
uczniom, w których przygotowanie chętnie się zaangażują. Ćwiczenie to może być zatem 
punktem wyjścia do przygotowania własnego projektu wielokulturowego, odpowiadającego 
na potrzeby uczniów.

Na pytanie: „jak uczyć o wielokulturowości?” trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Z całą 
pewnością warto korzystać z własnej wiedzy i doświadczeń, a także z zasobów najbliższego 
otoczenia. Dobre praktyki pochodzące z innych ośrodków mogą służyć za źródło inspiracji 
do przygotowania własnych projektów. Poniżej zaprezentuję kilka, najbardziej moim zda-
niem uniwersalnych narzędzi, które mogą być przydatne w tworzeniu projektów wielokul-
turowych.

1. Działanie wokół miejsca. Dawna synagoga, kirkut, ale też dom, w który mieszkała 
znana osoba pochodzenia obcego to atrakcyjne miejsce, żeby zrobić projekt – może 
to być jednorazowa akcja albo szlak po mieście, albo też gra terenowa, w trakcie któ-
rej uczestnicy zdobywają wiedzę na temat danej osoby lub grupy etnicznej. Na za-
kończenie uczestnicy mogą się spotkać w tym ważnym miejscu.

2. Wspólne zwiedzanie. W szkole polsko-litewskiej w Puńsku nauczycielka zorgani-
zowała wspólną wycieczkę do Domu Kultury Litewskiej. Jak się okazało, uczniowie 
polscy i litewscy, którzy mieszkają w jednym miasteczku, chodzą do tej samej szkoły 
(różnych klas), nie wiedzieli zbyt wiele o sobie nawzajem. Wyjście dało im okazję do 
rozmowy na temat tego, co ważne w każdym domu litewskim, a czym się różni od 
domu polskiego. 

3. Wspólne działanie. Okazją do lepszego poznania, jeśli mamy co najmniej kilka osób 
pochodzących z innej kultury, jest wspólne działanie – może to być akcja typu „sprzą-
tanie świata” lub mieszany klub sportowy. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu 
z pewnością ułatwi rozpoczęcie relacji. Działanie na rzecz wspólnego dobra minima-
lizuje potencjalną barierę językową. Uczniowie skupiają się na zadaniu bardziej ani-
żeli na trudnościach komunikacyjnych. 

4. Samouczenie. W jednej z warszawskich szkół, do której chodzi wielu uchodźców 
i cudzoziemców, nauczyciele stworzyli projekt „Wielość, która nas wzbogaca”. Istot-
nym założeniem tego projektu jest poznawanie kultury, historii, tradycji kraju kole-
gów poprzez samouczenie. Cudzoziemcy razem z polskimi uczniami przygotowują 
prezentacje o ich kulturach w taki sposób, że najpierw uczą polskich rówieśników, 
opowiadając o swoim kraju, a następnie wszyscy prezentują ten kraj całej szkole. Cu-
dzoziemiec staje się nauczycielem, a wiedza o kraju i jego kulturze staje się wspólna. 

5. Zbieranie opowieści. Rozmowy z ludźmi prowadzą do głębszego poznania ich sytu-
acji i problemów, umożliwiają zrozumienie ich punktu widzenia. Metoda zbierania 
opowieści wymaga przygotowania narzędzia (np. kwestionariusza) oraz przeszkole-
nia uczniów jak inicjować taką rozmowę, jak ją prowadzić. Oprócz samego zebrania 
historii człowieka istotne jest też, co powstanie z opracowanego materiału – wywiad 
z przedstawicielem mniejszości lub cudzoziemców może być opublikowany w gaze-
tce lokalnej, na stronie szkoły, a może stanowić cykl wywiadów. Taka historia może 
być inspiracją do dalszych działań – teatru, gry miejskiej, publikacji. Przykładem te-
atru, który powstał na bazie opowieści, są „Kroniki sejneńskie”. 

6. Porównywanie kultur. Przy założeniu, że obie kultury traktujemy równo, zestawie-
nie obu kultur (naszej i innej) porządkuje wiedzę na temat obu, podkreśla uniwersal-
ność natury ludzkiej, ale także umożliwia dostrzeżenie odmienności. Dla młodszych 
uczestników porównanie innej kultury z własną, nie abstrakcyjnym prezentowaniem 
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elementów obcej kultury, często pozbawionych kontekstu (muzyka, jedzenie, stereo-
typy, wartości kulturowe nic nam nie mówią, jeśli znamy je fragmentarycznie), lecz 
stanowi istotny punkt odniesienia. Porównanie powinno stanowić punkt do dyskusji 
na temat inności obu kultur.

7. Wymiana kulturowa. To nie tylko wymiana ludzi, ale także poglądów i różnych punk-
tów widzenia. Typowa wymiana kulturowa może nastąpić przy międzynarodowych 
spotkaniach, szkoleniach, seminariach, wymianach szkolnych. Może się jednak ogra-
niczyć wyłącznie do wymiany ludzi. Aby skorzystać w pełni z wymiany kulturowej, 
poznać wartości osób pochodzących z innego kraju, warto poruszać tematy bardziej 
kontrowersyjne, dyskusyjne, które sięgną do wartości kulturowych. Tematy tabu to 
np. rozmowy o starości, śmierci, wojnie, chorobie, eutanazji, religii, seksie itp. Zada-
jąc pytania, możemy być zdziwieni, jak różne padają odpowiedzi. Coś, co dla naszych 
uczniów może być problemem, dla rówieśników z innego kraju będzie codziennym 
tematem. I odwrotnie. 

Podsumowując, aby projekt wielokulturowy był skuteczny, powinien:

• być dostosowany do potrzeb grupy. Projekt powinien odpowiadać na oczekiwania 
grupy, pytania i wątpliwości, które zostały postawione przez uczestników;

• korzystać z własnych zasobów. Istotne jest, by sięgać po własne historie, bezpośred-
nie kontakty, osoby, które mają doświadczenie migracyjne, same są cudzoziemcami, 
uczniów szkoły lub sąsiadów;

• angażować do działania jak najwięcej stron. Trzeba pamiętać o zaangażowaniu osób 
bezpośrednio zainteresowanych – mniejszości narodowych, cudzoziemców, ale także 
liderów społeczności lokalnej – polityków, mediów, przedstawicieli instytucji lokal-
nych. Jeśli do szkoły uczęszczają cudzoziemscy uczniowie, zaprośmy ich, ale także ich 
rodziców, a może także znajomych, do wspólnego działania. Z całą pewnością osoby 
te poczują się bardziej docenione, my zyskamy wiedzę źródłową, efekt projektu będzie 
także bardziej związany z konkretną grupą narodową lub etniczną. 
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Rosnące zainteresowanie przeszłością lokalną, tu zwłaszcza jako działanie edukacyjne, 
przekłada się na niezwykle interesujące zjawisko, a mianowicie uczenia się w działaniu. Po-
wszechnie znaną strategią takiego uczenia się jest projekt edukacyjny. Po ponad 20 latach 
praktykowania go w polskiej szkole znamy jego mocne i słabe strony, w tym czasochłonność 
i pracochłonność, a także niezbędną dla jego powodzenia wysoką kulturę organizacyjną. 
Trenerzy projektów podkreślają, że ich powodzenie zależy od trafnie określonej misji i wi-
zji. Inny aspekt działania projektowego dotyczy doboru i zastosowania określonych, często  
niekonwencjonalnych metod działania. Jeszcze inny współpracy zarówno społeczności 
szkolnej, jak i środowiskowej, wreszcie lokalnej. 

Projekt to działanie ze skutkiem (performatywne), to tytułowe uczenie się w działaniu. In-
spiracją dla tej strategii uczenia się jest dorobek metodologii badań społeczno-kulturowych, 
w tym zwłaszcza badania jakościowe, a dokładnie action research, czyli badania w działa-
niu1. „Action research, czyli badania w działaniu – pisze Davydd J. Greenwood – to strategia 
badań społecznych, która w obliczu problemów społecznych, politycznych lub środowi-
skowych łączy kompetencje badaczy z wiedzą, energią oraz zaangażowaniem przedstawi-
cieli wspólnoty lokalnej. Aktorzy ci tworzą wspólnie uczącą się grupę, która razem określa 
problemy oraz zbiera dane potrzebne do ich zrozumienia i wypracowania hipotez na temat 
przyczyn. Wspólnie zajmują się gromadzeniem danych, werbowaniem dodatkowych specja-
listów oraz interpretacją wyników. Wreszcie wspólnie określają wyłaniające się z wyników 
strategie działania, które mają załagodzić problemy, a następnie wprowadzają te działania 
w życie i oceniają ich efekty”2.

Badania w działaniu już dawno przekroczyły granice nauki, a do ich strategii równie chętnie 
sięgają dziś artyści, animatorzy kultury i edukatorzy, czerpiąc z tej tradycji badawczej nie 
tyle gotowe recepty, co inspiracje do (współ)działań własnych i społeczności lokalnej. Nas 
oczywiście najbardziej interesują edukatorzy. 

(Współ)działanie w społeczności lokalnej, gdy centrum tej współpracy jest szkoła (ale także 
np.: biblioteka, dom kultury czy dom ludowy) jest możliwe, gdy postawiony problem istotnie 
i dla wszystkich aktorów tego działania jest ważny. W centrum naszych dociekań znajduje 
się przeszłość naszych uczennic i uczniów, ich rodziców i sąsiadów, słowem – przeszłość 
społeczności lokalnej. To centralne miejsce przeszłości różne może mieć przyczyny i cele. 

Otóż wiedzę lokalną łączymy zwykle, najczęściej zasadnie, z „małą ojczyzną”, tę zaś z zako-
rzenieniem i tożsamością lokalną. Jest ona ważna szczególnie dla młodzieży. Społeczność 
lokalna bowiem, jej przestrzeń, czas, ludzie, miejsca i relacje, kształtują pamięć początku 
każdego z nas. W czasach częstych zmian miejsca studiów, pracy, zamieszkania, to, z czym 
wychodzimy w świat, ma charakter formujący. Świadomi własnej wartości, zdolni budować 
dobre relacje społeczne, gotowi do współpracy, odważni, niezależni, twórczy, współodpo-
wiedzialni za siebie i innych, empatyczni, jesteśmy dla świata nieocenioną wartością. Kształ-
tujemy i wpływamy na jakość życia własnego i innych, mamy umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, potrafimy być solidarni. 

Te cechy uczenia się w działaniu wymagają pacy i (współ)pracy, czasu i inwencji, a także, 
i tam gdzie jest to potrzebne, wsparcia w postaci wiedzy i umiejętności nie tylko na temat 
tego, co badamy/czego się uczymy, ale także jak chcemy/możemy to osiągnąć i z kim. Tu 
wracamy do badań w działaniu i inspiracji płynących z tej strategii dla edukacji. 

Jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków zajmujących się animacją kultury lokalnej 
jest Ośrodek „Brama Grodzka” – Teatr NN w Lublinie3. Wśród licznych projektów przezeń 
animowanych są te poświęcone pamięci Żydów lubelskich. U źródeł tych projektów legło 
ważne (pozostające długo w pamięci), jak można się zorientować po wpisie poniżej, wspo-
mnienie dyrektora i współtwórcy Ośrodka Tomasza Pietrasiewicza: „Moja nauczycielka 
matematyki, już wtedy staruszka, opowiedziała nam na jednej z lekcji – to pamiętam jak 
dzisiaj – historię o żydowskim chłopczyku, który mógł mieć, z jej opisu to wynikało, może 
siedem, osiem, może dziewięć lat. Wszystko się działo w miasteczku Kamionka, tuż obok 
Lublina w czasie drugiej wojny światowej. Niemiecki żołnierz prowadził tego chłopca przez 
całą wieś na rozstrzelanie i w ciągu kilku minut na oczach kilkuset osób, mieszkańców tego 
miasteczka on osiwiał”4.

Jakiś czas później Pietrasiewicz zapytał swoich kolegów ze szkoły, czy także i oni pamiętają 
opowieść nauczycielki. Nie pamiętali. „Uświadomiłem sobie – mówił – że jestem ostatnią 
osobą, która tę opowieść pamięta”5.

Od 16 marca 2001 r., czyli w rocznicę likwidacji lubelskiego getta i od 19 kwietnia 2005 r., 
czyli w Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości, ani-

1D. Greenwood, Action 
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Podejścia i teorie, T. 1.,  
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matorzy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie inicjują działanie nazwane „Lista-
mi do Getta”, zaś od roku 2005 „Listami do Henia”6. Zdarzenie to, mające charakter cyklicz-
ny, polega na pisaniu przez młodzież i ludzi dorosłych listów do mieszkańców lubelskiego 
getta, do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, do dzieci z dawnej żydowskiej ochronki, 
do małego żydowskiego chłopca, na podstawie danych adresowych, biograficznych, wspo-
mnień, historii mówionych, fotografii oraz innych dokumentów i pamiątek zebranych 
i opracowanych przez pracowników Ośrodka. Pierwsza edycja projektu w roku 2001 była 
działaniem w zamkniętym kręgu (współ)pracowników Bramy, gdy grupa wybranych osób 
napisała i wysłała za pośrednictwem Poczty Polskiej 30 listów pod przedwojenne adresy 
lubelskich Żydów. Dwadzieścia dziewięć listów powróciło wtedy do nadawców ze stosow-
nymi adnotacjami: „adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”, „nie dotyczy”, „przy ulicy 
Zamkowej w Lublinie nie ma numeru 2”, „przy ulicy Browarnej nie ma żadnego adresu”. 
Los jednego listu potoczył się jednak inaczej, list nie wrócił bowiem do nadawcy. Autorzy 
projektu próbowali więc prześledzić jego historię. Wraz z dziennikarzami lokalnego radia 
Lublin pospieszyli oni pod adres, na który list został wysłany, tam spotkali się z aktualnymi 
mieszkańcami domu i rozmawiali z nimi na temat historii jego dawniejszych żydowskich 
mieszkańców. Inicjatywa pisania listów, historia listu, który powrócił, jak i całej akcji, została 
następnie przedstawiona na antenie radiowej7:

„Szesnastego marca 1942 r. – mówił wtedy Tomasz Pietrasiewicz – zaczęła się likwidacja lu-
belskiego getta, dzielnicy żydowskiej. O 22.00, w nocy, zawsze w tej cywilizowanej Europie, 
gdy coś się działo dramatycznego, złego, to wszystko w nocy, zaczęto wywozić pierwszych 
ludzi. Spróbuj sobie to wyobrazić, marzec, zimno, ciemno, jakiś rodzaj apokalipsy. Zaczyna 
się. Jak o tym mówić, jak tego dotknąć wszystkiego? Właściwie cały czas ten projekt, całe 
to, co my tu robimy w Bramie Grodzkiej, to próbujemy z różnych stron dotknąć tej pustki 
– «Jedna ziemia dwie świątynie», «Dzień pięciu modlitw», no i to, co zrobiliśmy 16 marca 
2001 r. Miałem poczucie tego, że muszę coś zrobić, coś właśnie ciepłego, prościutkiego, to 
tak jak nawet z małym bukiecikiem, gdy idziesz gdzieś, kładziesz to w jakimś miejscu, to już 
jest ważne. No i przyznam się, że nie wiem, gdzie się to tak zapętliło w głowie, że akurat to 
w ten sposób się stało. I w pewnym momencie, ooo! Wyślemy listy! […] Na ulicy Ruskiej 10 
mieszkania 12 mieszkał Eliasz Akerman… A troszeczkę dalej na Ruskiej 20 pod numerem 2 
Menasze Braw. Teraz podejdźmy na ulicę Jateczną, tutaj mieszkał pod numerem 21 mieszka-
nia 3 Reib i Raizla Wais8. […] Jest w tym jakaś magia, że wymawiasz te nazwiska i czujesz, że 
ocalasz pamięć tych ludzi, o których nie jesteś w stanie nic powiedzieć, nic kompletnie poza 
tym, że jesteś w stanie tylko i wyłącznie wypowiedzieć ich nazwiska, myśmy spróbowali też 
wysłać do nich listy”9.

Kolejne edycje „Listów...”, zachowując pierwotne nawiązanie do sztuki poczty i dramy edu-
kacyjnej, uwzględniały nowych uczestników i adresatów. Pisano więc listy do Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata, do dzieci z dawnej żydowskiej ochronki, wreszcie listy do 
Henia Żytomirskiego, chłopca, którego biografię udało się odtworzyć pracownikom „Bra-
my Grodzkiej” i opublikować ją w postaci małej książeczki przywracającej pamięć chłopca 
i jego historię jako jednej z ofiar obozu na Majdanku10. Zmiana adresatów listów łączyła się 
ze zmianą terminu akcji, w sposób szczególny spotykając ze sobą wielką historię Holokau-
stu z lokalną historią konkretnych osób: Sprawiedliwych, lubelskich Żydów, wreszcie Henia 
Żytomirskiego. Pierwsze listy wysyłane były w rocznicę likwidacji lubelskiego getta11, ale już 
listy do Henia wysyłane są w Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom 
przeciw ludzkości. Wraz ze zmianą adresatów i uczestników listów, a także terminu kolej-
nych edycji projektu, zmieniała się też jego lokalizacja, a co za tym idzie, jego komunika-
cyjny zasięg. O ile więc pierwsza edycja rozegrała się przede wszystkim pomiędzy autorami 
listów i pracownikami poczty, wkraczając w przestrzeń publiczną i o ile jej podsumowanie 
nastąpiło na antenie radiowej, o tyle już kolejna akcja dedykowana była nie tylko miesz-
kańcom dawnego getta, ale także Sprawiedliwym, była inicjatywą serii spotkań, rozmów 
i wspomnień nadawców listów z ich odbiorcami. Jeszcze inaczej rozegrana została następna 
edycja, której adresatami były dzieci z żydowskiej ochronki. Tym razem bowiem działania 
uczestników przekroczyły ramy poczty i zwykłego obiegu korespondencji, wyszły poza sale 
spotkań i objawiły się w przestrzeni miejskiej, gdy autorzy listów zgromadzili się wzdłuż 
czerwonej nici, przypinając doń swoje listy. Nić połączyła dwa punkty na lubelskim Starym 
Mieście, a mianowicie siedzibę Ośrodka „Brama Grodzka” ze wspomnianą ochronką. Fakt, 
że „Listy do Henia” stały się miejskim happeningiem, był więc naturalną konsekwencją wi-
dowiskowego zagospodarowywania przestrzeni publicznej i dzielenia się osobistymi do-
świadczeniami uczestników projektu ze wspólnotą lokalną.
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Żytomirskiego pojawiła 
się w działaniach 
Ośrodka wcześniej, gdy 
chłopiec został jednym 
z bohaterów interaktywnej 
wystawy zrealizowanej 
w więziennym baraku na 
Majdanku, zatytułowanej 
„Elementarz”. Wtedy też 
organizatorzy wystawy 
weszli w kontakt z rodziną 
Henia. W „Listach 
do Henia” chłopiec 
„powrócił” więc dzięki 
zgromadzonej na jego 
temat wiedzy sięgającej 
czasów przedwojennych 
i pierwszych lat okupacji, 
gdy wraz z rodziną 
zamieszkiwał najpierw na 
ulicy Kowalskiej, a potem 
w lubelskim getcie. 
Publikacja pamiątkowa 
dedykowana Heniowi 
opracowana została przez 
pracowników Ośrodka na 
podstawie dostępnych 
fotografii i przekazów na 
temat okupacyjnych losów 
chłopca i jego rodziny. Zob. 
T. Pietrasiewicz, Henio. 
Historia jednego życia, 
Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN”, Lublin 2005.

11Dziś dzień ten 
celebrowany jest przez 
trwające aż do zmroku 
odczytywanie przez 
ochotników długiej listy 
nazwisk lubelskich Żydów, 
dla których ostatnim 
potwierdzonym adresem 
jest adres w getcie. 
Szczegółowy opis akcji 
zamieszczam poniżej.
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Listy do Henia, odkąd pojawiła się ta idea, pisane są i wrzucane do specjalnej skrzynki pocz-
towej ustawianej corocznie przy wejściu do jednego z lubelskich banków na Krakowskim 
Przedmieściu. Budynek ów ma przy tym znaczenie szczególne, pod nim bowiem wykona-
no ostatnie zdjęcie chłopca (lato roku 1939), które zachowało się do dziś. W dzień pisania 
listów pod bankiem staje więc skrzynka pocztowa, naturalnej wielkości fotografia małego 
Henia Żytomirskiego, tablice z informacją o nim i wskazaniami na jego historię skojarzo-
ną z ogólniejszą historią getta i Zagłady, a także stolik z kopertami, kartkami papieru, pie-
częcią poczty Teatru NN, tak by każdy, kto zechce napisać list, mógł to uczynić na miejscu, 
a następnie go wysłać. Tak pomyślana akcja przez kilka godzin zajmuje uwagę uczestników 
i przechodniów. Do ich dyspozycji pozostają wolontariusze, którzy udzielają stosownych 
informacji, odczytują cyklicznie historię Henia przez megafon, a wybrani spośród nich, co 
roku kto inny, koncertują pod bankiem, upamiętniając ofiary Holokaustu. W godzinach po-
południowych, a więc po zakończeniu nauki w szkole, co jest tu istotne, jako że zakłada pew-
ną dobrowolność udziału w akcji młodzieży uczącej się, pod bank przychodzą uczniowie 
lubelskich szkół, by wrzucić do skrzynki listy, które napisali uprzednio. Akcja w roku 2007, 
w której uczestniczyłam osobiście, kończyła się przemarszem po Lublinie śladami Henia 
Żytomirskiego, złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Zagłady, spotkaniami z ludźmi, 
którzy bądź to pamiętają dawniejsze żydowskie czasy w Lublinie, bądź – jak to się zdarzyło 
tym razem – ze studentem mieszkającym w kamienicy, która onegdaj była domem rodziny 
Żytomirskich, i to student, który zorientowawszy się w historii miejsca, przygotował także 
swój list i odczytał go uczestnikom marszu. Popołudniowy przemarsz nie był tu jednak koń-
cem działania. Podobnie jak wszystkie poprzednie, także i to bowiem toczyło się dalej, gdy 
listy trafiały na pocztę, a następnie powracały do nadawców ze stosownymi adnotacjami, raz 
jeszcze przypominając historię chłopca, doświadczenie uczenia się w działaniu wraz z do-
świadczeniami i refleksjami, jakie towarzyszyły temu działaniu.

Heniu,
Myślę, że mój list cię zaskoczy
Ale piszę do ciebie. Czas biegnie
Odpowiedz mi, Heniu…

HENIU
Odezwij się wreszcie, Heniu. Boję się, bo na dworze czuć zapach wojny. Drzewa umierają tylko 
na chwilę. A co z nami? Tak bardzo chciałabym mieć nadzieję, by ujrzeć piękno wiosny.

Witaj Heniu,
Nazywam się Hubert. Mam 16 lat. Piszę do ciebie ten list, bo na lekcji WOS-u usłyszałem 
o twoim trudnym i niesprawiedliwym życiu. W tym liście napiszę ci o swojej jedynej dobrze 
kończącej się przygodzie […].

A oto drugi przykład długofalowego projektu. Realizowany jest przez Teatr Dziecięcy z Sejn, 
działający w ramach tamtejszej Fundacji Pogranicze. W 1998 r. Bożena Szroeder, jedna ze 
współzałożycielek Fundacji Pogranicze i opiekunka Teatru, zainaugurowała interdyscypli-
narny projekt artystyczny. Na początek przygotowała z młodzieżą z miejscowego liceum 
wystawę pamiątek – widokówek i fotografii – pt.: „Nasze Stare Dobre Sejny. 1918–1960”. Jak 
wspomina Szroeder, na skromną z początku wystawę przychodzili bliscy uczniów, a stwier-
dziwszy, że inni już coś udostępnili jej organizatorom, przeszukiwali także własne archiwa 
i kolekcja pamiątek niespodziewanie zaczęła się rozrastać. Z fotografiami i widokówkami 
docierały też do galerii strzępki wspomnień. W tym samym czasie sejneńska młodzież za-
angażowała się w konkurs literacki i plastyczny przebiegający pod tym samym hasłem co 
wystawa. Z uczestników konkursu wyłoniła się z kolei grupa inicjatywna, która pod kierun-
kiem Bożeny Szroeder i dzięki pierwszym wiadomościom, jakie młodzież zgromadziła na 
temat przeszłości miasteczka, przygotowała jego plan na płótnie z zaznaczonymi na nim 
miejscami związanymi z pamięcią tutejszych Żydów, starowierców, Niemców, Polaków,  
Litwinów. Na mapie obok budynków i uliczek młodzi ludzie powklejali także stare fotogra-
fie. Wraz z powstaniem mapy rozpoczęła się praca badawcza, tak aby naniesionym na mapie 
miejscom przywrócić pamięć. Uczestnicy projektu zaczęli więc badać przeszłość Sejn. „Cza-
sem – wspominała Bożena Szroeder w jednym z wywiadów – nie wiedzieli, o co pytać i czego 
szukać. Z trudem – dodawała – dzieci przedzierały się nie tylko przez prywatne wspomnie-
nia, ale też przez nieliczne historyczne teksty na temat miasteczka”12.

Ten pierwszy etap projektu, przebiegający pod hasłem „Opowieści Starych Ksiąg” był 
punktem wyjścia do kolejnego działania, a mianowicie stworzenia trójwymiarowej, glinia-
nej makiety miasteczka. Ta ostatnia była rezultatem pracy grupy młodych ceramików pod  
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12L. Ostałowska, Chodź 
bliżej, to o nas, „Gazeta 
Wyborcza” 2001/10/31. 

Artykuł w wersji 
elektronicznej dostępny 

na http://pogranicze.sejny.
pl/archiwum/projekty/

kron_wyb.html  
[dostęp: 25.11.2009].
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kierunkiem Wiesława Szumińskiego: „Dzieci wypaliły domy – wspominała tamtą pracę  
Bożena Szroeder. – Potem Jurek Czyżyński ociosał z dziećmi potężną bryłę piaskowca […]. 
Gotowe Sejny stanęły na ciężkim kamieniu: trzy place, szlaki wiodące do Grodna, Augusto-
wa, Wilna, Suwałk, kamienice, których już nie ma. Na uliczkach gliniani ludzie. Litwin idzie 
na jarmark, Polak prowadzi konia, Cyganka sprzedaje garnki. Żyd spieszy do synagogi, a sta-
roobrzędowiec do molenny. Mnóstwo kobiet i dzieci. Kot, pies. Czuwają nad nimi szmaciane 
Anioły”13. Motyw aniołów pojawił się z inspiracji Szumińskiego, gdy przyglądając się makie-
cie, rzucił zdanie: „Jezu, tylko aniołów tutaj brak”14.

Anioły – rezultat pracy dzieci techniką patchworku, powstały pod kierunkiem Urszuli  
Wasilewskiej i jako anioły chleba, wody, miłości, przyjaźni itd. weszły do spektaklu, inau-
gurując nowy mit sejneński, stworzony na potrzeby widowiska przez jego młodych wyko-
nawców. Praca nad glinianą makietą Sejn pozostawała w ścisłym związku ze zbieraniem 
„Opowieści Dziadków”, w których przetrwała żywa pamięć Sejn. Pomysł tych ostatnich po-
jawił się, gdy, jak wspomina Szroeder, okazało się, że „gliniane miasto milczy”. Wtedy wraz  
z Małgorzatą Czyżewską odwiedziły najstarszych mieszkańców: „Ogarniali sto lat historii, 
często chcieli opowiedzieć wszystko naraz. To był znak, że trzeba wrócić”15. 

Animatorki zabierały więc ze sobą młodzież, a ta słuchała i rejestrowała wspomnienia. Efektem 
tej pracy były książeczki, które młodzi ludzie opracowali, każdą na podstawie zebranych przez 
siebie materiałów16. Wkrótce powstała też narracja równoległa, gdy zbierający wspomnienia 
spisali własne doświadczenia wynikające ze spotkań z najstarszymi mieszkańcami Sejn17.

W książce, która powstała jako podsumowanie pierwszej edycji projektu, znajdujemy bar-
dzo osobiste zapisy jej autorów. Starowierki Ilony Jodzis, która napisała, że zanim zaczęła 
chodzić na zajęcia, niewiele wiedziała o swojej religii18. Rity Kalinowskiej, która zwierzała 
się, że lubi jeździć na litewskie wesela19, Magdy Meyzy, której w poznawaniu dziejów Sejn 
pomogła babcia20 czy Ewy Adukowskiej, która wspomniała o rodzicach grających w teatrze li-
tewskim21. Niemal wszyscy uczestnicy projektu napisali też o swoim stosunku do przeszłości, 
o znajomości historii lokalnej, o spotkaniach z najstarszymi mieszkańcami, o kulturze mniej-
szości, która najbardziej ich zainteresowała, o roli jaką odgrywali w projekcie i w spektaklu22.

„Gliniane miasto mogło gadać, ale nie umiało jeszcze śpiewać”23 – notowała Lidia Ostałow-
ska, autorka reportażu o „Kronikach”. Olgierd Skrypko przyniósł więc do Teatru pieśni li-
tewskie, Małgorzata Czyżewska żydowskie, pojawiły się też pieśni romskie, podlaskie24. 
W ten sposób polskie, litewskie, starowierskie dzieci przystąpiły do kolejnego etapu pracy 
i przygotowały przedstawienie pt. „Kroniki sejneńskie”, będące widowiskową reprezentacją 
pamięci Sejn i próbą podzielenia się jej doświadczeniem także z innymi.

„W miarę odkrywania naszego miasta – pisali uczestnicy projektu – dawni mieszkańcy 
i miejsca związane z przeszłością, uliczki i domy stawały nam się coraz bliższe. Zapragnęli-
śmy ocalić historie, które opowiedzieli nam starsi ludzie. Zapragnęliśmy ożywić ich opowie-
ści i na scenie teatru przywołać zapamiętane przez naszych dziadków obrazy. […] Byliśmy 
dziadami i żebrakami spod sejneńskiej bazyliki, śpiewaliśmy pieśni litewskie, biesiadując 
przy weselnym stole, opowiadaliśmy o sejneńskich starowiercach, o żydowskich domach, 
o cygańskich taborach. Jedna opowieść przywoływała drugą, każda pieśń szukała harmonii 
z inną”25.

„Kroniki sejneńskie” rozpoczynają się od wezwania „latarnika”, by udać się na spoczynek 
i wygasić „miejskie” światła. Gdy gasną jedne światła, zapalają się inne – teatralne. W ich 
delikatnym blasku pojawiają się pierwsi wykonawcy. Za każdym z nich stoi opowieść. Każda 
z nich odsyła do konkretnego miejsca na planie miasta. Miejsce: dom, ulica, świątynia, plac 
targowy, cmentarz, wiążą w jedno aktora i autora wspomnienia z bohaterami ich wspomnień. 
Relacja ta zawiązuje się w miejscu, w związku z konkretnym obiektem, który dziś żywi mogą 
dzielić z nieobecnymi – dawnymi mieszkańcami Sejn zachowanymi we wspomnieniach ich 
najstarszych mieszkańców i przywołanymi przez najmłodsze pokolenie. Półgodzinny spek-
takl, będący połączeniem śpiewogry – ludycznej formy przedstawiania ważnych wydarzeń 
w dziejach wspólnoty oraz lokalnej kroniki teatralnej, pracuje w dwóch porządkach przed-
stawiania. Z jednej strony jest to poetycki przekaz osiągnięty dzięki środkom inscenizacyj-
nym (stylizowane stroje wykonawców, scenografia i światło, stare pieśni śpiewane w róż-
nych językach), z drugiej jest to kronika „rodzinna” ufundowana na przywoływanych przez 
młodych aktorów wspomnieniach mieszkańców miasteczka. Ta pierwsza warstwa, poetyc-
ka, daje poczucie oddalenia w czasie pomieszane z wrażeniem, że uczestnicząc w spektaklu, 
bierzemy udział w tajemnym obrzędzie, że wywołujemy duchy, które za chwilę staną przed 
nami jak żywe. Ta druga, kronikarska, sprawia jednak, że duchy się nie pojawiają. Pojawia się 
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13Ibidem. 

14Ibidem. 

15Ibidem. 

16Ibidem. 

17Ibidem, także  
I. Trusewicz, Każdy ma swój 
świat, „Rzeczpospolita” 
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natomiast pamięć. Z jednej strony jest to pamięć lokalna, dla której motywem wiążącym jest 
wspólnie przeżyta i/lub zapamiętana przeszłość miasteczka. Z drugiej zaś jego przeszłość 
jako motyw przewodni „Kronik” zastępuje i wzbogaca pamięć rodzinną, której deficyt jest 
tu odczuwalny zwłaszcza w odniesieniu do średniego pokolenia sejnian: „To było dla nas 
święto –napisali młodzi aktorzy w «Kronikach» – dzielić się skarbem historii naszego miasta 
ze swoimi rodzicami, dziadkami, kolegami. Przekazaliśmy im wszystkim płomień i opowieść 
tą jedyną i najdroższą”26.

Projekt lubelski, podobnie jak sejneński, to nie tylko uczenie się w działaniu, ale także praca 
w procesie. Na dwie cechy takiej pracy warto zwrócić uwagę. Po pierwsze projekty te nie 
działają w próżni, poprzedzały je i towarzyszą im także inne poświęcone historii lokalnej 
działania, po drugie są one nie tylko międzypokoleniowe w rozumieniu współpracy przed-
stawicielek i przedstawicieli różnych pokoleń współtworzących społeczność lokalną, ale 
także są otwarte na kolejne roczniki dzieci, z których jedne „wychodzą” z projektu, zmie-
niając szkołę, a często także miejsce uczenia się/studiów, a następne wkraczają na scenę 
dosłownie i w przenośni, podejmując kolejne wyzwania, ucząc się kolejnych umiejętności, 
troszcząc się o to, aby i „Listy…” i „Kroniki…” trwały i działały jako stały element edukacji 
historycznej, wielokulturowej, teatralnej, muzycznej, plastycznej itd., aby były one żywym 
źródłem nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, za którymi stoi pamięć lokal-
na i jej praktykowanie. 

Przyjrzyjmy się opisanym projektom z punktu widzenia użytych w nich metod uczenia się 
w działaniu. Lubelski projekt „Listów do...” wyrasta z praktyki mail-artu27 (sztuki poczty): 
1) gdy instytucja poczty wykorzystywana jest jako pośrednik, a nawet jako jeden z aktorów 
współtworzących projekt (starania listonoszy by dostarczyć listy, ich dopiski na kopertach, 
stemple, okolicznościowy stempel Teatru NN); 2) gdy listy zaczynają funkcjonować jako 
autonomiczne dzieła ich autorów (wiele z nich to kolaże obrazu i pisma, oryginalne listy- 
-pocztówki, pejzaże miejskie itd.); 3) gdy powodują one rzeczywistą wymianę zachodzącą 
między respondentami (ten przypadek odnosi się zwłaszcza do listów kierowanych do Spra-
wiedliwych, a także do zdarzeń przygodnych, takich jak list napisany przez studenta, dzi-
siejszego mieszkańca domu Żytomirskich czy korespondencji rodziny Henia Żytomirskiego, 
która skontaktowała się z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”). Z kolei jako działanie 
edukacyjne, „Listy...” biorą swój początek w praktyce dramy28, dla której formy epistolarne 
są jedną z powszechniej stosowanych technik dydaktycznych (technik ekspresji). Sejneń-
ski projekt „Kronik…” to prawdziwa korelanta metod uczenia się w działaniu, poczynając od 
wystawy (technika dramowa), poprzez pierwsze „strzępki wspomnień” zasłyszane w trakcie 
gromadzenia materiałów wizualnych i dokumentów, z których następnie powstała wysta-
wa, przez analizę wizualną tych materiałów, kwerendę bibliograficzną, aby lepiej rozumieć 
„Stare Sejny”, i dalej historię mówioną, dzięki której makieta miasteczka „ożyła” (tworzenie 
makiety to także przecież działanie) aż po przygotowanie i prezentację śpiewogry, współ-
tworzonej, ale także współodbieranej (partycypowanej) przez tych, którzy do powstania 
scenicznej historii Sejn się przyczynili i wreszcie opracowanie i publikacja wspólnej książki 
tych, którzy zbierali relacje i tych, którzy się z młodzieżą tym relacjami podzielili. 

Te i inne metody uczenia się w działaniu, od sztuki poczty przez wybrane techniki dramowe 
aż po analizę wizualną, kwerendy biblioteczne, historie mówione, inscenizację i publikację, 
spełniają podstawowe funkcje postępowania badawczego – badania w działaniu. W opisa-
nych studiach przypadku zwracają uwagę takie ich cechy wspólne, jak: 1) ochotniczość – 
uczniowie, klasy czy szkoły biorące w nim udział robią to dobrowolnie; 2) (współ)działanie 
dorosłych animatorów/edukatorów i młodzieży na każdym etapie pracy; 3) współpraca – do-
brze widoczna w edycji „Listów do ochronki”, gdy wspólnym wysiłkiem powstał łańcuch 
listów stworzony przez młodzież w przestrzeni publicznej, tym bardziej widoczna w „Kro-
nikach…”; 4) empatyczność – poznawanie historii mieszkańców getta, Henia Żytomirskiego, 
Sprawiedliwych, mieszkańców Sejn i tych, którzy przetrwali w ich pamięci; 6) międzypoko-
leniowość – zwłaszcza historie mówione oraz potem ich publiczne udostępnienie wspierają 
proces nawiązywania relacji, zarówno w rodzinie, jak i w społeczności lokalnej; 5) wreszcie 
performatywność – projekty te są cykliczne, działają w referencji do innych projektów, są 
otwarte na nowe informacje, nowych uczestników, na zdarzenia, których nie sposób prze-
widzieć, ale także zignorować, jak publicznie odczytany list napisany przez studenta miesz-
kającego w domu Żytomirskich. 

Wróćmy do teorii. W cytowanym już artykule Greenwooda mowa jest o postępowaniu ba-
dawczym działających badaczy ze względu na: wybór problemu, powstanie grupy działającej 
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(interesariuszy), ich role i miejsca w działaniu, rolę badaczki czy badacza, skutki badania 
w działaniu. W innych tekstach, i omawiając konkretne metody, pojawiają się też kwestie 
prawne i etyczne dotyczące tego typu badania29. Wiele z tych opisów i wskazówek jest  
cennych także dla edukatorów, dla praktykowania uczenia się w działaniu. 

Zacznijmy od postawienia problemu. Zwracałam uwagę, a i w studiach przypadku było to 
dobrze widoczne, na osobiste zaangażowanie edukatorów w jakąś kwestię (wspomnienie 
żydowskiego chłopca z opowieści nauczycielki, nieznajomość historii miejsca, w którym się 
mieszka i/lub pracuje, brak monografii lub innych opracowań historycznych na temat „ma-
łych ojczyzn”, ale także zaniedbany cmentarz, intrygująca fotografia, tajemnicza pamiątka 
rodzinna itd.). To osobiste zaangażowanie edukatorki lub edukatora trzeba przełożyć na 
działanie grupowe, a to oznacza dzielenie się tym zaangażowaniem z innymi, odnalezienie/
przekonanie partnerów, dla których podniesiony przez edukatora problem też jest ważny. 
Powstanie grupy wiąże się z rozpoznaniem dostępnej wiedzy na temat postawionego pro-
blemu, z określeniem priorytetów, ustaleniem deficytów (w Lublinie było to m.in. ustalenie 
adresów lubelskich Żydów mieszkających tam przed wojną, w Sejnach zebranie rodzinnych 
pamiątek i dokumentów w ramach wystawy, oba działania pokazały, co wiadomo, gdzie 
można szukać informacji, a jakich informacji brakuje). Kolejny etap to dobór metod i narzę-
dzi działania wg kryteriów, jakimi są postawiony problem oraz predyspozycje i umiejętności 
grupy (jeśli tych brakuje umiejętności, jest to np. zorganizowanie warsztatów). Teraz przy-
chodzi czas na podział zadań – praca w mniejszych grupach lub indywidualna, kolejne spo-
tkania, by wymienić się rezultatami cząstkowymi pracy, a także wesprzeć. Tu możliwy jest 
już moment performatywny – dotarcie do nieznanych materiałów, nieoczekiwane przeszko-
dy w działaniu, które trzeba przezwyciężyć lub przeciwnie zyskanie zwolenników gotowych 
pomóc w osiągnięciu celu. Także w tym momencie ważne jest gromadzenie i opracowywa-
nie uzyskanych danych pochodzących od różnych osób i z różnych porządków, np. mate-
riały wizualne w zbiorach prywatnych i państwowych, dokumenty i wspomnienia. Analiza 
cząstkowych danych przez wszystkich uczestników działania ułatwia dalsze postępowa-
nie, pozwala też wprowadzić doń korekty. Z kolei np. upowszechnienie tych cząstkowych 
danych za pomocą internetu czy tradycyjnej wystawy obiecuje choć nie zapewnia reakcje 
kolejnych osób, także tych, które od dawna nie dzielą z grupą działaniową miejsca zamiesz-
kania. W tym czasie edukatorka lub edukator pełni funkcję ekspercką, ewaluuje przebieg 
pracy, dostarcza narzędzi badawczych, stawia kolejne pytania cząstkowe, reaguje na proble-
my, na jakie natknęła się grupa. Zauważmy, że na każdym z omówionych etapów ujawniają 
się oczekiwane, ale także niekiedy niespodziewane skutki działania (jak w „Kronikach…”, 
gdy skromna wystawa pokazana publicznie zachęciła innych, by także podzielili się swo-
imi zbiorami, czy w Lublinie, gdy na wieść o projekcie związanym z Heniem Żytomirskim 
do animatorów z „Bramy…” odezwała się rodzina chłopca i dostarczyła nowych nieznanych 
informacji na jego temat). Bywa jednak, i o tym trzeba pamiętać, że nie wszystkie zamie-
rzone cele uda się osiągnąć, że problem zostanie rozwiązany tylko częściowo lub wcale30. 
Jednak nawet wtedy nie jest to działanie bez skutku. Jak to ujął Henri Lefebvre: „Tym, co się 
liczy w narracji każdego starania, jest kombinacja klęski i tego, co zostało osiągnięte przed 
nią, a nie sama klęska. Wydarzenie się rozwinęło; zabrało czas; nie spieszyło się. Czas zaję-
ty przez postępowanie wydarzenia – klęski – na krętej ścieżce prowadzącej przez mroczną  
gęstość życia codziennego jest tym, co się liczy”31. 

Liczą się relacje, które połączyły grupę działaniową, relacje jakie grupa nawiązała z otocze-
niem, umiejętności jakie zdobyła w trakcie pracy, wiedza wyniesiona z uczenia się w działa-
niu, także zresztą o tym, dlaczego nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów. 

Na koniec chciałbym poświecić nieco uwagi wybranym metodom sprzyjającym uczeniu się 
w działaniu. Pisałam już o wykorzystaniu sztuki poczty i wybranych technik dramy, o in-
scenizacji (konkretnie o śpiewogrze) i o happeningu, o kwerendach archiwalnych i historio-
graficznych, a także o wykorzystaniu internetu dla tworzenia baz danych, narzędzia komu-
nikacji i interakcji. W tle uczenia się w działaniu są też metody uczenia się we współpracy 
i złożona strategia projektu edukacyjnego. Tu chciałabym choćby wspomnieć o metodzie 
wywiadu i oral history jako szczególnej jej odmiany, wizualnej (fotografia w działaniu), o me-
todzie „Pamiętam, że…” oraz o czytaniu performatywnym. 

Ruch historii mówionej (oral history, wywiad narracyjny, biograficzny), jak zauważa Piotr 
Filipkowski, ma znamiona historii ratowniczej i służy upodmiotowieniu narratorki/narra-
tora – świadka historii, podobnie jak dotarci do tej historii, do której inaczej niż poprzez 
rozmowę nie mamy dostępu32. Jakkolwiek wywiad narracyjny służy zbieraniu danych w for-
mie rozmowy, to punktem wyjścia do jego przeprowadzenia jest rozpoznanie tematu, do 
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którego się odnosi. Opowiadając o tym, jak sejneńska młodzież zaczęła zbierać relacje na 
temat historii miejscowości, Bożena Schroeder mówiła, że na początku dzieci nie bardzo 
wiedziały, o co pytać rozmówców. Trzeba było je zatem wesprzeć33. Znajomość kontekstu, 
o którym dzięki narratorce/narratorowi uzyskujemy określone informacje, jest niezbędna 
i na etapie opracowania scenariusza (dyspozycji, pytań, kwestionariuszy pytań), i w trakcie 
samej rozmowy, im bowiem lepiej orientujemy się w kontekście, tym łatwiej najprawdopo-
dobniej będzie nam zrozumieć rozmówcę, ale także być przezeń rozumianym. Decydując 
się na wywiad narracyjny jako metodę zbierania danych na temat przeszłości społeczności 
lokalnej i wziąwszy pod uwagę młodzież, jako te/tych, którzy mają się tą metodą posłużyć, 
mamy do wyboru dwie bardzo różne tradycje pracy nią. Z jednej strony jest to dość orto-
doksyjna tradycja „przejrzystego” badacza, z drugiej wywiad performatywny. W pierwszym 
przypadku badaczka czy badacz jest niemal „nieobecny” podczas badania, to znaczy zabiera 
głos bardzo oszczędnie, pozwalając, by, czy to opowiadając na pytania, czy snując opowieść, 
to narratorka/narrator decydowali, o czym i jak mówią. Aktywny udział takiego badającego 
w wywiadzie szacuje się, jako metodologicznie poprawny na 5-11%34. Powodzenie prowa-
dzenia w ten sposób wywiadu zależy w ogromnej mierze od tego, z kim jest on prowadzony, 
czy z kimś kto z łatwością buduje opowieść, czy z osobą, która nie ma w tym względzie wpra-
wy. Czy z kimś, kto udziela obszernej odpowiedzi na postawione pytanie, czy przeciwnie jest 
oszczędny i lakoniczny. Także temat rozmowy rzutuje na przebieg takiego wywiadu, a także 
to, gdzie i kiedy go przeprowadzamy. Postulowana metodologicznie powściągliwość badają-
cego podczas wywiadu ma swoje zalety, np. mniejsze prawdopodobieństwo, że badaczka czy 
badacz będzie znacząco wpływał na rozmówcę, sugerował mu odpowiedzi lub kontrolował 
ich rzeczowość.

Na przeciwległym biegunie mieści tradycja dialogic performance35, gdzie „badanie doświad-
czenia ludzkiego” dokonuje się, jak zauważa znawczyni tematu i praktyczka, Marta Kurkowska-
-Budzan, „w próbie przekazu (czyli procesie nadawania sensów przeżyciom – budowania 
tożsamości) poprzez opowieść (czyli w formie językowej) współtworzonej w dialogu” z ba-
daczem36. Optując za performatywną formą wywiadu, gdzie narratorka czy narrator może 
pojawić się w roli informatora, ale też świadka lub w obu tych rolach naraz, a sama rozmowa, 
jej forma i przebieg, kształtowane są przez obie strony także w tracie jej trwania, chciałabym 
określić warunki takiego dialogic performance. Po pierwsze, znając kontekst prowadzenia 
wywiadu, to znaczy przeszłość do której się on odnosi, warto raczej przygotować dyspozy-
cje do wywiadu niż pytania. Niewprawnemu rozmówcy pomogą one porządkować wypo-
wiedź, ale nie będą przeszkadzać także tej osobie, która potrafi/chce opowiadać. Wywiad 
powinien poprzedzić kontakt, spotkanie z rozmówcą nie tylko po to, by wyraził on zgodę 
na rozmowę, ale także by choć trochę się poznać, aby nie rozpoczynać badania od pokony-
wania bariery obcości, co przynajmniej przez jakiś czas wpływa na jakość prowadzonej roz-
mowy (oczywiście, gdy mamy kwestionariusz pytań i chodzi nam wyłącznie o informację, 
relacyjna jakość prowadzonej rozmowy nie ma aż tak wielkiego znaczenia, ale też relacje 
zawiązane przez badacza i jego rozmówcę są bardziej sformalizowane). To wstępne spotka-
nie to dobra okazja do poinformowania narratorki czy narratora o czym będzie rozmowa, jak 
zostanie ona wykorzystana, czy będzie anonimowa czy imienna, jak będzie rejestrowana. 
To są elementy budowania wzajemnego szacunku i zaufania, bez których znacznie trudniej 
dotrzeć do rozmówcy. Równie ważne jak owo spotkanie czy rozmowa wstępna jest miejsce, 
gdzie ma się odbyć wywiad, zwłaszcza to, czy jest to miejsce narratorki/narratora, czy miej-
sce wybrane i wskazane przez badacza/badaczkę. Rozmówcy niekiedy nie mogą rozmawiać 
poza własnym domem czy mieszkaniem, dotyczy to np. osób z niepełnosprawnością, ale 
też rozmowa u narratorki czy narratora jest dla nich bezpieczniejsza niż spotkanie w nie 
ich miejscu. Z kolei jeśli wywiad prowadzimy u rozmówcy, to on jest gospodarzem miejsca 
i to on określa warunki na jakich rozmowa się odbywa. Często jest to zaproszenie do sto-
łu, kawa czy herbata, czasem ciasto, także to przyniesione przez badacza. To sprzyja dobrej 
atmosferze, która zwłaszcza na początku bywa trudna, już choćby dlatego, że rozmowę ja-
koś rejestrujemy (dziś wobec powszechnego dostępu do dyktafonu jest to najczęstsza forma 
rejestracji, z kolei w tradycji oral history preferowana jest, choć nienarzucana, rejestracja 
audiowizualna). W tejże tradycji badaczka czy badacz nie tyle wypytuje, co stymuluje roz-
mówcę do opowiadania o przeżyciach związanych z uczestnictwem w jakimś wydarzeniu 
lub ciągu wydarzeń. Ta stymulacja ma dwojaki charakter, po pierwsze i rzeczywiście doty-
czy zadawania pytań na określony temat, ale po drugie jest reakcją (performatywną) na to, 
co rozmówca mówi (zachęcanie do rozwinięcia wątku, dopytanie o szczegóły, zachęcenie 
do kontynuacji opowiadania itd.). W przypadku młodych badaczy (uczenie się w działaniu) 
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pracę metodą wywiadu warto poprzedzić warsztatami. W praktyce edukatorzy często też 
towarzyszom uczniom/uczennicom pracującym tą metodą, zwłaszcza gdy rozmowa odby-
wa się poza szkołą. Umiejętność prowadzenia wywiadu powinna być wsparta świadomością 
etycznej odpowiedzialności młodych badaczy za to, co stanie się z zarejestrowaną rozmową. 
W przypadku historii lokalnej narratorzy nie tylko opowiadają „tutejsze” historie, ale także 
np. mają fotografie rodzinne, dokumenty itp., o które warto ich zapytać i za ich zgodą np. 
udokumentować w postaci fotografii czy skanu. Preferencja wywiadu typu dialogic perfor-
mance w przypadku uczenia się w działaniu i lokalnej przeszłości ma kluczowe znaczenie, 
w ten bowiem sposób łatwiej i skutecznej zrealizować cele tego typu uczenia się, w tym na-
wiązywanie relacji, (współ)pracę i (współ)działanie nie tylko młodych, ale także ich rozmów-
czyń i rozmówców. Przypomnijmy tylko, że pierwszymi widzami „Kronik…” w Sejnach były 
osoby, które opowiedziały młodzieży historię Sejn przez pryzmat ich doświadczeń mieszka-
nia w miasteczku. 

Ogromna popularność badań wizualnych inspiruje także edukatorów do pracy z fotografią. 
Tu na uwagę zasługują dwie techniki, a mianowicie per formatywne wykorzystanie fotogra-
fii archiwalnej – „fotografie uzyskują swe znaczenia w konkretnym kontekście ich prezen-
tacji”37 oraz aktywne fotografowanie38. W pierwszym przypadku fotografia jest materiałem 
zastanym, tak jak portret żydowskiego chłopca Henia Żytomirskiego wykonany pod ścia-
ną lubelskiego banku latem 1939 r. Ta fotografia, jeden z nielicznych śladów potwierdza-
jących istnienie tego chłopca, raz do roku, w dniu pisania listów do niego, ustawiona jest 
dokładnie w tym samym miejscu, gdzie została przed laty wykonana. Jest ona inspiracją do 
napisania listu, estetycznie, ale też egzystencjalnie wydziela zwyczajne na co dzień miej-
sce na psycho- geograficznej mapie Lublina. Skłania ludzi do działania, choć jego skutki 
mogą być różne. W czasie, gdy sama obserwowałam/brałam udział w jednej z edycji tego 
projektu, znalazł się przechodzień, który wyraził ubolewanie, że nie polskie, a żydowskie 
dziecko jest upamiętniane. Performatywny charakter takich działań ma więc i takie skut-
ki. Warto jednak zauważyć, że nawet ich przeciwników czy sceptyków nie pozostawia obo-
jętnymi. W przypadku aktywnego fotografowania chodzi o taką pracę, niekoniecznie tylko 
dokumentacyjną, by to, co jest utrwalane, współtworzyło za sprawą badacza czy grupy ba-
dawczej nową jakość i w sensie poznawczym, i jako prezentacja jakiegoś obiektu. Może to 
być np. fotografowanie zmieniającej się odnawianej nekropolii albo przeciwnie – rozłożona 
w czasie dokumentacja zdjęciowa popadania w ruinę jakiejś budowli. Mogą to być reportaże 
czy kroniki, studia detalu czy rejestracje ludzkich emocji i zachowań39. Zwłaszcza tutaj jed-
nak pamiętać należy o regulacjach prawnych i prawa do wizerunku, podobnie jak o stronie 
etycznej takich praktyk, zwłaszcza gdy w grę wchodzi cudza własność, czyjeś dobre imię 
i bezpieczeństwo. 

Kolejna metoda nosi tytuł „Pamiętam, że…”. W praktyce została zrealizowana we Wrocła-
wiu w roku 2015. Jak napisali jej inicjatorzy: „Celem publikacji Wrocław. Pamiętam, że… było 
stworzenie zapisu zbiorowej pamięci mieszkańców Wrocławia”40. Aby zrealizować ten cel, 
autorzy projektu sięgnęli po literacką metodę zapisu wspomnień autorstwa Joe Brainarda 
oraz Georges’a Pereca. Korzystając z aplikacji internetowej, autorzy zebrali od wrocławian 
po trzy wspomnienia ich miasta i zamieścili je w zbiorowej publikacji41. Metoda ta jest jedną 
z prostszych, a zarazem ciekawszych praktyk tworzenia kolektywnej historii codzienności 
miejsca lub czasu, bowiem w ten sam sposób można pytać np. o datę: 1989. Pamiętam, że… 

Ważne dla tej metody jest wypracowanie nie tylko formy zbierania wspomnień, ale także 
ich prezentacji w internecie oraz w postaci książki, w tym ilustrowanej, o ile np. da się wspo-
mnienia miejsc, ludzi i wydarzeń skojarzyć z zastaną dokumentacją fotograficzną. Tworzy 
się wtedy intersubiektywną, ale także reprezentatywną księgę miasta lub czasu, za pomocą 
której wracają na scenę publiczną dawno zapomniane codzienne doznania, doświadczenia, 
ludzie i miejsca. Tu ogromnym walorem jest wywołana kolektywność, zaproszenie społecz-
ności lokalnej do wspólnego działania i danie temu działaniu wyrazu. 

Ostatnia z metod czerpie z teatru i jest chętnie wykorzystywana w teatrze dokumentu. Jest 
to czytanie performatywne. Po pewnymi względami przypomina ono „Pamiętam, że…”, tyle 
że tutaj chodzi tyleż o gromadzenie danych, zbieranie relacji, gromadzenie dokumentów, co 
także o ich wspólną prezentację, o znalezienie drogi, by w atrakcyjny sposób podzielić się 
z innymi wynikami badań. Przykładem takiego czytania jest, znów cykliczna, akcja Ośrod-
ka „Brama Grodzka” Teatr NN pt. „Spacer Czechowiczem” organizowana w wybrany letni 
wieczór zbiorowa wędrówka po mieście z Czechowiczowskim tekstem „Poematu o mieście 
Lublinie” i również zbiorowym odczytywaniem tegoż tekstu, w miejsca do których się aku-
rat odnosi42. 
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Zwłaszcza dwie ostatnie metody, sprzyjając uczeniu się w działaniu, inspirują do podobnych 
prostych formalnie, ale ciekawych poznawczo, ich zastosowań podczas szkolnych lekcji hi-
storii, gdzie nieustannie cierpimy na brak czasu. 

Wśród wielu cech uczenia się w działaniu na jedną chciałabym zwrócić na koniec szczególną 
uwagę. Chodzi o wspólne działanie, o wchodzenie w relacje społeczne, o konstytucję małych 
lokalnych wspólnot poprzez odniesienia do „tutejszej” przeszłości, aby przedstawić ją sobie 
i innym. O partycypacyjną stronę tego działania, ale także o odpowiedzialność, jaka się z nim 
łączy. Odpowiedzialność edukatorki/edukatora i uczestników, którzy działając, uczą się, jak 
się robi historię i pamięć lokalną, ale zarazem i w sposób nieunikniony dotykają także tych 
jej obszarów, które wymagają empatii i zrozumienia, cierpliwości i kompetencji, rozwijanych 
po to, by lepiej rozumiejąc świat, jego złożoność i różnorodność, by otworzyć się na własną 
przyszłość w tym świecie jako „ja”, ale także jako „my”. Lokalni „My” w działaniu. 
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Od wielu lat nauczyciele pracują w szkołach nad kształceniem takich kompetencji, które 
mają pomóc młodym ludziom wystartować w dorosłe życie. Naukowcy mówią wyraźnie, że 
w dobie szybko zmieniającego się świata przyrost informacji, a co za tym idzie – wiedzy, jest 
tak ogromny, że należy skupiać się na umiejętnościach, które pomogą dzieciom odnaleźć się 
w nowoczesnej teraźniejszości. Paradoks edukacji polega na tym, że nauczyciele nie wiedzą, 
do jakiej rzeczywistości przygotowują swoich uczniów, którzy wkroczą na rynek pracy za  
15-20 lat. Komisja Europejska określiła zbiór wiadomości, umiejętności i postaw niezbęd-
nych z punktu widzenia celowego i aktywnego uczestnictwa jednostki w społeczeństwie 
i nazwała je kompetencjami kluczowymi. Są to: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym;  
2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kom-
petencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się;  
6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 8) świado-
mość i ekspresja kulturalna1. Polski system edukacyjny także wyróżnia umiejętności ponad-
przedmiotowe, ważne z punktu widzenia każdego ucznia. Wśród nich znajdują się m.in.: 
planowanie i organizowanie własnej nauki, skuteczne porozumiewanie się, efektywne 
współdziałanie w zespole, korzystanie z nowych technologii, rozwiązywanie problemów, 
poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji. Przed nauczycielami stoją 
zatem ważne zadania polegające na takiej organizacji procesu nauczania i uczenia się, aby 
następowało skuteczne kształcenie owych przydatnych umiejętności. Kluczowe są więc me-
tody pracy, które na poszczególnych etapach edukacji pomogą nauczycielom sprawnie i cie-
kawie planować poszczególne sekwencje lekcji. 

Warto odwołać się w tym momencie do dwóch przykładów, które w nieco żartobliwy spo-
sób pokazują, jak wywołać w uczniach zainteresowanie. Przede wszystkim należy używać 
lubianych i znanych uczniom motywów, postaci, czynności. Innymi słowy przestawiamy 
się na kod odbiorcy. Ich kod. W oświeceniu, epoce racjonalizmu i kultu wiedzy wyznawano 
zasadę mówiącą o uczeniu przez zabawę, czego dowodem była m.in. twórczość Ignacego  
Krasickiego. Stwórzmy zatem takie warunki, aby było zabawowo, naukowo, ciekawie, gru-
powo. Jednocześnie ta błyskotliwa formalna politura musi skrywać poważne treści z podsta-
wy programowej. Wszystko po to, aby uczniowie byli przekonani, że przyjemnie spędzają ze 
sobą czas i nie jest to poważna nauka, lecz miła zabawa w towarzyskich okolicznościach. Wa-
runkiem sine qua non jest atrakcyjny temat. Jeśli się uda, to zaobserwujemy, jak w naturalny 
sposób jedni drugim tłumaczą, co trzeba zrobić, jak wzajemnie sobie pomagają, wyszukują 
informacje, zgłaszają pomysły, decydują co wykorzystać. To idealna sytuacja do przyswajania 
wiedzy. Można nazywać taką sytuację strategią Tolka Banana – od imienia i nazwiska tytuło-
wego bohatera powieści Adama Bahdaja. Podobnie jak Tolek, dopasowujemy przekaz do po-
trzeb i możliwości odbiorcy. On – harcerz – musiał pracować z bandą wyrostków, aby ustrzec 
ich przed kompletnym wykolejeniem. Taki agent pod przykryciem. A my – nauczyciele – też 
się tego uczymy, ciągle się doskonaląc i podnosząc przy okazji atrakcyjność nauczania. Drugi 
przykład, który też nieźle się sprawdza w sytuacjach szkolnych, to strategia Tomka Sawyera. 
Nazwa pochodzi od scenki opisanej przez Marka Twaina w powieści pt. „Przygody Tomka 
Sawyera”. Tytułowy bohater, niezły rozrabiaka, został ukarany przez ciotkę zakazem pójścia 
z kolegami nad rzekę. Karą było też malowanie parkanu. To, co Tomek zrobił w tej sytuacji, 
można nazwać mistrzostwem marketingu. Wykorzystał znakomicie zasadę niedostępności. 
Dokonał rzeczy nieprawdopodobnej, bo sprawił, że idący nad rzekę koledzy również zapra-
gnęli malować parkan. Jego parkan. Efekt: plan się powiódł, fatalna kara została przekuta na 
sukces towarzyski, Tomek otrzymał sporo różnych prezentów za udostępnienie pędzla do 
malowania, przyjemnie spędził czas i zadanie wykonał rękami kolegów. Można? Oczywi-
ście! Idealna sytuacja dydaktyczna to taka, w której uczniowie sami proszą o zadania! I chcą 
ich więcej! Wydaje się to absurdem? Niekoniecznie. Zróbmy lapbook!

CZYM JEST, A CZYM NIE JEST LAPBOOK?
To teczka, ale zupełnie nadzwyczajna. Niektórzy mówią, że to książka albo niezwykły skoro-
szyt. Nazwa sugeruje książkę trzymaną na kolanach. Zanim jednak ją tam położymy, trzeba 
ją własnoręcznie wykonać indywidualnie lub w parach, grupach, zespołach. „Lapbook jest 
czymś w rodzaju teczki tematycznej” – opowiada Anna Kopeć – „w której możemy umieścić 
wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki 
z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiada-
nia, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, 
książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju 
teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kola-

1Zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy 

w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie, 
grudzień 2006.
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Zdjęcie 1. 
Przykładowe lapbooki, 
fot. I. Wysocka

nach, stąd właśnie jej nazwa”2. A tak widzi to narzędzie nauczycielka z Gdańska Magdalena 
Buda, prowadząca dydaktyczny blog z kreatywnymi pomysłami na lekcje: „Lapbook to nic 
innego jak obrazkowa mapa myśli, na której umieszczasz materiały na dany temat. Lapbook 
swoim wyglądem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i mobilnych elementów. Wła-
śnie te interaktywne elementy są atrakcyjne. Sprawiają, że nauka staje się ciekawsza, pełna 
niespodzianek, zagadek”3. Entuzjaści, słysząc takie słowa, powiedzą zapewne: To pomysł 
dla wszystkich, zajmijmy się tym! Ostrożni optymiści pewnie zauważą, że takie narzędzie  
będzie skuteczniejsze dla młodszych dzieci. Zatem raczej szkoła podstawowa, choć być może 
nastolatki też mogłyby mieć z takiej pracy pożytek i czerpać wiedzę. Pesymiści oczywiście 
zauważą, że nakład sił i środków może nie przynieść oczekiwanego zysku. No i te wycinanki, 
rysowanki…. Mało poważne! Z każdym wymienionym powyżej stanowiskiem roztropny me-
todyk może się zgodzić i nie zgodzić jednocześnie, bo wszystko zależy od celu, konkretnej 
sytuacji i grupy odbiorców. Dowodu na to dostarcza prof. Stanisław Czachorowski, biolog, 
nauczyciel akademicki, pracujący ze studentami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. 
Rozważa wykorzystanie tej techniki na zajęciach seminaryjnych, a na swoim blogu pisze tak: 
„[lapbook] To taki analogowy laptop czy smartfon. Książka na kolana. Notatka do powtó-
rzeń. Nowa generacja ręcznie robionych «ściąg». Propozycja dla nauczycieli i uczniów. Nowa 
generacja notatek, wymagających manualnego i artystycznego zaangażowania. Nie tylko 
pismo, ale i nożyczki, klej, składanie papieru (origami w najprostszej postaci). Kiedy ręce 
i wyobraźnia pracują mózg ma czas na refleksję”4. Lapbook trzeba traktować rzetelnie – jako 
technikę pracy i ciekawe narzędzie kreatywnego podejścia do niektórych tematów. Z pew-
nością świetnie nadaje się do rozpoczynania tematu – zrobienia szerokiego rozpoznania i do 
powtórek. Z całą pewnością nie można przy pomocy lapbookingu realizować wszystkich 
tematów. I na pewno lapbook nie jest lekarstwem na wszystkie trudne i mało komfortowe 
tematy współczesnej edukacji.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCIMY?
„Dzięki lapbookom rozwijamy różne umiejętność jak pisanie, czytanie, logiczne myślenie, 
kreatywność, uczy również, jak organizować sobie pracę i jak wykorzystać wiedzę już zdo-
bytą, lub jak skutecznie po  nią sięgać. Mogą nam służyć do powtórki materiału, jak rów-
nież do jego pogłębienia. Nadają się na każdy przedmiot”5 – to ponownie opinia Magdale-
ny Budy, germanistki, która z ogromnym zapałem wykonuje lapbooki ze swoimi uczniami. 
Z kolei inna nauczycielka, Joanna Okuniewska, widzi potencjał w ponadprzedmiotowości 
lub znajdowaniu wspólnych ścieżek między różnymi edukacjami. Na blogu Superbelfrzy RP  
tak pisze: „Chcę, by lapbook łączył różne rodzaje edukacji, nie tylko środowiskową. Dlatego 
poświęciliśmy sporo miejsca edukacji matematycznej, która pojawia się w ciekawych zagad-
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kach, samodzielnie wymyślonych i zapisanych działaniach matematycznych, domino licz-
bowym. Pojawiają się nazwy dni tygodnia w języku angielskim oraz książeczka o głodnej 
gąsienicy na podstawie opowiadania Erica Carl'a The very hungry Caterpillar”6. Podsumo-
wując, dzięki specyfice mobilnych elementów i własnoręcznie wpisywanym tekstom lapbo-
ok pomaga w gromadzeniu, porządkowaniu i zapamiętywaniu różnych informacji. Neuro-
biolodzy mogliby jeszcze pochwalić lapbookowiczów, że pracując tą techniką, wspomagają 
procedurę zapamiętywania bardzo ważną interakcją: mózg – oko – ręka. Badania naukow-
ców potwierdzają, że notatki wykonane odręcznie są lepiej zapamiętane niż te wystukane na 
klawiaturze. Pamięci sprzyja też opowiadanie o tym, co robimy, pisanie i rysowanie tego co 
ważne i godne zapamiętania7. Dan Roam, kształcący menedżerów w niekonwencjonalnym 
podejściu do problemu, poleca wykorzystywanie do twórczej pracy myślenia wizualnego 
i wyróżnia w tym procesie cztery podstawowe etapy. Najpierw trzeba patrzeć, potem zoba-
czyć, następnie wyobrazić sobie i na końcu pokazać8.

Praca z lapbookami pozwala również przejść wszystkie wyżej wymienione etapy, aby w kon-
sekwencji wygenerować nową jakość, nowy pomysł, nowy sposób na zaprezentowanie swo-
jej wizji znanego już tematu. Przecież każdy lapbook będzie inny, bo jego autor/autorzy in-
dywidualnie i niepowtarzalnie patrzy na zadany problem.

JAK PRZYGOTOWAĆ LAPBOOK?
Pierwszy etap to wybór tematu i zbieranie materiałów. Sam szkielet lapbookowy to tekturo-
wa teczka – odpowiednio złożona, aby obie zagięte części tworzyły coś w rodzaju drzwiczek. 
W środku otwiera się przestrzeń dla bardzo kreatywnych pomysłów. Projektujemy działy, 
elementy warte szczególnego wyeksponowania, pracujemy nad plastyczną formą informacji.

Jednak istotą pracy nauczyciela z uczniami jest pokazanie, jak istotne jest przemyślenie kon-
cepcji przed ostatecznym zwizualizowaniem tematu. Lapbook ma pokazać sposób myślenia 
autora (autorów). Coś jest ważne, ale coś innego ważniejsze. Poszukiwanie, gromadzenie, 
wybieranie gotowych materiałów i tworzenie własnych – to zadanie twórców. „Jak moje 
dzieci zabierały się po raz pierwszy do lapbooków, to przygotowałam im całą listę tematów, 
które mogłyby wykorzystać, od gramatyki po pogodę, ale wszystko oparłam na tym co robili-
śmy na lekcjach. Pokazałam im, gdzie mogą znaleźć potrzebne im materiały, jak szukać. Niby 
oczywiste, ale niektórym to bardzo pomogło. Chciałam, żeby pierwszy temat był im bliski, 
bardziej osobisty, żeby język obcy stał się mniej obcy”9.

W trakcie prac nad lapbookiem można wykorzystać własne schematy, rysunki, odręcznie 
zapisane teksty. A początek? Ponownie głos praktyka: „Przyniosłam do klasy pełno kolo-
rowych kartek bloku technicznego A3 i A4, ksero z kolorowymi szablonami. Jednak muszę 
przyznać, że moje dzieci tylko na początku po nie sięgały. Im bardziej angażowały się, tym 
miały więcej własnych pomysłów, a szablony wracały do mnie”10. Kluczem do sukcesu jest 
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pomysł. Potem przeglądamy zebrany materiał, a na końcu działamy kreatywnie. I ten etap 
jest najbardziej zaskakujący, bo jak już odpowiednio złożymy kartonowe okładki lub roze-
gniemy zwykłą teczkę, aby powstało coś na kształt teatrzyku z kurtyną, to jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki zaczynają się dziać zupełnie niezwykłe rzeczy. Nagle okazuje 
się, że do harmonijkowej składanki – opowieści pasuje zupełnie inny tekst, a w kieszonce 
trzeba umieścić kolorowe kartki z hasłami, które dopiero się tworzą w naszej głowie! Do 
otwieranych kwiatków – tajemniczo rozwijających się przed widzem – czytelnikiem teksty 
muszą być krótsze. Natomiast przygotowane obrazki świetnie nadają się na boczne okładki. 
Pracujemy z mozołem i jednocześnie z pasją. Czas płynie nie wiadomo jak, a my ucząc się, 
budujemy swoją niezwykłą i jedyną w swoim rodzaju teczkę.

Iwona Wysocka

PRACOWAĆ RAZEM CZY W GRUPIE? JEDNORAZOWO  
CZY SYSTEMATYCZNIE?
Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Można różnie. Wszystko zależy od celu 
pracy. Jeśli mamy potrzebę zarządzenia dużej powtórki i chcemy, aby uczniowie zrobili ją 
tym razem zupełnie inaczej, to lepiej spersonalizujmy każdy lapbook. Pozwólmy każdemu 
uczniowi wybrać i pokazać to, co dla niego osobiście jest najistotniejsze w omawianym za-
gadnieniu. Forma plastyczna też będzie wtedy dopasowana do upodobań autora(-ki) i pre-
ferencji uczenia się i zapamiętywania. Powtórkowy lapbook może służyć tu i teraz, czyli 
wtedy, gdy przywołujemy różne informacje w trakcie powtarzania i utrwalania, ale można 
do niego w dowolnym czasie wracać. Lapbook może też powstawać etapami. Różne infor-
macje dodawane są przez dłuższy czas i wzbogacają wiedzę autora. W takiej wersji może być 
też wykonywany lapbook powtórkowy. Inna forma pracy to zespół lapbookowy. Uczniowie 
najpierw uzgadniają w parach lub większych grupach, jaki materiał będzie uwzględniony 
w lapbooku, potem dzielą się pracą i wspólnie wykonują zadania, podczas których nieustan-
nie się wspierają, korygują usterki, uzgadniają kierunki dalszego działania. Przykład takiej 
pracy zbiorowej opisała nauczycielka Joanna Apanasewicz: „W mojej klasie powstaje lap- 
book matematyczny dotyczący mnożenia. Każdego dnia uczniowie wykonują jakieś zadanie, 
a następnie umieszczają je w kieszonkach, zakładkach, kopertach w lapbooku. Zrobiliśmy 
już domina, memory, fiszki, karty zadaniowe, karty z zadaniami tekstowymi, karty do bingo. 
Lapbook codziennie wędruje ze szkoły do domu po to, aby uczniowie mogli zagrać w gry 
z bratem lub siostrą, a tym samym utrwalić umiejętność mnożenia”11.

Wszyscy praktycy metody lapbookowej zgodnie podkreślają, że niezbędnym elementem jest 
prezentacja wykonanych prac. Autor musi mieć czas na pokazanie wszystkich swoich pomy-
słów. Z kolei pozostali uczniowie, w trakcie prezentacji koleżanek i kolegów, mogą obserwo-
wać ile nowych pomysłów i rozwiązań można zastosować do zadanego tematu. Jest wielce 
prawdopodobne, że kolejna edycja będzie ciekawsza i obfitująca w niecodzienne rozwiąza-
nia twórcze, mobilne, plastyczne.

WIELOKULTUROWE LAPBOOKI
Uczestnicy projektu „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” chętnie sięgali po lapbooki, 
jako metodę gromadzenia informacji, uczenia się wzajemnego, porządkowania wiedzy i jej 
uzupełniania. 

11J. Apanasewicz, 
komentarz na blogu 
Superbelfrzy, http://
www.superbelfrzy.edu.pl/
pomyslodajnia  
[dostęp: 8.12.2016].

Zdjęcie 2. 
Wnętrze lapbooka, 
fot. I. Wysocka
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Powstawały ciekawe prace, wykorzystane do podsumowania całego projektu szkolnego lub 
jego etapu. 

Teczka? Nie, lapbook! Edukacja jako wyzwalanie potencjału

Lapbooki wykonywane były indywidualnie lub w zespołach. 

Zdjęcie 3. 
Lapbooki o Oskarze Tietzu  
Źródło: archiwum Zespołu 

Szkół w Łowyniu im. Jana 
Pawła II

Zdjęcie 4. 
Wystawa lapbooków  

Źródło: archiwum 
Gimnazjum w Pleszewie  

nr 1 im. 70 Pułku Piechoty

Zdjęcie 5. 
Przygotowanie lapbooków  

Źródło: archiwum Szkoły 
Podstawowej nr 20  

w Poznaniu
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Jak pokazała praktyka, lapbooki sprawdzały się znakomicie na wszystkich poziomach  
edukacyjnych. Piękne prace wykonali zarówno licealiści, jak i najmłodsi uczniowie ze szkoły 
podstawowej. Wystawy wykonanych lapbooków mieniły się kolorami, ale ich walor nie po-
legał tylko na estetyce. To była prawdziwa giełda pomysłów, zachęcająca do interaktywności. 
Można było obejrzeć, przeczytać, otworzyć, wyciągnąć, rozwinąć, ale przede wszystkim za-
stanowić się. I taki był właśnie cel zastosowania tej metody w projekcie związanym z wielo-
kulturowym dziedzictwem naszego kraju. Poznać, zastanowić się, zrozumieć.
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Artykuły o metodzie z internetu 

Blog o edukacji domowej, a w nim film jak wykonać lapbooka: http://knp.lublin.pl/pl/blog/
anna-kopec/353-z-ksiazka-na-kolanach.html [dostęp 8.12.2016].

Blog nauczycielki języka niemieckiego, pasjonatki lapbooków, a w nim: przykładowy 
 lapbook, przykłady lapbooków wykonanych przez uczniów: https://fraubuda.wordpress.
com/ [dostęp 8.12.2016].

Czachorowski S., http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/
3649-ryslenie-czyli--myslograficznie-i-lapbookowo [dostęp 8.12.2016].

Lapbookowe ABC oraz zbiór materiałów do pobrania: http://www.urwiskowo.com.
pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.html?m=1 [dostęp 8.12.2016].

Polak M., http://www.edunews.pl/narzedzia-i--projekty/narzedzia-edukacyjne/2705-ksiaz-
ka-robiona-na-kolanach?hc_location=ufi [dostęp 8.12.2016].

Wykonanie lapbooka – film po polsku: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOG 
8r4II Lapbookowe ABC oraz zbiór materiałów do pobrania: http://www.urwiskowo.com.
pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.html?m=1 [dostęp 8.12.2016].

Przydatne strony w języku angielskim

Mini książeczki-szablony do lapbooków: 

http://homeschoolhelperonline.com/lapbooks/templates [dostęp 8.12.2016].

http://www.homeschoolshare.com/lapbook-templates.php [dostęp 8.12.2016].

Strona o lapbookach, o metodzie, materiałach, wykorzystywaniu w nauczaniu:  
http://www.handsofachild.com [dostęp 8.12.2016].

Iwona Wysocka
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Gotowe lapbooki

Lapbooki z różnych dziedzin w porządku alfabetycznym: http://www.homeschoolshare.
com/index_lapbooks_master_list_a-d.php [dostęp 8.12.2016]

http://www.lapbooklessons.com/index.html lapbooki z różnych dziedzin pogrupowane 
tematycznie

http://yeeshallknow.com/ blog YeeShallKnow lapbooki z różnych dziedzin pogrupowane 
tematycznie

http://www.tinasdynamichomeschoolplus.com/ różne tematy, materiały i szablony

Filmy w języku angielskim pokazujące różne sposoby robienia lapbooków  
i mini książeczek-szablonów

http://www.youtube.com/watch?v=2zb81qIxhpk Lapbook Lessons: What is a Lapbook?

http://www.youtube.com/watch?v=brojT99jzdA Lapbook Lessons: Double Lapbook

http://www.youtube.com/watch?v=sZuINm08Hy4 Lapbook Lessons: Flap Book

http://www.youtube.com/watch?v=xdI-O_2qH1k Lapbook Lessons: Small Pocket

http://www.youtube.com/watch?v=1YkuMS4TZuo Lapbook Lessons: Accordian Book

https://www.youtube.com/watch?v=0P_9xQI80fU Lapbook Lessons: Peekaboo Book

http://www.youtube.com/watch?v=4N0X3DkXNtM Lapbook Lessons: How to Make a Lay-
ered Book

https://www.youtube.com/watch?v=6CJUJUtqUm0 Lapbook Lessons: Football Book

https://www.youtube.com/watch?v=LFB8ufHf2n8 Lapbook Lessons: Circle Book

https://www.youtube.com/watch?v=ugyN5QR8esQ Lapbook Lessons: Quick Triangle 
Books

http://www.youtube.com/watch?v=2__L4196c2E Lapbook Lessons: Pop-Up Mouth

http://www.youtube.com/watch?v=kJbMx9sd7aU Lapbook Lessons: Shape Books

Przykładowe lapbooki z różnych dziedzin i dla różnych grup wiekowych

Lapbook idealny! http://www.youtube.com/watch?v=zXP-sqpYZG0

Lapbook o Szkocji https://www.youtube.com/watch?v=pmdPYqe69yI 

Lapbook o oceanach https://www.youtube.com/watch?v=GnBEtfyuIOk 

“To save a life” – lapbook o filmie “Ocalić życie” https://www.youtube.com/watch?v=ZFjN-
sgqU4Xg

Steve Jobs – lapbook o twórcy Apple Inc. https://www.youtube.com/watch?v=qW3MkHZmIx0

Lapbook o komórkach https://www.youtube.com/watch?v=xvqjHiNKu2M

Lapbook na temat atomów, cząsteczek i układu okresowego pierwiastków  
https://www.youtube.com/watch?v=UGYl_4gwAAo 

Lapbook matematyczny https://www.youtube.com/watch?v=MzzXnAjweqs 

Polskie lapbooki – dzieci przedstawiają swoje prace https://www.youtube.com/watch?v=ck-
t0zIT7Uj4

Teczka? Nie, lapbook! Edukacja jako wyzwalanie potencjału

Iwona Wysocka – kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Magister filologii polskiej, trener, edukator. Ukończyła studia 
podyplomowe z wiedzy o kulturze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz z edukacji filmowej i teatralnej na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi szkolenia dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół. Specjalizuje się w dydaktyce przedmiotów humanistycznych, 
w sztuce występów publicznych, tworzeniu opowieści oraz edukacji regionalnej. Jest 
wieloletnią propagatorką projektów edukacyjnych. Brała udział w projektach regionalnych 
i międzynarodowych, kierując polskimi zespołami, w ramach programów SOCRATES, 
COMENIUS, REGIO. Swoimi doświadczeniami dzieli się na łamach czasopism edukacyjnych 
i podczas spotkań konferencyjnych.
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84 Od pomysłu do projektu. Różne realizacje idei programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966
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Iwona Wysocka 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Poznaniu

Nie byliśmy jedyni, nie jesteśmy sami.  
Doświadczenia wielokulturowości w projektach  
szkolnych realizowanych w programie  
„Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość”
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Drugiej edycji programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” patronowała piękna idea wielo-
kulturowości. Podczas pierwszego etapu programu nauczycielki i nauczyciele uczestniczyli 
w wykładach i warsztatach pokazujących historyczne i kulturowe tło zagadnień związanych 
z wielokulturowością. Szkolne projekty zainicjowane przez nauczycieli miały na celu eks-
plorowanie wraz z uczniami środowiska lokalnego, badanie i dokumentowanie śladów spo-
tkań między przedstawicielami różnych kultur oraz zbieranie historii splecionych z tymi 
spotkaniami.

SPOJRZENIE ZA SIEBIE
Zainicjowanie przez Bramę Poznania programu edukacyjnego o tematyce wielokulturowości 
to piękny ukłon w stronę naszych przodków, bo zjawisko to ma w Polsce bardzo silne tradycje.  
W Poznaniu już kilka wieków temu mieszały się języki i narodowości. „Na poznańskim  
rynku gwar. Naprzeciwko ratusza, między wagą a postrzygalnią, wzdłuż bud, kramów i jatek, 
słychać mowę nie tylko Polaków, ale i Niemców, Czechów, Holendrów, Szkotów, Włochów, 
Portugalczyków, Greków. Tak wyglądał Poznań w XVI wieku, miasto wypełnione cudzo-
ziemcami jak nigdy. XVI wiek to okres, w którym Poznań osiągnął nadzwyczajną świetność. 
Obok Krakowa, Lwowa czy Gdańska był z pewnością jednym z największych i najbogatszych 
miast Rzeczypospolitej”1. Poznań okazał się nie tylko miejscem na świetny biznes, ale także  
oazą tolerancji wyznaniowej. Żydzi, luteranie, bracia czescy – znajdowali w Poznaniu schro-
nienie przed prześladowaniami. W XVIII w. Wielkopolska odnotowała kolejną grupę osad-
ników, tym razem byli to sprowadzeni z Niemiec, a konkretnie z okolic Bambergu, chłopi, 
którzy zasiedlili wyludnione przez wojny i zarazę podpoznańskie wsie. Ich kontakty z lud-
nością polską są znakomitym przykładem integracji czy wręcz polonizacji. Wiele ciekawych 
historii przytacza w swej publikacji prof. Janina Paradowska, cytując m.in. dokumenty pozy-
skane z pracy M. Bara Die Bambergen bei Posen z 1882 r. Otóż we wsi Wilda w 1880 r. pewną 
część dzieci o niemieckich nazwiskach przeniesiono do klas niemieckich, pozbawiając je 
tym samym nauki religii w języku polskim. Bambrzy, bo to o ich dzieci chodziło, zdecydowa-
nie wtedy zaprotestowali i wystosowali petycję do powiatowego inspektora o zmianę decy-
zji, motywując ją tym, że czują się Polakami i chcą, aby ich dzieci uczyły się religii w języku 
polskim. Sam Bar, zwolennik germanizacji Wielkopolski, z przekąsem komentował tę sytu-
ację, zastanawiając się, jak to możliwe, że „w czasie krótszym niż jedno pokolenie, w ciągu 
25 lat, z rdzennych Niemców wychowano pokolenie zaciętych Polaków”2. Jak się okazało, 
wątki bamberskich rodzin i ich potomków przewijały się też kilkakrotnie w ramach projek-
tów Szkoły Dziedzictwa.

POMYSŁ NA PROJEKT
Uczniowie też poszukiwali śladów obecności przedstawicieli innych kultur i dokumento-
wali swoje odkrycia. Nauczyciele wykorzystywali najczęściej jako modus operandi metodę 
projektu, a w jej ramach proponowali różnorodne działania – od plastycznych, poprzez lite-
rackie do interaktywnych. Uczniowie wykonywali lapbooki, plakaty, mapy mentalne, robili 
wywiady i spisywali lokalne historie, przyglądali się językowi i zwyczajom. Pracowali w ma-
łych zespołach, zbierali i opracowywali materiały, dyskutowali i prezentowali efekty swojej 
pracy. Poniżej osiem ciekawych szkolnych projektów, które jury tegorocznej edycji Szkoły 
Dziedzictwa postanowiło wyróżnić i nagrodzić.

Szkoła Podstawowa w Śnieciskach 

Projekt: Mele i szczuny ze Śniecisk

Projekt realizowali uczniowie z klas IV-VI, a odbiorcami działań projektowych byli ucznio-
wie klas O-III, rodzice, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, a także przedstawiciele lokalnego środowiska. 

Koordynatorka projektu: Joanna Staniś-Rzepka

Działania uczniów:

W ramach webquestu opracowali plakaty pt. „Słownik gwary poznańskiej”; przygotowali 
menu kuchni regionalnej; przeprowadzili wywiady w ramach etnografii performatywnej; 
wykonywali prezentacje multimedialne na temat zwyczajów na wsi, strojów, języka; wyko-
nywali lapbooki; brali udział w konkursie na najciekawszy lapbook; przygotowywali stroje 
ludowe; uczyli się układu tanecznego; wykonali elektroniczne zaproszenia. Ponadto odbyły 
się warsztaty etnograficzne, warsztaty w Muzeum Rogalowym i w  Muzeum Bambrów Po-
znańskich.

1Radosław Nawrot, Poznań 
był pełen uchodźców w XVI 

wieku. Skąd pochodzili?,  
http://poznan.wyborcza.pl/

2Ibidem, s. 8. 
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Rezultaty: 

• poszerzenie znajomości gwary poznańskiej,

• konkurs na najładniejszy lapbook,

• prezentacje układów tanecznych podczas podsumowania projektu,

• quizy dla gości, rozgrywane przy pomocy narzędzi interaktywnych (kahoot),

• spektakle w gwarze poznańskiej: „Spóźniony słowik” i „Jeden dzień życia rolnika 
z przymrużeniem oka”. 

Zdaniem koordynatorki:

„Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego […]. Pod-
czas projektu wykorzystano technologię infomacyjno-komunikacyjną: webquest, kahoot. 
Mele i szczuny spisali się na szóstkę z plusem. Dzięki wywiadom ze starszym pokoleniem 
wróciły wspomnienia. Nagrodą dla uczniów były: łzy w oczach dziadków; wspólne wywiady, 
uśmiech na twarzach zaproszonych gości i satysfakcja z «wymarania niusów»”3.

Okiem metodyka:

Można by powtórzyć za Kochanowskim „serce roście patrząc na 
te czasy!”. Niezwykły rozmach projektu budzi szacunek. Widać 
też, jak wiele zależy od współpracy, zaangażowania i sprzyjają-
cego środowiska lokalnego. Spoiwem była gwara, którą posłu-
giwali się uczniowie podczas występów teatralnych, gwarowe 
wyrażenia przypomniano na plakatach, gwara była elementem 
podsumowującego konkursu. Uczniowie pracowali indywidu-
alnie i w grupach, przygotowując tematyczne lapbooki i ucząc 
się ról do przedstawienia. Cieszy też fakt umiejętnego wplecenia 
nowych technologii w prace projektowe. Całe przedsięwzięcie 
zostało rozpisane i opracowane podczas zajęć metodą webquest. 
Jak się okazuje, można łączyć tradycyjne klejenie kolorowego 
papieru i robienie „lapbookowych kieszonek” z konkursem rozgrywanym na smartfonach, 
a na końcu zasiąść przy wspólnym stole z rodzicami i dziadkami i delektować się pysznym 
plackiem na młodziach! 

Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach 

Projekt: Tapiseria z Pyzdr

W realizację projektu zaangażowanych było 34 uczniów i uczennic. Partnerem działań zo-
stało Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej. 

Koordynatorka projektu: Mirosława Wawrzyniak

Działania uczniów:

Przeprowadzili wywiady w miejscu swego zamieszkania na temat życia innych narodowości 
w okresie przedwojennym w gminie Pyzdry; wyszukiwali informacje w terenie poprzez „czy-
tanie krajobrazu”, czyli odwiedzenie starych cmentarzy, miejsc kultu i pamięci, poznanie 
stylów w budownictwie i przedmiotów używanych dawniej w życiu codziennym; zdobyli 
informacje na temat historii okolicy w muzeum, na stronach internetowych i w publikacjach 
książkowych; obserwowali język, np. używane obecnie i dawniej nazewnictwo, nazwiska, 
nazwy własne.

Rezultaty: 

• wykonanie tkaniny o wymiarach 8 m długości i 96 cm szerokości. „Tapiseria składa 
się z trzech części. Górna bordiura zawiera informacje o zmieniającej się nazwie 
miasta i okolicy poprzez wieki, z podkreśleniem roli króla, któremu podlegali 
wszyscy przybywający na Ziemię Pyzdrską. Środkowa część przedstawia splatające 
się losy wielu narodów, kultur, religii, języków, nazwisk i zawiłości wojenne. […] 
Dolną bordiurę tworzy rzeka Warta, nad którą spokojnie upływało życie ludzi 
złączonych miejscem zamieszkania”4,

• wykonanie opisów – komentarzy umieszczonych na tkaninie w formie QR Code 
i dostępnych po zeskanowaniu telefonem,

• przygotowanie filmu w formule Manekin Challenge, pokazującego współistnienie 
na terenie Pyzdr różnych narodowości.

3Na podstawie wizytówki 
przygotowanej przez 
Szkołę Podstawową 
w Śnieciskach. 
Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=272  
[dostęp: 30.06.2017].

Zdjęcie 1.  
Prezentacja projektu 
podczas gali w Bramie 
Poznania 
fot. Ł. Gdak

4Na podstawie wizytówki 
przygotowanej przez 
Gimnazjum im. 
Kazimierza III Wielkiego 
w Pyzdrach, Źródło: http://
portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=242  
[dostęp: 30.06.2017].
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Zdaniem koordynatorki: 

„Gimnazjaliści, aby zgłębić relacje wielokulturowe w swoim regio-
nie, podjęli się trudnego zadania prześledzenia historii na podsta-
wie źródeł materialnych, ustnych i pisanych. Połączenie, podczas 
przygotowywania projektu, zapomnianych nieco metod aplika-
cji, wycinania, wyszywania, z nowymi technologiami informa-
tycznymi i popularnym Manekin Challenge spowodowało duże 
zainteresowanie uczniów projektem.  Tapiseria została na stałe 
umieszczona w holu głównym szkoły w Pyzdrach, dzięki temu jest 
dostępna dla każdej osoby wchodzącej do budynku”5.

Okiem metodyka:

Pomysł niezwykły, pokazujący w szerokim planie cele dydaktycz-
ne i wychowawcze koordynatorki projektu i wszystkich osób wspierających te działania. 
Trzeba do tego wizji, odwagi i sprawnej organizacji. I któż by pomyślał, że nastolatki zechcą 
spędzać czas przy wycinaniu, rysowaniu, haftowaniu, szyciu… A jednak! Szacunek budzi 
poziom wykonania tkaniny i wymowa zawartych w niej idei porozumienia i współistnienia 
wielu kultur. Piękna lekcja tolerancji i zadumy nad najbliższą uczniom, lokalną historią. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje również połączenie rękodzieła z technologią cyfrową. 
Tapiseria ma swoje nowoczesne przypisy, a są nimi doklejone QR Cody, które po zeskanowa-
niu dają oglądającym opis przedstawionej na tkaninie sceny. Dopełnieniem projektu jest film 
w stylu Manekin Challenge. Projekt godny polecenia poprzez niezwykle oryginalne i rzadko 
spotykane w szkole metody pracy.

Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu 

Projekt: Wszyscy jesteśmy Poznańczykami

W projekcie brali udział uczniowie klas IV, V i VI – około 200 osób, współpracowali nauczy-
ciele różnych przedmiotów i rodzice uczniów. Temat wielokulturowości był wszystkim bar-
dzo bliski, bowiem szkoła, prowadząc klasy integracyjne, na co dzień styka się z różnymi 
przejawami inności. 

Koordynatorka: Małgorzata Szymanowicz

Działania uczniów:

Badali historię pochodzenia własnych nazwisk; przeprowadzali rodzinne wywiady; wyko-
nywali prace literackie i plastyczne; przeprowadzili ankietę.

Rezultaty: 

• rodzinne drzewa genealogiczne,

• opowieści o powstaniu nazwiska,

• komiksy o rodzinnych przodkach,

• lapbooki o grupach migrantów, którzy osiedlili się w Polsce,

• mapy myśli na temat różnych wyznań religijnych,

• wystawa prac uczniowskich,

• raport z ankiet o przedstawicielach różnych kultur w Poznaniu.

Zdaniem koordynatorki:

„Dla większości z nas – uczniów, rodziców i nauczycieli śred-
niej wielkości szkoły podstawowej, udział w projekcie był cie-
kawym doświadczeniem. Dostarczył wiedzy, wzbudził wiele 
emocji, pokazał, że mimo początkowych trudności, można żyć 
RAZEM, a nie obok siebie. Wyrazem poczucia wspólnoty było 
przygotowanie przez uczniów DRZEWA PRZYJAŹNI”6.

Okiem metodyka: 

Nie zawsze najciekawsze jest to, co dalekie i pełne egzotyki. Jak 
się okazuje, pasjonująca może być też historia, która dzieje się 
tuż obok. Uczniowie w tym projekcie pokazali, że inność ma 
różne oblicza i towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Trzeba 

się zatem z nią ustawicznie mierzyć. Znakomitym pomysłem było przyjrzenie się własnym 
rodzinom. Analiza nazwisk, miejsca zamieszkania, migracje. Uczniowie pytali: skąd jestem? 

Nie byliśmy jedyni, nie jesteśmy sami

Zdjęcie 2.  
Wizyta dydaktyczna 

podczas realizacji projektu 
Źródło: archiwum 

Gimnazjum im. 
Kazimierza III Wielkiego  

w Pyzdrach
5Ibidem. 

Zdjęcie 3.

Zwiedzanie wystawy 
posterowej, fot. Ł. Gdak  

6Na podstawie wizytówki 
przygotowanej przez 

Szkołę Podstawową nr 20 
w Poznaniu. Źródło: http://

portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=243  

[dostęp: 30.06.2017].
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Tego typu działania – rozpoczynanie od „własnego podwórka”, zawsze mocno angażuje 
uczestników. W tym projekcie dobrze też działała współpraca nauczycieli; wkład wnieśli 
historycy, informatycy, nauczyciele religii i języka polskiego. Nie obyło się też bez spekta-
kularnych odkryć. Jeden z uczniów po analizie dokumentów stwierdził, że jest w prostej 
linii potomkiem bamberskich osadników. Cieszy też piękne hasło uczestników projektu:  
Wszyscy jesteśmy Poznańczykami.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jakuba Wujka w Siennie 

Projekt: W świecie trzech kultur

W projekcie brali udział wszyscy uczniowie klas: IV, V, VI.  
Ich działania wspierali wychowawcy klas oraz nauczyciele języka 
polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, religii 
i techniki. Głównym partnerem projektu było Stowarzyszenie 
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie. Współpraca: 
Muzeum Regionalne w Wągrowcu i Wągrowieckie Towarzystwo 
Kulturalno-Społeczne. 

Koordynatorzy: Agnieszka Dzierzgowska i Damian Ignaczak

Działania uczniów: 

Udział w wycieczkach (Gniezno, Poznań, Warszawa); praca na 
warsztatach (mapy imion, mapy nazwisk, mapy przodków); 
udział w zajęciach językowo-historycznych w języku polskim 
i niemieckim, analiza szkolnych kronik, spisywanie lokalnych 
legend, tworzenie jadłospisów charakterystycznych dla kuchni 
niemieckiej i żydowskiej.

Rezultaty: 

Zwieńczeniem pracy wszystkich grup projektowych było przedstawienie „Wesele w Sien-
nie”, przygotowane na podstawie tekstów Oskara Kolberga, XIX-wiecznego etnografa, który 
wędrując po kraju, odwiedził wieś Sienno. Spektakl wzbogacały fragmenty szkolnych kro-
nik. Przedstawieniu towarzyszyła wystaw prac wykonanych przez uczestników projektu.

Zdaniem koordynatorów: 

„Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość’ cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaanga-
żowała spore grono osób. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zaproponowanych za-
daniach oraz sami kreowali różnorodne działania. W realizację projektu włączali się na-
uczyciele, rodzice, dziadkowie, starsi mieszkańcy okolicy. Nasze poczynania zintegrowały 
i zaktywizowały lokalną społeczność oraz przyczyniły się do wzrostu wiedzy na temat wła-
snego, rodzinnego, lokalnego dziedzictwa”7.

Okiem metodyka: 

Ogromnym walorem projektu zrealizowanego przez uczniów z Sienna był jego etnograficz-
ny wymiar. Jego uczestnicy, poprzez badanie losów własnych rodzin i wycieczki, dowiedzieli 
się, że społeczność lokalna od wielu lat ma wielokulturowe korzenie. Przeplatające się losy 
Polaków, Niemców i Żydów pozwoliły im dobrze odczytać stare zapiski z kronik szkolnych 
oraz trafnie interpretować wzajemne wpływy tych trzech kultur w sztuce, literaturze czy 
nawet w gastronomii. Spektakle nie są nowością w szkolnych metodach pracy, ale pomysł 
z wykorzystaniem oryginalnych, XIX-wiecznych tekstów etnograficznych jest dla nastolat-
ków prawdziwym wyzwaniem. Dlatego też praca nad wieńczącym projekt przedstawieniem 
wydaje się być bardzo ważnym osiągnięciem – zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli. 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

Projekt: Wielokulturowy Poznań – obrazy z wczoraj i dziś

Projekt zrealizowali uczniowie dwóch klas. Sami tak się przedstawili: „Reprezentujemy klasy 
1a i 2a Pitagoras, specjalizujące się w matematyce i fizyce. Nasze zainteresowania nie ograniczają 
się jednak do przedmiotów ścisłych. Nawiązujemy do tradycji naszej szkoły, w której kształcenie 
i wychowanie humanistyczne młodzieży było zawsze bardzo istotne. Wobec tego nie zawahaliśmy 
się podjąć pracy nad przygotowaniem projektu edukacyjnego we współpracy z Bramą Poznania”8.

Iwona Wysocka

Zdjęcie 4.  
Kroniki szkolne 
wykorzystane w 
przedstawieniu 
Źródło: archiwum Szkoły 
Podstawowej im. ks. 
Jakuba Wujka w Siennie

 

7Na podstawie wizytówki 
Szkoły Podstawowej im. 
Ks. J. Wujka w Siennie. 
Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=269  
[dostęp: 30.06.2017].

8Na podstawie wizytówki 
III LO w Poznaniu, 
Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=261  
[dostęp: 30.06.2017].
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Koordynatorka: Róża Połeć

Działania uczniów:

Uczestniczyli w różnych wydarzeniach związanych z XX Dniami Judaizmu w Poznaniu;  
zorganizowali wycieczkę do Poznańskiego Muzeum Bambrów; zebrali informacje na temat 
grup religijnych i etnicznych we współczesnym Poznaniu.

Rezultaty:

• artykuły i prace literackie „Kartki z dzienników mieszkańców Poznania”,

• zaplanowanie i przeprowadzenie przez uczestników projektu lekcji języka polskiego 
na temat prawosławia,

• przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na temat kształtowania postaw 
wobec wielokulturowości,

• wykonanie ulotek promujących postawę tolerancji,

• lapbook na temat kultury Romów,

• plakaty przedstawiające interpretację obrazu Aleksandra Gierymskiego „Święto 
trąbek” (w nawiązaniu do święta Jom Kippur) oraz wiersza ks. Jana Twardowskiego  
„Podziękowanie”,

• interaktywna mapa Poznania pokazująca wielokulturowe tradycje miasta,

• blog autorów projektu dokumentujący prace projektowe uczniów.

Uczniowie o swojej pracy:

„Przygotowując projekt «Wielokulturowy Poznań – obrazy 
z wczoraj i dziś», znaleźliśmy się na kulturowych szlakach, 
na  których  spotkaliśmy ciekawych ludzi, wzbogaciliśmy 
wiedzę na temat historii i kultury naszego miasta oraz mie-
liśmy możliwość zweryfikowania naszych postaw. Ważne 
było dla nas, iż mogliśmy wykazać się swoimi zdolnościami, 
kreatywnością, jak również zaangażować się tak, by poczuć 
się odpowiedzialnymi za wykonywane zadania. […] Zamie-
rzamy kontynuować prowadzenie warsztatów na  temat 
wielokulturowości dla naszych rówieśników, uznając to za-
danie za priorytetowe”9.

Okiem metodyka:

W projekcie licealistów z Poznania już na pierwszy rzut oka widać celowość ich działa-
nia. Relacje uczestników na temat spotkań międzykulturowych, jakich doświadczają na co 
dzień i jakie mieli okazje zbadać podczas projektu, świadczą o potrzebie poruszania takich  
tematów w przestrzeni szkoły. Łączenie informacji zdobytych np. na wykładach o juda-
izmie i prawosławiu z tematami zajęć lekcyjnych pokazuje, że jest potrzeba włączania tych  
treści do dydaktyki szkolnej. Ogromnie cieszy fakt, że sami uczniowie uznali tematykę wie-
lokulturowości za ważną. Poznanie tradycji swojego miasta i przygotowanie warsztatów dla  
młodszych koleżanek i kolegów są doskonałym planem na przyszłość. Uczenie innych to 
najlepsza forma nauki własnej. Uczniowie napisali, że dzięki projektowi czują się kontynu-
atorami wielokulturowej tradycji miasta. I to jest ważna deklaracja. Została odrobiona lekcja 
empatii, wrażliwości i wychowania obywatelskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach 

Projekt: Bogaci w różnorodność

W projekcie brali udział uczniowie klas IV-VI oraz z jednej klasy II i dwóch III, razem 480 
uczniów. Projekt realizowany był w szkole, na terenie miasta, ale także w Muzeum Górków  
w Szamotułach, w Gminie Żydowskiej w Poznaniu, w Muzułmańskim Centrum Oświatowo- 
Edukacyjnym oraz w Bramie Poznania. 

Koordynator: Paweł Biedny

Działania uczniów: 

Uczestniczyli w zajęciach muzealnych i wycieczkach edukacyjnych; przeprowadzili wywia-
dy z członkami swoich rodzin; wykonali prace plastyczne i literackie. 

Zdjęcie 5. 
Lapbook na temat 

Bambrów 
Źródło: archiwum 

III Liceum 
Ogólnokształcącego im. 

św. Jana Kantego  
w Poznaniu 

9Na podstawie wizytówki 
III LO w Poznaniu, 

Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=261  
[dostęp: 30.06.2017].
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Rezultaty:

• spisane opowieści mieszkańców Szamotuł z wykorzystaniem storytellingu,

• słowniki gwary wielkopolskiej,

• prezentacje multimedialne,

• notatki graficzne z wykorzystaniem metody sketchnotingu,

• lapbooki na temat religii i kultury Żydów, Muzułmanów i Protestantów,

• wystawa z projektami Kancjonału Szamotulskiego.

Zdaniem koordynatora:

„Wartością projektu było poszerzenie wiedzy na temat Szamotuł i ludzi tu zamieszkujących. 
Sukcesem natomiast – uczniowska inicjatywa umieszczenia w przestrzeni miasta tablic  
informujących o budynkach i miejscach związanych z lokalną historią Żydów i Niemców.

W dzisiejszym świecie projekt Wielokulturowość nie ma końca, musimy cały czas uwraż-
liwiać uczniów na Innych, poszukiwać porozumienia, uczyć się od siebie, troszczyć się  
i czerpać jak najwięcej wzajemnie, czyniąc się bogatymi różnorodnością innych ludzi”10.

Okiem metodyka:

W pracy z młodzieżą ważna jest ciągłość i systematyczność.  
Tylko wtedy mamy dobre efekty. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szamotułach udowadniają, że taki styl pracy jak w pre-
zentowanym projekcie jest im bliski, dobrze znany, lubią tak się 
uczyć! Jeśli nauczyciel naprawdę chce kształcić samodzielność, 
wyrabiać w uczniach podmiotowość i poczucie sprawstwa, to 
musi dać im szansę, aby mogli się sprawdzać. Aby prowadzili  
samodzielnie wywiady, pisali opowiadania, organizowali wy-
stawy, poszukiwali tajemniczych historii. W tej szkole tak się 
właśnie toczy nauka. Istotny jest również, mocno w projekcie 
podkreślany, aspekt wychowawczy wszystkich działań. Całość 
wydaje się spójnym i przemyślanym konceptem dydaktycznym, który jest realizowany  
na wielu przedmiotach. Pozostaje tylko życzyć, aby uczniowski pomysł upamiętniający daw-
nych żydowskich i niemieckich mieszkańców, został pomyślnie zrealizowany. 

Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach 

Projekt: Dawne Szamotuły w święto Purim

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie, tj. 13 oddziałów, w tym uczniowie z lekkim 
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Włączyli się też wychowawcy 
klas i nauczyciele języka polskiego, historii, języka niemieckiego, religii, informatyki, przy-
rody, techniki, bibliotekarze. 

Koordynatorka: Natalia Sobczak

Działania uczniów:

Wzięli udział w spotkaniach wprowadzających do projektu i w lekcji muzealnej dotyczącej 
szamotulskich Żydów; słuchali opowieści i sami czytali teksty z literatury żydowskiej; wyko-
nali plakaty i przedmioty związane ze świętem Purim; wzięli udział w grze terenowej; opra-
cowali i wykonali lapbooki.

Rezultaty:

• uroczyste spotkania: wprowadzające do projektu i podsumowujące, połączone 
z konkursami poszerzającymi wiedzę na temat judaizmu i kultury żydowskiej,

• wystawy: wszystkich prac uczniowskich (plakaty, lapbooki), pocztówek 
przedstawiających dawne Szamotuły, książek z literatury żydowskiej,

• strona internetowa www.dawneszamotuly.pl, pokazująca dokonania uczniów, 
przeznaczona również dla mieszkańców miasta; ma gromadzić wspomnienia 
mieszkańców i dokumentować ich spotkania międzykulturowe.

Zadaniem koordynatorki:

„Największym sukcesem podjętych działań były niezamierzone w scenariuszu projektu  
rezultaty, które działy się poprzez kontakt z drugim człowiekiem –  przede wszystkim  
spotkania i rozmowy z przypadkowymi ludźmi podczas spacerów po mieście śladami szamo-

Zdjęcie 6.  
Szkolna wystawa 
lapbooków 
Źródło: archiwum Szkoły 
Podstawowej nr 1  
w Szamotułach 

10Na podstawie wizytówki 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Szamotułach, 
Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=258  
[dostęp: 30.06.2017].
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tulskich Żydów. Stworzyło to okazję do spontanicznych kontak-
tów młodzieży z mieszkańcami Szamotuł, także tymi pamiętają-
cymi dawne czasy. Tym samym projekt zwiększył świadomość 
nie tylko uczniów, ale i nauczycieli oraz mieszkańców miasta”11.

Okiem metodyka:

Powiedzieć trzeba jasno: w Zespole Szkół im. J. Brzechwy w Sza-
motułach działy się podczas tego projektu rzeczy niezwykłe. 
Klarowny plan działania zakładał przede wszystkim zróżnico-
wanie metodyczne pracy, co było konieczne przy pracy z dziećmi 
o różnych możliwościach i potrzebach. Uczniowie pracowali in-

dywidualnie i w grupach, uczestniczyli w grze terenowej, przygotowali wywiady, lapbooki, 
pracowali metodą stacji, analizowali źródła historyczne. Fakt, że projekt był ważnym wyda-
rzeniem dla całej społeczności szkolnej, dla rodzin i dla przyjaciół, podnosi wysoko rangę 
pracy uczniów i nauczycieli. O zaangażowaniu uczestników świadczy też zadanie związane 
z wpisami na utworzonej specjalnie stronie internetowej www.dawneszamotuly.pl. To war-
tość dodana tego projektu. Prezent od dzieci dla mieszkańców miasta. Ma służyć ludziom, 
którzy zechcą się podzielić swoimi historiami i wspomnieniami. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu  

Projekt: Międzychód – miasto trzech kultur i religii 

W projekcie brała udział grupa uczniów ze szkoły we współpracy z Muzeum Regionalnym 
w Międzychodzie.

Koordynatorka: Monika Pestka-Lehman

Działania:

Uczniowie poznali dzieje miasta od strony wyznawców różnych religii; dokumentowali 
obiekty związane z mieszkańcami pochodzenia niemieckiego i żydowskiego; zebrali infor-
macje o Oskarze Tietzu; szukali różnic i podobieństw między trzema kulturami.

Rezultaty: 

• lapbooki – jeden poświęcony gwarze, drugi kuchni, a trzeci postaci Oskara Tietza,

• wybór jednej potrawy, wspólnej w kuchni wielkopolskiej, niemieckiej i żydowskiej,

• nakręcenie filmu o Oskarze Tietzu.

Zdaniem koordynatorki:

„Postać Oskara Tietza najbardziej nas zainspirowała w czasie 
realizacji projektu. Prekursor nowoczesnego handlu stał się 
też bohaterem filmu nakręconego przez projektowiczów. Nasz 
projekt możemy podsumować cytatem Bronisława Malinow-
skiego: ‘Nie ma kultur lepszych lub gorszych, wyższych lub 
niższych, lecz są kultury równe i równorzędne. Każda bowiem 
umożliwia zaspokojenie ważnych potrzeb duchowych i pozwa-
la osiągnąć szczęście’”12.

Okiem metodyka: 

W działaniach uczniów z Zespołu Szkół w Łowyniu zachwyca 
przede wszystkim talent dokonywania wyboru. Najpierw prze-
prowadzili rozeznanie w dostępnych materiałach. Mieli kilka 

pobocznych wątków, którymi mogli się zająć, ale ostatecznie zwyciężył jeden główny temat, 
polegający na pokazaniu sylwetki Oskara Tietza. Swój film zrobili z talentem i niezłym reży-
serskim zacięciem. Projekt uczniów z Łowynia popularyzuje postać człowieka, który zrobił 
światową karierę, choć w Polsce nie jest szeroko znany. A to przecież m.in. dzięki niemu co-
dziennie robimy zakupy w supermarketach i cieszymy się z każdorazowej promocji w skle-
pie. Wykorzystanie filmu do podsumowania pracy projektowej wymaga dużych umiejętno-
ści, ale uczniowie sprostali temu zadaniu.

Zdjęcie 7. 
Prezentacja lapbooków 

Źródło: archiwum ZS im.  
J. Brzechwy w Szamotułach   

11Na podstawie 
wizytówki Zespołu 

Szkół im. Jana Brzechwy 
w Szamotułach http://

portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=249  

[dostęp: 30.06.2017].

Nie byliśmy jedyni, nie jesteśmy sami

Zdjęcie 8.  
Wizyta dydaktyczna 

podczas projektu 
Źródło: archiwum ZS im. 
Jana Pawła II w Łowyniu

12Na podstawie wizytówki 
Zespołu Szkół w Łowyniu. 

Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=252  
[dostęp: 30.06.2017].
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* * *

Dzięki projektowi „Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość” zyskaliśmy wszyscy. Uczniowie, 
poprzez opisanie lokalnych historii nie tylko wzbogacili swoją wiedzę i skonfrontowali się 
z niełatwymi często zdarzeniami, ale przede wszystkim projekt pomógł im zrozumieć, że prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się ze sobą w losach ich rodzin, w historii ich miast 
i wsi. A my – dorośli, mieliśmy niezwykłą sposobność przyjrzenia się fragmentom niepowta-
rzalnej i niezwykle pięknej historii naszego dziedzictwa. Wielokulturowego dziedzictwa. 
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Brama Poznania – pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa 
Brama Poznania to pomysł na nowoczesną prezentację historii. Ideę tę wyraża działalność 
instytucji oparta o Tildenowską teorię interpretacji dziedzictwa oraz współczesna architek-
tura budynku Bramy. Zwiedzenie ekspozycji, udział w zajęciach edukacyjnych i wycieczkach 
to pierwsze kroki na drodze zgłębiania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu.

Proponowane przez nas formy edukacji dla grup szkolnych i przedszkolnych na rzecz dzie-
dzictwa wykorzystują zarówno ekspozycję główną Bramy Poznania, przestrzeń poznańskie-
go Ostrowa Tumskiego, jak również narrację osnutą wokół Traktu Królewsko-Cesarskiego. 
Dziedzictwo bowiem to nie tylko zabytki, ale i przyroda, tradycje, język, muzyka, legendy, 
literatura i wiele innych elementów. Wszystkie one, zarówno materialne, jak i niematerialne, 
warte są lepszego poznania, zrozumienia, docenienia i ochrony.

Edukacja w Bramie Poznania

Szczególnie polecamy propozycję nawiązującą do wielokulturo-
wego dziedzictwa Poznania. Zajęcia dla każdego etapu edukacyj-
nego poruszają m.in. tematy: wielokulturowości, praw dziecka, 
wykluczenia, mowy nienawiści.

Wszystkie elementy oferty edukacyjnej powstają wg zasady 5 kroków: 

1. Rozpoznanie potrzeb odbiorców. 

2. Przygotowanie scenariuszy zajęć, dobór metod, form i materiałów dydaktycznych.

3. Przeprowadzenie działań pilotażowych celem udoskonalenia tematu i formy.

4. Wdrożenie oferty.

5. Ewaluacja. 

Takie podejście pozwala sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych odbiorców. Jest też 
warunkiem tworzenia oferty z dbałością o najwyższy poziom merytoryczny.

Fot. Ł. Gdak
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Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego  
obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są  
stosowne metody dydaktyczne, odpowiednie dla danej grupy wiekowej. W ofercie edukacyj-
nej znajdują się także zajęcia przygotowane z myślą o grupach uczących się języka angiel-
skiego oraz dla grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  

Proponujemy trzy rodzaje zajęć:

• zajęcia na ekspozycji,

• zajęcia w sali warsztatowej,

• zajęcia terenowe. 

Zwiedzanie ekspozycji
Wizyta na ekspozycji Bramy Poznania daje możliwość spojrzenia na ważne wydarzenia  
historyczne z perspektywy poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Dzięki nowoczesnym formom 
wystawienniczym, grze barw, świateł i symboli, przeniesiemy się w czasie do początków 
państwa polskiego. Prześledzimy też kluczowe wydarzenia minionych stuleci. Dla grup  
z klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas ponadpodstawowych (również z wymian  
międzynarodowych) przygotowaliśmy tematyczne oprowadzanie po ekspozycji. Pracownicy 
Biura Obsługi Klienta jako pierwsi w Polsce korzystają z rozwiązania technologicznego zw. 
Master/Slave. Rozwiązanie to łączy atuty bezpośredniego kontaktu odbiorcy z przewodni-
kiem z odsłuchiwaniem nagrań lektorskich dostępnych w audioprzewodniku.  

Z myślą o nauczycielkach i nauczycielach
Mając świadomość kluczowej roli nauczycielek i nauczycieli, w ramach naszej oferty pro-
ponujemy możliwość doskonalenia zawodowego przez udział w spotkaniach, seminariach  
i cyklicznym programie edukacyjnym „Szkoła Dziedzictwa”. Zachęcamy także do sięgania po róż-
norodne materiały dydaktyczne dostępne (bezpłatnie) na naszej stronie www.BramaPoznania.pl.

Lato i zima 
Zarówno w czasie ferii zimowych, jak i wakacji letnich organizujemy dla  grup dzieci z klas  
I-VI klasy szkoły podstawowej zajęcia półkolonijne. Zapraszamy na warsztaty połączone  
z wizytą na ekspozycji, a w czasie letniej przerwy wakacyjnej także na zajęcia terenowe. 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT  
Instytucja kultury Miasta Poznania 

CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT  
i Traktu Królewsko-Cesarskiego

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 
www.BramaPoznania.pl | www.trakt.poznan.pl
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Oferta edukacyjna Bramy Poznania to również:
• spotkania dla rodzin z dziećmi

• letnie i zimowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

• zajęcia wakacyjne i zimowe dla grup zorganizowanych

• programy dla grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych

• programy edukacyjne dla seniorów/-ek

• seminaria i spotkania dla osób zajmujących się edukacją w instytucjach kultury

Pełna oferta znajduje się na stronie www.BramaPoznania.pl w zakładce Edukacja.

Biuro Edukacji 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

tel. 61 647 7625 (-26/-27) 
edukacja@bramapoznania.pl

Biuro Obsługi Klienta 
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Informacja: tel. 61 647 7634 
Rezerwacja: tel. 61 647 7629 (od wtorku do piątku w godzinach 900–1400)

Fot. Ł. Gdak






