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Dziedzictwo kulturowe jest przestrzenią całkowitej wolności: tak, jak nikt nie może zmusić
do przyjęcia spadku, tak nikt nie może nakazać, aby uznać coś za swoje dziedzictwo. W jednym

miejscu różne osoby czy grupy mogą zupełnie inaczej postrzegać własne dziedzictwo – z tego
powodu jest ono ciągle identyfikowane, interpretowane, redefiniowane, waloryzowane. Z tego

powodu dziedzictwo to obszar ciągłej negocjacji.
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❖ IDEA

Jest wiele definicji dziedzictwa kulturowego, które opisują je jako coś zewnętrznego i tworzonego
przez “innych”. Najczęściej brzmią one dla młodych ludzi formalnie i obco, dlatego też dziedzictwo
widzą poza sobą - w instytucjach, muzeach, czy na cmentarzach. Myśląc o dziedzictwie, warto
jednak  najpierw  rozejrzeć  się  uważniej  wokół  siebie.  Dlatego  tak  ważne  jest  szukanie
innowacyjnych  i  atrakcyjnych  sposobów  mówienia  o  dziedzictwie,  które  będą  inspirowały
i pomagały odkryć naszą osobistą relację z nim. 
Jeśli  zrozumiemy,  że  sami  jesteśmy  odbiorcami,  nośnikami  i  twórcami  dziedzictwa,  wówczas
będziemy gotowi, by podjąć się jego interpretacji, czyli opowiadania o nim w taki sposób, aby je
przybliżać, sięgać do ukrytych znaczeń, odczytywać nowe nadawane przez współczesne konteksty
oraz prezentować je  w odpowiedniej  formie,  odwołując  się do swojego doświadczenia,  wiedzy
i zainteresowań.
Autorem teorii  interpretacji  dziedzictwa  był  amerykański  badacz i  dziennikarz  Freeman Tilden.
W  swojej  książce  “Interpretacja  dziedzictwa”  (1957),  określił  on  interpretację  jako  działanie
edukacyjne, które rozumiał nie jako przekazywanie wiedzy, ale pobudzanie do myślenia. Dzięki
dziedzictwu można zatem rozpoznawać pewne zjawiska i procesy a także sposoby myślenia, które
mają miejsce we współczesnym świecie.  Tilden mówił: interpretując - rozumiemy; rozumiejąc -
doceniamy; doceniając - chronimy.



❖ PROPOZYCJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

Materiał edukacyjny składa się z dwóch części:
 film edukacyjny zrealizowany w technice Animated Explainer Video pt.  Heritage Is About

Asking Questions 
 zajęcia warsztatowe rozwijające treści zawarte w filmie. 

Animated Explainer Video: “Heritage Is About Asking Questions”

Film składa się z siedmiu części,  z  których każda zwraca uwagę na inne aspekty rozumienia
dziedzictwa i możliwe sposoby jego interpretacji. Wykorzystuje metodę myślenia wizualnego (ang.
visual thinking). Bazuje na wywiadach przeprowadzonych z szóstką doświadczonych edukatorów i
badaczy z USA, Polski,  Izraela i  Niemiec działających w obszarze dialogu międzykulturowego:
Helise Lieberman, Roberta Traby, Alfreda Wierzbickiego, Orit Margaliot, Yarona (Karola) Beckera,
Bertholda Webera (Zał.2).
Każda  z  tych  osób  dzieli  się  swoim  doświadczeniem  obcowania  z  dziedzictwem  na  różnych
płaszczyznach, a ich wypowiedzi tworzą szczególny kolaż dźwiękowy. Animated Explainer Video
przekazuje  treści  edukacyjne  w  możliwie  najprostszy  sposób  tak,  żeby  odbiorcy  mogli  je
zapamiętać, przeanalizować poszczególne zagadnienia i skonfrontować je z własnymi opiniami.

Zagadnienia zawarte w filmie:
1. Co to jest dziedzictwo?
2. Jak można rozumieć dziedzictwo?
3. Co zrobić z kłopotliwym dziedzictwem?
4. Jak rozmawiać mimo różnic?
5. Jak działają stereotypy?
6. Czy można przezwyciężyć stereotypy?
7. Jak pamiętać o dziedzictwie?

Oglądając  film  “Heritage  Is  About  Asking  Questions”,  młodzież  ma  okazję  do  przemyśleń,  a
następnie dyskusji na trudne tematy związane z rozumieniem dziedzictwa osobistego, lokalnego i
narodowego, przy wykorzystaniu języka dialogu.

Zajęcia warsztatowe

I. Propozycje zadań warsztatowych mają formułę modułową. Można je traktować na dwa sposoby
w zależności od czasu, jakim dysponuje prowadzący/a oraz tematu, na jakim chce się skupić:

 jako  scenariusz  całościowy,  realizując  wszystkie  zadania  odnoszące  się  do  siedmiu
zagadnień poruszonych w filmie; 

 jako inspirację, korzystając z wybranych zadań do poszczególnych tematów, tworząc swój
własny scenariusz warsztatów o dziedzictwie, prezentację czy konspekt. 

II.  Do każdej z siedmiu części filmu przyporządkowane są propozycje 3 zadań warsztatowych,
które:

 dają możliwość przeprowadzenia zajęć indywidualnych oraz grupowych,
 angażują  młodzież  do  zaplanowania  różnego  rodzaju  działań  pozwalających  na

wypracowanie aktywnej relacji z dziedzictwem.



III. Zadania są sformułowane w sposób na tyle uniwersalny, że można je realizować z młodymi
ludźmi w różnych krajach, czerpiąc z bogactwa lokalnych i narodowych kontekstów kulturowych.
Prowadzący każdorazowo może wybrać odpowiednie przykłady do zobrazowania poszczególnych
zagadnień,  które  przybliżą  młodzieży  najbliższy  bądź  uniwersalny  krajobraz  kulturowy.  Warto
sięgnąć także po teorię interpretacji dziedzictwa autorstwa Freemana Tildena (Zał.3).  



SCENARIUSZ WARSZTATÓW

Tematem  warsztatów  jest  dziedzictwo  kulturowe,  związane  z  nim  różnorodne  zagadnienia.
Uczestnicy i uczestniczki zajęć mają okazję do zastanowienia się, czym jest dziedzictwo kulturowe
oraz jakie są ich osobiste (a także zbiorowe) relacje z dziedzictwem. W oparciu o wypowiedzi
specjalistów,  które prezentowane są w animated explainer  video pt.  “Heritage is  About  asking
Questions”,  uczestnicy  i  uczestniczki  zajęć  angażują  się  w  wybrane  zadania  modułowe,
pogłębiające zagadnienie dziedzictwa. 

Czas trwania
90 min.: wybrane moduły 
7 x 90 min.: wszystkie moduły

Formuła modułowa zajęć umożliwia ich realizację na dwa sposoby w zależności od czasu, jakim
dysponuje prowadzący oraz tematu, na jakim chce się skupić:

 jako scenariusz częściowy, realizując 3 wybrane z zaproponowanych modułów. 
Orientacyjny czas zajęć: 90 min. (projekcja filmu + 3 zadania)

 jako  scenariusz  całościowy,  realizując  wszystkie  zadania  odnoszące  się  do  siedmiu
zagadnień poruszonych w filmie
Orientacyjny czas zajęć: 7 x 90 min. (projekcja filmu + 3 zadania)

Ilość osób i grupa docelowa 
 Maksymalnie 30 osób.
 Młodzież szkolna od 13 roku życia, studenci - odbiorca międzynarodowy, szczególnie z:

Polski, Niemiec, Izraela i USA

Potrzebne materiały (w zależności od realizowanych modułów)
 kartki A4 (do notatek), wydrukowane z załączników karty pracy
 długopisy, flamastry, markery, kredki itp.
 duże kartony na postery
 małe karteczki w dwóch kolorach (w ilości równej uczestnikom zajęć)
 telefony komórkowe
 naczynie do wrzucenia losów
 możliwość odtworzenia filmu na dużym ekranie (komputer, projektor, ekran)

I. FILM "HERITAGE IS ABOUT ASKING QUESTIONS”

 Prowadzący/a informuje uczestników/czki o temacie warsztatów, który zostanie omówiony
w oparciu o animated explainer video pt. “Heritage is About Asking Questions” (zał. 1)

 Przedstawia krótko 6 osób, które wypowiadają się w filmie, podając krótkie informacje na
ich temat (Zał. 2). 

 Organizuje  projekcję  filmu  (czas  trwania:  13:06),  dostosowując  napisy  w  odpowiednim
języku (wybór opcji podpisów z 4 wersji językowych dostępna na kanale YT). 

Wskazówka: Jeśli zajęcia są prowadzone w oparciu o wybrane moduły, prowadzący/a informuje
uczestników/czki,  na  jakie  części  filmu  powinni  przede  wszystkim  zwrócić  uwagę.  W  razie
potrzeby, można powtórzyć projekcję całego filmu lub wybranych fragmentów. 



 Po projekcji prowadzący/a pyta uczestników/czki:
- jakie mieli wrażenia?
- na co zwrócili uwagę?
- co ich zaskoczyło/zdziwiło?

II. PROPOZYCJE ZADAŃ MODUŁOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI FILMU 
"HERITAGE IS ABOUT ASKING QUESTIONS”

1. CO TO JEST DZIEDZICTWO?

Rezultaty 
Uczeń: 

- rozumie i wyjaśnia czym jest dziedzictwo 
- samodzielnie i krytycznie myśli o dziedzictwie 
- zna wartość lokalnego dziedzictwa i ma świadomość potrzeby jego ochrony 
- wyraża  własne  sądy  dotyczące  dziedzictwa,  argumentuje  na  ich  rzecz  oraz  prowadzi

dyskusję z innymi osobami w grupie na temat tego czym jest dziedzictwo 

Zad.1.1. Co jest moim dziedzictwem?   -   praca indywidualna      

O swoim dziedzictwie można myśleć na dwóch poziomach:
 “mikro” - bardzo osobistym, rodzinnym, z którym się identyfikujemy
 “makro” - pokazującym kontekst kraju, z którego się wywodzimy i/lub mieszkamy, z jego

zawiłą  i  często  trudną  historią,  religią,  obyczajowością,  językiem,  tekstami  kultury,
architekturą i  sztuką itp.  Ten poziom najczęściej  rozumiemy,  ale  nie zawsze się  z  nim
identyfikujemy

ZADANIE: Prowadzący/a prosi uczestników, aby napisali na karcie pracy w  formie Concept map
(Zał.4.),  co znajduje się w ich  “osobistej  skrzyni dziedzictwa” wymieniając po kilka elementów
zaczerpniętych z poziomów “mikro” i “makro”. 

Zad.1.2. Poznajmy się: co masz w swojej skrzyni?   -     praca w grupach  

ZADANIE:  Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Wykorzystując  zawartość  “osobistych
skrzyń dziedzictwa” powstałych podczas wcześniejszego zadania, uczestnicy ustalają wspólny dla
danej grupy zasób materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Ustalenia zapisują na karcie pracy
w formie Placemat (Zał.5).
Zastanówcie się, czy w waszej wspólnej skrzyni: 

 znalazły się elementy wspólne dla wszystkich?
 są elementy, które budzą zastrzeżenia u niektórych członków grupy? Jeśli tak, to dlaczego.

Podsumowanie: Po zakończeniu, każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy na forum. 
Zad.1.3. Co można zrobić…?   - praca w grupach  

W powszechnym odczuciu, dziedzictwo jest czymś odległym w czasie - “stare dzieje” i przestrzeni -
“zamknięte w muzeum”. Ale muzeum nie zawsze musi być dedykowane zamierzchłym czasom, ani
istnieć w przestrzeni tylko fizycznej.



ZADANIE: Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Każda  grupa  ma  za  zadanie
zaproponować, jakie muzeum warto byłoby utworzyć w najbliższej okolicy, aby chcieli  do niego
przychodzić członkowie lokalnej społeczności, a przede wszystkim młodzież.
Zastanówcie się:

 czemu mogłoby być poświęcone?
 jaką mogłoby mieć nazwę?
 gdzie mogłoby się znajdować? itp.

Zaprojektujcie stronę internetową tego muzeum w postaci postera. 

Podsumowanie: po zakończeniu, każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy na forum. 

Wskazówka: Prowadzący/a  może  podać  uczestnikom  przykłady  muzeów  promujących  mniej
oczywiste  tematy i  produkty,  które  są często  ważne dla  lokalnych  społeczności,  np.:  Muzeum
Ognia w Żorach, Muzeum Guzików w Łowiczu,  Muzeum Chleba w Radzionkowie.

2.  JAK MOŻNA ROZUMIEĆ DZIEDZICTWO?

Rezultaty
Uczeń: 

 identyfikuje cechy indywidualne miasta i regionu oraz określa na czym polega ich genius
loci

 podaje przykłady działań służących zachowaniu wartości dziedzictwa oraz jego ochronie
 kształtuje  w  sobie  umiejętność  samodzielnego  i  krytycznego  myślenia  o  kulturze,

dziedzictwie kulturowym i krajobrazie kulturowym

Zad.2.1. Biografie przedmiotów   - praca indywidualna  

Wśród wielu przedmiotów, które znajdują się w naszych domach, zazwyczaj  znajduje się kilka
szczególnie ważnych dla członków rodziny. Choć z pozoru zwyczajne, niosą ze sobą duży ładunek
emocjonalny,  który  jest  niewidoczny  na  pierwszy  rzut  oka.  Ale  historia  z  nimi  związana  bywa
fundamentem spajającym rodzinę, nadającym jej indywidualną tożsamość.

ZADANIE: Prowadzący/a prosi uczestników, aby zastanowili się, jaki przedmiot mogliby przynieść
na  organizowany  w  szkole  “Dzień  Dziedzictwa”?  Każdy  z  uczestników  robi  na  kartce
schematyczny szkic takiego przedmiotu znajdującego się w jego domu.
Podsumowanie: po zakończeniu, osoby chętne prezentują na forum szkice swoich przedmiotów
oraz ich historie. 

Wskazówka: Prowadzący/-a może także wcześniej poprosić uczestników o zrobienie zdjęć tych
przedmiotów i przesłanie ich do niego. Podczas zajęć prowadzący/-a wyświetla po kolei na ekranie
zdjęcia, a ich autorzy opowiadają związane z nimi historie na forum klasy.

Zad.2.2. Mapa lokalnej tożsamości   - praca w grupach   



Aby dostrzec wartość dziedzictwa, nie wystarczy sama wiedza o nim. Potrzebne jest odkrywanie
jego  znaczeń,  które  często  pozostają  nieznane,  ukryte,  a  czasem  przesłonięte  zbiorową
niepamięcią. Warto ich poszukać.

ZADANIE: Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Każda  grupa  na  dużym  papierze  ma
stworzyć schematyczny szkic mapy swojej miejscowości, a następnie zaznaczyć na niej od 3 do 5
miejsc, które pełnią/pełniły ważną rolę dla lokalnej społeczności. Miejsca te mogą wskazywać na,
np.:

 obiekty obecnie istniejące,
 miejsca po obiektach nieistniejących, 
 miejsca związane z jakimś lokalnym wydarzeniem, ciekawą osobą, itp.

Podsumowanie: po zakończeniu, każda grupa prezentuje przygotowane przez siebie postery na
forum. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiają się: 

 które miejsca się powtarzają, a które nie.
 czy  na  podstawie  tych  miejsc  można  wskazać,  jakie  wartości  były  ważne  dla

wcześniejszych pokoleń?
 co te miejsca mówią nam dzisiaj o lokalnej tożsamości? 

Wskazówka: Można także przeprowadzić te zajęcia w terenie: każda z grup fotografuje telefonem
wybrane przez siebie miejsca, a następnie umieszcza je w aplikacji  google maps, aby każdy z
uczestników mógł je obejrzeć. Należy jednak pamiętać, aby przy tej formie zajęć dopilnować zasad
bezpieczeństwa w sieci  i  korzystać  z  profili  internetowych utworzonych tylko na potrzeby tych
zajęć. 

Zad.2.3. Co można zrobić…?   - praca w grupach  

Dziedzictwo możemy rozumieć także jako angażowanie się w działania na rzecz przekraczania
granic  międzykulturowych  i  międzypokoleniowych  -  w  wymiarze  indywidualnym  i  zbiorowym,
lokalnym i narodowym. 

ZADANIE: Prowadzący/a  dzieli  uczestników na grupy.  Każda z  grup ma zaplanować  imprezę
lokalną,  która  promowałaby  ideę  dialogu  międzykulturowego  i/lub  międzypokoleniowego  oraz
przygotować plakat ją promujący. Zaproponujcie: 

- jaki  charakter  miałaby  mieć ta  impreza,  np.  festyn,  jarmark,  festiwal,  koncert,  spektakl,
happening, rajd, itp.

- jakie mogłaby mieć tytuł/hasło przewodnie?
- jakich partnerów warto byłoby zaprosić do współpracy (instytucje, organizacje, itp.)

Podsumowanie: po zakończeniu, każda grupa prezentuje swój poster na forum. 

3. CO ZROBIĆ Z KŁOPOTLIWYM DZIEDZICTWEM? 

Rezultaty
Uczeń: 

- definiuje czym jest “kłopotliwe dziedzictwo”
- dokonuje oceny wartości kulturowych oraz stanu zachowania krajobrazu miasta i regionu

(harmonijny, przekształcony zdegradowany)



- rozwija postawę wrażliwości na kulturę i jej elementy składowe 
- kształtuje  w  sobie  postawę  otwartości,  tolerancji,  szacunku  i  ciekawości  wobec  innych

kultur, tradycji, narodów

Zad.3.1. Co tam było - a co jest?   - praca w parach  

Miejsca, w którym żyjemy, składają się z wielu warstw historycznych, które się na siebie nakładają.
Czasami trudno je rozpoznać, nie mając o nich wystarczającej wiedzy. W niektórych przypadkach
przejawy  wcześniejszego  dziedzictwa  zostają  otoczone  szczególną  troską,  dzięki  czemu
wyróżniają się w krajobrazie kulturowym podkreślając jego koloryt, np. poprzez renowację budynku
oddającą  jego  oryginalny  charakter.  W  innych,  są  celowo  zakrywane  lub  usuwane,  aby
zamaskować  ślady  niechcianego  dziedzictwa,  np.  poprzez  usuwanie  nagrobków  z  cmentarzy
innych  wyznań,  niż  aktualnie  dominujące  na  danym  terenie.  Najczęściej  jednak,  pozostałości
dawnego  dziedzictwa  lokalnego  ulegają  naturalnemu  procesowi  przemijania,  nad  którym
współcześni mieszkańcy przechodzą do porządku dziennego. 

Wskazówka: Warto zdefiniować temat “kłopotliwego dziedzictwa” uwzględniając - jeśli to możliwe
- lokalny kontekst.

ZADANIE:  Prowadzący/a wraz z uczniami wymieniają przykłady obiektów/miejsc, które można
określić  jako “kłopotliwe dziedzictwo”  (np. poniemieckie,  pożydowskie,  pokomunistyczne,  inne.).
Prowadzący/a wypisuje podane przykłady na tablicy/flipcharcie.
Następnie prowadzący/a prosi, aby uczestnicy dobrali się w pary. Każda para wybiera z powstałej
listy jedno miejsce/obiekt, a następnie wykorzystując kartę pracy w formacie PMI (plus, minus and
interesting) (Zał.6), wypisuje:

 w pierwszej kolumnie: pozytywne aspekty (plusy) istnienia takiego “kłopotliwego” obiektu
dla danej społeczności, 

 w drugiej kolumnie: negatywne (minusy),
 w trzeciej kolumnie: te aspekty, które oceniają jako interesujące, (ale ich nie wartościują).

Podsumowanie:  po  zakończeniu,  prowadzący/a  sprawdza,  która  para  wypisała  najwięcej
argumentów w pierwszej, która w drugiej, a która w trzeciej kolumnie i prosi je o zaprezentowanie
wyników swojej pracy na forum.

Zad. 3.2. Po co nam “kłopotliwe dziedzictwo”?   - dyskusja  

ZADANIE: Prowadzący/a  zachęca  uczestników  do  udziału  w  dyskusji,  będącej  kontynuacją
poprzedniego  zadania,  podczas  której  wspólnie  szukają  odpowiedzi  na  pytanie:  Po  co  nam
“kłopotliwe  dziedzictwo”?  Wolontariusz/-ka  zapisuje  odpowiedzi  na  tablicy/flipcharcie  w  formie
mindmapy.

Pytania dodatkowe:  
 Dlaczego dziedzictwo może być “kłopotliwe”? 
 Dla kogo jest ono “kłopotliwe”?
 Czy  chciałybyście/chcielibyście,  aby  ślady  “kłopotliwego  dziedzictwa”  zniknęły  z

dzisiejszego krajobrazu, czy są raczej jego niezbywalną częścią? 

Podsumowanie: prowadzący/a podsumowuje odpowiedzi uczestników na kluczowe pytanie.



Wskazówka: Aby uaktywnić podczas dyskusji wszystkich członków grupy, prowadzący/-a może
rozdać uczestnikom na początku małe karteczki lub fanty, które każda osoba po zabraniu głosu
wrzuca do stojącego na środku sali naczynia/woreczka.      

Zad.3.3. Co można zrobić…?   - praca w grupach   

Przestrzeń miejską, z jej miejscami i obiektami, warstwami historycznymi i opowieściami - także
tymi  trudnymi  i  kłopotliwymi,  można  próbować  czytać  tak  jak  księgę.  Im  więcej  ciekawych  i
oryginalnych elementów potrafimy w niej odnaleźć, tym zyskuje większą wartość. 

ZADANIE:  Prowadzący/a dzieli  uczestników na grupy. Każda grupa przygotowuje na posterach
projekt  takiej  “książki  o  mieście”  w  dowolnej  formie,  np.  komiksu,  bloga,  mapy,  przewodnika
turystycznego, itp.

Zaproponujcie: 
 jaką opowieść o mieście chcielibyście w niej przekazać?
 jaki tytuł mogłaby mieć taka “książka”?
 co mogłoby uatrakcyjnić taką “książkę” (np. zdjęcia, rysunki, mapy, wypowiedzi ciekawych

osób, wspomnienia mieszkańców, itp.) 

Podsumowanie: po zakończeniu, każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy na forum. 

4. JAK ROZMAWIAĆ MIMO RÓŻNIC? 

Rezultaty
Uczeń: 

 poszerza  wiedzę  o  lokalnym  i  narodowym  dziedzictwie  kulturowym  w  kontekście
przykładów z innych kręgów kulturowych,

 kształtuje w sobie umiejętności  rozpoznawania  i  wartościowania postawy tolerancji  oraz
wyznaczania jej granic,

 prowadzi  dyskusję  w  oparciu  o  argumenty  merytoryczne,  rozpoznaje  i  rezygnuje  z
argumentów  pozamerytorycznych  (np.  odwołujących  się  do  litości,  niewiedzy,  groźby,
autorytetu, argumentów ad personam)

Zad.4.1. Czym jest tolerancja?   - praca wspólna  

Ponieważ każdy z nas jest  inny i  inaczej  określa zasób dziedzictwa,  z którym się identyfikuje,
ważne jest, aby przyjąć postawę otwartości, empatii i szacunku w stosunku do obszarów uznanych
za dziedzictwo przez inne osoby w danej wspólnocie. 
Dziedzictwo,  z którego czerpiemy, może służyć budowaniu tożsamości  czy pomagać odnaleźć
swoje  miejsce w świecie.  Ale  może także stać  się  groźne,  jeśli  służy do budowania  poczucia
wyższości nad innymi, dając przekonanie o „byciu lepszym”.

ZADANIE:  “Burza  mózgów”:  prowadzący/a  wypisuje  na  środku  tablicy/flipcharta  słowo:
TOLERANCJA, i prosi uczestników, aby podawali swoje skojarzenia z tym słowem (np. szacunek,
wyrozumiałość,  akceptacja,  itp.).  Odpowiedzi  wpisuje  w formie  mind  mapy.  Podsumowanie:  Z
podanych  przykładów  prowadzący/a  wraz  z  uczestnikami  wyprowadza  definicję  słowa



TOLERANCJA (np.: postawa poszanowania czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się
od własnych). 

Następnie  prowadzący/a  rozdaje  każdemu  z  uczestników  karteczki  w  2  kolorach,  które  będą
służyły za odpowiedzi - jeden kolor oznacza słowo “TAK”, a drugi “NIE”. Prowadzący/a informuje
uczestników,  że  za  ich  pomocą  będą  odpowiadać  na  pytania:  po  każdym pytaniu  uczestnicy
podnoszą w górę jedną z kartek w kolorze, który jest ich odpowiedzą na zadane pytanie: 

 Czy uważasz, że warto być tolerancyjnym?
 Czy uważasz, że jesteś osobą tolerancyjną?
 Czy uważasz, że w każdej sytuacji należy być tolerancyjnym?

Podsumowanie:  Prowadzący/a  zlicza  odpowiedzi  pozytywne  i  negatywne  na  każde  pytanie  i
zapisuje wyniki na tablicy/flipcharcie.  

Zad.4.2. Gdzie są granice tolerancji?   -     praca w grupach  

Aby szanować swoje odrębne zdania, warto nauczyć się tolerancji. Ale jak rozpoznać jej granice?
Czy są one uniwersalne?

ZADANIE: Prowadzący/a dzieli uczestników na grupy. Każda z grup dostaje kartę pracy w formie
Web map (Zał.7).
Na środkowym polu uczestnicy wpisują pytanie: Jakich zachowań nie powinniśmy tolerować?
W prostokątnych  polach  każda  grupa  wypisuje  4  przykłady  takich  zachowań  (np.  wyrzucanie
śmieci do lasu, mowa nienawiści w mediach społecznościowych, dewastacja miejsc kultu).
Następnie w okręgach, uczestnicy wypisują kryteria określające granice tolerancji, dopasowując je
do danych przykładów (np. dewastacja środowiska, przemoc psychiczna, łamanie praw człowieka,
itp.). 

Podsumowanie:  każda grupa  na forum wymienia  swoje  kryteria  określające  granice  tolerancji.
Prowadzący/a podsumowuje, że tolerancja nie oznacza akceptacji wszystkich postaw - nie wolno
tolerować takiego postępowania innych ludzi, które może być niebezpieczne i zagrażać czyjemuś
życiu lub zdrowiu.

Zad.4.3. Co można zrobić…?   - praca w grupach  

Niektóre wspólnoty są zróżnicowane pod względem społecznym, zaś inne bardziej  jednorodne.
Dlatego warto jest postawić się czasem w roli osoby, którą postrzegamy jako “inną”. 

ZADANIE: “Wcielanie się w rolę”: każdy uczestnik zapisuje na karteczce profil wymyślonej przez
siebie osoby, charakteryzując ją poprzez następujące kategorie:

 imię; 
 płeć
 pochodzenie etniczne/narodowe; 
 wyznanie / brak wyznania; 

Wskazówka: Wyobraźcie sobie osobę o cechach zupełnie innych niż Wasze. 
Następnie wszystkie karteczki należy umieścić w pojemniku, z którego można je będzie losować.
Prowadzący  dzieli  uczestników  na  grupy.  Członkowie  każdej  grupy  podchodzą  po  kolei  do
pojemnika i każdy z nich losuje jedną karteczkę. Następnie zapoznaje się z profilem osoby, którą



wylosował, mówiąc: “Jestem…, pochodzę z …. itd.”. W ten sposób “powstaje” nowa grupa złożona
z osób, które się wcześniej nie znały i pochodzą z różnych kręgów kulturowych. 

Każda  grupa  ma  za  zadanie  zaplanować  zajęcia  warsztatowe  (np.  warsztaty  kulinarne,
artystyczne, rękodzielnicze, sportowe, językowe, itp.), które mogłaby wspólnie przeprowadzić dla
lokalnej  społeczności  np.  w domu kultury,  w szkole  czy restauracji.  Planując  warsztaty  należy
uwzględnić udział  każdego z członków grupy w sposób pełnoprawny i oddający charakter jego
dziedzictwa kulturowego. Każda grupa przygotowuje poster z zaproszeniem na swoje warsztaty,
który zawiera informacje:

 gdzie i kiedy takie warsztaty się odbędą
 czego będą dotyczyły/ czego można się podczas nich nauczyć
 do jakiej grupy odbiorców są skierowane

Podsumowanie:  po zakończeniu,  każda z grup prezentuje  na forum swój  poster  i  opowiada o
planowanych warsztatach. Postery umieszczone zostają w widocznym miejscu.
Kończąc tę część zadania, prowadzący/a zaznacza wyraźnie: “Teraz wychodzimy z roli mówiąc
głośno swoje własne imię”. 

Na zakończenie prowadzący/a pyta uczestników o ich wrażenia dotyczące doświadczenia wejścia
w  rolę  (ciekawe/trudne/potrzebne/niepotrzebne)  oraz  pyta,  w  których  z  zaproponowanych
warsztatów chcieliby kiedyś wziąć udział.

5. JAK DZIAŁAJĄ STEREOTYPY? 

Rezultaty
Uczeń: 

 definiuje czym jest stereotyp, rozpoznaje jego mechanizmy i potrafi go odrzucić  
 rozumie potrzebę przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji
 rozwija postawę budowania wzajemnych relacji w oparciu o dialog i partnerstwo
 doskonali umiejętność wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji
 zdobywa kompetencje  w zakresie:  pracy  indywidualnej  i  grupowej,  planowania  działań,

tworzenia motywujących i oryginalnych opowieści o lokalnym dziedzictwie
Zad.5.1. Jakie słowa ranią?    - praca indywidualna i dyskusja  

Nikt  z  nas  nie  jest  wolny  od uprzedzeń na temat  innych.  Często “pierwsze  wrażenie”  o  kimś
wyzwala w nas stereotypowe postrzeganie tej osoby. 

ZADANIE: Prowadzący/a  pyta  uczestników,  czy  potrafią  wskazać  przykłady  stereotypów
dotyczących innych kultur, które zakorzeniły się w języku, którym się na co dzień posługują (np.
cyganić, żydzić, sto lat za Murzynami). Przykłady takich wyrażeń uczestnicy zapisują indywidualnie
na kartkach.

Prowadzący/a zachęca chętne osoby do odczytania swoich przykładów na forum. 

Podsumowanie: Prowadzący/a moderuje dyskusję zadając pytania:
 dlaczego  należy  unikać  posługiwania  się  stereotypowymi  wyrażeniami  o  charakterze,

dyskryminującym/wykluczającym?



 jak  mogą  poczuć  się  osoby  z  danej  grupy  społecznej/kulturowej,  w  obecności  których
używany jest taki język (np. gdy przy Romach używamy słowa “cyganić”)

 czym jest mowa nienawiści? jakie mogą być jej konsekwencje?

Zad.5.2. W jaki sposób skutecznie wyrażać własne poglądy?   - praca w grupach  

Aby nawiązać dialog z osobami o różnych od naszych poglądach, musimy chcieć je poznać, co
często  oznacza  wyjście  poza  własną  strefę  komfortu,  a  także  gotowość  do  posługiwania  się
merytorycznymi argumentami w dyskusji z naszymi oponentami oraz przestrzegania zasad sztuki
konwersacji.

ZADANIE: Prowadzący/a  dzieli  uczestników na 5  grup.  Każda grupa otrzymuje  kartę  pracy  z
opisem potencjalnie konfliktowej sytuacji  (Zał.8). Uczestnicy zapoznają się z opisaną scenką, a
następnie wypisują na kartce,  jakich argumentów merytorycznych bądź środków perswazji  (np.
odwołanie się do autorytetu jednostkowego bądź grupowego, szukanie wspólnego mianownika,
agitacja) użyliby, do obrony swojego stanowiska/zmiany stanowiska oponenta. 

Podsumowanie: na zakończenie zadania prowadzący/a pyta uczestników: 
 jak czuliście się w roli osoby, która stara się przekonać innych do swojego zdania?
 jak reagujecie w sytuacji, kiedy ktoś nie chce przyjąć Waszego zdania?
 jakich swoich poglądów bronicie najczęściej w konfrontacji z poglądami innych osób? 

Zad.5.3. Co można zrobić…?    - praca w grupach  

Zdarza  się,  że  obcokrajowcy  przywożą  ze  sobą  stereotypową  wizję  kraju/regionu,  do  którego
podróżują.  Jeżeli  nie będą mieli  okazji  do osobistych spotkań z jego mieszkańcami,  trudno im
będzie przełamać swoje uprzedzenia.

ZADANIE: Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Każda  grupa  przygotowuje  jeden  z
elementów  kampanii  społecznej,  której  celem  jest  dotarcie  do  takich  turystów  z  pozytywnym
przekazem o Waszym kraju/regionie. Swoje pomysły zapisuje w formie postera. 

Przykładowe elementy kampanii społecznej - do wyboru dla każdej z grup:
 opracowanie  plakatów,  które  będą  widoczne  w  przestrzeni  miejskiej,  np.  na  lotnisku,

dworcu, przejściu granicznym (np. witacze z nazwą kraju/regionu w różnych językach)
 opracowanie  informacji  wyświetlanej  na  ekranach  w  komunikacji  miejskiej  (np.  fotosy

lokalnych wytwórców reklamujących swoje produkty), 
 opracowanie  strony  internetowej  (np.  fotosy  z  interesujących  miejsc  i  inspirowane  nimi

hasła)
 opracowanie  koncepcji  promocji  w mediach (np.  spoty z  wypowiedziami  sławnych ludzi

zapraszających do przyjazdu).

Kampania powinna: 
 mieć charakter witający/zapraszający
 budować u przybysza pozytywny przekaz/skojarzenia z Waszym krajem/regionem,
 zawierać przekaz, który łamałby stereotypy na temat Waszego kraju/regionu. 

Podsumowanie:  Na  zakończenie  każda  grupa  prezentuje  swój  poster  i  omawia  działania
zaproponowane przez siebie w kampanii społecznej.



6. CZY MOŻNA PRZEZWYCIĘŻYĆ STEREOTYPY?

Rezultaty
Uczeń: 

 wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny, rozumie
rolę mediów oraz ich wpływ na zachowania i postawy ludzi

 buduje  system wartości  oparty na szacunku dla człowieka i  uczy się funkcjonowania w
zróżnicowanym kulturowo świecie

 wypracowuje samodzielne i twórcze podejście do własnego dziedzictwa
 przełamuje  stereotypy  i  rozwija  postawę  solidarności,  szacunku  i  empatii  wobec

przedstawicieli innych narodów i społeczności 

Zad.6.1. Ciekawość różnic   -   praca indywidualna i w parach  

Młodzi ludzie coraz częściej mają okazję podróżować za granicę, bądź spotykać się z osobami
pochodzącymi z innych krajów we własnej miejscowości.

ZADANIE: Prowadzący/a pyta uczestników, czy mieli okazję poznać swojego rówieśnika z innego
kręgu kulturowego? Jeśli tak, to czy:

 zaobserwowali jakieś podobieństwa/ różnice między sobą?
 czy rozumieli, skąd wynikają te różnice? 
 czy wzajemne różnice można postrzegać jako coś pozytywnego? 

O swoich obserwacjach każdy uczestnik rozmawia z osobą, która siedzi po jego prawej stronie. 
Podsumowanie:  Prowadzący/a  zaprasza chętne pary do podzielenia  się  swoimi  wnioskami  na
forum.

Zad.6.2. Media i my   - praca w grupach  

Każdy z nas żyje w rzeczywistości medialnej. Wielość środków przekazu z jednej strony poszerza
nasz horyzont  wiedzy  o  świecie,  zaś  z  drugiej  strony  może powodować  chaos wynikający  ze
sprzecznych przekazów, czy fake newsów.

ZADANIE:  Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Każda  grupa  korzystając  z  telefonów
komórkowych, wybiera z popularnego serwisu informacyjnego aktualny news (każda grupa inny),
który dotyczy sytuacji międzynarodowej. 
Zastanówcie się wspólnie:

 jaki  język  pojawia  się  nagłówku/tytule/leadzie  oraz  komunikacie  (np.  neutralny,
entuzjastyczny, agresywny)

 jakie  skojarzenia/emocje  budzi  w  Was  nagłówek/tytuł/lead  oraz  komunikat  odnośnie
relacjonowanej sytuacji? (np. pozytywne, negatywne, neutralne)

 jaki  nagłówek/tytuł  dla  przekazu  o  tym  wydarzeniu  wolelibyście  przeczytać/usłyszeć?
Propozycje zapiszcie na kartce.

Podsumowanie:  Prowadzący/a zaprasza każdą grupę do podzielenia się swoimi wnioskami na
forum.



Zad.6.3. Co można zrobić…?   - praca w grupach  

ZADANIE: Wyobraźcie sobie, że do Waszego miejsca zamieszkania przyjeżdża na tydzień grupa
uczniów z zagranicy, którzy jeszcze nigdy nie byli w Waszym kraju. Wasza klasa dostała zadanie
opracowanie programu ich pobytu tak, aby uwzględniał m. in.:

 spotkania integracyjne w szkole i poza nią,
 wydarzenie integracyjne otwarte dla mieszkańców miejscowości
 zapoznanie się z lokalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

Prowadzący/a dzieli uczestników na grupy. Każda grupa opracowuje program pobytu uczniów z
zagranicy w formie tygodniowego kalendarza, zapisując go na posterze.

Podsumowanie: każda z grup prezentuje swój poster na forum, a wszystkie kalendarze zostają
wyeksponowane w widocznym miejscu.  Na zakończenie  każdy z  uczestników oddaje  głos  na
najciekawszy wg niego program pobytu dla grupy z zagranicy.

7. JAK PAMIĘTAĆ O DZIEDZICTWIE? 

Rezultaty
Uczeń:

 kształtuje  w  sobie  postawę  obywatelską,  wyrażającą  się  troską  o  dziedzictwo  swojej
miejscowości, regionu i kraju

 inspiruje  się  dorobkiem  minionych  pokoleń,  który  umożliwia  zrozumienie  powiązań
dziedzictwa ze współczesnością

 aktywnie angażuje się w działania na rzecz ochrony dziedzictwa i  jego zachowania dla
przyszłych pokoleń

Zad.7.1. Kto tu jeszcze mieszkał?   -   praca w grupach  

ZADANIE:  Prowadzący/a  dzieli  uczestników  na  grupy.  Prosi  uczestników,  aby  korzystając  z
internetu  (komputer,  telefon  komórkowy)  poszukali  informacji,  czy  w  ich  miejscowości
zamieszkiwali kiedyś ludzie o odmiennych niż ich tradycjach religijnych/ narodowych/ etnicznych.
Jeśli  tak,  to  czy  w  przestrzeni  publicznej  mogą  wskazać  na  jakieś
miejsca/obiekty/wydarzenia/przekazy, które o tym przypominają? Z jaką kulturą/tradycją/religią są
one powiązane? 

Na  podstawie  zebranych  informacji  każda  grupa  przygotowuje  poster,  na  którym  rysuje
schematyczną  mapę  swojej  miejscowości,  a  następnie  zaznacza  na  niej  numerami
miejsca/obiekty,  o  których  pozyskała  informacje.  Do  mapy  należy  opracować  legendę  z
wyjaśnieniami, jaki obiekt/miejsce kryje się pod danym numerem. 

Podsumowanie: każda z grup prezentuje swój poster na forum, uczestnicy porównują uzyskane
przez siebie informacje.



Zad.7.2. Mozaika czy tygiel?   -      praca w grupach  

Warstwy historyczne, których ślady odkładają się w przestrzeni, mogą układać się według różnych
wzorców, uwarunkowanych m.in. przez modele integracji stosowane w danym społeczeństwie. Do
najbardziej rozpoznawalnych należą:

 “mozaika” (np. w Kanadzie), czyli piękny ornament, którego różnorodne elementy ściśle do
siebie przystają, stykają się wzdłuż swoich granic, ale się ze sobą nie mieszają, 

 “tygiel” (np. w USA), czyli specyficzne naczynie, w którym różnorodne elementy łączą się,
nachodzą  na  siebie,  przyjmując  na  siebie  charakterystyczne  cechy  ze  wszystkich
elementów.

ZADANIE: Prowadzący/a dzieli uczestników na grupy. Zastanówcie się, który z tych dwóch modeli
bardziej  odzwierciedla  wielokulturowy  aspekt  Waszego  lokalnego/narodowego  dziedzictwa?  A
może zaproponujecie jeszcze inny model (np. dla społeczności monokuturowych)?
Każda  grupa  tworzy  projekt  plakatu,  który  opowiadałby  o  modelu  integracji  wielokulturowej
przejawiającym się w waszym lokalnym dziedzictwie.

Podsumowanie:  każda  grupa  na  forum  prezentuje  swoje  postery.  Prowadzący/a  moderuje
dyskusję nt. możliwych współczesnych modeli integracyjnych w danym kraju.

Zad.7.3. Co można zrobić…?   - praca wspólna i w grupach  

Sami definiujemy swój stosunek do dziedzictwa. Ta relacja jest dynamiczna, może się zmieniać w
czasie  z  różnych  powodów:  ze  względu  na  przemiany  w  nas  samych  bądź  wiedzę,  jaką
zdobywamy, czy ze względu na relacje z innymi ludźmi, których doświadczamy. 
Możemy  pamiętać  o  dziedzictwie  albo  chcieć  o  nim  zapomnieć,  ignorując  jego  materialne  i
niematerialne przejawy. Jednak jeśli dostrzeżemy jego wartość, to będziemy chcieli je chronić dla
nas i dla przyszłych pokoleń.

ZADANIE: Stwórzcie wspólnie listę “Top Ten” dziedzictwa swojej najbliższej okolicy/miejscowości.
Prowadzący/a dzieli  uczestników na grupy. Każda grupa proponuje od 3 do 5 miejsc/obiektów,
które powinny znaleźć się na takiej liście, a które:

 mają dla Was osobiście największe znaczenie,
 o których potraficie opowiedzieć ciekawą historię, 
 które wg Was powinny zostać zachowane w pamięci dla przyszłych pokoleń

Każda grupa przygotowuje poster ze swoimi propozycjami. 

Podsumowanie:  na zakończenie  wszystkie postery zostają wyeksponowane obok siebie w taki
sposób, aby każdy z uczestników mógł do nich podejść i zapoznać się z propozycjami. Następnie
każdy uczestnik może oddać po 1 głosie na 3 propozycje spośród wszystkich, które najbardziej mu
się  podobają  (Wskazówka:  nie  można  głosować  na  propozycje  swojej  własnej  grupy!).  Dzięki
głosowaniu powstanie lista “Top Ten” najpopularniejszych elementów lokalnego dziedzictwa. 

Wskazówka: Na  podstawie  tej  listy,  osoby  chętne  mogą  opracować  przewodnik  po  danej
miejscowości.  



ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie warsztatów, prowadzący/a prosi uczestników o podzielenie się na forum swoimi
refleksjami po wykonanych zadaniach. Odczytuje tytuły 7 części Explainera i pyta uczestników,
która z nich wydała im się najciekawsza. 

Ewaluacja:  Prowadzący/a  rysuje  na  tablicy/flipcharcie  duże  koło,  które  jest  symbolicznym
zaznaczeniem  obszaru  dziedzictwa  lokalnego  i  zaznacza  jego  środek.  Następnie  prosi
uczestników, aby po kolei podchodzili do okręgu i wpisywali swoje imię w miejscu, które oddaje ich
odczucia co do własnej relacji z dziedzictwem (im bliżej środka, tym głębsza i bardziej świadoma
relacja). 

Prowadzący/a dziękuje uczestnikom za udział w warsztatach.



ZAŁĄCZNIKI

Zał.1.  Animated Explainer Video

 Linki: 
https://teatrnn.pl/dialogue/pl/animated-explainer-video/
https://youtu.be/H0-_rAToJLw

 Treść

1. CO TO JEST DZIEDZICTWO?
Dziedzictwo  kulturowe  to  materialne  i  niematerialne  wytwory  kultury  pozostawione  przez
poprzednie pokolenia oraz powstające współcześnie.

2. JAK MOŻNA ROZUMIEĆ DZIEDZICTWO? 
Dziedzictwo powinno  być czasownikiem.  Trudno jest  zdefiniować  taki  czasownik,  ale  chodzi  o
działanie, wezwanie do działania, wezwanie do działania wśród kultur, religii, pokoleń.
Dziedzictwo to jest codzienna edukacja szkolna, obozy, wycieczki, zwiedzanie muzeów, sprzątanie
cmentarzy, pójście do teatru, czytanie pamiętników, wiele rzeczy – tym celem jest pomóc ludziom
wyjść poza te stereotypy.
Dziedzictwo nie powinno być tylko symbolem przeszłości, śmierci. To powinien być symbol życia.
Oddajemy  hołd  ludziom,  którzy  kiedyś  żyli,  celebrujemy  też  kulturę,  tradycję,  wiedzę,  naukę,
antropologię, etos, wszystko.
Rozumienie dziedzictwa to [kwestia] poziomu "kopania": co jest pod powierzchnią, a co znajduje
się  dużo  głębiej  oraz  czy  w  ogóle  potrafimy  to  znaleźć.  Czy  powinno  pozostać  ukryte,  czy
powinniśmy je wydobyć? 
Dziedzictwo ma znaczenie. Mamy do niego emocjonalny stosunek. Dziedzictwo jest tworzone tak
jak  tradycja,  jest  wyborem  z  czegoś  i  określa  też  naszą  tożsamość  -  naszą  tożsamość
indywidualną, naszą tożsamość zbiorową.
 
3. CO ZROBIĆ Z KŁOPOTLIWYM DZIEDZICTWEM?  
Prawie w każdym miejscu na mapie Polski mamy do czynienia z uniwersalnym problemem: jak się
odnieść do tego co znikło, jak się odnieść do tego co pozostało, a nie jest nasze.
Kłopotliwe jest poniemieckie,  kłopotliwe jest pożydowskie, ale kłopotliwe jest również to co jest
pokomunistyczne. 
To nie jest temat polsko-polski, to jest temat europejski, a myślę, że szczególnie dzisiaj to jest
środkowoeuropejski,  bo  przecież  odniosę  to  przede  wszystkim  do  faktu  zmian  granic  i
dziedziczenia po innych, po okupantach, po najeźdźcach czy spuściźnie po wojnie.
Pytanie jakie stawiam sobie dzisiaj jest takie: Co robić, by kłopotliwe dziedzictwo niekoniecznie
przestało być kłopotliwe, ale żeby było nieobce i niewrogie? 
Dość późno zrozumiałem znaczenie obecności Żydów w Lublinie, w zasadzie jej nie dostrzegałem.
Przypominam sobie, że przychodziłem na Stare Miasto, na plac Zamkowy w okresie moich lat
licealnych, w ogóle nie miałem świadomości, że tu było kiedyś tętniące przez kilka stuleci życiem
miasto Żydów.
Większość pracy na rzecz zachowania żydowskiej pamięci w Polsce nie jest wykonywana przez
Izrael ani przez Żydów. To robią miejscowi ludzie, którzy uważają naszą historię za rzecz wspólną,
nawet  jeśli  nasze losy  czasem dzieliły  nas  podczas Zagłady.  Ale  ta przestrzeń i  nieobecność
Żydów jest częścią tego, kim jesteśmy i co chcemy zachować.



4. JAK ROZMAWIAĆ MIMO RÓŻNIC?   
Jak dojść do punktu, gdzie wszyscy będziemy mogli mówić o naszej historii, bez względu na to,
czy  to  jest  bardzo  przejrzysta  historia,  która  być  może  jest  trudna,  czy  całkiem  rozbieżne
wspomnienia wynikające z tego, kim dana osoba była w danej narracji, w konkretnym czasie.
Musimy również ocenić, jaką narracją chcemy podzielić się z innymi.
Moja historia różni się od historii innych ludzi.
Nawet jeśli uznamy, że się nie zgadzamy, musimy wiedzieć, z czym się nie zgadzamy.
Jeżeli będziemy tworzyć wrażliwe narracje, nie wybielające, nie ignorujące [trudne tematy], 
wtedy będziemy na dobrej  drodze prowadzącej  nas rzeczywiście  naprzód w kwestii  ochrony i
przekazywania dalej dziedzictwa polsko-żydowskiego.
Myślę, że jest tutaj pewien fenomen, który powinien jakoś dotrzeć do dwóch stron.
Ja nazywam to pluralizmem wrażliwości.
Trzeba zrozumieć i nauczyć się mówić o pewnych bardzo drażliwych sprawach w ten sposób, żeby
nie wywoływały od razu wrogich emocji.
Trzeba się nauczyć wymieniać zdania, wymieniać opinie na temat przeszłości, na temat historii,
wykazując cierpliwość i dążąc, żeby zrozumieć tę drugą stronę i żeby nawet postawić się w jej
sytuacji.
No ale z drugiej strony są pewne granice tej tolerancyjności. Nie można znaleźć zrozumienia do
ideologii powiedzmy skrajnie nacjonalistycznej. Ja wtedy się nie powstrzymuję i mówię, że ja takich
postaw nie przyjmuję.
Grupy  szkolne,  które  od  1998  roku  regularnie  przyjeżdżają  do  Lublina,  naturalnie  bardzo  się
zmieniły w ciągu ostatnich lat. 
W tych wyjazdach bierze udział o wiele więcej uczniów z przeszłością emigracyjną. 
I  ci  uczniowie  mają  oczywiście  całkiem  inny  kod  identyfikacji  ze  swoją  osobistą  historią,  niż
uczennice i uczniowie niemieccy. Z reguły wszyscy uzyskali w międzyczasie niemiecki paszport i
dlatego koniecznie muszą zmierzyć się z niemiecką historią i się z nią w jakiś sposób utożsamić.
Tu  oczywiście  trzeba  stale  widzieć,  że  także  tu  solidarne  działanie,  odniesienie  do  naszej
konstytucji,  do  naszego  powołania  się  na  prawa  człowieka,  jest  zasadniczą  częścią  naszego
demokratycznie ukonstytuowanego państwa. 
Pokojowe współżycie jest możliwe tylko wtedy, gdy praktykuje się solidarność, solidarne działanie i
przede  wszystkim  pamięta  się  o  ofiarach  nieludzkiego  zachowania,  na  przykład  narodowych
socjalistów w III Rzeszy.

5. JAK DZIAŁAJĄ STEREOTYPY? 
Moje dziedzictwo  rodzinne  jest  w siedmiu  ósmych polskie,  w jednej  ósmej  węgierskie,  a  cała
rodzina wyemigrowała do Izraela przed Zagładą. Mimo to wychowywałam się w domu, który był
bardzo antypolski. Dla nich Polska była krajem pogromów, antysemityzmu, więc musieli wyjechać.
To była bardzo syjonistyczna rodzina.
Sądzę, że największa zmiana w mojej rodzinie wydarzyła się, gdy wybraliśmy się na wycieczkę
szlakiem dziedzictwa [rodzinnego].  To nie była jednak ta „podróż do Polski”,  to była po prostu
wycieczka.  A  jest  to  duża  różnica.  Chodziliśmy  na  zakupy,  robiliśmy  wycieczki  do  parków
narodowych, a było nas 17 osób. Ja byłam przewodniczką od [ogólnych tematów] historycznych, a
mój ojciec zajmował się historią rodzinną. Nagle dzieci zetknęły się bardzo intensywnie z Polską
jako żywym miejscem. Powiedziały, że chcą przyjechać jeszcze raz i niektóre wybrały się na tę
„podróż do Polski”. I niektóre powiedziały, że mimo wszystko Polska jest wspaniałym miejscem.
Zanim więc obierzemy tę "cebulę historii", musimy tak naprawdę usunąć pierwszą warstwę, którą
jest  postawa defensywna:  „Nie  ustąpię,  to  jest  to,  w co wierzę  lub  czego nauczono  mnie,  by
wierzyć”. Tak jest, kiedy ludzie przynoszą ze sobą stereotypy, przynoszą mity, i kiedy ludzie boją
się lub nie są chętni, by uwolnić się od tych stereotypów.



Tutaj w Polsce też mamy stereotypy. Niektóre z nich opierają się na [faktycznych] zachowaniach
ludzi, a niektóre są tylko przypuszczeniami.
Jest  jakaś  taka  postawa  ludowa,  antysemicka,  która  zakłada  z  góry,  że  Żyd  to  jest  coś
negatywnego. W plecaku mam tutaj taką wiatrówkę. Na rynku w Hali Mirowskiej [w Warszawie]
zrobiłem biznes z kimś i kupiłem, bardzo zadowolony, że wiatrówka była tania.
Nie umiem się targować, ale tak nieśmiało pytam: Czy można mniej panu zapłacić, czy nie ma
jakiejś zniżki? A on mówi: „No nie, kochajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi”.
No to ja mówię mu: „No wie pan, ma pan szczęście, bo ja jestem właśnie Żydem”. 
Zamurowało go. To ja go cuciłem faktycznie: "No nic, niech się pan nie przejmuje", i tak dalej. I to
niby jest niewinne takie, ale to jest zupełnie inne spojrzenie na drugiego człowieka.

6. CZY MOŻNA PRZEZWYCIĘŻYĆ STEREOTYPY? 
Myślę, że kulminacją – i to jest najważniejsze dla zrozumienia tego, jak pokonać, na płaszczyźnie
międzyludzkiej, jak też społecznej, edukacyjnej i ogólnej, uprzedzenia i stereotypy – jest osobiste
wzajemne poznanie.
Spotkanie  międzyludzkie  robi  ogromną  różnicę,  jak  też  sposób,  w  jaki  poszerzamy  wiedzę.
Poznanie faktów historycznych wraz z osobistymi spotkaniami pozwala nam na uświadomienie
sobie różnych spraw.
Dziedzictwo tak naprawdę obejmuje również rozmowę. Nie ma powodu, dlaczego osiemnastoletni
uczeń z Ameryki Południowej, Australii, Izraela, Brazylii czy Francji miałby czuć wrogość wobec
osiemnastoletniego  Polaka,  chyba  że posprzeczali  się  o  coś  konkretnego.  Jeśli  się  spotkają  i
odkryją,  że  nie  zgadzają  się  w  różnych  sprawach,  to  przynajmniej  będą  mieli  jakąś  relację,
przestrzeń do dalszych rozmów.
Jeśli coś jest nieznane, zawsze myśli się, że trzeba się od tego odgrodzić. 
Ale to, co przemawia przeciwko temu, to przede wszystkim to, że trzeba być ciekawym, trzeba
zwracać uwagę na różnorodność i obserwować:
Co jest inne? Co może mi się w tym spodobać? Dlaczego to jest inne? Dlaczego ludzie są różni?
A przede wszystkim chodzi  o  to,  że  dzięki  wyjazdom za granicę,  można zbudować  zaufanie.
Zawiera się przyjaźnie.  Dowiaduje  się,  jacy mogą być inni  ludzie,  jak należy się zachowywać.
Ćwiczy się tolerancję. 
Wszystkie te rzeczy, o których łatwo zapomnieć, gdy ogląda się codzienne doniesienia prasowe.

7. JAK PAMIĘTAĆ O DZIEDZICTWIE? 
Potrzebna  nam  jest  dialogiczna  pamięć,  to  znaczy  najpierw  powinniśmy  uczyć  tego,  co  ja
nazywam polifonią pamięci. Powinniśmy budować w sobie wrażliwość na pamięć innych. 
Muszę zrozumieć, że są pewne nieżydowskie – chrześcijańskie, katolickie czy muzułmańskie –
tradycje, których muszę być świadoma, by zrozumieć, dlaczego dane miejsca i pamięć są takie,
jakie są. Ponieważ dialog nie odbywa się wyłącznie między ludźmi, ale też z przeszłością, między
ludźmi oraz z ich przeszłością i sprawami teraźniejszymi.
Dziedzictwo jest więc gdzieś pomiędzy „pamiętaniem” a „pilnowaniem”.
Lecz jeśli będziemy strzec dziedzictwa zbyt ściśle, nikogo nie dopuścimy do niego.
A jeśli nie zadbamy o nie wystarczająco, ono zniknie.
 



Zał.2. Biogramy osób występujących w AEV

 Yaron (Karol) Becker

Filozof, historyk, nauczyciel, pedagog, wykładowca, dziennikarz, tłumacz symultaniczny, działacz
społeczny,  orędownik  dialogu  międzykulturowego,  działacz  na  rzecz  porozumienia  izraelsko-
palestyńskiego, były współpracownik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

 Helise Lieberman

Dyrektorka Taube Center for Jewish Life & Learning od 2009 roku, dyrektorka i współzałożycielka
Lauder-Morasha Day School  w Warszawie  oraz konsultantka Rothschild  Foundation  (Hanadiv)
Europe, Westbury Group, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz JDC – kraje bałtyckie. 



 Orit Margaliot

Historyczka sztuki i historyczka, specjalizuje się w badaniach dotyczących Holokaustu, pedagożka
i przewodniczka do Polski, dyrektorka Działu Szkoleń Edukacyjnych w Międzynarodowej Szkole
Nauczania o Holokauście Yad Vashem.

 Robert Traba

Historyk,  współzałożyciel  Fundacji  „Borussia”,  działacz  na  rzecz  dialogu  polsko-niemieckiego,
profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.



 Berthold Weber

Emerytowany nauczyciel historii i języka angielskiego; od 2010 roku zaangażowany w organizację
wyjazdów  studyjnych  młodzieży  z  Gesamtschule  Waltrop  w  Nadrenii  Północnej-Westfalii  w
Niemczech do Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

 Alfred Wierzbicki

Etyk,  poeta,  ksiądz  archidiecezji  Lubelskiej,  profesor  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim,
działacz na rzecz dialogu katolicko-żydowskiego.



Zał. 3. Materiały dotyczące interpretacji dziedzictwa

 Tilden  Freeman,  Interpretacja  dziedzictwa,  przeł.  Agnieszka  Wilga,  Centrum
Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2019

https://tilden.bramapoznania.pl
 Na czym polega metoda interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena?

https://edu.nid.pl/baza-wiedzy/na-czym-polega-metoda-interpretacji-dziedzictwa-freemana-tildena
 Budnik Agnieszka, Co z „Interpretacją dziedzictwa” Freemana Tildena?

https://kulturaupodstaw.pl/co-z-interpretacja-dziedzictwa-freemana-tildena-agnieszka-budnik/
 Rozgryźć  dziedzictwo  –  podręcznik  dobrych  praktyk  upowszechniania  dziedzictwa  i

edukacji o dziedzictwie kulturowym, Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
2016

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/MATERIA%C5%81Y%20EDUKACYJNE/Podrecznik
%20dobrych%20praktyk_.pdf

Zał.4. Karta pracy w formie CONCEPT MAP
https://getting-it-together.moadoph.gov.au/teacher-guide/graphic-organisers.html

Zał.5. Karta pracy w formie PLACEMAT 
https://getting-it-together.moadoph.gov.au/images/graphic-organisers/pdf/placemat.pdf

Zał.6. Karta pracy w formie  PMI (plus, minus and interesting)
https://getting-it-together.moadoph.gov.au/images/graphic-organisers/pdf/PMI.pdf

Zał.7. Karta pracy w formie WEB MAP
https://getting-it-together.moadoph.gov.au/images/graphic-organisers/pdf/web-map.pdf

Zał.8. Opisy scenek sytuacyjnych do zadania 5.2.

Grupa 1: 
Wyobraź sobie, że jesteś wnukiem, który odwiedza swoich dziadków podczas niedzielnego obiadu 
rodzinnego. Dziadkowie dostrzegają u ciebie kolczyk w skroni/tatuaż i wyrażają się krytycznie o 
takiej ingerencji we własne ciało. Jakich argumentów użyjesz, aby obronić własne stanowisko i 
przekonać ich do swojej decyzji?

Grupa 2: 
Wyobraź sobie, że czynnie angażujesz się w obronę praw zwierząt i bierzesz udział w manifestacji 
domagającej się zamknięcia lokalnych zakładów mięsnych. Na proteście spotykasz swojego 
sąsiada, który jest pracownikiem tych zakładów i manifestuje w obronie tych zakładów i utrzymania
miejsc pracy. Jakich argumentów użyjesz, aby obronić własne stanowisko i przekonać go do 
swojego zdania?

Grupa 3: 
Wyobraź sobie, że władze lokalne w Twojej miejscowości chcą wybudować drogę biegnącą przez 
środek terenu, na którym znajdował się kiedyś cmentarz żydowski/protestancki/katolicki. Decyzja 
ta oznacza dewastację tego terenu oraz zniknięcie ostatnich śladów po danej społeczności z 
terenu Twojej miejscowości. Razem ze znajomymi idziecie na spotkanie do Urzędu Miasta. Jakich 
argumentów użyjecie, aby przekonać urzędników do swojego stanowiska i do zmiany decyzji?



Grupa 4: 
Wyobraź sobie, że czynnie angażujesz się w strajk klimatyczny i bierzesz udział w manifestacji 
domagającej się zakazu używania starych samochodów. Jakich argumentów użyjesz, aby obronić 
własne stanowisko i przekonać własnych rodziców do pozbycia się dwudziestoletniego auta? 

Grupa 5: 
Wyobraź sobie, że pewnego dnia wprowadziła się do twojego bloku rodzina migrantów z 
Afganistanu. Nazajutrz przychodzi do twojego mieszkania sąsiadka, która zbiera podpisy pod 
petycją o wypowiedzenie mieszkania tej rodzinie. Jakich argumentów użyjesz, aby przekonać 
sąsiadów do wycofania petycji?


