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Je�li nauczysz siê my�leæ o kim�, ¿e
jest gorszy od ciebie,

bêdzie ci bardzo trudno pozbyæ siê
takiego sposobu my�lenia.

Winston Churchill
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Antydyskryminacja to ci¹g³e uczenie siê tolerancji. To odkry-
wanie w sobie naszych s³abo�ci pod postaci¹ stereotypów, od-
najdywanie w najbli¿szym otoczeniu ró¿norodno�ci kulturo-
wej.

Projekt �Antydyskryminacja na co dzieñ� to nasza próba w³¹-
czenia siê w przezwyciê¿anie lêków wobec innych, oswajanie
wielokulturowo�ci, okie³znanie wrogich stereotypów. M³odzi
ludzie, którzy wziêli udzia³ w tym projekcie � uczniowie po-
znañskich szkó³ ponadpodstawowych, wolontariusze i nauczy-
ciele, na co dzieñ poszukiwali mo¿liwo�ci przeciwdzia³ania zja-
wisku, jakim jest dyskryminacja. Przeciwdzia³ali dyskryminacji
ucz¹c siê dostrzegania ró¿norodno�ci, badaj¹c nasz stosunek
do Innych, rozpowszechniaj¹c idee antydyskryminacji na ulot-
kach i plakatach, wreszcie edukuj¹c siebie i swoich kolegów.

O ile uczestnictwo w projekcie jest do�wiadczeniem niepowta-
rzalnym, o tyle sam opis staje siê mo¿liwy jedynie dziêki cyto-
wanym s³owom samych uczestników. Niniejsza publikacja to
swoisty zapis projektu. Sk³ada siê z dwóch czê�ci � informacji
o projekcie, przebiegu i efektu koñcowego pracy ponad
100 osób. W tej czê�ci umieszczamy równie¿ wskazówki dla
osób, chc¹cych w przysz³o�ci realizowaæ podobne projekty.
Druga, bardziej obszerna czê�æ publikacji to propozycja anty-
dyskryminacyjnych warsztatów edukacyjnych, gier i æwiczeñ
sprawdzonych przez nas w trakcie trwania projektu. Uczenie
siê metod¹ warsztatow¹ jest bowiem zdobywaniem wiedzy
w sposób przyjazny i bezbolesny.

Zapraszaj¹c wszystkich do codziennego odkrywania ró¿norod-
no�ci kulturowej i odszukiwania stereotypów przek³amuj¹cych
nasz¹ codzienno�æ, zachêcam do lektury i wykorzystywania
naszych materia³ów do edukowania innych.

Koordynator Programu
�Antydyskryminacja na
co dzieñ�
Izabela Czerniejewska
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Krótko o idei projektu
�Antydyskryminacja na co dzieñ�
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 DLACZEGO TAKI PROJEKT?

Dzi� Polacy nie tylko otwieraj¹ siê na �wiat, ale w³a�nie u�wia-
damiaj¹ sobie w³asn¹ niehomogeniczno�æ kulturow¹. Na
ulicach miast i miasteczek, w pracy i w szkole zaczyna siê do-
strzegaæ osoby innego pochodzenia etnicznego. Coraz czê�ciej
publicznie dyskutuje siê kwestie mniejszo�ci narodowych
i etnicznych zamieszkuj¹cych Polskê, a tak¿e coraz liczniej przy-
bywaj¹cych uchod�ców i imigrantów. St¹d te¿ o problemach
dyskryminacji dotykaj¹cych spo³eczeñstwo polskie mówi siê
coraz czê�ciej, zw³aszcza w kontek�cie Unii Europejskiej. Pol-
ska musi dostosowywaæ siê do standardów obowi¹zuj¹cych
w Unii Europejskiej, a szko³y powinny tworzyæ jak najwiêcej
programów dotycz¹cych spo³eczeñstwa demokratycznego,
tolerancyjnego, otwartego na inne kultury i zwyczaje. Organi-
zacje pozarz¹dowe, takie jak Stowarzyszenie �Jeden �wiat�,
realizuj¹c projekty dotycz¹ce tolerancji i ró¿norodno�ci kultu-
rowej maj¹ za zadanie wspieraæ szko³y, nauczycieli i uczniów
proponuj¹c wspó³pracê w realizacji wspólnych dzia³añ antydy-
skryminacyjnych.

 CO JEST CELEM PROJEKTU?

Celem tego projektu by³o podniesienie �wiadomo�ci osób bio-
r¹cych w nim udzia³ w temacie antydyskryminacji. Oznacza to,
¿e wszyscy, uczestnicy dowiedzieli siê czym s¹ stereotypy, uprze-
dzenia i dyskryminacja oraz jakie grupy s¹ najczê�ciej dyskry-
minowane w Polsce. Kolejnym celem by³o wykorzystanie tej
wiedzy do stworzenia w³asnych dzia³añ antydyskryminacyjnych.
W naszym przypadku by³a to praca uczniów, wolontariuszy
i nauczycieli w piêciu tematycznych grupach roboczych (edu-
kacyjna, fotograficzna, informacyjna, socjologiczna, teatralna).



 DO KOGO PROJEKT JEST SKIEROWANY
 BEZPO�REDNIO?

W projekcie wziêli udzia³:
- uczniowie z poznañskich szkó³ �rednich
- nauczyciele
- wolontariusze, którzy wspó³prowadzili warsztaty dla uczniów
oraz wspierali tworzenie i realizacjê projektów w szko³ach.

 REALIZACJA PROJEKTU
 �ANTYDYSKRYMINACJA NA CO DZIEÑ�

1.Rekrutacja uczniów, nauczycieli i wolontariuszy
W styczniu 2005 roku zosta³a rozes³ana informacja wraz za-
proszeniem do uczestnictwa w projekcie do wszystkich poznañ-
skich szkó³ ponadpodstawowych. Z grona zainteresowanych
zosta³o wy³onionych 5 szkó³, które wziê³y udzia³ w projekcie.
Nauczyciele indywidualnie skierowali zaproszenie do uczniów
swoich szkó³ i zebrali grupy uczniów.
Do udzia³u w projekcie zosta³a wybrana równie¿ 10-osobowa
grupa, spo�ród aktywnych wolontariuszy Stowarzyszenia �Je-
den �wiat�.

2.Szkolenie �Jak uczyæ o antydyskryminacji?�
W dniach 16-20 lutego 2005 w Puszczykowie odby³o siê szko-
lenie �Jak uczyæ o antydyskryminacji?�. Jego zadaniem by³o
przygotowanie wolontariuszy i nauczycieli do realizacji warsz-
tatów o tematyce antydyskryminacji w poznañskich szko³ach
oraz pomocy uczniom w realizacji ich w³asnych projektów an-
tydyskryminacyjnych. Szkolenie obejmowa³o wiele sesji mery-
torycznych obejmuj¹cych tematykê stereotypów, uprzedzeñ,
dyskryminacji, wykluczeñ spo³ecznych, rasizmu oraz neofaszy-
zmu i neonazizmu. Przeprowadzono równie¿ sesje praktyczne,
dotycz¹ce radzenia sobie z dyskryminacj¹, pracy w grupie oraz
metody projektu. W trakcie szkolenia zosta³y uformowane grupy
projektowe, pracuj¹ce nad poszczególnymi projektami.
a.projekt edukacyjny
b.projekt fotograficzny
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c.projekt informacyjny
d.projekt socjologiczny
e.projekt teatralny

3.5 x Warsztaty dla uczniów �Jak antydyskryminowaæ na
co dzieñ?�
Od lutego do kwietnia 2005 roku realizowano warsztaty dla
uczniów. Warsztaty wspó³prowadzone by³y przez przeszkolo-
nych wolontariuszy, bior¹cych wcze�niej udzia³ w szkoleniu �Jak
uczyæ o antydyskryminacji?�. Ka¿da grupa uczniów wziê³a
udzia³ w 4 blokach warsztatowych � dwóch tematycznie zwi¹-
zanych z tematyk¹ antydyskryminacji i stereotypów i dwóch
zwi¹zanych z projektami realizowanymi przez grupy uczniów.

4.Realizacja projektów przez uczniów / konsultacje
Od marca do maja 2005 roku grupy uczniów realizowa³y swoje
projekty w piêciu grupach, konsultowa³y postêpy z nauczycie-
lem i wolotariuszami.
1.grupa edukacyjna opracowa³a dwa warsztaty edukacyjne i zre-
alizowa³a go w�ród uczniów innych klas.
2.grupa fotograficzna przygotowa³a wystawê fotograficzn¹
przedstawiaj¹c¹ dyskryminacjê oczami uczniów;
3.grupa informacyjna opracowa³a ulotkê i 5 plakatów dotycz¹-
cych wystawy i antydyskryminacji;
4.grupa socjologiczna przeprowadzi³a i opracowa³a badania na
podstawie ankiety, dotycz¹cej dyskryminacji w Poznaniu;
5.grupa teatralna przygotowa³a happening antydyskryminacyj-
ny �Cze�æ?!�, przeprowadzony dnia 1 czerwca przy uczestnic-
twie uczniów innych grup.

5.Zakoñczenie �  wystawa
15 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury Za-
mek w Poznaniu odby³o siê otwarcie wystawy �Antydyskrymi-
nacja na co dzieñ� podsumowuj¹cej dzia³ania uczniów w 5 gru-
pach projektowych. Tu¿ po otwarciu wystawy, o godz. 12.15
odby³a siê konferencja prasowa. Na wystawê zaproszeni zosta-
li wszyscy uczniowie, dyrektorzy szkó³, oraz przedstawiciele
organizacji pozarz¹dowych. W otwarciu wystawy wziê³o udzia³
ponad 100 osób.

Jestem wolontariuszk¹ �Jednego
�wiata� od roku, ale po raz
pierwszy realizowa³am siê
z jego ramienia w formie
prowadz¹cego warsztaty.
Trzeba przyznaæ, ¿e by³o to dla
mnie nie lada wyzwanie. Sama
tematyka projektu �Antydy-
skryminacja na co dzieñ� jest
wed³ug mnie jak najbardziej na
czasie i warta po�wiêcenia zajêæ,
ale obawia³am siê, jak zostanie
przyjêta w�ród uczniów szko³y
�redniej i gimnazjum.
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6.Spotkanie Podsumowuj¹ce
Seminarium Podsumowuj¹ce odby³o siê 26 czerwca i mia³o na
celu podsumowanie i ewaluacjê ca³ego projektu, a tak¿e zapla-
nowanie dalszych wspólnych dzia³añ i mo¿liwo�ci wspó³pracy
w przysz³o�ci. W trakcie spotkania wyci¹gniêto wnioski i reko-
mendacje dotycz¹ce realizacji podobnych projektów. Wnioski
te s¹ umieszczone w tej publikacji.

7.Publikacja
Publikacja, któr¹ trzymasz w rêku jest koñcowym elementem
projektu.

 KTO WZI¥£ UDZIA£ W PROJEKCIE?

Szko³y i nauczyciele zaanga¿owani w projekt:

1.Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 1, ul. Bu-
kowska 16, Poznañ � p. Agnieszka Gabryelska �
grupa edukacyjna;

2.Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 19, ul. 28 Czerwca
1956r. 352/360 � p. Dorota Mucha � grupa foto-
graficzna;

3.IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce, ul. Warzywna 24, Poznañ
� p. Piotr Kwiatkowski � grupa informacyjna;

4.Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1, ul. Floriana 1, Poznañ
� p. Joanna Zapa³a � grupa socjologiczna;

5.Gimnazjum nr 42, ul. �w. Jerzego 6/10, Poznañ
� p. Nadzieja Zieliñska-Karczmarek � grupa teatralna.

Wolontariusze zaanga¿owani w projekt:
grupa edukacyjna:
1.Joanna Nitka
2.Natalia Krasiñska

W marcu dowiedzieli�my siê, ¿e
w szkole odbêd¹ siê warsztaty
i przeprowadzony bêdzie projekt
�Antydyskryminacja na co
dzieñ�. Pani Profesor szuka³a
chêtnych ludzi� Ró¿n¹
mieli�my motywacjê: ciekawy
temat, nowe znajomo�ci lepsza
ocena z WOS-u (?), nowe
do�wiadczenie, zwolnienia
z lekcji. W ka¿dym razie
zebra³o siê nas kilkana�cie osób,
ale niezupe³nie wiedzieli�my
czego siê mamy spodziewaæ�
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grupa fotograficzna
3.Ewa Lorenc
4.Aleksandra Konanowa

grupa informacyjna
5.Agata Maciejewska
6.Anna Barczak

grupa socjologiczna
7.Wiktoria Hoffmann
8.Magda Mechlin

grupa teatralna
9.Joanna Wojtarowicz
10.El¿bieta ¯órawska

Konsultant merytoryczny bior¹cy udzia³ w projekcie
�Antydyskryminacja na co dzieñ�:
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu � Ewa Waw-
rzyniak
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Uczniowie I LO prowadz¹ w³asny warsztat o stereotypach
narodowo�ciowych

O piêciu projektach

W rezultacie podzielili�my siê na
dwie grupy i stworzyli�my dwa
warsztaty. Pierwszy mówi
o dyskryminacji p³ci, natomiast
drugi o stereotypach i narodowo-
�ciach (�). W maju nadszed³
czas na �chwilê prawdy� dla osób
tworz¹cych warsztat o dyskrymi-
nacji p³ci, drug¹ grupê mia³o
czekaæ to pó�niej. Odby³a siê
próba generalna, gdzie uczestnika-
mi warsztatów byli�my my oraz
nasi przyjaciele. Próba mia³a
pokazaæ ewentualne b³êdy,
niedoci¹gniêcia i przygotowaæ nas
do przeprowadzenia warsztatów
w klasach. Jak wypad³o? Ca³kiem
nie�le!

Czerwcowe dni by³y dla nas
prawdziwym egzaminem. Wtedy
prowadzili�my warsztaty u³o¿one
przez nas w ró¿nych klasach
naszej szko³y. To by³o prawdziwe
wyzwanie, ale koledzy i kole¿anki
przyjêli nas bardzo ¿yczliwie,
przymykaj¹c oko na nasze, ci¹gle
istniej¹ce jeszcze b³êdy. Okaza³o
siê to bardzo ciekawym do�wiad-
czeniem, a i uczniom chyba siê
spodoba³o. I o to przecie¿
chodzi³o!
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 PROJEKT EDUKACYJNY

W Marcinku realizo-
wali�my projekt edu-
kacyjny. Uczestni-
czy³o w nim 18 osób.
Warsztaty trwa³y
z du¿¹ intensywno-
�ci¹ (czasow¹ i wra-
¿eñ te¿ nie brak³o)
od po³owy kwietnia
do 6 czerwca 2005.
Efektem naszej pra-
cy s¹ dwa scenariusze lekcyjne. Pierwszy scenariusz dotyczy
stereotypu narodowo�ciowego, drugi � stereotypu kobiety i mê¿-
czyzny w reklamach. Na ich podstawie jako uczestnicy warsz-
tatów (i zarazem twórcy scenariuszy) przeprowadzili�my
6 zajêæ dla uczniów naszej szko³y. Scenariusze przez nas stwo-
rzone s¹ zamieszczone w tej publikacji.



 PROJEKT FOTOGRAFICZNY

Projekt fotograficzny (czy te¿ mo¿e grupê foto) tworz¹ ucznio-
wie XIX LO dzielnie wspierani przez pani¹ Dorotê Muchê
(nauczyciela � opiekuna) oraz dwie wolontariuszki ze Stowa-
rzyszenia �Jeden �wiat�: Saszê i Ewê. Wszyscy razem stanowi¹
naprawdê zgran¹ �ekipê�, której zosta³o postawione zadanie
stworzenia wystawy fotograficznej dotycz¹cej problemu szero-
ko pojêtej dyskryminacji w ramach projektu: �Antydyskrymi-
nacja na co dzieñ�.

Realizuj¹c postawione nam zadanie ca³y czas mieli�my na uwa-
dze fakt, i¿ wzrok jest najwa¿niejszym ze zmys³ów, a obraz, co�
co obserwujemy, to pierwszy �rodek przekazu docieraj¹cy do
�wiadomo�ci cz³owieka. Chcieli�my sprostaæ wyzwaniu i na-
szym zdaniem uda³o siê. Nasze podej�cie do tematu by³o nie-
konwencjonalne, szukali�my pomys³ów w najg³êbszych zaka-
markach wyobra�ni i uciekali�my do niekiedy abstrakcyjnych
metod ukazania problemu.
Powsta³e obrazy to zatem
prawdziwy kalejdoskop my-
�li i emocji. Niektóre ze
zdjêæ opatrzone zosta³y
krótkim opisem. by odbior-
ca móg³ lepiej odczytaæ
zamys³ m³odego autora-ar-
tysty. Wystawow¹ ca³o�æ
tworzy oko³o 20-stu wyse-
lekcjonowanych fotografii �
naszym zdaniem naprawdê
bardzo ciekawych i godnych
obejrzenia. Czê�æ zdjêæ sta-
nowi materia³ edukacyjny
zamieszczony w niniejszej
broszurze.

Du¿o �miechu, zaanga¿owanie
i po�wiêcenie organizatorów oraz
ich przyjacielski stosunek do nas
� uczestników, pozwoli³o mi czuæ
siê swobodnie i rozwin¹æ
skrzyd³a podczas warsztatów.
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 PROJEKT INFORMACYJNY

Nasza grupa to 13-osobowa ekipa: nauczyciel Piotr Kwiatkow-
ski, uczniowie IX LO: Weronika, Marta, Iza, Marta, Gosia,
Kamil, Wojtek, Radek, Filip, Maciej, wolontariuszki: Agata
i Ania.
Naszym zadaniem by³o poinformowanie spo³eczeñstwa o na-
szym projekcie, a g³ównie o wystawie go koñcz¹cej w CK
Zamek. Wynikiem naszej pracy s¹ plakaty informuj¹ce o wy-
stawie i ulotki.
Czas projektu by³ czasem poznania siebie i zdobycia nowych
umiejêtno�ci i do�wiadczeñ!
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 PROJEKT SOCJOLOGICZNY

Projekt socjologiczny realizowany jest w ramach programu
�Antydyskryminacja na co dzieñ� przez 14 uczniów z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1 przy ul. Floriana w Poznaniu. Projekt
realizowany by³ przy wsparciu pani pedagog Joanny Zapa³y oraz
pani Marty i 2 wolontariuszek: Wiktorii i Magdy.
G³ównym naszym zadaniem by³o zastosowanie metod i tech-
nik socjologicznych w badaniu zjawiska dyskryminacji w Po-
znaniu. W trakcie warsztatów zapoznali�my siê z kluczowymi
pojêciami m.in. dyskryminacja, stereotyp, nazizm, faszyzm, etc.
oraz z metodami socjologicznymi, które pó�niej zastosowali-
�my w praktyce. W rezultacie samodzielnie przygotowali�my
i przeprowadzili�my ankiety w naszych piêciu projektowych
szko³ach. Wyniki tych badañ oraz ankietê przez nas stworzon¹
mo¿ecie znale�æ w tej publikacji.

Grupa socjologiczna podczas warsztatów

Na spotkaniach przygotowy-
wali�my ankiety, które pó�niej
zosta³y przeprowadzone
w ró¿nych poznañskich
szko³ach. Wyniki naszejj
mo¿na zobaczyæ na naszych
plakatach, które mog¹
podziwiaæ uczniowie naszej
szko³y oraz inni uczniowie na
wystawie zorganizowanej
w CK Zamek!



 PROJEKT TEATRALNY

Projekt teatralny toczy³ siê w ramach programu �Antydyskry-
minacja na co dzieñ� w gimnazjum nr 42 im. H.Sienkiewicza
w Poznaniu. W projekcie uczestniczy³a 23-osobowa grupa
uczniów razem z nauczycielk¹ pani¹ Nadziej¹ Zieliñsk¹-Kacz-
marek i 2 wolontariuszkami: A�k¹ i El¹.
Naszym zadaniem by³o stworzenie happeningu, który pozwo-
li³by u�wiadomiæ jego uczestnikom, jak czuje siê cz³owiek szy-
kanowany przez inn¹ osobê z powodu swojej odmienno�ci.
Happening odby³ siê dnia 1 czerwca 2005 roku na terenie na-
szej szko³y. Poni¿ej scenariusz happeningu. Bogat¹ dokumen-
tacjê z tego wydarzenia mo¿na zobaczyæ na wystawie.

 HAPPENING �CZE�Æ?!�

Tematem tego happeningu by³o wyeksponowanie emocji, u�wia-
domienie jego uczestnikom, jak czuje cz³owiek szykanowany
przez rówie�ników z powodu swojej inno�ci. Podmiotem na-
szych dzia³añ by³a grupa losowo zaproszonych, nieznanych nam
uczniów innych szkó³. Widowisko rozpoczê³o siê ju¿ w momen-
cie, gdy go�cie weszli na nasz teren. Miejscem wydarzeñ by³o
boisko szkolne, na którym jednocze�nie trwa³y zabawy zwi¹za-
ne z Dniem Sportu. Go�cie nie weszli g³ównym wej�ciem do
szko³y, tylko naszymi dzia³aniami zmusili�my ich do kierowania
siê boczn¹, w¹sk¹ alejk¹ na boisko. Stali�my ustawieni wzd³u¿
alejki w szpaler, przedrze�niaj¹c ruchy wchodz¹cych, wytykaj¹c
ich palcami i gwi¿d¿e¹c. Nie maj¹c mo¿liwo�ci odwrotu nasi
go�cie musieli wej�æ na boisko, na którym nie pozwolili�my im
ani ogl¹daæ, ani uczestniczyæ w zawodach. Nadal prowokowali-
�my sytuacje dyskomfortowe: obiegali�my ich dooko³a, filmo-
wali�my z bardzo bliska, robili�my z bliska zdjêcia, blokowali-
�my dostêp do zabaw i w ten sposób �zagonili�my� w okre�lone
miejsce. Nastêpnie nasza grupa uformowa³a kr¹g, zbijaj¹c go�ci
w jego wnêtrzu. Znienacka wymierzyli�my w nich cukierkami,
confetti, serpentynami, podali�my im rêce, dekoruj¹c jednocze-
�nie siebie i ich przyjaznymi nalepkami. Nastêpnie pogodzili�my
siê i w ten sposób widowisko skoñczy³o siê. Wykonawcami by³a
25 osobowa grupa i 60 zaproszonych uczestników.

Otrzymali�my zaproszenie od
uczniów 42. Gimnazjum, którzy
tak, jak my uczestniczyli
w projekcie �Antydyskryminacja
na co dzieñ� (�). Pocz¹tkowo
zmarzli�my czekaj¹c na drodze,
nastêpnie zaprowadzono nas na
boisko, gdzie nas wy�miano,
w pewien sposób poni¿ano.
Nastêpnie gimnazjali�ci obrzucili
nas cukierkami, po czym ju¿
zakoñczono �przedstawienie�
i w koñcu nas mile powitano.
Poszli�my do klas, gdzie mia³
miejsce poczêstunek i dyskusja.
Przedstawienie ukazywa³o
problem dyskryminacji, wokó³
tego tematu kr¹¿y³a równie¿
pó�niejsza dyskusja.
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 WYSTAWA
 �ANTYDYSKRYMINACJA NA CO DZIEÑ�

Oficjalne otwarcie wystawy odby³o siê 25 czerwca 2005 roku w
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W otwarciu uczestni-
czy³o ponad 100 osób, w wiêkszo�ci byli to uczniowie bior¹cy
udzia³ w projekcie, wolontariusze i nauczyciele. Wystawa jest
rezultatem pracy uczniów w ich grupach projektowych. Tutaj
sami uczniowie przedstawili zagadnienie dyskryminacji i mo¿-
liwo�ci jej przeciwdzia³ania w taki sposób, w jaki ich zdaniem
m³odzi ludzie s¹ w stanie co� zrobiæ w tym kierunku.
Wystawa przez kilka miesiêcy bêdzie goszczona przez O�ro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, al. Niepodle-
g³o�ci 34.
Nastêpnie wystawê bêd¹ mog³y go�ciæ szko³y i inne instytucje.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Stowarzy-
szenia �Jeden �wiat�.

(�) Kosztowa³o nas to sporo
wysi³ku i pracy, ale jeste�my
pewni, ¿e by³o warto. Je�li choæ
jedna osoba dziêki tej akcji
zrozumie jak krzywdzi siebie
i innych dyskryminuj¹c, to nasz
wysi³ek siê op³aci³.
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Wskazówki dotycz¹ce realizacji
podobnych projektów

Mamy nadziejê, ¿e nasz projekt zainspiruje jeszcze wielu m³o-
dych ludzi, nauczycieli, wolontariuszy, dlatego te¿ poni¿ej
umieszczamy wskazówki i rekomendacje z naszych dzia³añ. Oby
przys³u¿y³y siê do tworzenia jeszcze lepszych projektów!

 SZKOLENIE

Celem naszego szkolenia �Jak uczyæ o antydyskryminacji?� by³o
merytoryczne przygotowanie wolontariuszy i nauczycieli do
realizacji projektów antydyskryminacyjnych. 4-dniowe szkole-
nie sk³ada³o siê z czê�ci teoretycznej, w trakcie której uczestni-
cy pog³êbili i uporz¹dkowali wiedzê na temat stereotypów,
dyskryminacji, rasizmu, a tak¿e czê�ci praktycznej, zwi¹zanej
z prac¹ metod¹ projektu i prac¹ w grupie.

W d³ugo trwaj¹cych projektach warto postawiæ na integracjê
uczestników ju¿ przy pierwszych spotkaniach. W naszym przy-
padku niezmiernie wa¿ny okaza³ siê fakt organizacji szkolenia
�wyjazdowego�, a sesje integracyjne by³y zaplanowane tak, by
uczestnicy stopniowo siê poznawali.

Przygotowuj¹c szkolenie warto pamiêtaæ o tym, ¿e zarówno
strona teoretyczna, jak i praktyczna jest bardzo wa¿na. Trzeba
po�wiêciæ wiêcej czasu metodzie projektu, wyja�nieniu jak ona
dzia³a w praktyce, rozplanowaniu projektu w czasie, tak, ¿eby
uczniowie dali radê fizycznie i równocze�nie podo³ali obowi¹z-
kom szkolnym.

Czê�æ programu szkolenia powinna dotyczyæ wspó³pracy z gru-
p¹ przez d³ugi czas: jak zintegrowaæ grupê, jak zmotywowaæ
uczniów, jak wykorzystaæ ró¿ne predyspozycje uczniów, ich
zdolno�ci i zainteresowania, jak widzimy swoj¹ rolê w pracy
z uczniami.

Wskazane jest by ze wzglêdu na merytorykê oraz integracjê
z grup¹ wszyscy nauczyciele i wolontariusze od pocz¹tku uczest-
niczyli w projekcie (czyli brali te¿ udzia³ w szkoleniu).
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Du¿a ilo�æ æwiczeñ oraz dyskusje po æwiczeniach w trakcie szko-
lenia pomog³y w pó�niejszej realizacji warsztatów z uczniami.

Kompetentnie przeprowadzone szkolenie u³atwia uczestnikom
pó�niejsz¹ pracê z grupami uczniów oraz prowadzenie warsz-
tatów. Jest to równie¿ doskona³y sposób na poznanie nowych
metod i zdobycie umiejêtno�ci przekazywania wiedzy.

 WARSZTATY I REALIZACJA PROJEKTÓW

Uczniowie 5 szkó³ w piêciu grupach tematycznych realizowali
swoje projekty. Etapem przygotowawczym by³y warsztaty pro-
wadzone przez wolontariuszy. Warsztaty mia³y na celu przeka-
zanie wiedzy merytorycznej dotycz¹cej stereotypów, dyskrymi-
nacji, rasizmu oraz umiejêtno�ci skoncentrowanych na potrze-
bach konkretnego projektu. Warsztaty, a nastêpnie spotkania
uczniów, wolontariuszy odpowiedzialnych za projekt i nauczy-
ciela odbywa³y siê najczê�ciej w szkole. Jedna grupa mia³a mo¿-
liwo�æ wziêcia udzia³ w warsztatach wyjazdowych (finansowa-
nych przez szko³ê). Kilkakrotnie spotkania i warsztaty odby-
wa³y siê w biurze Stowarzyszenia.

Wskazane jest skonstruowanie projektu tak, aby grupy pracu-
j¹ce oddzielnie mia³y czasem mo¿liwo�æ spotkania siê z innymi
grupami. St¹d dobrym pomys³em by³o zorganizowanie happe-
ningu w jednej ze szkó³ i zaproszenie uczniów z innych grup,
czy zaproszenie na wspóln¹ grê terenow¹.

Warto siê zastanowiæ nad przed³u¿eniem czasu realizacji pro-
jektu przez grupy. W naszym przypadku trwa³o to dwa miesi¹-
ce, niektóre grupy potrzebowa³y wiêcej czasu.

Niezbêdne jest stworzenie bardzo konkretnego planu dzia³a-
nia i trzymanie siê jego realizacji. W momencie planowania na-
le¿y uwzglêdniæ równie¿ daty spotkañ z grupami (warto ju¿
wtedy znaæ plan zajêæ uczniów).

Daæ uczniom woln¹ rêkê w wyborze tematu warsztatów edu-
kacyjnych. Niech uczniowie sami zastanowi¹ siê jakie proble-
my zwi¹zane z tematem dyskryminacji s¹ im najbli¿sze.

Ciekawe idee i pomys³y, ale
wydaje mi siê, ¿e problem
rasizmu i dyskryminacji
istnieje przede wszystkim tam,
gdzie warsztaty nie docieraj¹ �
a szkoda. Mo¿e znajd¹ siê
jacy� maniacy, chc¹cy pouczaæ
dresiarzy itp.



Po etapie realizacji projektów w grupach przeprowadziæ ewa-
luacjê koñcow¹ i poinformowaæ uczniów o ich sukcesach.

Przygotowaæ siê na nieregularn¹ frekwencjê uczniów. Zaplano-
waæ sposób motywowania grup (zale¿ne jest to od rodzaju szko-
³y i samych uczniów), byæ mo¿e podpisaæ z uczniami swoisty
�kontrakt�.

W trakcie przygotowania projektów przez grupy wskazana jest
wspó³praca z profesjonalistami z zewn¹trz, np. z fotografikiem,
grafikiem.

Przed rozpoczêciem projektu przygotowaæ zaplecze technicz-
ne: dostêp do komputerów, odpowiedni¹ ilo�æ aparatów foto-
graficznych, programy graficzne itp.

Przy doborze projektów zwróciæ uwagê na rodzaj szko³y, mo¿-
liwo�ci uczniów, preferencje wolontariuszy i nauczyciela.

W niektórych szko³ach warto by³o zaproponowaæ uczniom
jasny podzia³ zadañ i obowi¹zków.

Je�li warsztaty dla uczniów s¹ wyjazdowe, jest konieczne by
uczniowie wiedzieli, ¿e udzia³ w warsztatach to nie tylko wy-
cieczka, ale w³¹czenie siê w ca³y projekt.

Wskazane jest ustaliæ górn¹ granicê ilo�ci uczniów. Zbyt du¿a
grupa utrudnia pracê.

Zarówno warsztaty, jak i realizacja projektów ma na celu roz-
budzaæ inwencje uczniów. St¹d te¿ warto wspieraæ uczniów
nawet, gdy ich pomys³y wydaj¹ siê nierealistyczne.

 WYSTAWA I MEDIA

Warto na pocz¹tku zdefiniowaæ sobie cel wystawy: czy chcemy,
by prezentowa³a ona prace uczniów? Czy chcemy, by opowia-
da³a o projekcie i jego przebiegu? Czy chcemy, by odbiorca
wychodz¹c z wystawy dowiedzia³ siê/nauczy³ siê czego� o an-
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tydyskryminacji? Do kogo kierujemy wystawê i jak o niej bê-
dziemy informowaæ?

Nasza wystawa jest podsumowaniem projektu. Jest czytelna dla
wszystkich, którzy choæ w najmniejszym stopniu uczestniczyli
w realizacji projektu i dla osób, którzy zostali zaznajomieni
z projektem. Gdyby mia³a byæ skierowana do wiêkszej ilo�ci
odbiorców z zewn¹trz, musia³aby byæ wykonana bardziej pro-
fesjonalnie wizualnie, co niesie za sob¹ wiêksze koszty.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e czym innym jest realizacja projektów,
a czym innym wystawienie ich. Projekt fotograficzny mia³
w tym wypadku naj³atwiej. Byæ mo¿e warto pomy�leæ o innej
formie na podsumowanie � innym finale dla ka¿dej grupy lub
np. spotkaniu podsumowuj¹cym, na którym ka¿da grupa by siê
zaprezentowa³a i tylko czê�æ prac stanowi-
³aby wystawê.

Podczas realizacji ca³ego projektu warto od
pocz¹tku nawi¹zywaæ osobiste kontakty
z mediami, proponowaæ im spotkania, w któ-
rych mog¹ uczestniczyæ. Konferencja pra-
sowa by³a tego dobrym przyk³adem. Jednak
wiele dzia³añ okaza³o siê za ma³o medial-
nych.

By przyci¹gn¹æ uwagê mediów mo¿na te¿
zaprosiæ jakiego� VIPa na spotkanie.

Kontaktami z mediami powinna siê zaj¹æ grupa osób.

 WSPÓ£PRACA

Wspó³praca w du¿ej i zró¿nicowanej grupie jest niezmiernie
wa¿na. St¹d te¿ istotn¹ rolê odgrywa³ koordynator, do którego
dociera³y wszystkie najwa¿niejsze informacje, zapotrzebowa-
nia grup. Koordynator informowa³ te¿ wszystkich o bie¿¹cych
dzia³aniach w innych grupach.
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Dobrym pomys³em wydaje siê stworzenie wspólnej listy ma-
ilingowej. My mieli�my jedn¹ listê dla wolontariuszy i nauczy-
cieli, natomiast nie powsta³a lista dostêpna wszystkim uczniom.

Zadbaæ o wspó³pracê nauczyciel � wolontariusze, tak by obie
strony by³y zaanga¿owane. Dobrze, gdy obie strony ustal¹ so-
bie zasady wspó³pracy.

Wskazane jest by wolontariusze wspierali rekrutacjê nauczycie-
li przeprowadzaj¹c prezentacje projektu dla nauczycieli.
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Czê�æ edukacyjna tej publikacji zawiera cztery scenariusze
warsztatów, edukacyjn¹ grê terenow¹, æwiczenia ze zdjê-
ciami, wszelkie materia³y pomocnicze niezbêdne do pro-
wadzenia. Znajdziecie tu równie¿ ankietê, która by³a
wykorzystana do przeprowadzenia badañ socjologicznych
a tak¿e wyniki tych badañ. Mamy nadziejê, ¿e materia³y te
bêd¹ pomocne do prowadzenia lekcji w szko³ach, warszta-
tów poza szko³¹ dla ludzi m³odych. Niemniej jednak prosi-
my o przestrzeganie praw autorskich, a co za tym idzie
informowanie o �ród³ach.
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1.warsztaty nt. stereotypów
2.warsztaty nt. dyskryminacji
3.warsztaty nt. stereotypów narodowych
4.warsztaty nt. stereotypów p³ciowych
5.edukacyjna gra terenowa
6.æwiczenia ze zdjêciami

 WARSZTAT 1
 STEREOTYPY

Celem stereotypu jest uproszczenie rzeczywisto�ci. W szybki
sposób przekazuje nam wiele informacji, tak, ¿e nie musimy
poznawaæ ca³o�ci problemu. Niebezpieczeñstwo stereotypu
kryje siê nie w samych s³owach, lecz w ich u¿yciu. Mówimy
�murzyn� o cz³owieku, który ma ciemn¹ skórê, nie wiedz¹c,
z jakiego kraju pochodzi. Pos³ugiwanie siê stereotypami ogra-
nicza refleksjê nad przyczynami, kontekstem, �ród³em zdarzeñ,
czêsto mo¿e sprawiaæ przykro�æ a tak¿e rodziæ konflikty i nie-
porozumienia wywodz¹ce siê ze stereotypowego my�lenia.

Cele warsztatu:
- Uzgodnienie definicji stereotypu
- Umo¿liwienie odczucia stereotypowego postrzegania
- Zrozumienie mechanizmu dzia³ania stereotypów, jego �ró-
de³, funkcji i cech charakterystycznych
- Zrozumienie, i¿ ka¿dy pos³uguje siê stereotypami

Czas trwania:
1,5 � 2 godz.

Autorzy:
Izabela Czerniejewska, Anna Kopeæ (gra Dworzec). Warsztaty
by³y wykorzystane w trakcie szkolenia �Jak uczyæ o antydyskry-
minacji?� a nastêpnie w trakcie warsztatów z uczniami w ra-
mach projektu �Antydyskryminacja na co dzieñ�.

Scenariusze antydyskryminacyjnych
warsztatów edukacyjnych
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Przebieg warsztatu:

Wstêp
Po przywitaniu i przedstawieniu tematu warsztatów prowadz¹-
cy rozpoczyna dyskusjê z uczniami dotycz¹c¹ lokalnych
stereotypów. Mo¿na np. zadaæ kilka pytañ dotycz¹cych miej-
scowej zawodówki, albo najlepszego liceum (czêsto szko³y te
maj¹ swoje w³asne nazwy):
- Co ci siê kojarzy np. z Oxfordem poznañskim (miejscow¹
zawodówk¹)?
- Czy znasz kogo� z tej szko³y? Jaka jest ta osoba?
- Czy znasz jak¹� obiegow¹ opiniê na temat uczniów z twojej
szko³y?
- Czy uwa¿asz, ¿e uczniowie z twojej szko³y odpowiadaj¹ temu
wizerunkowi?

Gra g³ówna: �Dworzec�
1.Prowadz¹cy p³ynnie przechodzi do gry, mówi¹c, ¿e za chwilê
uczniowi sami bêd¹ mieli okazjê do�wiadczyæ stereotypów.

2.Prowadz¹cy odczytuje tekst: �Wyobra�cie sobie, ¿e ta sala to
dworzec. Taki typowy dworzec pe³en ludzi, z kas¹ biletow¹,
torami, ³aweczkami dla podró¿nych. Wy za chwilê bêdziecie
czekaæ na tym dworcu na poci¹g. Do jego przyjazdu macie jesz-
cze sporo czasu, bêdziecie wiêc mogli porozmawiaæ z innymi
czekaj¹cymi osobami, a wierzcie mi, bêd¹ to osoby bardzo in-
teresuj¹ce. Za chwilê ka¿demu z was przydzielê konkretn¹ rolê
do odegrania. Ka¿dy z was przypnie sobie do bluzki tabliczkê
informuj¹c¹ kim jeste�cie. Dostaniecie te¿ chwilê czasu na prze-
branie siê za t¹ postaæ albo chocia¿ znalezienie jakiego� przed-
miotu, który pozwoli wam j¹ odegraæ. Bardzo wa¿ne jest,
aby�cie wczuli siê w wasze postacie jak najbardziej.�

3.Prowadz¹cy rozdaje uczestnikom ich role (patrz materia³
pomocniczy nr 1), je¿eli uczniów jest wiêcej ni¿ ról prosi po-
zosta³ych, aby obserwowali bacznie zabawê. Daje wszystkim
3 � 5 min na ucharakteryzowanie siê. Nastêpnie og³asza pocz¹-
tek zabawy, która ma potrwaæ oko³o 10 minut. W tym czasie
uczniowie maj¹ za zadanie porozmawiaæ z jak najwiêksz¹ licz-

�nieczêsto widzi siê swojego
mistrza i mentora w roli
homoseksualisty owiniêtego
ró¿owym szalem. Scenki
okaza³y siê doskona³ym
pomys³em na po³¹czenie
zabawy i nauki. Pojêcie
stereotypu od tej pory nabra³o
dla mnie nowego znaczenia i po
raz pierwszy je zrozumia³em.
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b¹ wspó³pasa¿erów, dowiedzieæ siê kim s¹ i opowiedzieæ o so-
bie. Osoba prowadz¹ca powinna zachêcaæ do rozmów.

4.Prowadz¹cy przerywa grê, odczytuj¹c: �Uwaga, uwaga. Na
tor pierwszy przy peronie pierwszym wje¿d¿a poci¹g... Koñ-
czymy æwiczenie i siadamy. Ale nie martwcie siê, za chwilê wró-
cimy na nasz dworzec. Tym razem równie¿ bêdziecie odgrywaæ
swoje postacie, ale dowiecie siê o nich trochê wiêcej. Ka¿dy
z was otrzyma kartkê, na której jego postaæ opisana bêdzie
bardziej szczegó³owo. Kartek tych nie poka¿ecie innym, ale po-
staracie siê na dworcu odgrywaæ te osoby, które s¹ na nich opi-
sane. Czy wszystko jasne?�

5.Prowadz¹cy rozdaje drug¹ pulê kartek, ze szczegó³owym
opisem ról (patrz materia³ pomocniczy nr 2) i daje znowu
3-5 minut na przygotowanie siê. Nastêpnie og³asza dalszy ci¹g
zabawy i zaprasza na dworzec. Kolejna czê�æ zabawy trwa rów-
nie¿ oko³o 10 minut.

6.Po tej czê�ci prowadz¹cy zaprasza uczestników do refleksji
na temat sytuacji, która zdarzy³a siê na dworcu. To bardzo wa¿-
ny moment gry, to czas wyj�cia z ról, a tak¿e wyci¹gniêcia wnio-
sków. Refleksja powinna trwaæ ok. 20-30 minut.

7.Pytania pomocnicze do refleksji:
- Jak czuli�cie siê w pierwszej scence?
- Dlaczego odegrali�cie swoje postacie w taki, a nie w inny spo-
sób?
- Czy inni odgrywali swoje postacie zgodnie z waszymi oczeki-
waniami?
- Jak czuli�cie siê w drugiej scence?
- Czy kto�, z kim rozmawiali�cie was zaskoczy³?
- W której scence czuli�cie siê lepiej?
- W której ³atwiej by³o wam odgrywaæ swoj¹ postaæ?
- W której ³atwiej rozmawia³o siê wam z lud�mi?
- Czy zdarzy³o siê wam kiedy� w ¿yciu, ¿e kto�, kogo ocenili-
�cie stereotypowo okaza³ siê byæ inny?

Jedno z æwiczeñ polega³o na
wylosowaniu sobie jakiej� roli
i odgrywaniu jej na zorganizo-
wanym w sali dworcu. Role nie
by³y mo¿e szczególnie
przyjemne (Cyganka,
homoseksualista czy te¿ kibic
Lecha), ale jak siê pó�niej
okaza³o, tylko dlatego, ¿e
kierowali�my siê stereotypami.
Ale gdy otrzymali�my wiêcej
info na temat tych osób, by³o
ju¿ ca³kiem przyjemnie.
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Ciekawy pomys³. Interesuj¹ce
zajêcia. Wiêcej takich progra-
mów, mo¿e otworzy oczy
spo³eczeñstwu�
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Czê�æ informacyjna
Ta czê�æ ma s³u¿yæ usystematyzowaniu wiedzy nt. stereotypów.
1.Budowanie definicji stereotypu metod¹ �burzy mózgów�.
Prowadz¹cy proponuje wypisanie wszystkich skojarzeñ, które
wi¹¿¹ siê ze stereotypem i zapisuje je na tablicy.

2.Zaprezentowanie definicji s³ownikowej (patrz materia³ pomoc-
niczy nr 3) i porównanie jej z wcze�niej wspólnie osi¹gniêt¹.

3.Wyja�nianie definicji � prowadz¹cy prezentuje w³asne przy-
k³ady stereotypów lub sytuacji stereotypowych, nastêpnie pro-
si uczniów o podanie swoich. Warto podaæ przyk³ady zmiany
stereotypów lub kszta³towania siê nowych � np. Polaka w Unii
Europejskiej.

4.�ród³a stereotypów
Prowadz¹cy zadaje pytanie o �ród³a stereotypów prosz¹c
uczniów o odniesienie siê do wstêpnej fazy warsztatu oraz po-
kazuj¹c wyniki �burzy mózgów� na temat definicji stereotypu
i jego przyk³adów (patrz materia³ pomocniczy nr 4)

Podsumowanie
Podziêkowanie za wziêcie udzia³u w warsztacie. Rozdanie
uczniom ankiety (tzw. skali Bogardusa) (patrz materia³ po-
mocniczy nr 5) i pro�ba o wype³nienie jej wed³ug w³asnego
odczucia. Je¿eli zabraknie czasu uczestnicy mog¹ wype³niæ an-
kietê w domu.

 WARSZTAT 2
 DYSKRYMINACJA, RASIZM

Dyskryminacja jest dzia³aniem, czêsto nie�wiadomym, podczas
którego jedna strona wykorzystuj¹c swoj¹ przewagê, dzia³a nie-
korzystnie na rzecz drugiej. Do�wiadczenie dyskryminacji mo¿e
byæ potraktowane jako �terapia szokowa�, by w bezpiecznym
�rodowisku warsztatowym odkrywaæ mechanizmy rodzenia siê
i kszta³towania dyskryminacji. Rasizm, jako pewna forma dys-
kryminacji dotyczy innego koloru skóry, jednak mechanizmy
obu s¹ identyczne i podobny sposób mo¿na im przeciwdzia³aæ.



Cele warsztatu:
- Umo¿liwienie do�wiadczenia sytuacji dyskryminacji
- Wypracowanie pojêæ: dyskryminacja, rasizm
- Przekazanie wiedzy nt. grup dyskryminowanych w Polsce ze
wzglêdu na rasê i pochodzenie etniczne.

Czas trwania:
1,5 � 2 godz.

Autor:
Izabela Czerniejewska. Warsztaty by³y wykorzystane w trakcie
szkolenia �Jak uczyæ o antydyskryminacji?�, a nastêpnie w trak-
cie warsztatów z uczniami w ramach projektu �Antydyskrymi-
nacja na co dzieñ�.

Przebieg warsztatu:

Wstêp
1.Po przywitaniu i przedstawieniu tematu warsztatów prowa-
dz¹cy rozdaje ankietê � skalê Bogardusa (patrz materia³ po-
mocniczy nr 5) i prosi o jej wype³nienie. Nastêpnie prosi
uczniów o przedstawienie przemy�leñ, jakie towarzyszy³y im
podczas wype³niania skali. Osoba prowadz¹ca warsztat mo¿e
zachêciæ do dyskusji przedstawiaj¹c swoje refleksje.

2.Prezentacja wyników badañ na temat transfuzji krwi mo¿e
dodatkowo zachêciæ do rozmowy. Mo¿na rozpocz¹æ stawiaj¹c
pytanie �gdyby� musia³ przyj¹æ transfuzjê krwi to czy przyj¹³-
by� /przyjê³aby� zdrow¹, przebadan¹ krew od Cygana?� (patrz
materia³ pomocniczy nr 6).

3.Dodatkowym elementem rozpoczynaj¹cym dyskusjê na te-
mat dyskryminacji mo¿e byæ gra �za i przeciw� (patrz mate-
ria³ pomocniczy nr 7). Prowadz¹cy odczytuje has³o (dobrze
gdy jest ono zapisane na du¿ej planszy) i prosi uczestników
o ustosunkowanie siê: osoby, które zgadzaj¹ siê z wypowiedzi¹
staj¹ po jednej stronie sali, osoby o przeciwnym pogl¹dzie po
drugiej, a niezdecydowane po �rodku. Nastêpnie prowadz¹cy
otwiera dyskusjê.

Bardzo podoba³a mi siê
�decyzja nale¿y do Ciebie�.
Fajnie przeprowadzone
i ogólnie dobry pomys³.
Trochê siê pok³ócili�my, ale to
tylko dobrze o nas �wiadczy.
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Gra g³ówna: �Têcza�
1.Prowadz¹cy przedstawia uczestnikom grê. Przedstawia zasa-
dy gry: �to jest tylko gra! Je�li nie chcesz wzi¹æ udzia³u w grze,
pozostañ obserwatorem. Poniewa¿ to jest tylko gra, masz oka-
zjê siê sprawdziæ, ale je¿eli przestanie ci siê w pewnym momen-
cie podobaæ � mo¿esz z uczestnictwa w niej zrezygnowaæ. Ta
gra siê skoñczy!!!�

2.Nastêpnie prowadz¹cy dzieli uczestników na 3 grupy, ka¿da
z nich otrzymuje do wykonania zadanie: narysowaæ têczê. Dwie
grupy otrzymuj¹ po pude³ku kolorowych kredek i tyle kartek,
ile osób w grupie, trzecia grupa dostaje po³amane o³ówki i kil-
ka zu¿ytych kartek. Uczestnicy maj¹ 10 minut na wykonanie
zadania.

3.Podczas wykonywania zadania prowadz¹cy komentuje pozy-
tywnie i wzmacniaj¹co dwie pierwsze grupy, trzeci¹ jedynie kry-
tykuj¹c. Przy ocenie prac wszyscy otrzymuj¹ dobre oceny oprócz
osób z grupy trzeciej.

4.Po zakoñczeniu tego æwiczenia niezbêdna jest rozmowa po-
³¹czona z refleksj¹. Pierwsza czê�æ rozmowy musi dotyczyæ
sytuacji, która zaistnia³a. Tu osoba prowadz¹ca musi przepro-
siæ osoby z grupy dyskryminowanej, musi te¿ daæ im czas na
odreagowanie tej sytuacji. Nale¿y zwróciæ uwagê na pozytywny
aspekt � jak wiele siê z tego æwiczenia nauczyli�my.

5.Wskazówki do rozmowy po æwiczeniu
- Jak siê czuli�cie w swoich rolach? (pytanie do wszystkich grup)
- Jak siê czuli�cie widz¹c mój stosunek do trzeciej grupy? Czy
co� zauwa¿yli�cie? Czy zareagowali�cie na dyskryminacjê jed-
nej z grup?
- Jak siê zachowywa³a trzecia grupa? Czy domaga³a siê swoich
praw?
- Co to æwiczenie mia³o zobrazowaæ?
- Czy takie rodzaje dyskryminacji siê zdarzaj¹?
- Czy byli�cie kiedy� �wiadkiem / czuli�cie siê dyskryminowani?
- Dlaczego ludzie dyskryminuj¹ tych, którzy s¹ inni?
- Jak wygl¹da sprawa dyskryminacji w szkole?

Bardzo podoba³o mi siê zadanie
narysowania têczy, po którym
okaza³o siê, i¿ jedna z grup
otrzyma³a tylko o³ówki. Inne
grupy tego nie zauwa¿y³y. To
pokaza³o, jak niewiele jeste�my
w stanie zauwa¿yæ, gdy mamy
wszystko, co nam potrzebne do
szczê�cia.

Interesuj¹ce by³o równie¿
opowiadanie siê jednej ze
stron gdy pada³y trudne
pytania dotycz¹ce dyskrymi-
nacji. To zmusi³o nas do
generalizacji swoich pogl¹dów
i uzasadnienia swojego
stanowiska.
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- Czy znacie przyk³ady dyskryminacji z powodu rasy lub naro-
dowo�ci?

Czê�æ informacyjna
Do�wiadczenie dyskryminacji powinno byæ uzupe³nione wie-
dz¹ na temat grup dyskryminowanych oraz pojêcia dyskrymi-
nacji i rasizmu. W Polsce problem ten dotyczy mniejszo�ci na-
rodowych, imigrantów i repatriantów oraz uchod�ców.

1.W grupach uczestnicy otrzymuj¹ zadanie przygotowania pla-
katów na podstawie rozdanych materia³ów:
- o mniejszo�ciach narodowych (patrz materia³ pomocniczy
nr 8);
- o imigrantach i repatriantach (patrz materia³ pomocniczy nr 9);
- o uchod�cach (patrz materia³ pomocniczy nr 10).
Nastêpnie nastêpuje prezentacja plakatów przez przedstawicieli
grup.

2.Metod¹ mini-wyk³adu prowadz¹cy prezentuje zagadnienie
dyskryminacji i rasizmu, przedstawia ró¿nice i podobieñstwa
pomiêdzy tymi pojêciami (patrz materia³ pomocniczy nr 11).

3.Na podstawie tekstu Lincolna i innych (patrz materia³ po-
mocniczy nr 12) prowadz¹cy przedstawia rasizm jako pogl¹d
absurdalny, niezgodny ze zdrowym rozs¹dkiem.

Podsumowanie
Prezentacja przyk³adowych dzia³añ organizacji antyrasistow-
skich na rzecz tolerancji oraz przeciwdzia³ania dyskryminacji.
Jako przyk³ad mo¿na podaæ kampaniê Stowarzyszenia �Nigdy
wiêcej� (np. �Wykopmy rasizm ze stadionów�, �Muzyka prze-
ciwko Rasizmowi�), oraz promowanie tolerancji poprzez reali-
zacjê Tygodnia Przeciwko Rasizmowi, Dnia Praw Cz³owieka
czy Dnia Uchod�cy, realizowanego co roku przez Stowarzy-
szenie �Jeden �wiat�.

Za najciekawszy uwa¿am
warsztat o dyskryminacji
i rasizmie, a w nim dyskusjê
oraz zabawê z rysowaniem têczy.
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 WARSZTAT 3
 STEREOTYPY NARODOWE

Stereotypy narodowe dotycz¹ grup etnicznych i opieraj¹ siê
przede wszystkich na tzw. cechach charakterystycznych ka¿de-
go narodu. Rozpowszechniane s¹ choæby przez dowcipy o Ro-
sjanach, Amerykanach, Niemcach, Polakach czy ¯ydach.
Poznaj¹c osobê innej narodowo�ci ni¿ nasza, wyszukujemy
w g³owie wszystkich informacji, które posiadamy na jej temat.
Wówczas ³atwiej przychodz¹ do g³owy stereotypowe opinie
o punktualnych Niemcach i cwanych ̄ ydach, ni¿ fakty z histo-
rii tych narodów, wiedza na temat kultury, a brak informacji o
nowo spotkanym osobniku natychmiast uzupe³niamy znanymi
stereotypami. Dobrze, gdy z czasem je konfrontujemy z ¿y-
wym cz³owiekiem.

Cele warsztatu:
- Przybli¿enie zagadnienia stereotypów narodowych
- Umo¿liwienie odczucia dyskomfortu zwi¹zanego z pos³ugi-
waniem siê stereotypami
- Wypracowanie pojêæ: stereotyp, dyskryminacja, uprzedzenie.

Czas trwania:
45 min � 60 min.

Autorzy:
Jakub Noskiewicz, Aleksandra Nowaczyk, Alicja Saæ, Paulina
Hryniewiecka, Agat Sadowska, Agnieszka Leszczyñska, Rafa³
Ligmann, Maria Wolff, Karol Nowacki, Marcin Stefañski, Mi-
ko³aj Kundegórski.
Warsztaty by³y przygotowane przez grupê uczniów z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, bior¹c¹ udzia³ w projekcie �Antydyskry-
minacja na co dzieñ�.

Opiekunowie:
Agnieszka Gabryelska, Natalia Krasiñska
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Przebieg warsztatu:

Wstêp
1.Po przywitaniu i przedstawieniu tematu warsztatów
prowadz¹cy dzieli uczniów na 3 grupy przez losowanie
kolorowych karteczek (niebieskie, zielone, czerwone):
- niebiesk¹ � najlepsz¹
- zielon¹ � �redni¹
- czerwon¹ � najgorsz¹
Nastêpnie prowadz¹cy wskazuje miejsce ka¿dej z grup wed³ug
hierarchii:
- Grupa niebieska � na krzes³ach.
- Grupa zielona � na stoj¹co przy niebieskich.
- Grupa czerwona � daleko od sto³u na pod³odze.

2.Osoba prowadz¹ca ustanawia zasady: �Cz³onkowie grupy nie-
bieskiej s¹ upowa¿nieni do tego, aby podporz¹dkowaæ sobie
grupê zielonych oraz poni¿aæ grupê czerwonych. Jak najbar-
dziej na miejscu bêd¹ polecenia: �przynie�cie mi co� do jedze-
nia i do picia�, �zasuñ za mn¹ krzes³o�. Maj¹c takie przywileje
pos³u¿cie siê zielonymi tak, aby zorganizowali wam ucztê �
ustawili sto³y i rozdali ciastka. Zieloni natomiast, jako przed-
stawiciele spo³eczno�ci drugiej kategorii mog¹ spokojnie
wykorzystywaæ do ciê¿szych prac czerwonych, s³owami �dalej,
s³uchaj niebieskich�, �co to ma byæ za praca�; mo¿ecie ich na-
wet lekko poszturchiwaæ, ¿eby poczuli respekt. Cz³onkowie
grupy czerwonych maj¹ w milczeniu podawaæ jedzenie, bij¹c
pok³ony w przypadku bezpo�redniego kontaktu z niebieskimi.�

3.Po oko³o 10 minutach. uczniowie proszeni s¹ o zajêcie miejsc
w krêgu, ju¿ bez podzia³u na grupy. To æwiczenie pozostaje
bez bezpo�redniego komentarza.

Wprowadzenie do tematu
1.Prowadz¹cy rozk³ada na pod³odze kartki z wyciêtymi wcze-
�niej z gazet, przyklejonymi zdjêciami postaci ró¿nych kultur
i prosi, aby uczniowie dopisali pierwsz¹ kojarz¹ca siê z dan¹
postaci¹ cechê charakteru.
2.Po zebraniu kartek prowadz¹cy czyta zapisane cechy, a na-

Fajne zajêcia, my�lê, ¿e uzmys³o-
wi³y reszcie g³upotê i krzywdê
rasizmu. W dobry sposób
wyt³umaczone.

- -
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stêpnie wywo³uje dyskusjê zadaj¹c uczestnikom pytania:
- Czy znamy osoby znajduj¹ce siê na zdjêciach?
- W jaki sposób patrzyli�cie na poszczególne osoby, zarówno
w rozpoczynaj¹cej nasze spotkanie grze, jak i teraz � widz¹c
jedynie zdjêcie osoby?
- W jaki sposób przypisywali�cie poszczególnym osobom cechy?
- Czy grupy, do których pod�wiadomie zaliczyli�cie zarówno
osoby ze zdjêæ, jak i �wiadomie swoich kolegów w zabawie
z kolorami, wp³ynê³y na wasz¹ wiedzê o tych ludziach?

Gra g³ówna: �Bankiet�
1.Metod¹ �burzy mózgów� uczniowie podaj¹ skojarzenia zwi¹-
zane z poszczególnymi narodowo�ciami: Arab, Cygan, Niemiec,
Rosjanin, Francuz, Amerykanin, Ukrainiec, ¯yd. Prowadz¹cy
zawiesza arkusze z nazwami podanych narodowo�ci i prosi
uczniów o podanie pierwszych skojarzeñ, zapisuj¹c je.

2.Prowadz¹cy rozdaje uczniom, tylko do ich wiadomo�ci, kar-
teczki z ¿yciorysami przedstawicieli narodowo�ci (patrz ma-
teria³ pomocniczy nr 13), o których mowa by³a w punkcie
pierwszym. Ka¿dy uczeñ, który otrzyma ¿yciorys ma 2-3 mi-
nuty na przygotowanie siê do wczucia siê w rolê (¿yciorysy s¹
tak skonstruowane, ¿e burz¹ stereotypowy obraz poszczegól-
nych narodowo�ci). Je¿eli uczestników jest wiêcej � reszta zo-
staje obserwatorami.

3.Prowadz¹cy zaprasza 16 osób na bankiet na wczasach. Jego
uczestnicy maj¹ za zadanie poznaæ siê i porozmawiaæ ze sob¹.

4.Po 10-15 min. prowadz¹cy przerywa grê i zaprasza bior¹cych
w niej udzia³ do zajêcia miejsc w krêgu, nastêpnie prosi bior¹-
cych czynny udzia³ w grze o podzielenie siê swoimi wra¿eniami
w zwi¹zku z otrzymaniem ¿yciorysów.

5.Wskazówki do rozmowy po æwiczeniu
- Jak czuli�cie siê podaj¹c skojarzenia w pierwszej czê�ci naszej
zabawy?
- Co poczuli�cie, kiedy zapoznali�cie siê z ¿yciorysami, które
otrzymali�cie?

Bardzo fajne warsztaty.
Najbardziej przekonuj¹ce by³y
kartki z cechami ludzi np.
¯ydówki. Najbardziej do mnie
trafi³y.
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Jestem dumna z tego, ¿e mog³am
uczestniczyæ w tych warsztatach.
U�wiadomi³y mi one jak
powszechny jest problem
dyskryminacji, i ¿e dotyczy on
zarówno dyskryminacji ze
wzglêdu na p³eæ, jak i narodo-
wo�æ czy pogl¹dy. Teraz wiem,
¿e bardzo wa¿nym jest
u�wiadamiaæ m³odych ludzi, ¿e
wszyscy jeste�my równi. Bo to
w³a�nie my jeste�my przysz³o-
�ci¹, to na nas spoczywa
odpowiedzialno�æ.
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- Czy ³atwo by³o wej�æ wam w role?
- Czy z ³atwo�ci¹ zaakceptowali�cie ¿yciorysy jako prawdopo-
dobne?
- Czy obserwatorzy zauwa¿yli co� ciekawego podczas czytania
przez pozosta³ych ¿yciorysów?
- W jaki sposób uczestnicy bankietu nawi¹zywali kontakty?

Czê�æ informacyjna
1.Prowadz¹cy dzieli uczestników na trzy grupy

2.W trzech zespo³ach uczniowie samodzielnie formu³uj¹ defi-
nicje stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji. Nastêpnie przed-
stawiciele poszczególnych zespo³ów prezentuj¹ wyniki pracy.

3.Prowadz¹cy przedstawia s³ownikowe definicje stereotypu, dys-
kryminacji i uprzedzenia (patrz materia³ pomocniczy nr 3,
11 i 14), pó�niej omawia ³añcuch mog¹cy prowadziæ od stereo-
typu, poprzez uprzedzenie, do dyskryminacji. Nale¿y wskazaæ
uczniom na grê wprowadzaj¹c¹, która by³a przyk³adem dys-
kryminacji ze wzglêdu na przynale¿no�æ do danej grupy, czyli
�szufladkowanie� poszczególnych osób, odnie�æ siê do emocji,
które ta gra wywo³a³a.

Podsumowanie
Na zakoñczenie prowadz¹cy wywo³uje temat wizerunku Pola-
ka za granic¹. Najpierw pyta o opiniê na temat polskiej narodo-
wo�ci, nastêpnie o obecny obraz Polaka za granic¹. Czy obraz
ten zmieni³ siê od momentu wej�cia do Unii Europejskiej? Czy
jeste�my w stanie kszta³towaæ stereotypy? Podsumowuj¹c raz
jeszcze zwraca uwagê na funkcje stereotypów i fakt, i¿ stereo-
typy musz¹ istnieæ, z powodu takiej, a nie innej budowy nasze-
go mózgu.

 WARSZTAT 4:
 STEREOTYPY P£CIOWE

Stereotypy p³ciowe dotycz¹ ról kobiecych i mêskich w spo³e-
czeñstwie. Spo³ecznie i kulturowo utrwalone role s¹ czêsto
wykorzystywane w celach reklamowych, jednak w wielu



wypadkach krzywdz¹ce dla obu p³ci. Przekazywane nam ste-
reotypy nie pozwalaj¹ mê¿czyznom p³akaæ, a kobietom graæ
w pi³kê, kszta³tuj¹ obraz konkretnego i zdecydowanego mê¿-
czyzny, podczas gdy kobiety mog¹ byæ niezdecydowane, zmien-
ne w pogl¹dach, a nawet g³upie.

Cele warsztatu:
- Utrwalenie pojêcia stereotypu i dyskryminacji
- Zwrócenie uwagi na zjawisko stereotypów zwi¹zanych z p³ci¹
- Analiza reklam telewizyjnych pod k¹tem stereotypów p³cio-
wych.

Czas trwania:
45 min � 60 min.

Autorzy:
Ania Czerwiñska,  Ela Gajewska, Andrzej Gosemko, Kasia
Kopania, Jakub Noskiewicz, Olga Ryl-Krystianowska, Kasia
Wieczór, Klara Zgo³a.
Warsztaty by³y przygotowane przez grupê uczniów z I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, bior¹c¹ udzia³ w projekcie �Antydyskry-
minacja na co dzieñ�.

Opiekunowie:
Agnieszka Gabryelska, Joanna Nitka.

Przebieg warsztatu:

Wstêp:
1.Po przywitaniu i przedstawieniu tematu warsztatów prowa-
dz¹cy dzieli klasê na dwie grupy: dziewczyn i ch³opców. W kla-
sach, gdzie wiêkszo�æ stanowi¹ ch³opcy, wyró¿nia dziewczyny
(i odwrotnie), daje im cukierki, zwraca siê tylko do nich, ka¿e
osobom drugiej p³ci wykonywaæ drobne prace np. zebraæ pa-
pierki;
2.Prowadz¹cy prosi o wype³nienie ankiet nazwiskami znanych
osób, które zajmuj¹ siê zawodowo: sztuk¹, nauk¹, polityk¹
i sportem (patrz materia³ pomocniczy nr 15). Cz³onkowie
mniej licznej grupy robi¹ to siedz¹c, wiêksza grupa musi ca³y

Uwa¿am, i¿ warsztaty dobrze
ukaza³y mechanizmy rodzenia
siê dyskryminacji i powstawania
stereotypów. Swoj¹ drog¹ jestem
ciekawa, jakie by³yby wyniki,
gdyby w czasie lekcji dyskrymi-
nowani byli faceci. Mo¿e kiedy�
spróbujecie�?
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czas staæ. Podsumowuj¹c to æwiczenie prowadz¹cy prosi kolej-
no kilka osób o odczytanie wypisanych nazwisk.

Gra g³ówna: interpretacja reklam telewizyjnych.
1.Prowadz¹cy prezentuje wybrane reklamy telewizyjne przed-
stawiaj¹ce kobiety i mê¿czyzn  reklamuj¹cych ró¿ne towary (nie-
zbêdna jest przygotowana wcze�niej kaseta VHS).

2.Nastêpnie k³adzie na pod³odze dwie wyciête z kartonu
postacie: mê¿czyzny i kobiety i rozdaje karteczki z cechami cha-
rakteru i wygl¹du (patrz materia³ pomocniczy nr 16). Ucznio-
wie losuj¹ po jednej cesze i przypinaj¹ karteczkê z cech¹ do
odpowiedniej postaci, sugeruj¹c siê obejrzanymi reklamami.

3.Metod¹ dyskusji prowadz¹cy i uczniowie wspólnie zastana-
wiaj¹ siê:
- czy wed³ug tych reklam jeste� mê¿czyzn¹ czy kobiet¹?
- czy czêsto na ulicy widzisz idea³ posiadaj¹cy cechy przylepio-
ne do naszych postaci?
- czy oczekujesz, ¿e Twoje kole¿anki/ koledzy bêd¹ tacy?
- jak czu³by� siê w towarzystwie bohatera reklam?

Czê�æ informacyjna
1.Uczniowie podaj¹ swoje skojarzenia dotycz¹ce stereotypu. Sko-
jarzenia te s¹ zapisywane na tablicy, a nastêpnie konfrontowane
z definicj¹ s³ownikow¹ (patrz materia³ pomocniczy nr 3).

2.Prowadz¹cy nawi¹zuje do ankiety przeprowadzonej na po-
cz¹tku zajêæ, zadaj¹c pytania
- dlaczego znanymi wymienionymi przez was postaciami s¹
g³ównie mê¿czy�ni?
- jaki jest stereotyp kobiety w Polsce?

3.Metod¹ rozmowy nauczaj¹cej (z pomocniczymi pytaniami)
prowadz¹cy omawia pojêcie dyskryminacji:
- Czy kiedykolwiek czuli�cie siê lub byli�cie odbierani stereoty-
powo?
- W jakich sytuacjach odczuwali�cie to jako korzystne dla Was,
a kiedy Wam to przeszkadza³o?
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Zaczê³am uwa¿niej obserwo-
waæ zabiegi medialne i
schematy kieruj¹ce dzia³ania-
mi naszego spo³eczeñstwa. Ile¿
tam prawid³owo�ci! Przy
ka¿dej reklamie �otwieraj¹�
mi siê kolejne klapki
z informacjami, definicjami
i wspomnieniami z warsztatu.



- Jak siê czuli�cie siê na pocz¹tku zajêæ, kiedy zostali�cie
podzieleni na grupy?
- Czy mo¿na by nazwaæ tê sytuacjê dyskryminacj¹?

4.Prowadz¹cy prosi o ustalenie definicji dyskryminacji metod¹
�burzy mózgów�, a nastêpnie prezentuj¹ definicjê s³ownikow¹
(patrz materia³ pomocniczy nr 11).

Podsumowanie
Dyskusja na temat rzeczywistego funkcjonowania stereotypów
na temat p³ci. Prowadz¹cy prosi uczniów o podanie przyk³a-
dów z w³asnej obserwacji, zachêcaj¹c w³asnymi przyk³adami.

 EDUKACYJNA GRA TERENOWA:
 DYSKRYMINACJA ROMÓW W CZASIE
 II WOJNY �WIATOWEJ

O Romach mówi siê wiele w kontek�cie folkloru, b¹d� te¿ uprze-
dzeñ w stosunku do nich. Czêsto zapomina siê o historycznej i
wielowiekowej dyskryminacji Romów. Tym razem zajmiemy siê
tylko jednym wycinkiem historii � planem ostatecznego rozwi¹-
zania kwestii Romów. Gra terenowa to propozycja formy prze-
kazu wiedzy i umo¿liwienia dyskusji na te trudne tematy.

Cele gry terenowej:
- Lepsze poznanie siê i integracja grupy
- Umo¿liwienie prowadzenia nieformalnych dyskusji miêdzy
uczestnikami
- Zdobycie wiedzy historycznej dotycz¹cej Romów w czasie
II wojny �wiatowej

Czas trwania:
min. 3 godz.

Autorzy:
Agnieszka Gabryelska, Patryk Tucho³ka
Gra terenowa by³a przeprowadzona dwukrotnie, raz dla uczniów
bior¹cych udzia³ w projekcie �Antydyskryminacja na co dzieñ�,
a nastêpnie przez kilku uczniów dla swoich kolegów ze szko³y.
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Przebieg gry terenowej:
Uwagi wstêpne
Formu³a gry to znane powszechnie: podchody. St¹d te¿ nie-
zbêdna jest do�æ du¿a przestrzeñ. My swoj¹ grê prowadzili�my
na obszarze Cytadeli w Poznaniu. Warto te¿, by grê prowadzi³y
dwie osoby, jedna z nich mo¿e czekaæ na mecie. Materia³y po-
mocnicze s¹ podzielone na osiem czê�ci, co oznacza, ¿e w tere-
nie powinno siê znale�æ osiem punktów.

W¹tek rozrywkowy gry terenowej:
Prowadz¹cy dzieli uczestników na 3 grupy: Niebieskich, Zielo-
nych i ¯ó³tych.
- Zadaniem Niebieskich jest wymy�lenie i zostawianie zadañ
dla pozosta³ych dwóch grup. Przyk³adowe zadania dla grup:
wybudowaæ mini pomnik antydyskryminacji, napisaæ krótki
wiersz. Wskazana inwencja! Niebiescy maj¹c do dyspozycji mapê
zostawiaj¹ umówione wcze�niej znaki (strza³ki i punkty), tak,
by pozosta³e grupy mog³y i�æ ich szlakiem. W oznaczonym miej-
scu zostawia³y wymy�lone wcze�niej zadania oraz koperty dla
¯ó³tych.
- Zadaniem Zielonych jest odnalezienie kopert dla nich prze-
znaczonych (zielonych) oraz wykonanie zadania wymy�lonego
przez Niebieskich. Zieloni powinni te¿ zostawiæ koperty dla
¯ó³tych.
- Zadaniem ¯ó³tych jest odnalezienie kopert dla nich przezna-
czonych (¿ó³tych) oraz wykonanie zadania wymy�lonego przez
Niebieskich.
- Wszyscy uczestnicy gry musz¹ siê spotkaæ w ostatnim punk-
cie (meta) po wykonaniu wszystkich zadañ i odnalezieniu wszyst-
kich kopert. Wa¿ne jest dobre oznaczenie kopert i ponumero-
wanie ich. Na mecie czeka ich rozwi¹zanie i piknik.

W¹tek edukacyjny gry terenowej:
Najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ gry jest rekonstrukcja dwóch historii,
umieszczona w kopertach zielonych i ¿ó³tych i przeprowadze-
nie ma³ej sondy na podstawie ankiety.
- Zieloni szukaj¹ fragmentów historii Berty i Soetebiera. Histo-
ria ta wydarzy³a siê naprawdê (patrz materia³ pomocniczy
nr 17). Na mecie wype³niaj¹ te¿ kartê odpowiedzi dotycz¹c¹
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odkrywanej przez nich historii (patrz materia³ pomocniczy
 nr 18).
- ¯ó³ci szukaj¹ fragmentów historii prze�ladowania Romów
w czasie II wojny �wiatowej (patrz materia³ pomocniczy
nr 19).
- Na mecie wype³niaj¹ te¿ kartê odpowiedzi dotycz¹c¹ odkry-
wanej przez nich historii (patrz materia³ pomocniczy nr 20).
- Niebiescy maj¹ dodatkowe zadanie przeprowadzenia ankiety
(patrz materia³ pomocniczy nr 5) i przedstawienia jej wyni-
ków w postaci plakatu.

Meta:
1.Na mecie spotykaj¹ siê wszyscy uczestnicy (Niebiescy, Zielo-
ni i ¯ó³ci) z wykonanymi zadaniami i zebranymi przez siebie
opowie�ciami. Jedna osoba prowadz¹ca czeka na uczestników,
zapewniaj¹c nadchodz¹cym grupom materia³y niezbêdne do
przedstawienia ich ankiet i opowie�ci (papier, kredki, farby itp.)
oraz ciastka i napoje.
2.Kolejno wszystkie grupy opowiadaj¹ o swoich prze¿yciach
na trasie, gdzie siê zgubi³y i jak wykona³y zadania zostawione
przez Niebieskich.
3.Nastêpnie uczestnicy przechodz¹ do prezentacji edukacyjne-
go w¹tku gry terenowej, prezentuj¹c dwie opowie�ci i wyniki
ankiety. Uczestnicy mog¹ przygotowaæ opowie�ci w formie dra-
my b¹d� plakatu.
4.Po ka¿dej prezentacji prowadz¹cy powinien zapytaæ siê uczest-
ników o ich przemy�lenia zwi¹zane z dan¹ opowie�ci¹ b¹d�
ankiet¹ oraz uczestników innych grup o odniesienie do ich za-
dania. Wskazane jest by wywi¹za³a siê dyskusja.
Czy mieli�cie du¿e trudno�ci by odgadn¹æ kolejn¹ czê�æ opo-
wie�ci?
Czy zdobyte informacje zainspirowa³y Was do przemy�leñ?
Jak Wasza historia komponuje siê z zadaniami innych?
Czy prawdziwa opowie�æ (historia mi³osna) mówi nam co�
o historii Romów?
Czy wyniki ankiety mówi¹ nam co� o wspó³czesno�ci?
Czego powinni�my siê nauczyæ z historii?

Warsztaty antydyskryminacyjne
by³y niezwykle ciekaw¹ form¹
przekazywania wiedzy o walce z
dyskryminacj¹. By³y �lu�ne�, a
jednak sporo zrobili�my! Podsta-
wowym za� elementem by³a
dyskusja� gdyby tak¿e normalne
lekcje by³y takie, to do szko³y
chodzi³bym z przyjemno�ci¹.
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 ÆWICZENIE ZE ZDJÊCIAMI
 KOLOROWO I RÓ¯NORODNIE

Æwiczeniem ze zdjêciami mo¿na rozpocz¹æ warsztaty nt.
dyskryminacji. Poprzez swoj¹ formê informuje ono, ¿e rozpo-
czynaj¹ce siê zajêcia bêd¹ niekonwencjonalne. Mo¿na te¿ za-
koñczyæ warsztaty podsumowuj¹c je w ten sposób. Zdjêcia po-
mocne przy æwiczeniu mog¹ byæ dowolnie wybranym zbiorem
lub zdjêciami za³¹czonymi do publikacji, wykonanymi przez
uczniów projektu fotograficznego.

Cele æwiczenia ze zdjêciami:
- Pobudzenie wyobra�ni uczestników
- Skoncentrowanie uwagi uczestników na tema-
cie
- Podsumowanie i koñcowa refleksja na tema-
ty zwi¹zane z dyskryminacj¹, b¹d� te¿ ró¿no-
rodno�ci¹ kulturow¹

Czas trwania:
10-15 min.

Autorzy:
Tre�æ æwiczenia: Izabela Czerniejewska. Autorami zdjêæ s¹
uczestnicy projektu fotograficznego: Urszula Podborowska
i Szymon Kuszak.

Przebieg æwiczenia:
Wersja 1
Rozdanie uczniom zdjêæ i postawienie pytania: z czym Wam siê
kojarzy to zdjêcie? Uczestnicy wypisuj¹ na karteczkach i przy-
klejaj¹ ko³o zdjêcia swoje skojarzenia. Nastêpnie prowadz¹cy
krótko omawia skojarzenia i przechodzi do kolejnych czê�ci
warsztatu.

Wersja 2
Uczestnicy w grupach wybieraj¹ zdjêcie najlepiej obrazuj¹ce to,
jak siê czuj¹ wobec zjawiska dyskryminacji po przeprowadzo-
nych zajêciach. Dodatkowo mog¹ wymy�liæ tytu³ zdjêcia.
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 SPIS MATERIA£ÓW POMOCNICZYCH

1.Role do pierwszej czê�ci gry �Dworzec�
2.Role do drugiej czê�ci gry �Dworzec�
3.Definicja stereotypu do czê�ci teoretycznej
4.�ród³a stereotypów
5.Ankieta (tzw. skala Bogardusa)
6.Wyniki badañ na temat transfuzji krwi
7.Pytania do gry �Za i przeciw�
8.Materia³y na temat mniejszo�ci narodowych
9.Materia³y na temat imigrantów i repatriantów
10.Materia³y na temat uchod�ców
11.Definicje dyskryminacji i rasizmu
12.Tekst Abrahama Lincolna i tekst �antyrasistowski�
13.Role do gry �Bankiet�
14.Definicja uprzedzenia
15.Ankieta do warsztatu na temat stereotypów p³ciowych
16.Cechy przypisywane stereotypowo mê¿czyznom i kobietom
przez reklamy
17.Fragmenty historii Berty i Soetebiera
18.Karta odpowiedzi dot. fragmentów historii Berty i Soete-
biera
19.Fragmenty historii prze�ladowania Romów w czasie II woj-
ny �wiatowej
20.Karta odpowiedzi dot. fragmentów historii prze�ladowania
Romów w czasie II wojny �wiatowej.
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Materia³y pomocnicze
do prowadzenia warsztatów

MATERIA£ POMOCNICZY NR 1
ROLE DO PIERWSZEJ CZÊ�CI GRY �DWORZEC�

Cyganka, Arab, ¯ona Araba, Rolnik z W¹chocka, Wietnam-
czyk handluj¹cy na bazarze, Japoñski turysta, Feministka,
Kibic Lecha, Homoseksualista, Rosyjski biznesmen, Ukrainka,
która przysz³a z rosyjskim biznesmenem, Bezdomny ¿ebrak,
Sprz¹taczka, Bogaty ¯yd, Skazaniec, w³a�nie zwolniony z wiê-
zienia, Uchod�ca z Somalii

MATERIA£ POMOCNICZY NR 2
ROLE DO DRUGIEJ CZÊ�CI GRY �DWORZEC�

Cyganka
- skoñczy³am stomatologiê i mam prywatny gabinet dentystyczny
- lubiê dobre perfumy i eleganckie kostiumy
- czêsto chodzê do kina
- lubiê ogl¹daæ M jak mi³o�æ
- przykro mi to mówiæ, ale wstydzê siê mojego pochodzenia

Arab
- bardzo lubiê Polskê; to w zasadzie moja druga ojczyzna
- zawsze p³aczê na filmach Kie�lowskiego
- za tydzieñ mam 10 rocznicê �lubu i nie wiem co kupiæ mojej
ukochanej ¿onie
- lubiê gotowaæ
- rzadko chodzê do meczetu

¯ona Araba
- jestem informatykiem i zarabiam wiêcej ni¿ mój m¹¿
- uwielbiam robiæ zakupy
- za tydzieñ mam 10 rocznicê �lubu; mam nadziejê, ¿e to on
przygotuje jedzenie dla go�ci, bo ja nie mam na to czasu
- zawsze noszê wysokie szpilki
- chcia³abym kiedy� pojechaæ do Pary¿a
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Rolnik z W¹chocka
- skoñczy³em Akademiê Rolnicza, bo tak chcia³ mój ojciec
- lubiê czytaæ ksi¹¿ki historyczne
- mam dwana�cie jedwabnych krawatów
- kiedy� chcia³em zostaæ malarzem
- wczoraj p³aka³em na pogrzebie

Wietnamczyk handluj¹cy na bazarze
- w moim kraju by³em krytykiem literackim, ale nie da³o siê
z tego utrzymaæ
- mój przyjaciel chce za³o¿yæ ze mn¹ restauracjê z kuchni¹ azja-
tyck¹, ale nie wiem czy siê na to zgodziæ
- powoli uczê siê polskiego, ale to bardzo trudny jêzyk
- nie mam ju¿ w ogóle czasu czytaæ
- chcia³bym jeszcze kiedy� zobaczyæ moj¹ rodzinn¹ wioskê

Japoñski turysta
- pierwszy raz wyjecha³em z kraju i chyba chcia³bym ju¿ wróciæ
- przyjecha³em do Polski, bo uwielbiam muzykê Chopina
- kiedy� gra³em na fortepianie, teraz nie mam ju¿ na to czasu
- chyba powinienem jednak kupiæ jaki� aparat, bo rodzina nie
wybaczy mi, je�li nie przywiozê ¿adnych zdjêæ
- bardzo smakuje mi bigos

Feministka
- mam nadziejê, ¿e mój m¹¿ zajmie siê dobrze dzieæmi, kiedy
mnie nie bêdzie; och, ju¿ za nimi têskniê
- muszê kupiæ sobie t¹ sukienkê, któr¹ przed chwil¹ widzia³am
na wystawie
- mój synek jest ju¿ taki samodzielny; wczoraj upiek³ dla mnie
ciasto
- moja córka idzie nied³ugo do szko³y i nie wiem, któr¹ dla niej
wybraæ
- uwielbiam koty

Kibic Lecha
- jak na swój wiek cieszê siê bardzo dobrym zdrowiem
- lubiê paliæ fajkê
- jestem weteranem wojennym

Stereotypy mog¹ byæ
krzywdz¹ce dla niektórych
osób, ale rzadko zwracaj¹ siê
one do jakiej� osoby. Raczej
skierowane s¹ do bardziej do
zachowañ, a z³e zachowanie
(nie ludzie) nie mo¿e byæ
tolerowane.
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Pracowa³am z lud�mi o odmien-
nych pogl¹dach pod �jednym
sztandarem�, nauczy³am siê
wypracowywaæ kompromisy we
wspólnej pracy, nie tylko nie
dyskryminowaæ w skali �makro�
(rasizm, seksizm, homofonia), ale
tak¿e w skali �mikro� � podczas
pracy z lud�mi!

- na mecze zawsze chodzê z wnuczkiem
- od piêciu lat w ka¿dy pi¹tek stawiam na grobie mojej ¿ony
bukiet bia³ych ró¿

Homoseksualista
- jestem profesorem na uniwersytecie
- tylko najbli¿si przyjaciele wiedz¹, ¿e jestem gejem
- lubiê d³ugo spaæ
- nie mogê siê ju¿ doczekaæ emerytury
- zesz³e wakacje spêdzi³em w Egipcie

Rosyjski biznesmen
- jestem doktorem ekonomii
- studiowa³em w Pary¿u
- znam cztery jêzyki
- ludzie mówi¹, ¿e jestem pracoholikiem
- w³a�nie jadê odwiedziæ rodzinê mojej ¿ony z Ukrainy

Ukrainka, która przysz³a z rosyjskim biznesmenem
- mój m¹¿ Rosjanin zajmuje siê ju¿ tylko prac¹; z trudem uda³o
mi siê go przekonaæ, by pojecha³ ze mn¹ odwiedziæ moj¹ ro-
dzinê
- jestem ordynatorem oddzia³u pediatrycznego w ma³ym szpi-
talu
- kiedy� lubi³am chodziæ po górach; mo¿e powinnam do tego
wróciæ
- mam piêkny, du¿y dom; co z tego skoro zawsze jest pusty
- czasami malujê obrazki

Bezdomny ¿ebrak
- codziennie dokarmiam go³êbie
- lubiê patrzeæ na morze
- czêsto chodzê do ksiêgarni czytaæ w nich ksi¹¿ki
- w parku o �wicie tak piêknie �piewaj¹ ptaki
- kiedy� mia³em dobr¹ pracê i piêkny dom... ale po tym jak
zostawi³a mnie ¿ona straci³em wszystko...

Sprz¹taczka
- sprz¹tam, ¿eby dorobiæ sobie do emerytury
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- kiedy� by³am szanowan¹ nauczycielk¹ historii, a teraz...
- moja jedyna córka nie chce ze mn¹ rozmawiaæ
- jedyne przyjemne chwile w moim ¿yciu to praca na dzia³ce
- wola³abym sprz¹taæ w muzeum ni¿ w jakiej� firmie

Bogaty ¯yd
- weekendy spêdzam z synem na rybach
- zbieram znaczki pocztowe
- chcia³bym kupiæ sobie psa
- jestem wolontariuszem w hospicjum
- czasami chcia³bym rzuciæ pracê i zamieszkaæ gdzie� w górach

Skazaniec w³asnie zwolniony z wiêzienia
- w³a�nie jadê do szwagra, który ma dla mnie pracê w swoim
sklepie
- bardzo ¿a³ujê tego co zrobi³em
- w wiêzieniu zda³em maturê i chcia³bym studiowaæ zaocznie
informatykê
- lubiê filmy wojenne
- niedawno dowiedzia³em siê, ¿e moja matka jest ciê¿ko chora

Uchod�ca z Somalii
- wczoraj pozna³em cudown¹ dziewczynê
- jestem lekarzem i cieszê siê, ¿e uda³o mi siê znale�æ tu pracê
- s³ucham techno
- podoba mi siê �nieg
- od niedawna uczê siê je�dziæ na nartach

MATERIA£ POMOCNICZY NR 3
DEFINICJA STEREOTYPU DO CZÊ�CI TEORETYCZNEJ

STEREOTYP ETNICZNY
 (definicja ze �S³ownika etnologicznego�)

Schematyczny, standaryzowany obraz danej grupy etnicznej lub
wyobra¿enie cech jej cz³onków zwi¹zane z ich przynale¿no�ci¹
do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie oraz warto-
�ciuj¹co i dlatego odznaczaj¹ce siê ma³¹ elastyczno�ci¹.

52



MATERIA£ POMOCNICZY NR 4
�RÓD£A STEREOTYPÓW

- Czynniki ekonomiczno � polityczno � spo³eczne, np. konku-
rencja na rynku pracy, konflikty spo³eczne, czy propaganda
skierowana przeciwko jakiej� grupie;
- Czynniki socjalizacyjne i wychowawcze, zwi¹zane z uczeniem
siê ról kulturowych i wynikaj¹cych z przynale¿no�ci do grupy
narodowej, przekazywane przez programy szkolne, uprzedze-
nia do �odwiecznych wrogów�;
- Czynniki osobowo�ciowe, w tym naturalna tendencja do
budowania w³asnej odrêbno�ci i to¿samo�ci, a tak¿e cechy oso-
bowo�ciowe takie jak: bezrefleksyjno�æ, uleg³o�æ wobec auto-
rytetów, niskie poczucie w³asnej warto�ci;
- Czynniki zwi¹zane z funkcjonowaniem systemu poznawcze-
go cz³owieka, w tym niemo¿no�æ przyswajania wszystkich
informacji i konieczno�æ kategoryzacji, oraz nadmierne genera-
lizacje;
- Czynniki zwi¹zane z przynale¿no�ci¹ do grupy, czyli potrzeba
jednostki do uto¿samiania z w³asn¹ grup¹ etniczn¹ oraz od-
ró¿niania od innych grup, konformizm wobec w³asnej grupy
czy te¿ os¹dzanie zachowañ innych grup poprzez standardy
jedynie w³asnej grupy.

Stereotypy s¹ z³e, bo szuflad-
kuj¹ ludzi (ale nie by³oby tylu
kawa³ów).
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(opracowa³a: Izabela Czerniejewska)

MATERIA£ POMOCNICZY NR 5
ANKIETA (TZW. SKALA BOGARDUSA)

Czy pod wp³ywem pierwszego odruchu uczuciowego chêtnie
dopu�ci³bym

A. Cyganów     B. Rosjan     C. Amerykanów     D. Niemców

jako ca³¹ grupê, a nie najlepszych lub najgorszych jej przedsta-
wicieli jakich znam:

1.do bliskiego pokrewieñstwa poprzez ma³¿eñstwo w mojej
rodzinie?

A. B. C. D.

2.do mojego klubu (towarzystwa) jako osobistego znajomego?
A. B. C. D.

3.na ulice jako mojego s¹siada?
A. B. C. D.

4.do pracy w moim zawodzie?
A. B. C. D.

5.jako obywatela mojego kraju?
A. B. C. D.

6.tylko jako turystê w moim kraju?
A. B. C. D.

7.nale¿a³oby usun¹æ tê osobê z mojego kraju?
A. B. C. D. .

Odpowiedzi wpisz w skali od 1 do 5.
1 oznacza �zdecydowanie NIE�, 5 � �zdecydowanie TAK�.

(opracowa³a: Izabela Czerniejewska)
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 6
WYNIKI BADAÑ NA TEMAT TRANSFUZJI KRWI

Gdyby musia³ Pan /Pani przyj¹æ transfuzjê krwi to czy przyj¹³-
by /przyjê³aby Pan /Pani zdrow¹, przebadan¹ krew od:

(�ród³o: OBOP, badania ankietowe na próbie ogólnopolskiej, 2001 r.)

MATERIA£ POMOCNICZY NR 7
PYTANIA DO GRY �ZA I PRZECIW�

1.Mieæ stereotypy to znaczy byæ nietolerancyjnym.
2.Odmówienie czarnoskóremu mê¿czy�nie pój�cia na kawê
mo¿e byæ wyrazem rasizmu.
3.Obcokrajowcy przyje¿d¿aj¹cy do Polski powinni uczyæ siê
naszego jêzyka i kultury.
4.Gdyby wszystkie zwi¹zki by³y mieszane � nie by³oby ¿adnej
dyskryminacji.

MATERIA£ POMOCNICZY NR 8
MATERIA£Y NA TEMAT MNIEJSZO�CI NARODOWYCH

Definicje mniejszo�ci
Ustawa o mniejszo�ciach narodowych i etnicznych oraz o jêzy-
ku regionalnym z dnia 6 styczna 2005 roku okre�la, i¿
mniejszo�ci¹ narodow¹ jest grupa obywateli polskich; mniej
liczebna od wiêkszo�ci; w sposób istotny odró¿niaj¹ca siê od
pozosta³ych obywateli jêzykiem, kultur¹ lub tradycj¹; d¹¿¹ca
do zachowania swojego jêzyka, kultury lub tradycji; maj¹ca �wia-
domo�æ w³asnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukie-

Ciekawy pomys³. Interesuj¹ce
zajêcia. Wiêcej takich progra-
mów, mo¿e otworzy oczy
spo³eczeñstwu�
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runkowana na jej wyra¿anie i ochronê; jej przodkowie zamiesz-
kiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co naj-
mniej 100 lat; uto¿samiaj¹ca siê z narodem zorganizowanym
we w³asnym pañstwie. Do mniejszo�ci narodowych w Polsce
zalicza siê nastêpuj¹ce mniejszo�ci: bia³orusk¹, czesk¹, litew-
sk¹, niemieck¹, ormiañsk¹, rosyjsk¹, s³owack¹, ukraiñsk¹ i ¿y-
dowsk¹. Mniejszo�æ etniczna musi spe³niaæ te same kryteria,
co narodowa oprócz posiadania w³asnego pañstwa. Do mniej-
szo�ci etnicznych zalicza siê: mniejszo�æ karaimsk¹, ³emkow-
sk¹, romsk¹ i tatarsk¹.

Do podstawowych praw mniejszo�ci narodowych,
gwarantowanych prawem polskim nale¿¹:
- zakaz dyskryminacji oraz istnienia organizacji, których
program lub dzia³alno�æ zak³ada albo dopuszcza niena-
wi�æ rasow¹ i narodowo�ciow¹;
- wolno�æ zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka;
- wolno�æ zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju
w³asnej kultury;
- prawo do nauki jêzyka i w jêzyku mniejszo�ci;
- prawo do nieskrêpowanej mo¿liwo�ci praktyk religijnych;
- prawo do tworzenia w³asnych instytucji edukacyjnych,
kulturalnych oraz takich, których celem jest ochrona to¿-
samo�ci religijnej;

- prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotycz¹cych
w³asnej to¿samo�ci narodowej;
- przywileje wyborcze dla komitetów wyborczych organizacji
mniejszo�ci.
Problemy wystêpuj¹ce przy realizacji regulacji prawnych mniej-
szo�ci w Polsce:
- kszta³towanie siê dopiero kompetentnej kadry administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej oraz wynikaj¹ca st¹d wadliwo�æ czê-
�ci decyzji,
- istnienie, zw³aszcza w wymiarze stosunków lokalnych, zjawi-
ska ksenofobii powoduj¹cego poczucie wyobcowania w�ród
osób nale¿¹cych do mniejszo�ci,
- wypowiedzi niektórych polityków k³ad¹cych nacisk na pol-
skie warto�ci narodowe, neguj¹cych wk³ad mniejszo�ci w roz-
wój spo³eczeñstwa w Polsce.
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Gdzie mieszkaj¹ mniejszo�ci?

Ile jest mniejszo�ci w Polsce?
Polska jest krajem raczej jednolitym narodowo�ciowo. Wyniki
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku pokazuj¹, ¿e
w ogólnej liczbie ludno�ci Polski 96,7% zadeklarowa³o swoja
narodowo�æ jako polsk¹. Przynale¿no�æ do narodowo�ci innej
ni¿ polska zadeklarowa³o 471,5 tys. osób (1,23 %), przy czym
2,03% mieszkañców nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie o na-
rodowo�æ.

Kaszubi 5,1tys.
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Z punktu widzenia terytorium, najwiêcej mniejszo�ci koncen-
truje siê w 3 województwach: �l¹skim � (prawie 12,5% to mniej-
szo�ci), opolskim (29%) i podlaskim (11,7%). Wcze�niejsze dane
MSWiA szacuj¹ liczbê mniejszo�ci na 3-4 %.
Oprócz mniejszo�ci narodowych i etnicznych, których prawa
s¹ regulowane Ustaw¹ o mniejszo�ciach narodowych i etnicz-
nych oraz o jêzyku regionalnym z dnia 6 styczna 2005 roku,
mo¿emy mówiæ o mniejszo�ciach wyznaniowych, seksualnych,
czy niepe³nosprawnych.

(opracowa³a: Izabela Czerniejewska)

MATERIA£ POMOCNICZY NR 9
MATERIA£Y NA TEMAT IMIGRANTÓW I REPATRIANTÓW

Definicje imigrantów i repatriantów
W ustawodawstwie polskim nie ma definicji imigrantów. Imi-
granci to cudzoziemcy przybywaj¹cy do Polski. Natomiast cu-
dzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskie-
go. W 2003 roku zosta³y podpisane dwie Ustawy o cudzoziem-
cach i o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, reguluj¹cym
pobyty cudzoziemców pod wzglêdem prawnym.
Wed³ug Ustawy o repatriacji z 2000 roku repatriantem jest
osoba polskiego pochodzenia, która przyby³a do Rzeczypospo-
litej Polskiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repatriacji
z zamiarem osiedlenia siê na sta³e. Repatriant nabywa obywa-
telstwo polskie z dniem przekroczenia granicy kraju. Gmina,
która ich zaprasza ma obowi¹zek zatroszczyæ siê o pracê i za-
kwaterowanie dla ca³ej rodziny.

Ilu jest imigrantów i sk¹d przybywaj¹?
Imigranci zaczêli przybywaæ do Polski w latach 90. (w odró¿-
nieniu od mniejszo�ci narodowych i etnicznych, które miesz-
kaj¹ w naszym kraju od co najmniej 100 lat).
W ostatnich latach do Polski nap³ywa co roku oko³o 3-5 milio-
ny imigrantów. W�ród nich oko³o 20 tysiêcy pracuje legalnie,
natomiast nielegalnie, wed³ug szacunków 200-500 tysiêcy, przy
czym szacunki te nie uwzglêdniaj¹ pracy na targowiskach i prac
sezonowych. Przybysze z krajów Europy Zachodniej, przyby-
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waj¹ do nas z dzia³alno�ci¹ biznesow¹ i pracuj¹ legalnie, nato-
miast z Europy Wschodniej � czêsto pracuj¹ nielegalnie. Po-
nadto pojawi³y siê dwa nowe wyra�ne skupiska narodowe imi-
grantów osiedlaj¹cych siê w Polsce: Ormian i Wietnamczyków.
Ostatnio przybywa tak¿e coraz wiêcej imigrantów z Turcji,
otwieraj¹cych przede wszystkim budki z kebabem w wiêkszych
miastach.
Polacy wracaj¹cy do ojczyzny (repatrianci) przyje¿d¿aj¹ z dale-
kiego Kazachstanu, Armenii, Azerbejd¿anu, Gruzji, Kirgista-
nu, Tad¿ykistanu, Turkmenistanu lub Uzbekistanu.

Problemy i integracja imigrantów
Najbardziej dokuczliwa i brzemienna w skutki dla cudzoziem-
ców jest niechêtna, nie¿yczliwa, niekompetentna postawa pol-
skich urzêdów i urzêdników. Utrudnia za³atwienie spraw for-
malnych dotycz¹cych legalizacji pobytu, stabilizacji zawodowej,
niezale¿nego statusu.
W kwestii dyskryminacji z instytucjami rynku pracy najwiêksze
problemy dotycz¹ g³ównie urzêdów pracy i ich personelem.
Równie¿ osoby ubiegaj¹ce siê o zalegalizowanie swojego poby-
tu, znajduj¹ce siê w �zawieszeniu�, poszukuj¹ce legalnych �ró-
de³ dochodu maj¹ problemy ze skomplikowan¹ administracj¹,
z³¹ prac¹ urzêdów, brakiem rzetelnej informacji, niechêtnym
stosunkiem urzêdników, czego efektem jest czêsto skazanie cu-
dzoziemców na zatrudnienie w szarej strefie. Podejmowana przez
nich praca ma niewiele lub nic wspólnego z poziomem ich wy-
kszta³cenia i wykonywanym w kraju pochodzenia zawodem.
Instytucje edukacyjne postrzegane s¹ przez imigrantów jako
raczej przyjazne.
Najsilniejsza dyskryminacja ma miejsce ze strony s³u¿b kon-
trolnych i dotyczy przede wszystkim stra¿y miejskiej i kontro-
lerów biletów. Pracownicy w nich zatrudnieni wykorzystuj¹ brak
znajomo�ci przepisów oraz niepewny status pobytu cudzoziem-
ca i dopuszczaj¹ siê ewidentnych nadu¿yæ, przy równoczesnym
poczuciu bezkarno�ci. Rzadko kiedy bowiem ta kategoria cu-
dzoziemców � ubiegaj¹ca siê dopiero o legalny status, czêsto
zatrudniona w szarej strefie, nie dysponuj¹ca zapleczem finan-
sowym i �rodowiskowym, podejmuje trud wyja�nienia sprawy
i dochodzenia swoich praw.

 59



Problemy i integracja repatriantów
Repatrianci, choæ w duszy czuj¹ siê Polakami, czêsto spotykaj¹
siê z dyskryminuj¹cym traktowaniem. Spowodowane to jest
wschodnim akcentem, który sprawia, ¿e s¹ okre�lani obra�li-
wym mianem �Ruski�. Jednak¿e ta grupa najmniej narzeka na
dyskryminacje i w Polsce czuje siê najlepiej. Ich samopoczucie
wynika z faktu istnienia szczególnego statusu repatrianta, chro-
nionego ustaw¹, który stanowi modelowy przyk³ad polityki
migracyjnej pañstwa polskiego.
Z organizacji wietnamskich nale¿y wymieniæ Towarzystwo Spo-
³eczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce oraz Stowarzy-
szenie Wietnamczyków w Polsce �Solidarno�æ i Przyja�ñ�.
Wspólnota Kazachska zrzesza repatriantów z Kazachstanu.

Przyk³ad: Wietnamczycy
Brak jest dok³adnych danych dotycz¹cych liczby Wietnamczy-
ków przebywaj¹cych obecnie w Polsce. Szacuje siê ok. 20 tys.,
w samej Warszawie 15 tys. (2003 r.), podczas gdy w 2001 mó-
wi³o siê o 30-50 tys. Maleje te¿ liczba wydawanych Wietnam-
czykom pozwoleñ na pracê. W 1999 r. wydano ich 1467,
a w 2001 r. � 933. Emigranci z Wietnamu zajmuj¹ siê g³ównie
handlem i gastronomi¹. W ca³ej Polsce dzia³a oko³o 3 tys. wiet-
namskich firm.
Elitê kulturalno-spo³eczn¹ stanowi¹ absolwenci polskich wy-
¿szych uczelni. Najwiêcej Wietnamczyków studiowa³o w Pol-
sce na pocz¹tku lat 70.(ponad 800). W ci¹gu ostatnich lat liczba
ta waha siê od 85 do 187. Wielu absolwentów dzia³a w istniej¹-
cym od 1986 r. Towarzystwie Spo³eczno-Kulturalnym Wiet-
namczyków w Polsce oraz za³o¿onym w 1999 r. stowarzysze-
niu Solidarno�æ i Przyja�ñ, które organizuje i integruje diaspo-
rê wietnamsk¹ w naszym kraju. Wed³ug statystyk Komendy
G³ównej w 2001 r. o pope³nienie przestêpstw by³o podejrza-
nych 57 Wietnamczyków, natomiast 22 pad³o ich ofiar¹.

(opracowa³a: Izabela Czerniejewska)

Uwa¿am, ¿e warsztaty te
by³y bardzo rozwijaj¹ce
i nauczy³y uczestników jak
u�wiadomiæ innym, ¿e
problem dyskryminacji
istnieje i jest obecny w wielu
elementach naszego ¿ycia
codziennego.
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 10
MATERIA£Y NA TEMAT UCHOD�CÓW

Definicja uchod�cy
Wed³ug Konwencji Genewskiej z 1951 roku uchod�c¹ jest
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prze�lado-
waniem, z powodu swojej rasy, religii, narodowo�ci, grupy spo-
³ecznej, przekonañ politycznych i znajduje siê poza granicami
kraju, którego jest obywatelem i nie mo¿e lub nie chce z powo-
du tych obaw korzystaæ z ochrony pañstwa, którego jest oby-
watelem. Natomiast bieda i g³ód nie s¹ przyczynami stawania
siê uchod�c¹. Tylko osoby, których ¿ycie, zdrowie i wolno�æ s¹
zagro¿one, mog¹ ubiegaæ siê o uznanie ich za uchod�ców.

Do podstawowych praw uchod�ców, gwarantowanych pra-
wem polskim nale¿¹:
Na terytorium RP cudzoziemcowi udziela siê ochrony przez:
- Nadanie statusu uchod�cy;
- Udzielenie azylu;
- Udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
- Udzielenie ochrony czasowej.
Status uchod�cy nadaje siê cudzoziemcowi, który spe³nia wa-
runki do uznania za uchod�cê okre�lone w Konwencji Genew-
skiej i Protokole Nowojorskim. Otrzymanie statusu uchod�cy
oznacza otrzymanie wszystkich praw, które maj¹ obywatele
polscy (do pracy, edukacji, opieki spo³ecznej), oprócz praw
politycznych. Uchod�cy otrzymuj¹ równie¿ tzw. genewski do-
kument podró¿y � niebiesk¹ ksi¹¿eczk¹ przypominaj¹c¹ wy-
gl¹dem paszport, która uprawnia do przekraczania granicy.
Azylu udziela siê, gdy jest to niezbêdne do zapewnienia cudzo-
ziemcowi ochrony oraz gdy przemawia za tym wa¿ny interes
Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce instytucja azylu jest nie-
wykorzystywana: w latach 2000-2002 nie przyznano go ¿adne-
mu cudzoziemcowi.
Zgoda na pobyt tolerowany przyznawana jest m.in., je�li wyda-
lenie cudzoziemca mog³oby nast¹piæ jedynie do kraju, w któ-
rym zagro¿one by³oby jego prawo do ¿ycia, wolno�ci i bezpie-
czeñstwa osobistego, w którym móg³by zostaæ poddany tortu-
rom, zmuszony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego
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procesu s¹dowego. Osobie, która posiad³a zgodê na pobyt to-
lerowany, przys³uguj¹ uprawnienia cudzoziemca, któremu udzie-
lono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Ochrona czasowa mo¿e byæ natomiast przyznana cudzoziem-
com masowo przybywaj¹cym do Rzeczypospolitej, którzy opu-
�cili swój kraj pochodzenia lub okre�lony obszar geograficzny,
z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów
etnicznych lub ra¿¹cych naruszeñ praw cz³owieka. Ochrony
udziela siê na okres do roku z mo¿liwo�ci¹ dwukrotnego przed-
³u¿enia o 6 miesiêcy. Osoba objêta ochron¹ otrzymuje zezwo-
lenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a ponadto opiekê
medyczn¹ oraz zakwaterowanie i wy¿ywienie, o ile nie ma �ró-
de³ dochodu.

Ilu jest uchod�ców w Polsce?
Od 1992 roku, od kiedy w Polsce dzia³a Urz¹d Wysokiego
Komisarza ONZ do spraw Uchod�ców (UNHCR) przyznano
ponad 1200 wniosków o status uchod�cy. Liczby sk³adanych
i pozytywnie rozpatrywanych wniosków rokrocznie powiêkszaj¹
siê. W roku 2003 liczba z³o¿onych wniosków wynosi³a 6903,
z czego 216 osobom zosta³ przyznany status uchod�cy,
a 23 osoby zosta³y objête pobytem tolerowanym. Od kilu lat
przybywaj¹ do Polski g³ównie osoby pochodz¹ce z Rosji, do-
k³adniej mówi¹c z Czeczenii.

Sk¹d pochodz¹ uchod�cy?
W roku 2003 na liczbê z³o¿onych wniosków 6903, najwiêksze
grupy uchod�ców pochodzi³y z Rosji (5581), Afganistanu (251),
Indii (235), Pakistanu (152), Armenii (98), Ukrainy (85), Iraku
(75), Bia³orusi (58), Sri Lanki (32), Gruzji (27), Mongolii (27),
Wietnamu (25), Turcji (21), Mo³dowy (16), Chin (15), Nigerii
(15), Somalii (15), Algierii (14), Bu³garii (13), Zach. Wybrze¿a
i Strefy Gazy (13), inne (143).

Gdzie mieszkaj¹ uchod�cy?
Cudzoziemcowi, oczekuj¹cemu na rozpatrzenie statusu (taka
procedura trwa od kilku miesiêcy do kilku lat) przys³uguje po-
moc w zakresie:
- Umieszczenia w o�rodku dla uchod�ców;
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- Zapewnienia wy¿ywienia;
- Zapewnienia biletów na przejazdy w celu stawienia siê
na udzia³ w postêpowaniu o nadanie statusu uchod�cy,
badania lekarskie i innych uzasadnionych przypadkach;
- Niewielk¹ pomoc pieniê¿n¹ na pokrycie drobnych wy-
datków osobistych;
- Bezp³atn¹ naukê jêzyka polskiego.
Osoby oczekuj¹ce na otrzymanie statusu uchod�cy miesz-
kaj¹ w kilkunastu o�rodkach rozmieszczonych g³ównie we
wschodniej czê�ci Polski. G³ównym o�rodkiem, do które-
go trafia na pocz¹tku ka¿dy uchod�ca jest Dêbak, pod War-
szaw¹. Stamt¹d s¹ wysy³ani do innych o�rodków. Wed³ug
danych z wrze�nia 2003 r. w Polsce ogó³em istnia³o
11 takich o�rodków: oprócz COR by³y to po dwie pla-
cówki w Warszawie i Bia³ymstoku oraz po jednej w Czerwo-
nym Borze, Lublinie, £om¿y, £ukowie, Smoszewie i Wo³omi-
nie. Szacunkowa ilo�æ miejsc w o�rodkach wynosi ogó³em dwa
tysi¹ce. O�rodki zapewniaj¹ zakwaterowanie (zwykle w 4-oso-
bowych pokojach), wy¿ywienie (3 posi³ki dziennie), pomoc rze-
czow¹ (np. odzie¿ pochodz¹c¹ z darów), medyczn¹ oraz finan-
sow¹ (tzw. �kieszonkowe� � obecnie 75 z³otych miesiêcznie).
W sytuacji nieprzyznania statusu ani innej formy ochrony praw-
nej (co oznacza, ¿e dana osoba nie spe³nia kryteriów niezbêd-
nych do otrzymania takiej ochrony) nakazuje siê opuszczenie
terytorium RP w terminie okre�lonym w decyzji, nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni.

Integracja uchod�ców
Typowe problemy, z jakimi borykaj¹ siê uchod�cy i imigranci �
obco�æ kulturowa, bariera jêzykowa, brak stosownych umiejêt-
no�ci odpowiadaj¹cym potrzebom lokalnego rynku pracy.
Takie sytuacje sprzyjaj¹ pozostawaniu w o�rodkach - swoistych
�gettach�, uniemo¿liwiaj¹c integracjê ze spo³eczeñstwem pol-
skim. W Polsce nie ma nadal zbyt wielu spo³eczno�ci imigranc-
kich, które stanowi³yby wsparcie dla uchod�ców i imigrantów.
Z tych nielicznych warto wymieniæ istniej¹ce od 2003 roku Sto-
warzyszenie Uchod�ców w RP, które wspiera uchod�ców oraz
osoby oczekuj¹ce na decyzjê, promuj¹ kraje i kultury azylantów.

(opracowa³a: Izabela Czerniejewska)
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 11
DEFINICJE DYSKRYMINACJI I RASIZMU

DYSKRYMINACJA
a)dyskryminacja bezpo�rednia oznaczaæ bêdzie sytuacjê,
w której dana osoba jest traktowana mniej korzystnie ni¿ inna
osoba jest, by³a lub by³aby traktowana w porównywalnej sytu-
acji z powodu swego pochodzenia rasowego lub etnicznego;
b)dyskryminacja po�rednia oznaczaæ bêdzie sytuacjê, w któ-
rej pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka
stawia osoby o okre�lonym pochodzeniu rasowym lub etnicz-
nym w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z in-
nymi osobami, chyba ¿e takie postanowienie, kryterium lub
praktyka s¹ usprawiedliwione s³usznym celem, oraz ¿e �rodki
do osi¹gniêcia takiego celu s¹ w³a�ciwe i konieczne;
c)dyskryminacja pozytywna nie jest dyskryminacj¹, lecz wpro-
wadzeniem przez pañstwo czasowych rozwi¹zañ i �rodków
prawnych przewiduj¹cych wyrównanie szans osób o np. od-
miennym pochodzeniu etnicznym, religii, przekonaniach lub
orientacji seksualnej i niepe³nosprawnych w celu zmniejszenia
faktycznych nierówno�ci, których do�wiadczaj¹.

(�ród³o: Przeciwdzia³anie dyskryminacji w Polsce; Sekretariat Pe³nomocnika

rz¹du do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, Warszawa 2004)

RASIZM
Teoria g³osz¹ca, ¿e istnieje zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy
cechami fizycznymi (somatycznymi, np. budowa cia³a, kolor
skóry, kszta³t g³owy) a pewnymi cechami psychicznymi (np.
cechami intelektu, osobowo�ci), co oznacza, ¿e pewne rasy
dominuj¹ nad innymi, i jako bardziej pe³nowarto�ciowe s¹ prze-
znaczone do panowania nad rasami ni¿szymi

GRUPY RASISTOWSKIE I KSENOFOBICZNE
Grupy, których dzia³alno�æ skierowana jest na:
- dokonywanie lub pod¿eganie do aktów nienawi�ci rasowej
lub przemocy na tle rasowym lub etnicznym;
- stosowanie gro�by bezprawnej o pod³o¿u rasistowskim lub
ksenofobicznym, skierowanej do jednostek lub grup;

Uwa¿am, ¿e warsztaty te by³y
czym� naprawdê po¿ytecznym.
Oprócz dobrej zabawy, wiele
dowiedzieli�my siê o tym, co to
jest dyskryminacja i jak siê
przejawia w naszym najbli¿-
szym otoczeniu. Zda³am sobie
sprawê, i¿ ja równie¿ czasem
krzywo na kogo� patrzy³am
i dyskryminowa³am go.
Dziêki warsztatom moje
zachowanie na pewno siê
zmieni.
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- publiczne rozprowadzanie materia³ów zawieraj¹cych
tre�ci rasistowskie lub ksenofobiczne.

(�ród³o: definicje zawarte w Krajowym Programie
Przeciwdzia³ania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Zwi¹zanej

z Nimi Nietolerancji, 2004)

MATERIA£ POMOCNICZY NR 12
TEKST ABRAHAMA LINCOLNA

Abraham Lincoln �Uwagi o niewolnictwie�  1856r.

Obroñcy niewolnictwa dowodz¹ w licznych publikacjach, ¿e
jest ono �bardzo dobr¹ rzecz¹�. Ale nie s³yszeli�my dot¹d
o cz³owieku, który pragn¹³by wykorzystaæ tê �dobr¹ rzecz�
i �zostaæ niewolnikiem�.
A jak wygl¹da porównanie niewolników z wolnymi robotnika-
mi? Przecie¿ nawet najg³upsze zwierzê, nawet owad � nawet
mrówka wie, ¿e ma prawo do owoców swej pracy. Nawet �naj-
g³upszy i najbardziej têpy niewolnik, jaki kiedykolwiek praco-
wa³ dla swojego pana�, rozumie, i¿ dzieje mu siê krzywda, ¿e
zas³uguje na wynagrodzenie za swój trud.
Zasada niewolnictwa jest nielogiczna. �Je�li A. mo¿e dowie�æ,
choæby w sposób najbardziej przekonuj¹cy ,¿e ma prawo nie-
woliæ B. � to przecie¿ B., u¿ywaj¹c tych samych argumentów,
mo¿e udowodniæ, ¿e ma prawo niewoliæ A.�
Mówicie, ¿e A. jest bia³y, a B. � czarny. A zatem jest to sprawa
koloru: ludzie o ja�niejszej skórze maj¹ prawo niewoliæ ciem-
noskórych? Zastanówcie siê. Je�li przyjmiecie tê zasadê, mo¿e-
cie staæ siê niewolnikami pierwszego spotkania cz³owieka, któ-
ry ma ja�niejsz¹ cerê ni¿ wy.
Powiadacie, ¿e nie jest to w³a�ciwie sprawa koloru skóry? ¯e
biali góruj¹ intelektualnie nad czarnymi i dlatego maj¹ prawo
ich niewoliæ? Zastanówcie siê ponownie. W my�l tej zasady
powinni�cie zostaæ niewolnikami pierwszego spotkanego cz³o-
wieka, który oka¿e siê inteligentniejszy ni¿ wy.
Ale twierdzicie, ¿e jest to sprawa korzy�ci; ¿e macie prawo po-
zbawiæ drugiego cz³owieka wolno�ci, je�li jest to dla was
korzystne. Wiêc dobrze. Ale w takim razie on ma prawo pozba-
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wiæ was wolno�ci, je�li bêdzie to korzystne dla niego.
[�]Niewolnictwo jest z³em, a opór przeciw niemu � dobrem.
Dobro za� nie mo¿e ust¹piæ przed z³em�tym bardziej przed
podwójnym z³em, jakim jest rozszerzanie zasiêgu niewolnic-
twa na zachodnie ziemie kraju. Czy¿ ustêpstwo przed z³em
udoskonali nasz¹ Konstytucjê? Nasz¹ Uniê? Nasz¹ wolno�æ?
Nie, �nie ma innej drogi� Rozwa¿ywszy wszystkie mo¿liwo-
�ci uwa¿am, ¿e nie ma innej drogi.�

Tekst �antyrasistowski�
Twój Chrystus � ¯ydem
Twoje auto � Japoñczykiem
Twoja pizza � w³oska
Twoja demokracja � grecka
Twoja kawa � brazylijska
Twój urlop � turecki
Twoje liczby � arabskie
Twoje pismo � ³aciñskie
I tylko Twój s¹siad � CUDZOZIEMCEM?

MATERIA£ POMOCNICZY NR 13
ROLE DO GRY �BANKIET�

Arab
- 60 lat
- prowadzi skromny tryb ¿ycia
- przed pój�ciem na emeryturê by³ pi³karzem
- obecnie trener w³oskiego klubu
- marzy o tym by jego córka skoñczy³a studia

Cygan
- 30 lat
- nauczyciel jêzyka angielskiego
- skoñczy³ równie¿ filologie germañsk¹
- w ka¿d¹ niedzielê chodzi do ko�cio³a z synkiem i ¿on¹ Polk¹
- mieszka w skromnej kawalerce z rodzin¹
- marzy o zrobieniu doktoratu

Bardzo ciekawe zajêcia, du¿o
zabawy i �miechu, mile spêdzony
czas. My�lê, ¿e problem, który
by³ tematem przewodnim istnieje
w spo³eczeñstwie, a co gorsza jest
bardzo g³êboko zakorzeniony.
Jednak dziêki naszej i innych
pracy uda siê go wykorzeniæ.
Bardzo podoba³ mi siê sposób
zapoznania z tematem.
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Niemiec
- artysta fotograf
- marzy o za³o¿eniu galerii, na która wci¹¿ nie mo¿e uzbieraæ
pieniêdzy
- wyluzowany, a raczej niechlujny, wszêdzie siê spó�nia, nie umie
zorganizowaæ sobie czasu pracy

Katolik
- co rano pije kawkê z mleczkiem, dzi� nie zd¹¿y³ i jest w z³ym
humorze

Rosjanin
- 35 lat
- na sta³e mieszka we Francji
- artysta malarz, odnosi wielkie sukcesy
- kocha muzykê klasyczn¹
- jego hobby to podró¿e i ksi¹¿ki
- jego ¿ona jest matematykiem i nie zawsze go rozumie
- czasami chcia³by rzuciæ wszystko, wyjechaæ gdziekolwiek i ro-
biæ co� zupe³nie innego

Francuz
- urodzony w prowincjonalnym miasteczku
- obecnie mieszka w Pary¿u
- nie lubi swojej pracy � jest listonoszem; w³a�ciwie nie chcia³-
by w ogóle pracowaæ
- nale¿y do zwi¹zku narodowego, dzia³a w nim bardzo aktyw-
nie, jest równie¿ cz³onkiem Greenpeace
- uwielbia Big Mac i M TV

Amerykanin
- abstynent
- koneser sztuki klasycznej
- mieszka w Kanadzie
- urodzi³ siê w Ameryce £aciñskiej
- lubi wspinaczkê i jazdê na rowerze
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Amerykanka
- skoñczy³a Oxford
- pracuje na uniwersytecie
- stroni od kultury masowej
- urodzi³a siê w RPA
- lubi gotowaæ, a nie kupowaæ gotowe mro¿onki

Ukrainka
- wychowa³a siê w Niemczech
- m¹¿ jest Anglikiem
- obecnie mieszka w Polsce
- jest marzycielk¹
- nauczycielka jêzyka niemieckiego w szkole podstawowej
- lubi literaturê, marzy o tym, by samemu co� napisaæ

Ukrainiec
- mieszka w Polsce
- skoñczy³ studia ekonomiczne
- pracuje w miêdzynarodowej firmie
- czas wolny po�wiêca rodzinie
- zwolennik reform, demokrata
- lubi dobry film i spotkania z przyjació³mi

¯ydówka
- 40 lat
- sk³ócona z rodzicami
- studiowa³a w Brukseli na wydziale europejskim, pracuje
w Europarlamencie
- dwukrotna rozwódka z dwojgiem dzieci
- szykuje siê do kolejnego �lubu z polskim katolikiem
- chcia³aby zobaczyæ Egipt

¯yd
- 35 lat
- prowadzi bardzo rozrzutny tryb ¿ycia
- pracuje w du¿ej firmie w sekretariacie
- niedawno rozwiód³ siê z m³oda Greczynk¹
- marzy o otwarciu w³asnego PUB-u
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 14
DEFINICJA UPRZEDZENIA

UPRZEDZENIE
Postawa niepodatna na zmianê pod wp³ywem nowych do�wiad-
czeñ, silnie nacechowana emocjonalnie i warto�ciuj¹co.

KSENOFOBIA
Nieuzasadniony lêk i wrogo�æ wobec obcych.

NIETOLERANCJA
Brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonañ. Obja-
wia siê niedopuszczaniem do zachowañ czy pogl¹dów
ró¿ni¹cych siê od w³asnych. Le¿y u podstaw dyskrymi-
nacji rasowej i ksenofobii.

(�ród³o: definicje zawarte w Krajowym Programie Przeciwdzia³ania

Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Zwi¹zanej z Nimi Nietolerancji, 2004)

MATERIA£ POMOCNICZY NR 15
ANKIETA DO WARSZTATU NA TEMAT  STEREOTYPÓW
P£CIOWYCH

Wpisz nazwiska znanych ci osób zajmuj¹cych siê poszczegól-
nymi dziedzinami:
POLITYKA:
NAUKA:
SZTUKA:
SPORT:

MATERIA£ POMOCNICZY NR 16

Cechy przypisywane stereotypowo mê¿czyznom i kobietom
przez reklamy
opiekuñczy/a, zazdrosny/a, poci¹gaj¹cy/a, ciep³y/a, kapry�ny/
a, pró¿ny/a, piêkny/a, silny/a, konkretny/a, zdecydowany/a,
zadbany/a, g³upi/a.
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 17
FRAGMENTY HISTORII BERTY I SOETEBIERA

JEDEN
Soetebier Werner urodzony 10. 03.1909 w Hamburgu, sierota
wychowanek sierociñca, odby³ przeszkolenie wojskowe w stop-
niu szeregowego 12.05.1934 � 13.05.1937, powo³any do 63-ej
dywizji piechoty w stopniu szeregowego rezerwy dn.
23. 03. 1940r., 14.06.1940 odznaczony Ma³ym Krzy¿em Wa-
lecznych za mêstwo na froncie francuskim i awansowany do
stopnia gefreiter. Urlopowany 12.07.1941 � 11.08.1941, ponow-
nie 16.12.1942 � 15.01.1943, nie stawi³ siê jednak w punkcie
zbornym. Uznany za zaginionego.
Centralne Archiwum Wehrmachtu, nr HA 75 239, rocznik 1940.

DWA
Pan Gubernator dr Frank

Ni¿ej podpisany pozwala sobie przed³o¿yæ nastêpuj¹c¹ pro�-
bê. W maju ubieg³ego roku wskutek rozporz¹dzenia rz¹du wy-
s³ano do Polski du¿¹ czê�æ Cyganów, którzy byli osiedleni
w Hamburgu. Miêdzy nimi znajdowa³a siê moja narzeczona,
Berta Bamberger, z domu Krauss, urodzona 10 VI 1910 w Al-
tonie. W tym czasie znajdowa³em siê w³a�nie na froncie we
Francji, tak, ¿e nie mia³em mo¿no�ci przeszkodziæ w wys³aniu
mojej narzeczonej. Pó�niej, kiedy przebywa³em w Hamburgu
na urlopie i powiedzia³em o tej sprawie panu komisarzowi kry-
minalnemu Krause, dowiedzia³em siê, ¿e musia³a to byæ po-
my³ka i ¿e gdybym tam by³, nie wys³ano by jej stamt¹d. Pan
Krause wyja�ni³ mi jednak zaraz, ¿e sprowadzenie przeze mnie
z powrotem mojej narzeczonej nie by³oby mo¿liwe. Pogodzi-
³em siê z tym.
Moja narzeczona pisa³a do mnie czêsto z Polski i nawet znaj-
dowa³a siê w zbornym obozie, miejscowo�æ nazywa³a siê Bel-
cec (dzi�: Be³¿ec). Tam narzeczona moja pope³ni³a najwiêkszy
b³¹d, uciek³a za namow¹ rodziny Franz. Na domiar z³ego ro-
dzina Franz w miesi¹cach tego lata pozostawi³a j¹ w miejsco-
wo�ci Krichow (dzi�: Krzychów)�
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TRZY
Ja sam bardzo dobrze znam moj¹ narzeczon¹, ona w swojej
istocie stoi na równi z kobiet¹ niemieck¹. Ja sam pogardzam
wiêkszo�ci¹ Cyganów, gdy¿ s¹ paso¿ytami na ciele narodu. Ta
kobieta przez zbieg okoliczno�ci zosta³a ¿on¹ Cygana, którego
nigdy nie kocha³a. Cz³owiek ten otrzyma³ sprawiedliw¹ karê.
Umar³ w obozie koncentracyjnym po dwuletnim karnym po-
bycie.
Moja narzeczona przy swoich 31 latach nic nie zbrzyd³a, co jest
prawdziw¹ rzadko�ci¹ w�ród Cyganów. Mia³em szczê�cie spê-
dziæ swój urlop w czasie Bo¿ego Narodzenia u mojej narze-
czonej. Mieszka³a ze swoimi dzieæmi i rodzin¹ Franz w lesie,
w chacie. Dzisiaj jest sama z dzieæmi. W tych dniach dosta³em
list od mojej narzeczonej. Pisa³a o têsknocie za mn¹. Ale o swojej
nêdzy, w której na pewno siê znajduje, nie napisa³a nic. Na tym
polega charakter tej kobiety, ¿e siê nie skar¿y. Ja nie mam rodzi-
ców, mam tylko moj¹ narzeczon¹; jej i moje listy, które pisze-
my, umacniaj¹ nas.
W chwili obecnej chcia³bym prosiæ Pana Gubernatora o przyj-
�cie mojej narzeczonej z jak¹� pomoc¹. Natychmiast po zakoñ-
czeniu wojny gotów jestem przyjechaæ do Generalnego Gu-
bernatorstwa i zaopiekowaæ siê moj¹ narzeczon¹ i dzieæmi.
Miejsce aktualnego pobytu mojej narzeczonej to Dêblin.
W nadziei, ¿e otrzymam od Pana przychyln¹ odpowied�, kre�lê
siê z niemieckim pozdrowieniem-

Gefreiter Werner Soetebier

CZTERY
I/ 2/330-00 dr Hö/ Ke
Dot.: Spraw ludno�ciowych i opieki-
Wasze zapytanie z 16.07.41.
Do
Gefreitera Wernera Soetebier
Numer Poczty Polowej 06127 B

W wy¿ej wymienionym pi�mie sam Pan przyznaje, ¿e uwa¿a
Cyganów za paso¿yty na ciele narodu. Skoro Cyganie tak samo
jak i ¯ydzi s¹ obcej krwi, zwi¹zki ma³¿eñskie miêdzy cz³onka-
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mi narodu niemieckiego a Cyganami prowadz¹ do rozk³adu
cia³a narodu niemieckiego, a zatem s¹ z zasady wykluczone.
Je¿eli nawet ta Cyganka, któr¹ Pan okre�la jako swoj¹ narze-
czon¹, nie by³a karana i wydaje siê odmienn¹ od Cyganów, to
jednak pozostaje osobnikiem obcej krwi, a w³a�ciwo�ci z jej
krwi¹ zwi¹zane w odpowiednim czasie mog¹ wyst¹piæ, a tak¿e
ujawniæ siê u jej dzieci.
Dla pana, jako Niemca, jest rzecz¹ nie do usprawiedliwienia, ¿e
okre�la pan jako towarzyszkê ¿ycia kobietê o mniejszej warto-
�ci rasowej i obcej krwi, a poza tym jeszcze troszczy siê o dzieci
pochodz¹ce z jej pierwszego ma³¿eñstwa. Radzê panu przeto
niezw³ocznie zerwaæ z Bert¹ Bamberger, o ile jeszcze stosunek
z ni¹ siê utrzymuje.

Z polecenia Generalnego Gubernatora: Klaus Breuker

PIÊÆ
Krakau, 23.11. 1941

Do: Naczelnik Wydzia³u Spraw ludno�ciowych i opieki,
Herr Klaus Breuker

Informujê, ¿e w sprawie nr zs/ 43 266/Ke, dotycz¹cej zbieg³ej
z miejsca czasowego pobytu Cyganki Berty Bamberger wraz
z trojgiem dzieci, podj¹³em okre�lone procedur¹ czynno�ci �led-
cze. W miejscowo�ci Dêblin, pod wskazanym przez Pana Na-
czelnika adresem, odkryto rzeczywi�cie kryjówkê wysiedlonych
z Rzeszy Cyganów. Podczas zatrzymania zgin¹³ przy próbie
ucieczki Matthias Franz, lat 68 oraz Georgie Franz, lat 6. Za-
trzymano Gertrudê Franz, lat 23 oraz Brunona Orzke, lat 31.
Niestety, wymienionej Berty Bamberger ani jej dzieci nie znale-
ziono. Z zeznañ uzyskanych od zatrzymanych wynika, ¿e
oko³o dwóch tygodni temu uda³a siê ona wraz z dzieæmi do
O�wiêcimia, by tam szukaæ zatrudnienia. Poinformowa³em ju¿
o tym tamtejszy komisariat ¿andarmerii.

Naczelnik ¯andarmerii Rejonu Krakau,
Arnold Garzer
Heil Hitler!
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SZE�Æ
Panie, pamiêtam jak dzi�, to by³ co� tak pocz¹tek czterdzieste-
go drugiego, zima panie, pó�ny wieczór, dwadzie�cia stopni
mrozu. Pracowa³em w jednej niemieckiej firmie, co robi³a dla
lotniska w U³ê¿u. Idê w³a�nie na lotnisko, akurat samochód
jecha³ i za�wieci³ reflektorami, i widzê troje dzieci stoj¹cych
w pewnej odleg³o�ci od budki wartownika pilnuj¹cego bramy
wjazdowej do Fliegerhorst Uletsch. O tej porze, tutaj? � my�lê.
Przypuszcza³em, ¿e to ¿ydowskie albo polskie. Troje ich by³o:
najm³odszym by³ trzy-czteroletni ch³opczyk, najstarsza - dziew-
czynka, mog¹ca mieæ siedem-dziewiêæ lat. By³y nêdznie ubra-
ne, bez ciep³ych okryæ zimowych, nie reagowa³y na polskie
s³owa. Dopiero na zadane po niemiecku pytanie powiedzia³y,
¿e czekaj¹ na mamê, która pracuje w kuchni, ¿e mieszkaj¹
w lesie i bardzo marzn¹, ¿e s¹ g³odne i ¿e wywieziono je razem
z matk¹ z Hamburga. Wkrótce rzeczywi�cie z lotniska na dro-
gê wysz³a m³oda kobieta. Dzieci rado�nie do niej podbieg³y,
wo³aj¹c, ¿e to mama nareszcie przysz³a. Wygl¹da³a jak dziew-
czyna, starsza siostra tych malców, a nie jak matka trojga dzieci.
Po chwili odesz³a razem z dzieciarni¹. Znajomy, co pracowa³
tam przy reperacji wodoci¹gów, zna³ Cyganów zatrudnionych
przy ró¿nych pomocniczych pracach na lotnisku, to mówi³ mi,
¿e mieszkaj¹ w namiotach, w pobliskim lasku, ale nie mog¹
rozniecaæ ognia, ¿eby ich ¿andarmi nie wykryli. Wkrótce zresz-
t¹ lotnisko zlikwidowano, a Cyganie przenie�li siê do wsi Ryci-
ce, do chaty niejakiego Bednarka.

Józef  Frych, mieszkaniec O�wiêcimia, 1962 r., wywiad dla Je-
rzego Ficowskiego

SIEDEM
By³a pó�na pora, ju¿ godzina policyjna, zim¹ czterdziestego
drugiego, jak szed³em przez wie� Mierzwi¹czkê i nagle widzê
id¹cego z przeciwnej strony Niemca w wojskowym mundurze
- nieuzbrojony, ma³ego wzrostu, mo¿e 1,55 m. Ma tornister,
w rêce tekturowe pud³a. Winkiel na rêkawie mówi, ¿e to gefraj-
ter. Pozdrowi³ mnie i trochê wystraszonym g³osem zapyta³
o drogê do U³ê¿a i czy to jest daleko. Mówi, ¿e szuka ¿ony,
która tam w³a�nie pracuje. No to mu wyja�ni³em, ¿e lotnisko

Stereotypy nie s¹ potrzebne,
ale s¹ nieuniknione.
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tamtejsze jest nieczynne i ¿e oprócz plutonu wartowniczego
nikogo ju¿ tam nie zastanie. Widzê w jego oczach ³zy rozpaczy.
�Co ja im zrobi³em?� � mówi � �Gdzie ja ich bêdê szuka³?�.
Pytam go, kto on jest w³a�ciwie, kto jest jego rodzina. Mówi, ¿e
jego ¿ona jest z pochodzenia Cygank¹ i maj¹ troje dzieci, on
jest z zawodu muzykiem. �Nie pójdzie pan do U³ê¿a!� � mó-
wiê mu � �Ja wiem, gdzie jest pañska rodzina, chod� pan, za-
prowadzê, to jest niedaleko�. Nie wierzy mi. Ja bym te¿ nie
móg³ uwierzyæ. Jest przed nami kilometr drogi powrotnej
w kierunku dworca. Nie wiedzia³em dok³adnie, gdzie ów Bed-
narek mieszka, ale postanowi³em pytaæ id¹c od cha³upy do cha-
³upy. Niemca zostawia³em w cieniu, by mnie nie podejrzewano
o wspó³pracê z okupantem. Po rozpoznaniu, ¿e dobrze trafi-
³em, poszed³em po gefrajtera i wprowadzi³em do wnêtrza. Czy
jest pióro, które mog³oby opisaæ owo spotkanie nieszczê�liwych
ludzi? Ja opu�ci³em izbê g³êboko wzruszony�.

Józef  Frych, mieszkaniec O�wiêcimia, 1962 r., wywiad dla Je-
rzego Ficowskiego

OSIEM
Jak by³em ma³y, wysiedlono nas spod Hamburga do General-
nej Guberni. Panie, co nas przerzucali z obozu do obozu,
a wszêdzie tylko g³ód, wszy, brud, choroby i  bicie. Tak tê m³o-
do�æ w obozach straci³em�Trafi³em w koñcu do obozu
w Kozich Górkach - gdzie� w Siedleckiem. By³ to obóz ma³y,
umierali w nim Cyganie z g³odu, od tortur i chorób. Zim¹
z czterdziestego drugiego na czterdziesty trzeci, pamiêtam,  na
obozowym dziedziñcu, ko³o pompy, z której stale ciek³a i za-
marza³a woda, le¿a³y pokryte skorup¹ lodow¹ trupy.
W�ród licznych niemieckich Cyganów by³a tam te¿ Cyganka
imieniem Berta, która mówi³a, ¿e ma narzeczonego w wojsku,
Niemca. Ponoæ d³ugo siê ukrywa³a po lasach, a¿ trafi³a do obo-
zu. Ciê¿ko chora na tyfus, umieraj¹ca, wierzy³a, ¿e narzeczony
j¹ uratuje. Ale jako� nie uratowa³�
Jeszcze zimno by³o, jak pewnego dnia Cyganie powracaj¹cy
z pracy przynie�li wiadomo�æ, ¿e przy drodze polnej ko³o obo-
zu znaleziono niemieckiego ¿o³nierza, który sam siê podobno
zastrzeli³. Niemcy mogli za to ca³y obóz zlikwidowaæ, wiêc
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razem ze starszym bratem postanowili�my wtedy uciec. Uda³o
nam siê. Ze dwa miesi¹ce nie minê³y, jak Niemcy wszystkich
tam wymordowali.

Rudolf  S., niemiecki Cygan

MATERIA£ POMOCNICZY NR 18
KARTA ODPOWIEDZI DOT. FRAGMENTÓW HISTORII
BERTY I SOETEBIERA

Podczas trwania gry terenowej odnajdywali�cie fragmenty
historii Soetebier Werner i Berty Bamberger.
Usi¹d� sobie teraz spokojnie i na podstawie us³yszanej/prze-
czytanej opowie�ci o Soetebierze i Bercie odpowiedz na poni¿-
sze pytania:

1.Kim by³ z pochodzenia i w jakiej armii s³u¿y³ Soetebier Wer-
ner?
2.Kim by³a z pochodzenia narzeczona Soetebiera Wernera,
Berta Bamberger?
3.Dlaczego znalaz³a siê w Be³¿cu?
4.O co prosi³ w swoim li�cie Soetebier Werner Gubernatora
Hansa Franka (krótko)?
5.Jak w³adze odnios³y siê do tej pro�by?
6.Jakie by³y dalsze losy Berty ?
7.Co sta³o siê z Soetebierem?
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MATERIA£ POMOCNICZY NR 19
FRAGMENTY HISTORII PRZE�LADOWANIA
ROMÓW W CZASIE II WOJNY �WIATOWEJ

JEDEN
W XIX w. w nauce europejskiej pod wp³ywem teorii Darwina,
a tak¿e zdobywania przez Europejczyków panowania nad �wia-
tem, pojawi³a siê idea nierówno�ci ras ludzkich. Pseudouczeni
w Niemczech, Francji czy Anglii stworzyli wtedy �naukowe�
podstawy wspó³czesnego rasizmu. W pocz¹tku XX w. do swo-
ich wywodów wykorzystali te¿ popularyzuj¹ce siê wtedy testy
IQ, okre�laj¹ce poziom inteligencji. Na ich podstawie zaczêto
dzieliæ spo³eczeñstwa na grupy �pe³no-� i �niepe³nowarto�cio-
we�. Rasistowscy naukowcy, wierz¹c w dziedziczne przekazy-
wanie takich cech jak inteligencja, zaczêli postulowaæ wyelimi-
nowanie ze spo³eczeñstwa grup �niepe³nowarto�ciowych�.
W my�l tej teorii naród, rozumiany jako wspólnota krwi, mo¿e
siê �rozwijaæ� jedynie przez zachowanie rasowej czysto�ci. Za-
równo obecno�æ w spo³eczeñstwie ludzi zaliczanych do innej
rasy, jak zw³aszcza mieszane zwi¹zki miêdzy cz³onkami rasy
�aryjskiej�, a przedstawicielami ras ni¿szych, uwa¿ano za �za-
nieczyszczaj¹ce naród� i odbieraj¹ce mu jego zmitologizowane
najlepsze cechy.
Na podstawie tej ideologii w 1926 r. w Szwajcarii wielce szano-
wana fundacja Pro Juventute zdecydowa³a siê zapewniæ osia-
d³y tryb ¿ycia dzieciom z romskiej grupy Jeniszy, by w³¹czyæ je
w spo³eczeñstwo ucywilizowane. W ten sposób powsta³ tam
system umo¿liwiaj¹cy odbieranie dzieci rodzicom bez ich zgo-
dy, zmianê imion i umieszczanie w przybranych rodzinach. Te
zalegalizowane porwania trwa³y a¿ do 1973 i w tym czasie ode-
brano Romom szwajcarskim ponad 600 dzieci.
Ideologiê rasistowsk¹ przyjêli niemieccy narodowi socjali�ci,
czyni¹c z niej g³ówny punkt swojego politycznego programu.
Po doj�ciu do w³adzy w Niemczech Adolfa Hitlera w 1933 roku
sta³a siê ona oficjaln¹ doktryn¹ pañstwa niemieckiego. Jej ofia-
rami staæ siê mieli ̄ ydzi, S³owianie, upo�ledzeni umys³owo b¹d�
fizycznie, niepe³nosprawni, homoseksuali�ci, �wiadkowie Jeho-
wy. W nowym niemieckim porz¹dku nie by³o te¿ ju¿ miejsca
dla Romów.
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DWA
Przejawem s³abo�ci wewnêtrznej i zak³amania Republiki
Weimarskiej by³ fakt, ¿e nie podjêto rozwi¹zania kwestii cygañ-
skiej. Dla Republiki Weimarskiej problem Sinti by³ w najlep-
szym razie problemem walki z przestêpczo�ci¹. Jednak my do-
strzegamy w kwestii cygañskiej przede wszystkim problem ra-
sowy, wymagaj¹cy rozwi¹zania, którego w³a�nie siê podjêli�my.

Georg Nawrocki, ideolog NSDAP, w Hamburger Tageblatt
w 1937 r.

15 wrze�nia 1935 roku, w tzw. Ustawach Norymberskich przy-
jêtych przez Reichstag, Romów, na równi z ̄ ydami, pozbawio-
no wszystkich praw obywatelskich, wykluczaj¹c ich praktycz-
nie ze spo³eczeñstwa. Cyganie stracili prawo wyborcze, prawo
do piastowania stanowisk publicznych, zostali wykluczeni ze
s³u¿by wojskowej. Uniewa¿niono ich ma³¿eñstwa z obywatela-
mi krwi niemieckiej, a utrzymywanie przez nich stosunków sek-
sualnych z Niemcami uznano za przestêpstwo kryminalne. Ich
maj¹tek sta³ siê mieniem pañstwowym, a oni sami poddanymi
Rzeszy.
Teraz dla w³adz niemieckich konieczne sta³o siê ustalenie, kogo
zakwalifikowaæ jako Cygana i jak odró¿niæ go od reszty obywa-
teli Rzeszy. Wynika³o to z faktu, ¿e Cyganie niemieccy � tzw.
Sinti, podobnie jak niemieccy ̄ ydzi, byli ju¿ w ogromnej wiêk-
szo�ci w pe³ni zasymilowani ze spo³eczeñstwem niemieckim.

TRZY
W 1937 roku utworzono w Berlinie Centrum Badañ nad Higie-
n¹ Rasow¹ i Biologi¹ Populacyjn¹ pod kierownictwem psycho-
loga i psychiatry Roberta Rittera. By³ on badaczem problemów
dziedziczno�ci i jej wp³ywu na zachowania kryminalne. W swo-
ich badaniach Ritter kierowa³ siê zwulgaryzowanym darwini-
zmem i rasizmem, dochodz¹c do twierdzenia, ¿e wiêkszo�æ
¿yj¹cych w Niemczech Cyganów nie jest rasowo czysta, lecz s¹
oni �mieszañcami� z niemieckim elementem kryminalnym.
D³ugoletnia asystentka Rittera Eva Justin, o kwalifikacjach zwy-
k³ej pielêgniarki, ju¿ od 1933 roku odwiedza³a obozowiska
Cyganów, rozpytuj¹c o ich rodzinê i przodków. W swojej pracy

Wprawdzie w dzisiejszym
�wiecie podchodzi siê indywidu-
alnie do ka¿dej osoby (a
przynajmniej wiêkszo�æ stara siê
tak czyniæ), to jednak stereoty-
powe my�lenie, zakorzenione
w naszej �wiadomo�ci od lat
wci¹¿ istnieje i prowadzi nadal
do zachowañ rasistowskich
i nietolerancji. Zatem powsta³a
�Antydyskryminacja na co
dzieñ�, która ma u�wiadomiæ
nam istnienie tego problemu,
która ma pokazaæ, ¿e problem
ten nie jest obcy naszej grupie
wiekowej i to my musimy siê
z nim zmierzyæ!
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doktorskiej w 1933 roku Justin pisa³a miêdzy innymi: Ze
stanowiska postrzegania czysto�ci rasowej nale¿y domagaæ siê
ca³kowitego pozbawienia mê¿czyzn cygañskich zdolno�ci za-
p³adniania. Jej doktorat powsta³y na podstawie obserwacji dzieci
cygañskich umieszczonych przymusowo (po uwiêzieniu ich
rodziców w obozach koncentracyjnych) w katolickim domu
dziecka w Mulfinger, �udowodni³�, ¿e mimo wychowania poza
spo³eczno�ci¹ cygañsk¹ dzieci te nie zmieni³y swoich zacho-
wañ.
Zarzut pochodzenia Romów niemieckich po czê�ci od niemiec-
kich przestêpców by³ w �wietle ideologii rasistowskiej koniecz-
ny dla usprawiedliwienia ich ludobójstwa. Wszystko bowiem,
co wiemy o Romach wskazuje na ich zdecydowanie zamkniêty
zwi¹zek z otoczeniem. Ma³¿eñstwa mieszane by³y i pozostaj¹
w�ród Romów rzadko�ci¹. Paradoksalnie - dla ideologii rasi-
stowskiej, najni¿ej stoj¹ca w hierarchii rasa, o ile nie miesza³a
siê z innymi, by³a nadal lepsza ni¿ �mieszanki� ras stoj¹cych
wysoko w hierarchii. St¹d w³a�nie konieczno�æ, dla pozbycia
siê Romów, stworzenia ich fikcyjnej genealogii, czyni¹cej z nich
potomków niemieckich przestêpców. Te kryminalne geny Ro-
mowie mieli dziedziczyæ i tym samym, niezale¿nie od swych
indywidualnych zachowañ, jako grupa zostali uznani za aspo-
³ecznych, zagra¿aj¹cych �normalnemu� niemieckiemu spo³e-
czeñstwu.

CZTERY
W efekcie prac ekipy Rittera w styczniu 1938 roku Henrich
Himmler wyda³ dekret �Walka z plag¹ cygañsk¹�, w którym
stwierdzi³, ¿e Cyganie krwi mieszanej s¹ najbardziej krymino-
genni. Dalsze badania Rittera da³y jeszcze dalej id¹ce wnioski.
W raporcie ze stycznia 1940 pisa³ on: �Uda³o nam siê ustaliæ,
¿e przesz³o 90 proc. osób tak zwanej narodowo�ci cygañskiej
jest w rzeczywisto�ci krwi mieszanej [�] Dalsze wyniki naszych
badañ pozwoli³y na scharakteryzowanie Cyganów jako ludu
o ca³kowicie pierwotnym pochodzeniu etnicznym, którego umy-
s³owe zacofanie uniemo¿liwia prawdziw¹ adaptacjê spo³eczn¹.
[�] Kwestiê cygañsk¹ mo¿na rozwi¹zaæ, gromadz¹c przewa-
¿aj¹c¹ wiêkszo�æ aspo³ecznych i do niczego niezdatnych
jednostek krwi mieszanej w du¿ych obozach pracy, gdzie nale-
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¿a³oby ich przetrzymywaæ, zmuszaj¹c do pracy i zapobiegaj¹c
raz na zawsze dalszemu rozmna¿aniu siê tej populacji o mie-
szanej krwi.� Tym samym w³adze III Rzeszy uzna³y Romów za
umys³owo zacofanych i jako takich niezdolnych do funkcjono-
wania w �aryjskim� spo³eczeñstwie. Przy pomocy tablic gene-
alogicznych, odcisków palców i pomiarów antropomorficznych
stworzono charakterystykê �nosiciela� krwi cygañskiej i okre-
�lono stopieñ obcych rasowo domieszek. Ostateczne zasady
rasowo � biologicznej klasyfikacji Cyganów ustalili hitlerowcy
w dekrecie z sierpnia 1941 roku. Za Cygana uznano ka¿dego,
komu udowodniono pochodzenie cygañskie od trzech poko-
leñ wstecz. Dekret wprowadzi³ te¿ podzia³ na �czystych Cyga-
nów� i �Cyganów krwi mieszanej�.

PIÊÆ
W grudniu 1938 roku Himmler nakaza³ przeprowadzenie poli-
cyjnej rejestracji wszystkich Romów. Jako jednostki z natury
sk³onne do pope³niania przestêpstw mieli oni podlegaæ pre-
wencyjnej kontroli policji. Ka¿dy Rom lub mieszaniec musia³
odt¹d posiadaæ nowy dowód osobisty, wcze�niejsze dokumen-
ty to¿samo�ci uniewa¿niono.
Od 1937 roku prze�ladowania Romów w Niemczech stawa³y
siê coraz bardziej bezlitosne, nie wywo³uj¹c przy tym najmniej-
szego sprzeciwu opinii publicznej w kraju czy zagranic¹. Nie-
których Romów osadzono ju¿ wtedy w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Po ataku na Polskê we wrze�niu 1939 podjê-
to decyzjê deportacji na podbite ziemie wszystkich ¿yj¹cych
w Rzeszy Romów. Operacjê tê rozpoczêto wiosn¹ 1940 roku.
Na roboty do Generalnego Gubernatorstwa wywieziono z Nie-
miec ponad 25 tys. Romów. Niektórym rodzinom romskim,
których bezp³atn¹ pracê mo¿na by³o wykorzystaæ w niemiec-
kim przemy�le zbrojeniowym, dawano wybór miêdzy obozem
a sterylizacj¹. Jesieni¹ 1940 roku do Generalnej Guberni wy-
wieziono te¿ Romów z Czech i Austrii. Wszystkich na terenie
GG gromadzono albo w ¿ydowskich gettach, albo w obozach
koncentracyjnych, gdzie umierali z g³odu i chorób. Rozwa¿ano
wtedy w Naczelnym Urzêdzie Bezpieczeñstwa Rzeszy wys³a-
nie niemieckich Romów na Morze �ródziemne i zbombardo-
wanie statków z nimi. Gdy w po³owie 1941 zapad³a decyzja
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�o ostatecznym rozwi¹zaniu kwestii ¿ydowskiej�, szef  G³ów-
nego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy Reinhard Heydrich uzna³,
¿e powinno ono obj¹æ tak¿e Romów.

SZE�Æ
W pocz¹tku 1942 roku rozpoczêto deportacjê Romów z gett
na terenie GG do obozów zag³ady. Romów z getta ³ódzkiego �
by³o ich oko³o 5000, pochodz¹cych z Niemiec i Austrii � wy-
wieziono do obozu zag³ady w Che³mie nad Nerem i u�mierco-
no w ruchomych komorach gazowych (ciê¿arówkach). W sierp-
niu 1942 roku polskich Romów, zgromadzonych w getcie
w Warszawie, wywieziono razem z ¯ydami do Treblinki, gdzie
dokonano ich zag³ady: �W obecno�ci matek, esesmani chwyta-
li niemowlêta i zabijali je, uderzaj¹c ich g³owami o drzewo. Bi-
czami i pa³kami bili kobiety, które od tego widoku by³y jak osza-
la³e. Rzuca³y siê na ¿o³nierzy, szarpa³y ich, by wyrwaæ im ode-
brane niemowlêta. Tym scenom po³o¿y³ kres dopiero gêsty grad
kul SS i ¿o³nierzy, którzy otoczyli t³um. Zw³oki kobiet i dzieci
uprz¹tnêli przyprowadzeni wiê�niowie, którzy znie�li je do lasu,
do przygotowanych ju¿ o wiele wcze�niej do³ów�.
Romów mordowano tak¿e w miejscach ich pobytu. Relacje
mówi¹ o wymordowaniu 115 osób w okolicach Warszawy, po-
nad 100 dzieci w £ochaczu, o kopaniu do³ów i rozstrzeliwaniu
nad nimi Romów w Drze�nie i w getcie w Kostopolu na Ukra-
inie. Organizowano polowania na Romów w lasach nad Hory-
niem, w O³yce i W³odzimierzu, a w Rudzie ko³o Kowla podpa-
lano domy rodzin romskich i strzelano do uciekaj¹cych. Ukra-
iñska policja wymordowa³a siekierami wszystkich Romów
z Kowla. Na ogó³ Romów zamieszka³ych w Europie wschod-
niej w ogóle nie ewidencjonowano i nie zamykano w obozach,
przeprowadzaj¹c od 1942 roku dora�ne egzekucje w terenie.
Ca³e tabory wypêdzano strza³ami zim¹ na kruchy lód i topio-
no. Na Bia³orusi, Litwie i Ukrainie miejscowi policjanci aktyw-
nie uczestniczyli w mordach, podobnie jak UPA. Wed³ug
wspomnieñ tych, którzy prze¿yli, wielu Romów uniknê³oby
aresztowania i �mierci gdyby nie donosy miejscowej ludno�ci.
W ogóle najwiêcej Romów zamordowano nie w O�wiêcimiu
i innych obozach, ale podczas dora�nych egzekucji dokonywa-
nych po wcze�niejszych denuncjacjach.

Dziêki warsztatom zrozu-
mia³em, czym naprawdê jest
dyskryminacja i co j¹
powoduje. Pozna³em nowych
ludzi. Rewelacja!!!
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SIEDEM
16 grudnia 1942 roku H. Himmler podpisa³ dekret o osadze-
niu niemieckich Romów w Auschwitz � Birkenau. W styczniu
przyby³ do tego obozu pierwszy transport Romów niemiec-
kich. Ta wywózka nie objê³a oficjalnie tych, którzy mieli aryj-
skich ma³¿onków oraz s³u¿¹cych w niemieckim wojsku, jednak
zmuszono ich do poddania siê �dobrowolnej� sterylizacji.
W marcu utworzono dla Romów z Niemiec specjalny obóz ro-
dzinny � Zigeunerlager. Nie dokonywano w nim oddzielenia
od siebie p³ci, nie odbierano te¿ wiêkszo�ci dzieci. Wynika³o to
z obawy hitlerowców przed postaw¹ Romów. Romowie nie
poddawali siê jak wiêkszo�æ ¯ydów eksterminacji w sposób
bierny. Przy egzekucjach b¹d� rozdzielaniu stawiali opór, zmu-
szaj¹c oprawców do u¿ywania si³y. Dla u³atwienia w³adzom
obozowym postêpowania z Romami, odst¹piono wiêc od sztyw-
nych zasad oddzielenia p³ci, choæ jednocze�nie, niemal bezsku-
tecznie, próbowano namawiaæ Romów do dobrowolnej steryli-
zacji. D³ugo ³udzono ich te¿ perspektyw¹ zwolnienia z obozu.
Do tego romskiego obozu trafi³o oko³o 12 tys. osób g³ównie
z Niemiec i Polski, ale tak¿e z Francji, Norwegii, Litwy, okupo-
wanych terenów ZSRR, Wêgier i Ba³kanów. Wielu zmar³o
z g³odu i chorób. Nie wiemy ilu Romów zginê³o tu poza ewi-
dencj¹ hitlerowsk¹, ksiêgi obozowe zarejestrowa³y 20982 osób,
które zginê³y tu na pewno.

OSIEM
�Jednego dnia przyniós³ Mengele czekoladê i specjalne ubra-
nia. Nastêpnego dnia przyszed³ esesman i zabra³ dwoje dzieci.
Byli to moi ulubieñcy, bli�niaki Guido i Nino, lat oko³o
 4. Jeden z nich by³ garbaty. Dwa lub trzy dni pó�niej esesman
przyniós³ je z powrotem w strasznym stanie. Byli zszyci jak
syjamskie bli�niêta. Garbaty by³ przyszyty do drugiego dziecka
plecami i nadgarstkami. Mengele po³¹czy³ ich ¿y³y. Ich rany
ropia³y. Czuæ by³o straszny smród gangreny. Rany by³y brud-
ne, dzieci krzycza³y ca³¹ noc. W jaki� sposób uda³o siê matce
zdobyæ morfinê i w ten sposób po³o¿yæ kres ich cierpieniu�.

Wiê�niarka O�wiêcimia, pielêgniarka w obozie cygañskim
Vera Alexander
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16 maja 1944 roku Niemcy podjêli pierwsz¹ próbê likwidacji
obozu romskiego w O�wiêcimiu. Do zagazowania Romów jed-
nak nie dosz³o, poniewa¿ uzbrojeni w pa³ki i narzêdzia zabary-
kadowali siê oni w barakach. Wobec tego SS dokona³o selekcji
wszystkich zdolnych do pracy, których skierowano do innych
obozów. Pozosta³ych w O�wiêcimiu starców, kobiety i dzieci
noc¹ z drugiego na trzeciego sierpnia 1944 zapêdzono do
komór gazowych.

MATERIA£ POMOCNICZY NR 20
KARTA ODPOWIEDZI DOT. FRAGMENTÓW HISTORII
PRZE�LADOWANIA ROMÓW W CZASIE II WOJNY �WIA-
TOWEJ

Podczas trwania podchodów bêdziecie odnajdywaæ fragmenty
historii prze�ladowania Romów w czasie II wojny �wiatowej
Na podstawie us³yszanych / przeczytanych podczas podcho-
dów tekstów odpowiedz na poni¿sze pytania. Odpowiedzi te
bêd¹ potrzebne do wykonania ostatniego zadania (na mecie).

1.Na czym polega³o �naukowe� uzasadnienie dwudziestowiecz-
nego rasizmu?
2.Scharakteryzuj formy represji zastosowane wobec Romów
przez w³adze hitlerowskich Niemiec?
3.Przedstaw metody i rozmiary zag³ady Romów w hitlerow-
skiej Europie.
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Ankieta socjologiczna

1.Czym wed³ug Ciebie jest stereotyp?
________________________________________________

2. Z jakimi stereotypami spotka³e�(a�) siê?
________________________________________________

3.Jakie stereotypy funkcjonuj¹ w Twoim otoczeniu? (szko³a,
znajomi, rodzina)
________________________________________________

4.Czy Twoim zdaniem stereotyp jest zjawiskiem:
a)pozytywnym
b)negatywnym
c)mo¿e byæ zjawiskiem zarówno pozytywnym jak i negatyw-
nym
d)nie mam zdania

5.Czy my�lisz, ¿e stereotyp mo¿na zmieniæ?
a)tak
b)nie
Je¿eli odpowied� a) przejd� do pytania 6. Je¿eli odpowied� b)
przejd� do pytania 8.

6.W jakiej sytuacji mo¿na zmieniæ stereotyp? (mo¿na zazna-
czyæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�).
a)w bezpo�rednim kontakcie, z cz³onkiem grupy, której
dotyczy stereotyp
b)poprzez zdobywanie wiedzy na temat grupy, której dotyczy
stereotyp
c)inne
________________________________________________

7.Czy zdarzy³o siê Tobie zmieniæ stereotyp?
________________________________________________
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8.Czy czu³e�(a�) siê kiedy� dyskryminowany(a)? W jakiej
sytuacji?
________________________________________________

9.Czy by³e�(a�) kiedy� �wiadkiem dyskryminacji?
a) tak
b) nie
opisz t¹ sytuacjê
________________________________________________

10.Jak reagujesz na dyskryminacjê?
a)jest mi to obojêtne
b)udajê, ¿e nie widzê
c)staram siê zareagowaæ (np. stajê w obronie osoby dyskrymi-
nowanej)
d)zawsze reagujê i pomagam osobie dyskryminowanej

11.Czy zdarzy³o Ci siê dyskryminowaæ kiedy� kogo�?
a)tak
b)nie

12.Co mo¿e byæ przyczyn¹ dyskryminacji? (mo¿na wybraæ
wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�)
a)niewiedza
b)uprzedzenie
c)negatywny stereotyp
d)osobiste urazy
e)presja grupy
f)inne
_________________________________________________

13.Czym wed³ug Ciebie jest antydyskryminacja?
a)przeciwdzia³aniem dyskryminacji
b)namawianiem do dyskryminacji
c)reakcj¹ na dyskryminacjê

14.Jak Twoim zdaniem mo¿na zapobiegaæ dyskryminacji?
(mo¿na wybraæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�)
a)zdobywaj¹c wiedzê na temat �wiata i ludzi
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b)dowiadywaæ siê o przyczyny dyskryminacji
c)zdobywaæ wiedzê o ludziach i grupach dyskryminowanych
d)nie pozostawaæ obojêtnym na zjawisko dyskryminacji
e)inne
_________________________________________________

WYNIKI ANKIETY SOCJOLOGICZNEJ

Badania socjologiczne przeprowadzone w ramach projektu
�Antydyskryminacja na co dzieñ� zrealizowane zosta³y uczniów
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych 1 mieszcz¹cych siê przy ul. �w.
Floriana. Tematem przewodnim badañ jest problem antydy-
skryminacji, dyskryminacji i stereotypów. Jako narzêdzie badañ
zosta³a wybrana ankieta jako technika, dziêki której mo¿na by³o
zebraæ wystarczaj¹ce dla naszych potrzeb informacje. Ucznio-
wie przeprowadzali wywiady w swojej szkole, aby zapoznaæ siê
z trudno�ciami i zaletami wywiadu kwestionariuszowego, któ-
ry ³¹czy siê zawsze z obserwacj¹ i wymaga zaanga¿owania ba-
dacza. Nastêpnie odwiedzili szko³y, w których przeprowadza-
na by³a ankieta audytoryjna.

Celem przeprowadzenia ankiety by³o zorientowanie siê w stop-
niu wiedzy z zakresu tematyki stereotypów, dyskryminacji i an-
tydyskryminacji w�ród uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz opinia uczniów na temat problemu dyskry-
minacji w ich najbli¿szym otoczeniu. Ankieta zrealizowana zo-
sta³a w czterech poznañskich szko³ach: W Gimnazjum
nr 42 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. �w. Jerzego 6/10,
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Karola Marcinkowskiego
mieszcz¹cym siê przy ul. Bukowskiej 16, w XIX LO przy ul.
28 Czerwca 1956 352/360 oraz w Zespole Szkó³ Zawodowych
mieszcz¹cych siê przy ul. �w. Floriana 3. W sumie w ankiecie
wziê³o udzia³ 100 osób 96 uczniów, 2 nauczycieli oraz 2 osoby
spoza szkó³. W badaniu wziê³o udzia³ 56 kobiet i 54 mê¿czyzn,
15 osób uczêszcza³o do ZSZ nr 1, 33 osoby do XIX LO,
29 osób do I LO, a 31 osób do Gimnazjum nr 42, dwie osoby
nie by³y uczniami. 73% osób to mieszkañcy Poznania za�
27 osób doje¿d¿a do szkó³ w Poznaniu z okolicznych miejsco-
wo�ci. Poni¿ej znajduj¹ siê wyniki badañ.

Stereotypy s¹ z³e, bo tak.
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Oprócz powy¿szej ankiety, do badañ by³a do³¹czona skala Bo-
gardusa (patrz: materia³ pomocniczy nr 5). Skala Bogardusa
� bêd¹ca skal¹ przeznaczon¹ do mierzenia dystansu spo³ecz-
nego zosta³a zanalizowana w sposób, który mia³ pokazaæ jakie
narodowo�ci uczestnicy ankiety darz¹ najwiêksz¹ sympati¹,
z drugiej te co do których zachowuj¹ najwiêkszy dystans.

Najwiêksz¹ sympatiê a co za tym idzie zaufanie maj¹ ankieto-
wani do Amerykanów (63%), w dalszej kolejno�ci do
Niemców (40%), Rosjan (16%) i Cyganów (13%). Liczby pro-
centowe wskazuj¹ jak czêsto dane narodowo�ci pojawia³y siê
na pierwszym miejscu, je�li chodzi o zaufanie. Miernikiem pierw-
szeñstwa jest tu pytanie dotycz¹ce tego, czy ankietowani dopu-
�ciliby Amerykanów, Niemców, Rosjan i Cyganów do bliskiego
pokrewieñstwa poprzez ma³¿eñstwo w rodzinie, do grupy zna-
jomych, jako s¹siada na tej samej ulicy oraz do pracy w zawo-
dzie.
Najwiêkszy dystans posiadaj¹ ankietowani do Cyganów (59%),
Rosjan (21%), Niemców (19%) i Amerykanów (9%). Liczby
procentowe oznaczaj¹ niechêæ do dopuszczenia przedstawicie-
li danej narodowo�ci do odwiedzania naszego kraju, do posia-
dania przez nich obywatelstwa, niekiedy nawet ankietowani
uwa¿aj¹, ze nale¿a³oby osoby te usun¹æ z naszego kraju.
Jedno z naszych pytañ dotyczy³o tego czy ankietowani byli kie-
dykolwiek w sytuacji osoby dyskryminuj¹cej. Ja siê okaza³o
39% badanych znalaz³o siê w takiej sytuacji. 69% deklaruje, ¿e
nigdy nikogo nie dyskryminowali. Co ciekawe istnieje pewien
statystyczny zwi¹zek pomiêdzy p³ci¹ osób dyskryminuj¹cych
a tendencj¹ do dyskryminowania. Mianowicie zdecydowanie czê-
�ciej dyskryminuj¹ mê¿czy�ni (23 na 39 dyskryminuj¹cych osób).

(opracowa³a: Wiktoria Hoffmann)

Stereotypy nie s¹ potrzebne,
ale i tak zawsze bêd¹, bo do
innych jeste�my zazwyczaj
uprzedzenie z tego, czy innego
powodu.

Na kolejnych stronach przedstawiamy nasze wyniki badañ
socjologicznych.
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1.Czym wed³ug Ciebie jest stereotyp?

2.Z jakimi stereotypami spotka³e�(a�) siê?

3.Jakie stereotypy funkcjonuj¹ w Twoim otoczeniu?
(szko³a, znajomi, rodzina)

 87



4.Czy Twoim zdaniem stereotyp jest zjawiskiem:

5.Czy my�lisz, ¿e stereotyp mo¿na zmieniæ?

6.W jakiej sytuacji mo¿na zmieniæ stereotyp? (mo¿na
zaznaczyæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�).
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7.Czy zdarzy³o siê Tobie zmieniæ stereotyp?

8.Czy czu³e�(a�) siê kiedy� dyskryminowany(a)?
W jakiej sytuacji?

9. Czy by³e�(a�) kiedy� �wiadkiem dyskryminacji?
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10. Jak reagujesz na dyskryminacjê?

11.Czy zdarzy³o Ci siê dyskryminowaæ kiedy� kogo�?

12.Co mo¿e byæ przyczyn¹ dyskryminacji?
 (mo¿na wybraæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�).
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13.Czym wed³ug Ciebie jest antydyskryminacja?

14.Jak Twoim zdaniem mo¿na zapobiegaæ dyskrymina-
cji? (mo¿na wybraæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied�).
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Stowarzyszenie �Jeden �wiat�
Program Edukacyjny �Ró¿ni-Równi�

STOWARZYSZENIE �JEDEN �WIAT�

Stowarzyszenie �Jeden �wiat� to wolontariacka organizacja
pozarz¹dowa za³o¿ona w 1992 roku. Od 1994 r. nale¿y do Se-
rvice Civil International, podzielaj¹c jego cele i formy dzia³a-
nia.

Service Civil International (SCI) jest miêdzynarodow¹ organi-
zacj¹, za³o¿on¹ w 1920 r. po tragedii I wojny �wiatowej. W³a-
�nie wtedy grupa dzia³aczy z ró¿nych krajów, zaniepokojonych
agresj¹ i zniszczeniem niesionym przez wojnê, wspólnie zaczê-
³a pracowaæ przy odbudowie domów w Verdun we Francji, nie
zwracaj¹c uwagi na to, ¿e jeszcze niedawno armie ich krajów
sta³y po przeciwnych stronach barykady. W ten sposób udo-
wodnili, ¿e ludzie niezale¿nie od narodowo�ci, religii czy po-
chodzenia mog¹ ¿yæ i pracowaæ w pokojowy sposób.

PROGRAM EDUKACYJNY �RÓ¯NI � RÓWNI�

To program prowadzony od 1996 roku przez wolontariuszy
Stowarzyszenia. Ide¹ programu jest zwiêkszenie �wiadomo�ci
spo³eczeñstwa polskiego, a w szczególno�ci m³odych ludzi
w tematyce dotycz¹cej praw cz³owieka, uchod�ców oraz mniej-
szo�ci narodowych i etnicznych.

Na potrzeby Programu opracowano scenariusze lekcji i mate-
ria³y edukacyjne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. Dziê-
ki wsparciu wolontariuszy projekt ten znacznie siê rozwin¹³,
z czasem obejmuj¹c tak¿e tematykê praw cz³owieka i mniej-
szo�ci i trafiaj¹c do wielu - nie tylko poznañskich - szkó³.
W zakres Programu (który w 2000 r. przyj¹³ nazwê �Ró¿ni �
Równi�) wchodz¹:
- Lekcje w szko³ach �rednich, prowadzone metodami aktywi-
zuj¹cymi, u³atwiaj¹ pe³ne uczestnictwo uczniów w zajêciach i
sprawiaj¹, ¿e lekcje s¹ po prostu ciekawe.

Logo SCI
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- Szkolenia dla nauczycieli i wolontariuszy pt. �Jak prowadziæ
z m³odzie¿¹ zajêcia na temat uchod�ców?�, �Jak uczyæ o pra-
wach cz³owieka?� oraz warsztaty edukacyjne nt. mniejszo�ci
narodowych.
- Miêdzynarodowe obozy wolontariackie, w czasie których wo-
lontariusze bezpo�rednio pomagaj¹, pracuj¹c dla/z przedsta-
wicielami uchod�ców i mniejszo�ci w Polsce.
- Druk ró¿norodnych publikacji i materia³ów edukacyjnych,
przeznaczonych dla m³odzie¿y, wolontariuszy i nauczycieli. S¹
to: ulotki, broszury informacyjne, raporty, plakaty, oraz kaseta
wideo, dostêpne w biurze Stowarzyszenia lub bezp³atnie wysy-
³ane poczt¹.

Program �Ró¿ni - Równi� otrzyma³ poparcie Przedstawiciel-
stwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchod�ców (UNHCR) w Warszawie, Centralnego O�rodka
Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydzia³u O�wiaty Miasta Po-
znania.

Wiêcej informacji o dzia³aniach Stowarzyszenia �Jeden �wiat�
znajdziesz na stronie www.jedenswiat.org.pl

Logo Programu
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Wersja elektroniczna:
Medialuk
studio@medialuk.info
www.medialuk.info
tel.: 693 423 683



Antydyskryminacja to ci¹g³e uczenie siê tolerancji. To odkrywanie w so-
bie naszych s³abo�ci pod postaci¹ stereotypów, odnajdywanie w najbli¿-
szym otoczeniu ró¿norodno�ci kulturowej.
Publikacja, któr¹ trzymasz w rêku jest zapisem projektu �Antydyskrymi-
nacja na co dzieñ� realizowanego przez Stowarzyszenie �Jeden �wiat�
w 2005 roku. Znajdziesz w niej nie tylko opis projektu, ale te¿ wskazów-
ki do realizacji podobnych projektów. Wa¿n¹ czê�ci¹ publikacji s¹ zawar-
te w niej, wypracowane i sprawdzone przez uczestników projektu
praktyczne materia³y edukacyjne � scenariusze warsztatów dotycz¹ce
stereotypów i dyskryminacji, ankieta oraz zdjêcia. Mamy nadziejê, ¿e znaj-
dziesz tu równie¿ inspiracjê do realizacji swoich w³asnych dzia³añ
promuj¹cych postawy tolerancji i zrozumienia wobec ró¿norodno�ci kul-
turowej.

Realizacja projektu �Antydyskryminacja na co dzieñ� by³a mo¿liwa dziêki
wsparciu Unii Europejskiej � Programu PHARE �Wzmocnienie polityki
antydyskryminacyjnej� oraz Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Poznaniu.
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