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W
edług wypracowanych założeń Centrum Wielokultu-
rowe ma stać się niezależną instytucją prowadzoną 
w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd 

oraz wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. 
Celem Centrum jest integrowanie działań i tworzenie 

platformy współpracy dla poszczególnych urzędów i insty-
tucji miejskich oraz organizacji pozarządowych – zarówno 
tych, które realizują projekty na rzecz cudzoziemców, jak i re-
prezentują migrantów.

Centrum ma działać w następujących obszarach:

Informacja
skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących in-
formacji na temat funkcjonowania urzędów, adresowanych 
do nich programów samorządowych i pozarządowych czy 
oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy chcących 
zaczerpnąć informacji o wielokulturowości stolicy.

Aktywizacja
w realizowaniu własnych projektów, prezentowaniu swojej 
kultury, działaniach integracyjnych i w innych obszarach.

Edukacja
działania edukacyjne dotyczące wielokulturowości, inte-
gracji, wspierające edukację w środowisku wielokulturo-
wym, nauka języka polskiego, ale także edukacja o wielo-
kulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu Warszawy.

Kultura
zwiększanie różnorodności oferty kulturalnej stolicy po-
przez wspieranie działań kulturalnych realizowanych przez 
przedstawicieli różnych kultur zamieszkujących Warszawę.

Badania
dotyczące tendencji migracyjnych w Warszawie (zarówno 
tych między-, jak i wewnątrz państwowych), potrzeb róż-
nych społeczności oraz skutków działań struktur miejskich 
i projektów pozarządowych.

Urząd miasta przeznaczył na pilotażową siedzibę Cen-
trum 2-piętrowy budynek przy ul. Jagiellońskiej. Będzie to 
miejsce spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji związa-
nych z wielokulturowym obliczem Stolicy, a także miejsce 
wymiany idei i pomysłów. 

Dotychczas w pracach nad tworzeniem koncepcji Cen-
trum udział brały następujące urzędy, instytucje i organi-
zacje pozarządowe: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, 
Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Równego Trak-
towania, Centrum Komunikacji Społecznej, przedstawicie-
le Biura Kultury, Biura Edukacji, Biura Polityki Społecznej, 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Funda-
cja Afryka Inaczej, Fundacja dla Somalii, Fundacja na rzecz 
Różnorodności Społecznej, Fundacja Inna Przestrzeń, Fun-
dacja „Nasz Wybór”, Fundacja Obserwatorium, Fundacja Pro 
Cultura, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja Sztuki 
Arteria, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Instytut Spraw 
Publicznych, Stowarzyszenie Autokreacja, Stowarzyszenie 
Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów 
Kultury "Pasaż Antropologiczny", Stowarzyszenie Interwen-
cji Prawnej, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja 
Transkultura, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Społeczność 
Palestyńska, Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego, 
Stowarzyszenie Pro Humanum, Polskie Forum Migracyjne, 
Cafe Baobab, ATD Czwarty Świat, Fundacja Ośrodek Badań 
nad Migracjami, Polskie Stowarzyszenie Carrom, Związek 
Ukraińców w Polsce, Fundacja Ocalenie, Fundacja Iqraa 
oraz Society for Intercultural Education Training and Rese-
arch SIETAR Polska.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe: IDEA
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We wrześniu 2013 odbyły się jednodniowe warsztaty pla-
nowania przestrzeni Centrum Wielokulturowego przy ul. 
Jagiellońskiej. Wzięło w nich udział 19 przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych i 5 struktur miejskich. Warsztaty 
odbyły się wewnątrz budynku. Uczestnicy zostali podzie-
leni na kilka grup, w których mieli przedyskutować, w jaki 
sposób widzą funkcję poszczególnych pomieszczeń bu-
dynku. Następnie grupy między sobą konsultowały swoje 
pomysły. 

Co się będzie działo dalej?
Kolejne etapy to stworzenie planu architektonicznego 
przestrzeni Centrum (na podstawie rekomendacji wypra-
cowanych podczas warsztatów) oraz ogłoszenie przetargu 
na remont. Urząd Miasta przewiduje, że procedura prze-
targowa i remont potrwają do połowy grudnia. Pod koniec 
tego roku lub na początku przyszłego zostanie ogłoszony 
konkurs na realizację zadania publicznego polegającego 
na administrowaniu Centrum przez 3 kolejne lata. Jego 
budżet wynosić będzie 300 tys. złotych rocznie. Pani Mag-
dalena Wojno z Urzędu Miasta ocenia, że lokal zostanie 
oddany do użytku w okresie między lutym a majem przy-
szłego roku. 

Czy warsztaty planowania Centrum Wielokulturowego 
w Warszawie są pierwszymi tego typu warsztatami, 
w których Urząd Miasta bierze udział?
Urząd Miasta ma doświadczenie w prowadzeniu 
konsultacjach społecznych, a te warsztaty były formą 
konsultacji, tylko że znacznie głębszą. Partnerzy, 
niezależnie od tego , jaką instytucję czy sektor 
reprezentowali, mieli w tej dyskusji równy głos, 
partycypowali w planowaniu przestrzeni na równych 
prawach. To było niezwykle istotne.

Co Panią zaskoczyło?
Ucieszył mnie fakt, że w warsztatach wzięła udział tak 
duża liczba organizacji, reprezentujących różne grupy 
i każdy miał szansę się wypowiedzieć. To na pewno 
była duża wartość tych warsztatów. Obecne były osoby, 
które chcą włączyć się w administrowanie Centrum, 
oraz te, które planują realizować różne inicjatywy 
w jego przestrzeni. Na pewno nie zaskoczyło mnie to, 
że przy tak dużej liczbie zainteresowanych dialog był 
intensywny. Pojawiały się też głosy krytyczne. Warsztaty 
to był czas, kiedy można było wyjaśniać wątpliwości oraz 
wypracowywać konsensus. Pozytywnie zaskakujące było 
to, jak szybko uczestnicy odnaleźli się w tej przestrzeni. 
Jak tylko weszli do budynku, w zasadzie od razu poczuli 
się swobodnie - tak, jakby pracowali tutaj nie pierwszy 
raz. To pokazało, że przyszła siedziba Centrum ma 
w sobie duży potencjał integracyjny, że jest to przyjazna 
przestrzeń, a ludzie, którzy chcą tworzyć WCW naprawdę 
są zaangażowani i otwarci na współprace. W dyskusji na 
temat planowania przestrzeni głosy były wielokrotnie 
zbieżne, co tylko potwierdza moją opinię, że to właściwa 
przestrzeń pod tego typu działanie i, że będzie ją łatwo 
zaadoptować pod Centrum Wielokulturowe. 

Warsztaty planowania przestrzeni Centrum

Fot. archiwum prywatne

Wywiad Magdaleną Wojno, 
BiUro KoMUniKaCji SPołeCznej, 
Urząd MiaSta St. WarSzaWy
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koalicja centrum i Przedstawiciel um st. warszawy

Fot. archiwum prywatne Fot. archiwum prywatne

jakub Królikowski, 
FUndaCja SztUKi arteria

Katarzyna Kubin, 
FUndaCja na rzeCz 
różnorodnośCi SPołeCznej

jak oceniasz warsztaty planowania Centrum?
Wydaje mi się, że było to jedno z najbardziej udanych spo-
tkań , które do tej pory się odbyły w ramach przygotowań do 
powstania Centrum Wielokulturowego. Cieszę się, że zeszli-
śmy już z poziomu takiej enigmatycznej abstrakcyjnej wizji 
do konkretów. Mam poczucie, że już zaczynamy stąpać po 
ziemi. Okroiliśmy tę szeroką, bardzo ambitną wizję Centrum, 
która prawdopodobnie zostanie zrealizowana w pełni za 
kilka lat, do tego obszaru, który jesteśmy w stanie faktycznie 
udźwignąć własnymi siłami.

jaka dla Ciebie najważniejsza jest funkcja Centrum?
Łatwiej jest mówić, czym się Centrum Wielokulturowe nie 
będzie zajmować [śmiech]. Centrum nie powinno być kon-
kurencją dla organizacji w Warszawie, które mają już jakiś 
dorobek i konkretne plany. W moim odczuciu, celem Centrum 
jest wypełnienie pewnej luki i stworzenie takiej przestrzeni, 
w której organizacje pozarządowe mogą wspólnie realizować 
projekty, których nie zrealizowałyby, gdyby działały samo-
dzielnie. Funkcją Centrum jest też stworzenie zintegrowanego 
ośrodka, który będzie rozpowszechniał wizję społeczeństwa 
otwartego na inne kultury. Z punktu widzenia cudzoziemców 
powinno być to miejsce, gdzie mają szansę na urzeczywistnie-
nie swoich pomysłów. Wiemy o tym, że organizacje migranc-
kie mają duże problemy z pozyskaniem choćby najbardziej 
podstawowej infrastruktury – Centrum ma im to ułatwiać. 
Szalenie ważny pomysł w ramach Centrum to klubokawiarnia, 
która ma przy nim powstać. Wydaje mi się, że jest to ta część, 
która będzie najbardziej angażowała ludzi, warszawiaków. To 
będzie miejsce spotkań, do którego każdy może przyjść i które 
będzie taką platformą do różnych aktywności. Stworzenie 
tej kawiarni stanowić będzie też duże wyzwanie, by twórczo 
połączyć i pogodzić wszystkie pomysły, potrzeby i kolory, które 
towarzyszą temu projektowi. 

Jako Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
wspieramy proces tworzenia Centrum. Jest to instytucja, 
która symbolizuje pewną wizję Warszawy, a właściwie 
całej Polski, którą my jako fundacja bardzo promujemy 
– miasta otwartego, różnorodnego społecznie, 
wielokulturowego. To, co z pewnością wnosi WCW to 
symboliczny wymiar jego działalności. Chodzi o to, 
by Centrum nie skupiało się na indywidualnych klientach, 
bo to jest praca, która ma kompletnie inny charakter i jest 
bardzo obciążająca zasobowo, ale o to, żeby WCW poszło 
w pracę dyskursywną. Jego celem ma być uwidacznianie 
w pozytywny sposób różnorodności społecznej 
w Polsce. Chcemy, by Centrum stało się miejscem, gdzie 
różne środowiska będą mogły się spotkać, poznać, 
skonfrontować i rozwijać.
Z drugiej, praktycznej strony, WCW ma wspierać grupy 
i organizacje migranckie, udzielając im wsparcia 
merytorycznego i organizacyjnego. Wszystkie konkretne 
działania, o których teraz rozmawiamy, np. inkubator 
dla organizacji migranckich, bardzo nam się podobają. 
Udostępnianie przestrzeni na różne działania, które 
wiążą się z migracją, z integracją, z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji są niezwykle potrzebne. 

a jak oceniasz pomysł warsztatów planowania 
przestrzeni Centrum?
Warsztaty pozwalają ogromnej liczbie organizacji 
i instytucji, które są w Koalicji WCW, tworzyć wspólnie 
tę przestrzeń. To jest oddolne i demokratyczne podejście 
do tworzenia Centrum. Dzięki temu proces tworzenia 
WCW jest przejrzysty i dostępny dla ludzi. WCW powstaje 
przez dość długi czas i włączają się w ten proces nowe 
podmioty. Tego typu warsztaty są bardzo ważne, by ludzie 
mieli się szansę włączyć na różnych etapach.
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Kiedy twoja rodzina przyjechała do Polski?
Zaczęło się od tego, że moja mama przyjechała tutaj na 
wymianę między państwami bloku komunistycznego 
i uczyła się języka polskiego. Zdobyła tytuł magistra 
i wróciła do Hanoi, żeby uczyć Wietnamczyków polskie-
go. Później razem z tatą stwierdzili, że w Polsce będzie 
nam się lepiej żyło. Mama przyjechała tu na doktorat, my 
razem z nią i tak już zostaliśmy całą rodziną w Polsce.

jaki kierunek studiów skończyłaś? Czym się zajmujesz?
Skończyłam wzornictwo przemysłowe na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i bardzo chciałabym robić coś 
związanego z zawodem, w końcu dlatego wybrałam te 
studia. Obecnie dostałam dotację na założenie własnej,  
jednoosobowej firmy. Będę projektować i produkować lam-
py LED-owe z żywicy. To jest dopiero początek. Zobaczymy, 
jak to się dalej potoczy. Na szczęście samo założenie 

Thu Thuy VuWywiad
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własnej firmy nie było bardzo problematyczne. Teraz żałuję 
jednak, że nie zajęłam się kwestią otrzymania obywatel-
stwa wcześniej. Pod pewnymi względami przedsiębiorcy-
-cudzoziemcy mają gorzej, np. muszą prowadzić pełną 
księgowość, zamiast zwykłej, a to się wiąże z dodatkowy-
mi kosztami. Tak naprawdę jestem na początku mojego 
życia zawodowego, mam parę ścieżek i chciałabym je 
eksplorować. Zobaczyć, w czym będzie mi najlepiej. Teraz 
na przykład idę na kurs szycia na miarę, bo to też kiedyś 
było moją pasją.

a twoi rodzice, czy wspierali Cię w twoich życiowych 
wyborach?
Mam to szczęście, że tak. Większość Wietnamczyków 
w Polsce musi iść na zarządzanie lub kierunki pokrewne. 
Moi rodzice też podsuwali mi pomysły, że może pójdę na 
prawo albo na medycynę. To, co wybrałam było czymś zu-
pełnie nieznanym, jednak cały czas wspierali mnie w mo-
jej decyzji. Moi rodzice zachowali dużą część kultury wiet-
namskiej, ale mieli również bardziej liberalne poglądy. 
Byli świadomi, że jestem Wietnamką w Polsce i to będzie 
miało konsekwencje, m.in. takie, że mój wietnamski nie 
jest tak dobry jak mój polski. Bardzo zależało im na mojej 
edukacji, dzięki temu znam dobrze angielski i francuski. 
Moi rodzice po prostu chcieli, żebym była szczęśliwa.

z jakimi reakcjami na swoje pochodzenie spotykałaś się 
w Polsce?
Pierwsze lata życia w Polsce były trudne, było gorzej niż 
teraz. Wtedy czułam na sobie ciekawski wzrok innych 
ludzi. Zwłaszcza, że mieszkaliśmy w Łodzi, a tam nie było 
tak wielu Wietnamczyków jak w Warszawie. Obecnie, gdy 
jeżdżę do mniejszych miejscowości, to czasem mogę jesz-
cze odczuć to zaciekawienie moją osobą, ale w stolicy już 
nie. Tutaj mieszka wiele narodowości, może dzięki temu 
Polacy stali się bardziej otwarci. Sami też emigrują i to 
wpływa na zmianę tego, jak postrzegają innych.

Czy angażowałaś się w wydarzenia kulturalne 
o charakterze polsko-wietnamskim?
Na magisterce zrobiłam projekt warsztatów dla dzieci 
wietnamskich, które wychowywały się w Polsce, czyli dla 
takich jak ja. Celem projektu było pokazanie młodym 
Wietnamczykom ich korzeni, ojczyzny, bo oni często nie 
mieli okazji pojechać do Wietnamu. Owszem rodzice mó-

wią do nich po wietnamsku, ale w przedszkolu, w szkole 
wszystko jest po polsku, i właśnie po to, żeby nie zatracić 
tych korzeni zorganizowaliśmy tego typu wydarzenie. 
Występowałam też w filmie dokumentalnym „Warszawia-
cy”, reżyserowanym przez Annę Gajewską. To była niszowa 
produkcja o Wietnamczykach mieszkających w Polsce. 
Wtedy na planie poznałam Kubę z Fundacji Sztuki Arteria. 
Gdy zaczęli przygotowywać Kino Pięć Smaków, to zaprosili 
mnie do poprowadzenia warsztatów dla dzieci, a potem 
do jury w konkursie fotograficznym. Teraz Festiwal Pięciu 
Smaków jest ogólnoazjatycki, ale na początku były tam 
tylko filmy wietnamskie. Miało to zachęcić Wietnam-
czyków do integracji. Zwłaszcza tych z pokolenia moich 
rodziców, bo ta część społeczności wietnamskiej jest 
bardziej zamknięta.

Pierwsze lata życia w Polsce  
były trudne, było gorzej niż teraz. 

Jednak z czasem Polacy stali się 
bardziej otwarci. Sami też emigrują 

i to wpływa na zmianę tego, jak 
postrzegają innych. 

jak często jeździsz do Wietnamu?
Staram się co 2–3 lata. W pewnym momencie moi  
rodzice przestraszyli się, że zaczęłam mówić do nich tylko po 
polsku. Wtedy postanowili, że będę na całe wakacje jeździć 
do Wietnamu i to uratowało moją znajomość wietnamskiego. 
Mówię, trochę przeczytam, jak słucham to rozumiem, ale mój 
wietnamski jest o wiele gorszy niż polski czy angielski.

Czy myślałaś kiedykolwiek o tym, żeby wyjechać do 
Wietnamu?
Kocham Wietnam, ale nie sądzę, abym kiedykolwiek 
zamieszkała tam na stałe. Praktycznie całe życie spędziłam 
w Polsce i dlatego mój sposób postrzegania świata jest 
mocno europejski i sądzę, iż trudno byłoby mi się odnaleźć 
tam, skąd pochodzę. To smutne, ale ten problem dotyczy 
wielu osób, które opuściły swój ojczysty kraj w dzieciństwie. 
W Polsce mieszka moja rodzina i przyjaciele, tutaj się wy-
chowałam i tutaj chciałabym spędzić resztę mojego życia.

Notowała: Joanna Bereska
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jak to się stało, że trafiłaś na plan filmu Hanoi-Warszawa? 
Czy to był przypadek?
Przede wszystkim nie wierzę w przypadki. Wierzę, że 
Pan Bóg ma dla mnie przygotowany konkretny plan i to, 
że zagrałam w filmie Hanoi-Warszawa w reżyserii Kasi 
Kilimkiewicz było częścią tego planu. Zawsze interesowa-
łam się teatrem, filmem i chciałam iść w tę stronę. Pierw-
szą możliwość miałam już jakieś 7–8 lat temu. Wówczas 
zagrałam w spektaklu wietnamsko-polskim, chyba jednym 

z pierwszych takich w Polsce. To był teatr amatorski, 
improwizowany na scenie, bardzo ciekawa przygoda pod 
okiem reżyserów Anny Gajewskiej i Mirosława Sikory. 
Później, dzięki temu, że zagrałam w tym spektaklu, ludzie 
z przemysłu filmowego mieli moje namiary i pewnego 
dnia odebrałam telefon z informacją o castingu do filmu. 
Poszłam na niego z ciekawości i okazało się, że moja gra 
spodobała się reżyserce. To była fajna przygoda, poznałam 
wielu ciekawych ludzi, dziękuję Bogu za tę szansę.

Fot. archiwum Fundacji Nasz Wybór

Wietnamka w warszawie

przed rozpoczęciem zdjęć do filmu pytałam Wietnamczyków, jak wyglądała ich droga 

do Polski. Byłam zszokowana, jak wiele z tych historii pokrywa się ze sobą. (...) histo-

ria głównej bohaterki jest zlepkiem historii różnych Wietnamczyków, którzy prze-

byli ciężką drogę, przebijając się do Polski za chlebem. Ta rola była dla mnie dużym 

wyzwaniem.  

Fot. materiały Telewizja Kino Polska

Wywiad Mai Thu Ha
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Film porusza bardzo trudny temat. Czy ciężko było zagrać 
postać Mai anh?
Rola była bardzo ciężka do zagrania. Droga do Polski Mai 
Anh była zupełnie inna niż moja droga. Przyjechałam do 
Polski 15 lat temu, zimą 1998 roku. Moja mama miała 
tutaj interes gastronomiczny, a ja po prostu wsiadłam 
do samolotu i przyleciałam do niej. Dla mnie sytuacja, 
z którą zetknęła się Mai Anh, była zupełnie nowa. Dlatego 
przed rozpoczęciem zdjęć do filmu dużo czytałam na ten 
temat, pytałam Wietnamczyków jak wyglądała ich droga 
do Polski. Byłam zszokowana, jak wiele z tych historii 
pokrywa się ze sobą. Z tego, co wiem, Kasia Klimkiewicz 
też długo zbierała różne informacje i historia głównej 
bohaterki jest zlepkiem historii różnych Wietnamczyków, 
którzy przebyli taką ciężką drogę, przebijając się do Polski 
za chlebem. Ta rola to było dla mnie duże wyzwanie.

Czy rola w filmie wpłynęła na twoje zaangażowanie 
w działalność organizacji pozarządowych i organizacji 
promujących kulturę Wietnamu?
Mając 18–19 lat zagrałam we wspomnianym spektaklu 
polsko-wietnamskim i to wtedy zaczęło się moje zaintere-
sowanie kulturą wietnamską, kierowanie się w stronę  
tej kultury i przybliżanie jej Polakom, 
a także takim Wietnamczykom 
jak ja, którzy od małego miesz-
kają w Polsce i głównie mają 
styczność z kulturą polską, a nie 
wietnamską. Po studiach zaczęłam 
dużo pisać na ten temat, pisałam 
artykuły, publicystykę, komentarze, m.in. 
dla portalu Kontynent Warszawa. Nigdy nie za-
angażowałam się w działania jakiejś konkretnej fundacji.  
Starałam się sama na co dzień przybliżać Polakom kultu-
rę Wietnamu, np. poprzez kuchnię.
Z ciekawszych inicjatyw zorganizowanych wspólnie 
ze znajomymi mogę wymienić imprezy noworoczne 
organizowane w Saturatorze. Na wietnamski Nowy Rok 
do Saturatora przychodzili też Polacy. My, jako organi-
zatorzy, stawialiśmy przede wszystkim na oryginalność, 
wszystko miało wyglądać dokładnie tak, jak w Wiet-
namie. Najłatwiej można przyciągnąć ludzi jedzeniem, 
a że my nie unikaliśmy trudnych tematów, to na stole 

pojawił się m.in. stos kurzych łapek, omlet z móżdżkiem 
świńskim czy smażone jedwabniki. Nasza koleżanka, 
malarka Dorota Podlaska, zrobiła wtedy bardzo ciekawy 
projekt – dekorowała jedwabnikami czekoladki, które 
sama przygotowała; miały one różne kształty i barwy. To 
się ludziom bardzo podobało i smakowało.

jak wyglądały twoje początki w Polsce?
Moja sytuacja była zupełnie inna od sytuacji moich 
wietnamskich rówieśników. Do 18. roku życia chodziłam 
do szkół, gdzie oprócz mnie nie było żadnych innych 
Wietnamczyków. Byłam z dala od kultury wietnamskiej, 
może dlatego mój polski jest trochę lepszy niż innych 
Wietnamczyków w moim wieku. Niestety ucierpiał na 
tym język wietnamski. Oczywiście mówię po wietnam-
sku, ale nie tak, jakbym chciała. A początki? Początki 
zawsze są ciężkie. Pamiętam, że wracając do domu ze 
szkoły płakałam w poduszkę, bo jako dziecko naiwnie 
myślałam, że w Polsce mówi się po wietnamsku, że te 
języki właściwie tak bardzo się od siebie nie różną. Rze-
czywistość okazała się być skrajnie inna. Na szczęście 
miałam tolerancyjną klasę.

Moja sytuacja była zupełnie inna od sytuacji  
moich wietnamskich rówieśników. Do 18. roku życia 

chodziłam do szkół, gdzie oprócz mnie nie było 
żadnych innych Wietnamczyków. Byłam z dala od 

kultury wietnamskiej, może dlatego mój język  
polski jest trochę lepszy niż innych  

Wietnamczyków w moim wieku.

jakie masz plany na przyszłość?
Jestem po szkole dziennikarskiej, ale nie pracuję w zawodzie. 
Wcześniej zajmowałam się różnymi rzeczami, m.in. pracowa-
łam w biurze legalizacji pobytu dla cudzoziemców, głównie 
Wietnamczyków i Ukraińców. Teraz chciałabym założyć  
własny biznes gastronomiczny, jakiś barek wietnamski. Bar-
dzo lubię gotować, mam to chyba po mamie. Do tego właśnie 
chciałabym dążyć, do własnej działalności gospodarczej.

Notowała: Joanna Bereska

Fot. archiwum Fundacji Nasz Wybór

Wietnamka w warszawie
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Wietnamka w warszawie

Fot. archiwum prywatne 

Czy twoje nazwisko często jest przekręcane przez 
Polaków?
To bardzo trudne nazwisko do wymówienia dla Polaków. 
Wszyscy co prawda próbują, ale z różnym skutkiem.Nguy-
en jest nazwiskiem popularnym wśród Wietnamczyków, 
wręcz powszechnym, ale nie każdy wie, że to nie jest taki 
zwykły Kowalski, tylko nazwisko królewskie, z ostatniego 
rodu królewskiego. Dlaczego jest nas tak wielu? Kiedyś 
królowie w Wietnamie dzielili swoich ludzi, a ci przyjmo-
wali nazwisko władcy. Niekoniecznie więc ktoś, kto nosił 
nazwisko królewskie, był z królewskiej rodziny. Nigdy jed-
nak nic nie wiadomo. W Azji tradycją było wielożeństwo, 
królowie mieli nawet do stu żon, a więc i mnóstwo dzieci. 
Dlatego bardziej porównywałabym Nguyen do  Sobieskie-
go niż Kowalskiego. 

z wykształcenia jesteś architektem, teraz zajmujesz się 
wystrojem wnętrz. Czy długo pracowałaś stricte jako 
architekt?
Tak. Przez całe studia pracowałam w biurach architekto-
nicznych. W sumie było ich chyba sześć. W jednym z moich 
pierwszych miejsc pracy projektowano domy z katalogów, 
a ja siedziałam osiem godzin w biurze i zmieniałam tylko 
położenie garażu z prawej na lewą stronę domu albo 
drukowałam katalogi. Nic ciekawego, to zabijało moja 
wenę twórczą, a szef chyba to widział, bo nie zadomo-
wiłam tam dłużej niż pół roku. Niestety nie udało mi się 
zarazić ich swoim entuzjazmem. Z czasem zmieniłam 
troszeczkę charakter pracy i zostałam asystentką w dziale 
development w centrum handlowym. Lubiłam tę pracę, 

ale złą stroną było to, że to jednak praca w korporacji. 
Nikogo nie obchodziło, że mam dziecko i muszę wyjść 

o określonej godzinie. Zmieniałam kolejno biura, 
pięłam się po szczeblach architektonicznej kariery 

– coraz lepsze biuro, coraz lepsza pracownia 
w coraz lepszej lokalizacji, ale jednocześnie coraz 
gorsze samopoczucie. Któregoś dnia stwierdzi-

łam, że więcej tak nie mogę, że mam uczulenie na 
biuro i po prostu więcej tam nie wróciłam. Teraz projektuję 
wnętrza i sens widzę tylko w szukaniu klientów, którzy 

Wywiad Natalia Nguyen
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byliby zainteresowani współpracą ze mną. Poza tym od 
10 lat hobbistycznie projektuję biżuterię. Zaczęłam, będąc 
w Stanach na studiach. Dla mnie na razie jest to forma 
wypoczynku, ale mam nadzieję, że wkrótce się to bardziej 
rozwinie. Jak na razie to są tylko pojedyncze sztuki kolczy-
ków, bransoletek – tyle, ile jestem w stanie sama zrobić.

Występowałaś w dwóch programach telewizyjnych. 
jak zaczęła się twoja przygoda z mediami?
Już od liceum miałam kontakt z telewizją, ponieważ zawsze 
interesowała mnie produkcja telewizyjna i radiowa. Stara-
łam się chodzić na castingi do filmów, programów, reklam, 
po prostu żeby przeżyć jakąś przygodę. Rozpoczęłam też 
pracę jako fotomodelka. Być może ze względu na to, że wte-
dy mało było egzotycznych twarzy, które mogłyby pojawiać 
się w reklamach. W 2000 roku wzięłam udział w wyborach 
miss Wietnamu, drugi taki konkurs odbył się w Polsce 
dopiero rok temu. Zgłosiłam się też do agencji reklamowej 
i przez jakiś czas pracowałam jako hostessa na imprezach. 
Spotkałam wtedy na swojej drodze wiele  
interesujących  
osób. Od tamtej pory byłam 
cyklicznie zapraszana do radia 
na rozmowy o wielokultu-
rowości, sztuce, jedzeniu, 
podróżach, życiu, 
o wszystkim. Z ca-
stingu dostałam się 
do programu Pan 
i Pani House. Jeden 
program się skoń-
czył, zaczął się drugi 
– Bitwa o dom. Mam 
nadzieję, że będzie się to 
jakoś cały czas tak kręcić.

Czy sądzisz, że twoja orientalne pochodzenie pomogło  
Ci w karierze w telewizji?
Tak, myślę, że przede wszystkim to. Coś, co przeszkadzało, 
gdy byłam nastolatką, teraz jest bardzo atrakcyjne. W telewizji 
szanują mnie przede wszystkim za to, że jestem architektem, 
ale moim dodatkowym atutem jest jednak orientalna uroda. 
To jest coś, co mnie wyróżnia. Jestem taką Polką-Azjatką, bo 
w telewizji mam reprezentować tę inną Polskę, Polskę kolo-
rową, w której żyją nie tylko Polacy, ale także ludzie z innych 
kontynentów, np. Azjaci.

Czy uważasz, że problemem jest integracja 
Wietnamczyków z Polakami?
Tak, to jest problem. Wesele i świętowanie pierwszego 
miesiąca dziecka (odpowiednik chrztu) to dwa największe 
wydarzenia, które angażują Wietnamczyków. Inaczej trudno 
wyciągnąć ich z domu. Pomagałam znajomym z Fundacji 
Arteria organizować festiwale filmowe. Rozwieszałam plakaty, 
zapraszałam, zachęcałam do przychodzenia na filmy. Poka-
zywaliśmy je Wietnamczykom tłumaczone na wietnamski, 
ale takich koneserów filmów, chociażby polskich klasyków, 
znalazło się zaledwie kilku. Przyszło bardzo wielu moich 
znajomych, ale nie udało się wyciągnąć do kina tych zwykłych 
Wietnamczyków, którzy na co dzień pracują. 

Czy chcesz zostać w Polsce?
W Polsce układa mi się zawodowo, moja córka jest tutaj 
szczęśliwa, mój narzeczony jest Polakiem. Nie mam takiego 
marzenia, żeby gdzieś wyjeżdżać, chociaż zawsze chciałam 
wrócić do Wietnamu, żeby się tam sprawdzić. Może znalazła-
by się dla mnie tam jakaś fajna praca. Ale to jest tylko  
jedna z wielu opcji. Jeśli pojawi się jakaś fajna propozycja,  
to zabieramy się wszyscy (śmiech).

Notowała: Joanna Bereska

Wietnamka w warszawie
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Wrocław jeszcze nie zaczął tworzyć lokalnej strategii migracyjnej. Brakuje efek-

tywnego dialogu międzysektorowego oraz wyspecjalizowanej jednostki zajmującej 

się tą tematyką. Jednak władze miejskie i wojewódzkie deklarują, że widzą potrzebę 

tworzenia długofalowej strategii w tym zakresie.

12

Stolica Dolnego Śląska jest postrzegana jako symbol no-
woczesności, kultury na światowym poziomie oraz bły-
skawicznego rozwoju gospodarczego. W ostatnim czasie 
jednak miasto było areną wielu incydentów o charakterze 
rasistowskim i ksenofobicznym.

Kubański muzyk Jose Torres, po tym, jak zniszczono sku-
ter jego siostrzeńca wypisując na nim agresywne rasistow-
skie hasła, wysłał otwarty list do władz miejskich z apelem 
o edukację nt. tolerancji w mieście. Prof. Zygmunt Bauman 
zrezygnował z doktoratu honoris causa Dolnośląskiej Szko-
ły Wyższej po pełnych nienawiści komentarzach na jego 
temat w internecie oraz wtargnięciu członków NOP na jego 
wykład na Uniwersytecie Wrocławskim . W ostatnim czasie 
głośna jest sprawa rumuńskich Romów, których miasto chce 
eksmitować z koczowiska.

W marcu tego roku Centrum Zrównoważonego Rozwo-
ju Społeczności Wrocławia „Locus” na Uniwersytecie Wro-
cławskim z grupą naukowców, pracowników i studentów 
uczelni napisali otwarty list do Gazety Wyborczej zaniepo-
kojeni wybrykami nacjonalistycznymi w mieście.

Po incydencie z prof. Baumanem, prezydent miasta Ra-
fał Dutkiewicz zapowiedział walkę z ksenofobią i rasizmem 
we Wrocławiu. W wywiadzie dla radia TOKFM stwierdził: – 
Jesteśmy w Polsce w sytuacji progowej. Nacjonalizm nie jest 
jeszcze zjawiskiem powszechnym. Jeżeli nie zdusimy go w za-
rodku, ten problem społeczny bardzo niebezpiecznie może 
nam się w Polsce rozlać.

Czy i w jaki sposób realizowane są zapowiedzi prezy-
denta Dutkiewicza?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Departament Spraw 
Społecznych, przedstawiciele biura wiceprezydent Anny 
Szarycz, miejskiego Wydziału Edukacji oraz Centrum Infor-
macji i Rozwoju Społecznego współpracuje ze stowarzysze-
niem Nomada, by wypracować rozwiązania, które pozwolą 
na włączenie romskich dzieci w polski system edukacji. 
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Aktywiści i urzędy

Jednocześnie w listopadzie rusza sprawa sądową. Gmina Wro-
cław domaga się eksmisji 60 osób – Romów rumuńskich, ponad 
połowa z nich to dzieci. Na razie nie zaproponowano alterna-
tywnego rozwiązania. W mediacje włączyło się biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Nie ma we Wrocławiu polityki, która zawie-
rałaby systemowe założenia, w jaki sposób można pomagać imi-
grantom, którzy tutaj przyjeżdżają – mówi joanna Synowiec, 
przedstawicielka stowarzyszenia Nomada. I nie ma też takiej 
placówki, gdzie można by się było czegoś dowiedzieć. Kiedy pisa-
łyśmy raport o przemocy z nienawiści wobec cudzoziemców , to 
wiedziałyśmy, skąd czerpać informację, ale nie miałyśmy placów-
ki, z którą mogłyśmy zacząć mediować nt. rekomendacji.

Aktywistów niepokoi to, że jeszcze tak mało jest pu-
blicznie wiadomo, jak miasto planuje zająć problemem 
rasizmu i edukacji na rzecz wielokulturowości i społe-
czeństwa wielokulturowego we Wrocławiu. Nie wiemy 
zupełnie, jakie urząd ma plany – mówi joanna Synowiec 
z Nomady – czy można składać jakieś projekty antydyskry-
minacyjne albo, czy będzie jakiś okrągły stół. Na razie jest 
cisza. Trochę niepokoi nas to, że nawet jeśli coś ma się dziać, 
albo są jakieś plany, to na poziomie planowania nikt się 
z nami nie kontaktuje.

Fot. archiwum prywatne

Fot. archiwum prywatne

Miroslaw tryczyk, 
aKtyWiSta

W podobnym duchu wypowiada się dr. Mirosław tryczyk 
– autor głośnego eksperymentu społecznego z 2011 roku, 
w ramach którego przebrani za przedstawicieli różnych 
mniejszości licealiści sprawdzali reakcje wrocławian na in-
ność. Byli zszokowani poziomem agresji, z którą się spotkali. 
Po tym eksperymencie, który przeprowadziliśmy 2 lata temu, 
– mówi dr. Mirosław tryczyk – napisaliśmy projekt razem ze 
wszystkimi chyba wówczas działającymi we Wrocławiu organi-
zacjami pozarządowymi zajmującymi się integracją mniejszo-
ści i tworzeniem społeczeństwa otwartego. Napotkał on jednak 
mur niechęci ze strony urzędu miejskiego i nigdy nie wszedł 
w fazę realizacji.

Chociaż sytuacja kreślona z pozycji organizacji poza-
rządowych nie wygląda zbyt optymistycznie, pewne wy-
powiedzi ze strony instytucji publicznych mogą świad-
czyć o stopniowej zmianie w podejściu urzędników do 
tego tematu. Rzecznik ds. mniejszości narodowych i et-
nicznych z wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego, da-
riusz tokarz widzi potrzebę ściślejszej współpracy mię-
dzy NGO a urzędami. Organizacje czasem pierwsze widzą 
pewne problemy, które jeszcze nie są w Polsce dostrzegane 
z perspektywy urzędników. Ja uważam, że ta współpraca jest 
nie tylko dobra, ale również konieczna. (…) Z tego co wiem, 
brak jest programów edukacyjnych, które mówią o kulturze 
innych narodów w szkołach. Brak jest wykwalifikowanej 
kadry, która takie zajęcia mogłaby prowadzić. Powodem tej 
sytuacji jest mała liczba cudzoziemców. Często tak bywa, 
że zaczynamy coś robić, dopiero kiedy powstanie problem.  
Nie jestem przekonany, że to słuszne podejście. Wydaje mi 
się, że należy o tym myśleć szerzej. Polski rynek pracy jest 
skazany na to, że coraz więcej obcokrajowców będzie przy-
jeżdżało, dlatego warto już teraz zastanowić się nad tym, 
jakie kroki należałoby podjąć, żeby im ułatwić integrację ze 
społeczeństwem.

Fot. archiwum prywatne

dariusz tokarz, 
rzeCzniK dS. 
MniejSzośCi narodoWyCH i etniCznyCH,
WroCłaWSKi Urząd WojeWódzKi

asia Synowiec
StoWarzySzenie noMada
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pracuje obecnie nad programem walki z rasizmem 

i dyskryminacją. Pytanie, czy uda mu się wypracować 

również efektywny system integracji cudzoziemców, 

pozostaje otwarte.
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Białystok znajduje się na pograniczu, dlatego od wieków 
zamieszkiwała go społeczność wielokulturowa i wielo-
wyznaniowa. Z tego powodu, ze środków budżetu miasta 
regularnie finansowane są działania promujące tolerancję 
i akceptację dla odmienności. Mimo to w ostatnich latach 
Białystok, podobnie jak Wrocław, był areną wielu rasi-
stowskich incydentów. W tym roku miało tu miejsce kilka 
podpaleń mieszkań. Bły to zajścia o charakterze rasistow-
skim, a ich ofiarami byli obcokrajowcy pochodżacy z Indii 
i Czeczenii. Jakie projekty Urząd Miasta realizuje, by inte-
grować nowoprzybyłych obcokrajowców i przeciwdziałać 
ksenofobii?

Jak informuje Biuro Komunikacji Społecznej, oprócz 
prowadzenia działań zagwarantowanych ustawowo (np. 
Indywidualnych Programów Integracyjnych dla Uchodź-
ców), miasto Białystok finansuje liczne wydarzenia kultu-
ralne, należą do nich:
���Centrum im. Ludwika zamenhofa:
 ��Spotkanie ”tacy  inni –  tacy  bliscy„ – cykl spotkań 

(wykładów, recitali, projekcji filmów, promocji książ-
kowych, wystaw, itp.), które miały kształtować posta-
wy otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych 
i religijnych. (jedno z pierwszych działań po otwar-
ciu Centrum w 2009 r.). 

����„tolerancja jest ok” – projekt edukacyjny dla 
uczniów gimnazjów i mieszkańców Białegostoku 
(wrzesień – październik 2013 r.). 

��Białostocki ośrodek Kultury:
 ��Wschód Kultury/inny Wymiar – ideą projektu „Wschód 

Kultury” jest wspieranie współpracy kulturowej po-
między Polską a krajami Partnerstwa Wschodniego, 
a także przybliżenie wspólnych korzeni. Festiwal zo-
stał podzielony na sześć obszarów tematycznych czy-
li „innych wymiarów”: muzyki, teatru i tańca, sztuki, 
filmu, mody i społeczności. (wrzesień 2013 r.).

���Galeria arsenał: 
 ��Plac zabaw arsenał – program edukacyjny dla dzie-

ci, mający na celu integrację dzieci wyznających róż-
ne religie i pochodzących z odmiennych kultur. 

��  „Symbole” – warsztaty poświęcone tematyce anty-
dyskryminacyjnej (grudzień 2012 r.).

��  „W tym samym mieście, pod tym samym niebem…” – 
warsztaty filmowe z udziałem uchodźczyń z Czeczenii 
i Inguszetii oraz białostoczanek. W wyniku warszta-
tów powstała wystawa pod tym samym tytułem, pre-
zentowana w galerii (2013 r.)

��Warsztaty  kulinarne  „Substancja  odżywcza” – do 
udziału w spotkaniu zostały zaproszone białosto-
czanki oraz grupa Czeczenek mieszkających w Bia-
łymstoku (wrzesień 2013 r.).

Po rasistowskich incydentach, Fundacja Laboratorium 
Badań i Działań Społecznych "SocLab" przeprowadziła na 
zlecenie Prezydenta Białegostoku badania "Diagnoza po-
staw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji", któ-
rych celem było zdefiniowanie źródła problemu i ocenienie 
jego rzeczywistej skali. Badania wykazały, że ponad połowa 
mieszkańców Białegostoku uważa rasizm za poważny pro-
blem, a najmniej tolerancji wykazują najmłodsi białostoc-
czanie – w wieku 14-25 lat. Jak informuje Urząd Miasta, 
w jego ramach został powołany zespół ds. przeciwdziałania 
rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji na tle rasowym czy 
wyznaniowym, a na jego czele stanęła Renata Przygodzka 
– wiceprezydent Białegostoku. Zespół koncentruje się na 
czterech obszarach: bezpieczeństwo publiczne (np. rozbu-
dowa miejskiego monitoringu), edukacja (zajęcia dodat-
kowe, warsztaty, wycieczki), kultura i sport (koncerty, akcje 
sportowe) oraz aktywizacja społeczna (rozbudowa instytucji 
wychowawców podwórkowych). Program skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców miasta. Będą mogły wziąć w nim 
udział m.in. służby publiczne, szkoły, przedszkola, sądy, me-
dia, organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Program 
ma ruszyć w 2014 roku i trwać trzy lata. 14 października 
br. program został poddany 2-tygodniowym konsultacjom 
społecznym. Jak zapewnia Urząd Miasta, w przyszłorocznym 
budżecie Białegostoku zostaną zarezerwowane środki na re-
alizację tego programu.
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Czy może Pani opowiedzieć o zespole ds. 
przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji, 
który został powołany w Urzędzie Miasta?
Zespół pracuje nad przygotowaniem wieloletniego  
programu na rzecz tolerancji. Jak dotąd, zespół ma  
charakter wewnętrzny – dyrektorzy poszczególnych 
departamentów Urzędu Miasta spotykają się regularnie, 
by wypracować spójną wieloletnią strategię polityki 
Białegostoku wobec problemu rasizmu i ksenofobii. 
Chciałabym jednak podkreślić, że działania dotyczące 
tego problemu prowadzimy od lat. Ostatnio pan prezy-
dent podsumował działania w tym obszarze, które były 
i są podejmowane. To są setki mniejszych i większych 
projektów realizowanych w szkołach, przez straż miejską, 
czy miejskie jednostki kultury. Obecnie tworzony program 
ma za zadanie zebrać dotychczasowe doświadczenia 
i nadać odpowiednie akcenty tym inicjatywom,  
którą są najskuteczniejsze. 

 
Przez kogo będą realizowane te działania?
Działania te będą realizowane w szkołach, przedszkolach 
a także przez miejskie jednostki kulturalne. Zaznaczam jednak, 
że tego typu inicjatywy podejmowane są już od kilku lat. Na 
przykład Centrum im. Ludwika Zamenhofa z powodzeniem 
prowadzi projekty edukacyjne. Co więcej, „eksportujemy” także 
wiedzę, jak nauczać o tolerancji, o innych wyznaniach i kultu-
rach. Pracownicy CLZ zostali zaproszeni do Gruzji, gdzie będą 
przekazywać tę wiedzę tamtejszym samorządowcom. Poza 
tym to właśnie działania „miękkie” należą do kompetencji 
miasta. Chcemy np. wzmocnić program „Wychowawca podwór-
kowy”, bo dostajemy wiele sygnałów, że najbardziej skuteczna 
jest integracja małych lokalnych środowisk.
 
a czy współpracują bądź zamierzają Państwo 
współpracować  z trzecim sektorem?
W Białymstoku co roku realizowany jest program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, którym zajmuje się 
specjalna jednostka urzędu – Centrum Współpracy Organi-
zacji Pozarządowych. W ciągu roku kilkakrotnie ogłaszamy 
konkursy na dofinansowanie różnych projektów. W przyszłym 
roku przynajmniej jeden konkurs będzie ukierunkowany wy-
łącznie na wsparcie działań dotyczących tolerancji. Od kilku 
miesięcy odbywają się także „śniadania obywatelskie”, które 
są okazją o tego, by w nieformalnej atmosferze podyskuto-
wać o sprawach miasta. Ostatnie ze śniadań poświęcone 
było właśnie prezentacji zleconych przez nas badań.

Fot. archiwum prywatne

Urszula Mirończuk, 
rzeCzniK Prezydenta BiałeGoStoKU

MIASTA NA START

   Zapraszamy też do lektury wyników badań przeprowadzonych przez Fundację  

  Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” 

� ��www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2013/09/ 
diagnoza_postaw_mieszkancow_Bialegostoku_w_zakresie_tolerancji_raport1.pdf 

   Więcej informacji na temat wielokulturowości i cudzoziemców w Białymstoku 

można znaleźć na fb Normany Białystok 
 �www.facebook.com/normalnyBialystok?ref=profile 
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jakie prowadzą Państwo działania i czy są inne 
organizacje działające na rzecz cudzoziemców 
w Białymstoku?
Jako Edukacja Twórczości i Edukacji prowadzimy liczne 
i bardzo zróżnicowane działania na rzecz integracji 
i pomocy uchodźcom w Białymstoku – duża ich część 
koncentruje się na edukacji dzieci uchodźczych. Jeśli chodzi 
o działania pomocowe na rzecz cudzoziemców, to oprócz 
nas w Białymstoku działa jeszcze Caritas.

jak wygląda Państwa współpraca z władzami 
samorządowymi?
Mamy poczucie, że Urząd Miasta przychylnie odnosi się do 
naszej działalności. Dzięki jego wsparciu posiadamy wkład 
własny do projektów finansowanych z EFU. Inaczej, nie 
bylibyśmy w stanie aplikować o te pieniądze i realizować 
naszych projektów. Jeśli chodzi o działania innych insty-
tucji na rzecz obcokrajowców, to Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie realizuje projekty na rzecz aktywizacji zawodowej 
uchodźców. W Urzędzie Wojewódzkim powstał też w 2008 
roku Zespół ds. Uchodźców, a w tym roku Zespół ds. przeciw-
działania aktom dyskryminacji i ksenofobii. Są to zespoły 
interdyscyplinarne, w których biorą udział przedstawiciele 
uczelni, NGO, policji i innych organizacji. Ich głównym celem 
jest integracja środowiska i stworzenie przestrzeni, gdzie 
różne podmioty zajmujące się z różnych perspektyw jednym 
tematem mogą wymienić się informacjami, spostrzeżeniami, 
czy problemami. Ten dialog jest niesamowicie istotny. Dzięki 
niemu na przykład organizacje pozarządowe otrzymują 
informacje nt. tego, jak wyglądają procedury policyjne, kto co 
robi w ramach jej struktury, gdzie można się odwołać. Z dru-
giej strony policja staje się bardziej świadoma praw i pro-
blemów tej grupy. To sprawia, że obie strony mogą bardziej 
efektywnie prowadzić swoje działania. Były zorganizowane 

Fot. archiwum prywatne

Katarzyna Potoniec, 
FUndaCja edUKaCji i tWórCzośCi

na przykład spotkania policji z młodzieżą uchodźczą czy 
z autorytetami czeczeńskimi (Czeczeni to najbardziej liczna 
grupa uchodźców). Dzięki temu cudzoziemcy przestają się 
bać policji i informowania jej, kiedy zachodzi taka potrzeba. 

Skąd się biorą akty rasistowskie w mieście?
To, czego jeszcze brakuje w Białystoku, to całościowa stra-
tegia dot. integracji cudzoziemców. Wiadomo, że ich liczba 
w Białymstoku, tak jak w całej Polsce, będzie się z roku na 
rok zwiększać. Trzeba myśleć perspektywicznie i uprzedzać 
pewne wydarzenia zanim staną się problemami i będzie 
wtedy dużo trudniej. Doceniamy, że Urząd Miasta wspiera 
nasze działania i mamy nadzieję, że jest to tylko zaczątek 
do bardziej systemowej i całościowej współpracy. Bardzo 
chętnie włączylibyśmy się w tworzenie takiej strategii.

 to, czego 
jeszcze brakuje 
w Białystoku, to 
całościowa strategia 
dot. integracji 
cudzoziemców. 
Wiadomo, że ich liczba 
w Białymstoku, tak  
jak w całej Polsce, 
będzie się z roku  
na rok zwiększać.

Aktywiści i urzędy
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kiwi
W sierpniu odbyła się druga edycja  
warsztatów Kiwi. Projekt ma za zadanie 
przygotowanie przedstawicieli społeczności 
migranckich i współpracujących z nimi 
aktywistów do realizacji projektów 
kulturalno-artystycznych. 

Mulemba
 www.mulemba.pl

Rewia Tańca „Mulemba” założona 
przez Dunię Pacheco, w której skład 
wchodzą tancerki z plemion takich 
jak Kimbundu, Bakongo, Zulu czy 
Yoruba, występuje podczas wydarzeń 
kulturalno-artystycznych. 

W styczniu tego roku do rewii dołą-
czyły Aziliz Katell z Kolumbii i Diana 
Komba z Polski i Demokratycznej 
Republiki Konga. W kolejnych miesią-
cach do tego grona dołączyły Karoli-
na Kowalczyk i Klaudia Kowalczyk z 
Polski, Angelica Luengas Kałamanga 
z Meksyku oraz Manuela Marsal Cabi-
tango z Polski/Angoli. 
Mulemba występowała na Gali „Wa-
werczyk Roku 2013”, na IV edycji festi-

i spotkaniach okolicznościowych na 
terenie całej Polski. Obecnie Rewię 
można oglądać w półfinale V. edycji 
programu Mam Talent! 

walu Warsaw Kizomba Festival oraz V 
odsłonie festiwalu Summer Salsa & 
Kizomba Festival. Zespół występuje 
także na różnego rodzaju imprezach 

W ramach pierwszej edycji projektu 
w 2012 roku, uczestnicy zrealizowali 
szereg projektów, które mają swoją 
kontynuację do dziś.

Fot. archiwum Mulemba
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kiwi
Podaj Dalej

Nato Bochorishvili napisała wniosek i zdobyła dofinan-
sowanie na projekt warsztatów dla wielokulturowych 
rodzin. Pierwsze warsztaty ruszyły 29 września. 

 www.facebook.com/podajdalejWrW

W tegorocznej edycji warsztatów wsparciem objęto 5 pro-
jektów, których rozwój będzie można śledzić na stronie 
oraz Facebooku Fundacji Inna Przestrzeń.

  Na przełomie października i listopada ruszą wycieczki edukacyjne po War-
szawie dla dzieci i młodzieży wietnamskiej, prowadzone przez Karolinę Cao 
i Annę Bąk. 

  Ten sam duet zorganizuje spotkania z cudzoziemcami w ramach projektu 
o roboczym tytule „Mikser Wielokulturowy”. 

 W październiku swoją inaugurację 
będą miały bezpłatne warsztaty ple-
cionkarstwa Yany Siry a 22 listopada 
ruszy Festiwal Kina Opowiadanego 
(Instytut Kultury Polskiej UW, Kino.Lab) 
organizowany przez Alenę Siutsovą.

Wietnamczycy w akcji
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4przejście

KWN – Klub Wesołych i Pomysłowych

 www.facebook.com/4przejscie

 www.facebook.com/kwnpolska

Litewski artysta Linas Domarackas oraz dziennikarka Vera 
Sonntag w ramach projektu „4przejście” aktywnie prowa-
dzą swoją stronę na portalu Facebook, prezentującą ab-
surdy komunikacji w stolicy.

Rosyjski romans w twórczości Bernarda Ładysza
 www.www.facebook.com/tiemnikow.pl
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Podczas zeszłorocznej edycji KWI zma-
terializował się pomysł przeniesie-
nia na polski grunt rosyjskiego KWN 
– Klubu Wesołych i Pomysłowych. 
Hayka Gasparyan z Alicją Czarnecką- 
Gasparyan zdołali zgromadzić oko-
ło 20 entuzjastów i po raz pierwszy 
w Polsce zorganizować pokazową grę 
pomiędzy utworzonymi na tę okolicz-
ność zespołami kabaretowymi. W tym 
roku również wygrali konkurs „Bank 
Pomysłów”. przy Domu Kultury Śród-
mieście, dofinansowany przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Do warsztatów 
z gry aktorskiej w stylu KWN można 
jeszcze dołączyć! W listopadzie nowe 
zespoły kabaretowe trzy razy wystąpią 
przed publicznością DKŚ. 

Eugeniusz Tiemnikow, który w ramach 
Katalizatora Inicjatyw Wielokultu-
rowych zrealizował recital poświę-
cony twórczości Bernarda Ładysza, 
wstąpił do zespołu Oleander, gdzie 
śpiewa jako solista. Wraz z zespołem 

zdobywa nagrody na konkursach wo-
kalnych w całej Polsce. W kwietniu 
tego roku zdobył I miejsce w swojej 
kategorii wiekowej na IV Przeglądzie 
Piosenki „Słowikonada” w Domu Kul-
tury „Zacisze”.

Eugeniusz Tiemnikow

zajęcia prowadzone są w każdą niedzielę o godz. 19.00 
w domu Kultury śródmieście, ul. Smolna 9.
zgłoszenia: velletri@o2.pl 
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Fot. archiwum Eugeniusz Tiemnikow
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Dlaczego Festiwal zaczęliście od prezentacji kinematografii 
wietnamskiej?
Wybraliśmy ją dlatego, gdyż chcieliśmy przybliżyć tę kulturę 
warszawiakom. Wietnamczycy są największą społecznością 
cudzoziemską w Warszawie. Kiedy zaczynaliśmy, stanowi-
li 1,5% mieszkańców, a społeczna wiedza na ich temat jest 
niewiarygodnie niska. Największą motywacją, żeby coś z tym 
zrobić, było poczucie zawstydzenia, że nawet ja sam o nich 
niewiele wiem. Kiedy zacząłem poznawać, jak ta społeczność 
jest zorganizowana w Warszawie, jak żyje, jakie są przyczyny 
migracji, to poczułem, że warto by było jakoś o tym opowie-
dzieć. W pewnym momencie razem z kolegą Wietnamczy-
kiem Thanh Quoc Nguyenem, wpadliśmy na pomysł, by zor-
ganizować przegląd kinematografii wietnamskiej. Chcieliśmy 
przez kino opowiedzieć o tej kulturze i tych ludziach, którzy 
stanowią też mieszkańców Warszawy. Nie byliśmy nastawieni 
na pokazywanie arcydzieł filmowych, ale staraliśmy się zna-
leźć filmy, które możliwie szeroko przedstawią portret tej spo-
łeczności i przybliżą ją warszawiakom. Dodatkowym celem 
zorganizowania tego przeglądu było zaktywizowanie trochę 
wietnamskiej społeczności w Warszawie. Chcieliśmy ich za-
chęcić do wyjścia z domu, pójścia do kina.

A mógłbyś opowiedzieć o tegorocznej edycji? Co będzie się dzia-
ło w tym roku?
W tym roku koncentrujemy się na Hongkongu. Jest to bardzo 
ciekawy region. Obecnie stanowi on część Chin, ale poza polityką 
zagraniczną utrzymuje dużą autonomię. Sztuka, która powsta-
je w Hongkongu jest w zasadzie niezależna. W Polsce to kino 
kojarzone jest z Brucem Lee i tego typu filmami. Na festiwalu 
prezentujemy je z zupełnie innej perspektywy. W sekcji „Opo-
wieści Miejskie” skupiliśmy się na filmach, które opowiadają 
o konstrukcji miasta, jego charakterze, duchu czy historii. Wyda-
je mi się szalenie interesujące, że istnieje jedno miasto, o którym 
można tak intensywnie i w tak różny sposób opowiadać. Poza 
tym, kontynuujemy sekcję „Nowe Kino Azji” – przekrój kina Azji 
Południowej i Południowo Wschodniej, po jednym filmie z pra-
wie każdego kraju. Jest tu wiele perełek, kandydatów do Oscara 
tych krajów, filmów nagradzanych na międzynarodowych festi-
walach. Taka reprezentacja tego, co się wydarzyło interesującego 
w tym regionie w ostatnich kilkunastu miesiącach. 

Fot. archiwum prywatne

Fot. Fundacja Sztuki Arteria

jakub Królikowski, 
SzeF FeStiWaLU PięCiU SMaKóW

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2006 roku i nosiła na-
zwę „Przeglądu Filmów Wietnamskich Kino w Pięciu Sma-
kach”. jednorazowa impreza spotkała się z tak pozytywnym 
odbiorem, że zamieniła się w wydarzenie cykliczne – zawsze 
jesienią w Warszawie. Obecnie Przegląd stanowi wybór naj-
ciekawszych pozycji filmowych, które powstały w ostatnich 
latach w Azji Wschodniej i Południowo Wschodniej.
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Mapa działań: Oferta

integracja przez kulturę 

Fundacja Sztuki Arteria
 www.arteria.art.pl
7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków
Coroczny przegląd kina Azji z bogatym programem
wydarzeń towarzyszących o społecznej tematyce
Kiedy: 4–11 listopada 2013
Gdzie: Warszawa
więcej informacji:

 www.piecsmakow.pl 

Loesje 
Seria warsztatów kreatywnego pisania 
Informacja o terminach i miejscach: www.loesje.pl

Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN 
ART” www.openart.org.pl
Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur 
Misją festiwalu jest zbliżanie wszystkich narodowości, których 
przedstawiciele mieszkają w Polsce.
Gdzie: Warszawa
Kiedy: jesień 2013

Fundacja Afryka Inaczej
 www.fundacja.afryka.org 
Fundacja założona przez Mamadou Dioufa, Senegalczyka, który 
od 20 lat mieszka w Polsce. Fundacji prowadzi portal, którego 
celem jest przybliżanie Polakom kultury afrykańskiej i niestere-
otypowe ukazywanie kontynentu. 

Praktycy Kultury
 www.praktycy.org 
Tabueuropa
Międzynarodowy projekt teatralno-badawczy (Warszawa, Lizbo-
na, Kolonia, Bruksela), który za pomocą narzędzi sztuk perfor-
matywnych zgłębia tabu i jego manifestacje we współczesnych 
społeczeństwach europejskich.

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
 www.cim.org.pl 
Za Horyzontem
Celem projektu, który opiera się na organizacji spotkań o cha-
rakterze edukacyjno-kulturalnym, jest rozpowszechnianie wie-
dzy na temat innych krajów i tym samym budowanie tolerancji 
wobec odmiennych kultur, obyczajów oraz tradycji.

AKTYWIZACJA IMIGRANTÓW

Fundacja Nauki Języków Linguae Mundi
 www.linguaemundi.pl 
Kursy języka polskiego jako obcego z elementami e-learningu, kur-
sy specjalistyczne zwiększające szanse migrantów na rynku pracy.
Kiedy: Stałe
Gdzie: ul. Krzywickiego 34, Warszawa

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej (FRS)
 www.ffrs.org.pl:
Kursy języka polskiego
Na poziomie początkującym i średnio-zaawansowanym w cen-
trum Warszawy w siedzibie FRS na ul. Wspólnej 65 lok. 6. Zajęcia 
prowadzone są przez profesjonalnych lektorów z doświadcze-
niem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
Więcej informacji o kursach oraz zapisy na adres biuro@ffrs.org.pl  
i pod telefonem: 22 400 09 12

Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi!
Co trzy miesiące we FROG startują kursy języka polskiego oraz 
angielskiego skierowane do cudzoziemców. Kolejne rekrutacje 
odbędą się w pierwszej dekadzie września i grudnia. 
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji 

Fundacja Inna Przestrzeń
 www.przestrzen.art.pl 
Lokalne polityki migracyjne
Projekt dotyczy tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki 
integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia 
współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Pol-
sce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie.
Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymiany lo-
kalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta 
studyjna do Wiednia pozwolą nadać pracom kontekst europejski. 
Partnerzy: Homo Faber (Lublin), Interkulturalni (Kraków)
Kiedy: 2013–2014

Fundacja Inna Przestrzeń we współpracy 
z Instytutem Kultury Narodów Kaukazu
 www.przestrzen.art.pl 
Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR
Centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie 
stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających 
w Polsce. W ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z i kultury cze-
czeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty teatralne, 
plastyczne, muzyczne i zajęcia sportowe. 
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Warszawskich Organizacji

EDUKACJA O WIELOKULTUROWOŚCI  
I IMIGRANTACH

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
 www.swiaty.org.pl 
Klub Małego Podróżnika
Cykl warsztatów dla dzieci ukazujących wybrane państwa świa-
ta. Na ostatnim warsztacie dzieci zagrają w wielkoformatową 
grę planszową, która przypomni im kultury omawiane podczas 
warsztatów. W ramach projektu powstanie również tradycyj-
na gra planszowa, która zostanie przekazana każdej grup, aby 
dzieci także po zajęciach mogły sięgać to ich treści i rozwijać 
kompetencje kulturowe. 
Kiedy: lipiec – grudzień 2013

Wielokulturowa Warszawa kiedyś i dziś - śladami warszaw-
skich przodków
Cykl warsztatów, spotkań i zajęć terenowych nt. różnorodności 
kulturowej Warszawy, z naciskiem na kulturę żydowską. Celem 
głównym projektu jest kształtowanie postaw otwartości, to-
lerancji oraz świadomości wielokulturowej historii Warszawy 
u najmłodszych mieszkańców stolicy. 
Kiedy: maj–listopad 2013.

„Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur”.
Warsztaty skierowane do przedszkolaków, uczniów (polskich 
i cudzoziemskich) klas 0-6 oraz szkolenia dla nauczycieli 
w gminie Lesznowola poświęcone kształtowaniu kompetencji 
międzykulturowych przydatnych w pracy z klasą wielokultu-
rową. W ramach projektu powstanie również poradnik szkolny, 
w którym zostaną zawarte informacje dotyczące polskiego sys-
temu oświaty, a także reguł i zwyczajów panujących w polskiej 
szkole.
Partnerzy w projekcie: Gmina Lesznowola oraz Fundacja Eduka-
cji Międzykulturowej
Kiedy: marzec 2013 – kwiecień 2014.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
Cały świat w naszej klasie IV 
Projekt buduje u dzieci w wieku przedszkolnym (5–6 lat) po-
stawy otwartości i tolerancji wobec imigrantów i uchodźców. 
W ramach projektu zostanie wydany Pakiet edukacyjnego „Cały 
świat w naszej klasie”, który będzie poświęcony następującym 
grupom: Czeczeni, Białorusini, Somalijczycy, Irakijczycy, Wiet-
namczycy. Pakiet składa się ze Skarbnicy wiedzy, Bajek z różnych 
kultur, Scenariuszy zajęć międzykulturowych oraz Gry memo. 
Na jego bazie prowadzone będą zajęcia. Ponadto, planowana 
jest też rodzinna gra terenowa o tematyce międzykulturowej.

Kiedy: Stale
Gdzie: ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa

Fundacja Nasz Wybór i Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji
 www.naszwybor.org.pl 
 www.iom.pl 
Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Preven-
tion of Exclusion
Więcej informacji na stronie: 

 www.iom.fi/iyouth

Fundacja Nasz Wybór w partnerstwie 
z gazetą „Nasze Słowo”
 www.naszwybor.org.pl 
 www.nasze-slowo.pl 
Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce II
Miesięcznik dla migrantów z Ukrainy w Polsce "Nasz Wybór"; 
Portal internetowy w języku polskim i ukraińskim: 

 www.naszwybir.pl 
kiedy: od 2011

Polska Akcja Humanitarna
 www.pah.org.pl 
Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy
Projekt skierowany jest do cudzoziemców którzy posiadają ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie aboli-
cji lub mają pozwolenie na legalny pobyt w Polsce na min. 12 
miesięcy.
W ramach projektu PAH oferuje bezpłatnie m.in.kursy języka pol-
skiego; doradztwo zawodowe czy szkolenia z efektywnego szu-
kania pracy oraz zakładania swojej działalności gospodarczej.
Kiedy: 01.06.2012–31.12.2014 
Gdzie: woj. mazowieckie i kujawsko-pomorskie

Projekt Dobry start w zasięgu ręki! – 2
Kursy i szkolenia zawodowe dla cudzoziemców, kursy językowe, 
kursy komputerowe, spotkania integracyjne w postaci wyjść do 
kin, teatrów, muzeów czy wycieczek. 
kiedy: styczeń 2011 – grudzień 2013
gdzie: Projekt jest realizowany w biurach PAH w 3 miastach: 
Warszawie, Krakowie i Toruniu
biuro w Warszawie: ul. Szpitalna 5 lok. 3
tel. 22 828 88 82, marianna.ferenc@pah.org.pl 

Projekt „Refugee.4 – Integracja cudzoziemców w Polsce” 
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy oraz posiadających ochronę międzynarodową. 
W ramach projektu organizowane są: zajęcia z j. polskiego, wyj-
ścia integracyjne, warsztaty kulinarne, kursy zawodowe, warsz-
taty miękkich kompetencji zawodowych. W ramach projektu 
można skorzystać również z doradztwa zawodowego i pomocy 
w poszukiwaniu pracy.
Gdzie: Ośrodek dla uchodźców w Dębaku i Lininie.
tel: 22 828 88 82 wew. 250
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Szkoła Integracji Międzykulturowej 
Projekt skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów 
pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu 
szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów 
w klasach wielokulturowych. Dodatkowo, obejmuje analizę do-
świadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cu-
dzoziemcami w szkole.

Instytut Spraw Publicznych ze 
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz 
Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
 www.isp.org.pl
 www.interwencjaprawna.pl 
 www.lambdawarszawa.org 
Równościowy samorząd
Warsztaty i seminaria o tematyce antydyskryminacyjnej dla pra-
cowników samorządu warszawskiego. Celem projektu jest sze-
rzenie wiedzy o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach 
prawnych chroniących przed dyskryminacją oraz kształtowanie 
umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskryminację.
Czas trwania projektu: październik–grudzień 2013 

Fundacja dla Wolności
 www.fundacjadlawolnosci.org 
Międzynarodowe seminarium poświęcone dobrym prakty-
kom integracji społecznej w obszarze sportu. 
Główne cele seminarium: wymiana doświadczeń pomiędzy 
praktykami z całej Europy; przegląd narzędzi integracji spo-
łecznej w obszarze sportu; umiejscowienie inicjatyw lokalnych 
w kontekście europejskim; budowa sieci współpracy dla przy-
szłych wspólnych projektów; sformułowanie rekomendacji do 
dalszych działań
Kiedy: październik 2013.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 www.hfhr.pl 
Weź kurs na wielokulturowość II
Projekt edukacyjny skierowany do pracowników sektora pu-
blicznego. W jego ramach odbędzie się cykl warsztatów nt. 
rozwijania kompetencji międzykulturowych i umiejętności tre-
nerskich, uzupełniony wykładami i seminariami m.in. na temat 
problematyki migracji, integracji, praw człowieka, przepisów 
prawa i statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, a także wie-
lokulturowości i ochrony przed dyskryminacją.
Kiedy: lipiec 2013 r. – lipiec 2015 
Więcej informacji na stronie projektu: 

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
 www.nigdywiecej.org 
Tygodnie Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi FARE 2013 
Odbywają się pod hasłem "Wykopmy Rasizm ze Stadionów". 
W tym okresie stowarzyszenie będzie szczególnie wspierać ini-
cjatywy mające na celu promowanie wielokulturowości w spo-
rcie. Każdy może się włączyć. 
Kiedy: 15–29 października 2013
Więcej informacji: tel.: +48 399 251 459
e-mail: jacek@nigdywiecej.org

Muzyka Przeciwko Rasizmowi 
Pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś 
muzycy zamieszczają logo kampanii na swoich płytach.

Program „R@cism-Delete” 
Obejmuje działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnione-
mu w Internecie. We współpracy z doświadczonymi informa-
tykami z różnych krajów Stowarzyszenie walczy, na podstawie 
zgłoszeń od internautów, ze stronami propagującymi ksenofo-
bię i rasizm.

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl/
Pokazy w ramach Serii filmowej „Narracje Migrantów”
Seria składa się z krótkich filmów, których narratorami i narra-
torkami są osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy. Pokazom 
towarzyszy dyskusja moderowana przez edukatorów i eduka-
torki z FRS. Pokazy organizowane są zarówno na zamówienie 
innych instytucji, jak i w ramach działań edukacyjnych Funda-
cjil. W celu zamówienia pokazu filmów i dyskusji prosimy o kon-
takt na adres: biuro@ffrs.org.pl

Stowarzyszenie Centrum 
Inicjatyw Międzykulturowych
 www.cim.org.pl 
Dialog Międzykulturowy
W ramach projektu publikowane jest czasopismo popularno-
naukowe, którego celem jest uwrażliwienie na kwestie róż-
norodności kulturowej, globalnego rozwoju, migracji między-
narodowych oraz praw człowieka, a także zwrócenie uwagi na 
współczesne wyzwania na świecie i sytuację dyskryminowa-
nych grup społecznych.

PORADNICTWO

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 www.iom.pl 
Infolinia dla migrantów
Na infolinii można uzyskać poradę w zakresie praw i obowiąz-
ków migrantów związanych z wjazdem i legalizacją pobytu 
w Polsce, pracą, edukacją, czy też zdrowiem.
Infolinia działa pod numerem telefonu (0)22 490 20 44 od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), 
 www.interwencjaprawna.pl
For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe
Program poradnictwa prawnego dla nieudokumentowanych
migrantów zatrudnionych w Polsce
Kiedy: 09.2012 – 12.2014
Więcej informacji na stronie internetowej
partnerzy: Sdružení pro integraci a migraci ( Czechy) , Society of 
Goodwill (Słowacja), ARCA (Rumunia), Menedek (Węgry)
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Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) 
z Fundacją Polskie Forum Migracyjne
 www.interwencjaprawna.pl
 www.forummigracyjne.org
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2
Wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich inte-
gracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyj-
nych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi 
zetkną się w Polsce.
Kiedy: 01.2012–12.2014

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 www.interwencjaprawna.pl 
Warszawa Wielokulturowa II
Poradnictwo prawne dla cudzoziemców, poradnictwo międzykultu-
rowe i integracyjne dla cudzoziemców oraz Centrum Wolontariatu.
Kiedy: grudzień 2012 – listopad 2015

Instytut Spraw Publicznych (lider projektu)

 www.interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
 www.isp.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 www.hfhr.pl 

Klinika Prawa UW
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org
Prawnicy na rzecz uchodźców V
Poradnictwo prawne dla cudzoziemców oraz pomoc o charak-
terze socjalnym, doradczym i językowym osobom, które ubiega-
ją się o nadanie statusu uchodźcy lub uzyskały w Polsce jedną 
z form ochrony międzynarodowej. 
Kiedy: styczeń 2012 – grudzień 2014

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
Infolinia Migracyjna 
Internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców i na temat 
cudzoziemców w Polsce. Służy informacją osobom, którzy prze-
bywają w Polsce legalnie, z wyjątkiem cudzoziemców objętych 
ochroną międzynarodową albo ubiegających się o taką ochronę.

Fundacja Rozwój „Oprócz Granic”
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi
W ramach projektu prowadzony jest stały punkt doradczy przy 
ul. Mazowieckiej 12 lok. 24. Umówić się na konsultację można 
telefonicznie 22 403 78 72.
Aktualności związane z funkcjonowaniem migrantów w kon-
tekście polskiego ustawodawstwa są również rozpowszechnia-
nie poprzez program radiowy realizowany co tydzień we współ-
pracy z Radiem WNET.

Fundacja dla Somalii
 www.fds.org.pl
Projekt „Centrum Chmielna 26”
Otwarty punkt spotkań dla cudzoziemców i cudzoziemek, 
w którym mogą znaleźć informacje przydatne dla codziennego 
funkcjonowania w Polsce, przede wszystkim kursy języka pol-
skiego, a także specjalistyczne wsparcie w postaci porad praw-
nych oraz zawodowych.
Gdzie: Chmielna 26.
Więcej informacji: 

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjnytacyjny

Fundacja „Ocalenie” 
 www.ocalenie.org.pl 
MultiQulti 2 – Punkt Poradnictwa specjalistycznego dla cu-
dzoziemców w Warszawie
Pomoc w ramach programu jest bezpłatna i można z niej sko-
rzystać następujących językach:angielskim, arabskim,
czeczeńskim, francuskim, gruzińskim , polskim i rosyjskim,
Adres: ul Ordynacka 9, lokal 24, 2 piętro
Telefon/faks: 22 828 04 50

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl
Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne 
wsparcie cudzoziemców w Polsce
Projekt skierowany do osób, które uzyskały w Polsce jedną 
z form ochrony międzynarodowej oraz do osób pracujących na 
rzecz/lub z migrantami przymusowymi.
Cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla migrantek przymu-
sowych będących matkami, cykl warsztatów z wiedzy prawnej 
i obywatelskiej dla cudzoziemców, cykl szkoleń dla osób pracu-
jących z cudzoziemcami. 

Polska Akcja Humanitarna 
 www.pah.org.pl 
RAZEM-2. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cu-
dzoziemców
W ośrodkach dla uchodźców w Dębaku k. Warszawy i w Grupie k. 
Grudziądza działa Biuro Informacji dla uchodźców oraz świetli-
ce dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego PRO 
HUMANUM
 www.prohumanum.org
Projekt „RÓŻNI, ALE RÓWNI” 
Biuro Porad Społecznych dla cudzoziemców, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji mieszanych małżeństw i związków 
partnerskich.
Główne cele: integracja cudzoziemców, repatriantów i reemi-
grantów mieszkających w Warszawie oraz przeciwdziałanie dys-
kryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne. 
W ramach projektu organizowane są spotkania integracyjne, 
szkolenia i wykłady, kursy języka polskiego oraz doradztwo 
prawne, międzykulturowe i zawodowe. 
Gdzie:ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17, Warszawa
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Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 www.sws.org.pl 
Biuro Pomocy Imigrantom
Poradnictwo w języku wietnamskim, polskim, angielskim, rosyj-
skim, francuskim, włoskim, chińskim. 
Telefon zaufania i telefon dla polskich instytucji w języku pol-
skim i wietnamskim
Gdzie: ul. Marszałkowska 7
Kiedy: stały dyżur w poniedziałki w godz. 17.00–20.00 lub w inne 
dni po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu

BADANIA Z ZAKRESU WIELOKULTUROWOŚCI 
W WARSZAWIE

Instytut Spraw Publicznych 
 www.isp.org.pl 
Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzo-
ziemców w Polsce.
Diagnoza podstawowych problemów, przed jakimi stoją mi-
granci w Polsce, w tym głównie diagnoza problemu segregacji 
i dyskryminacji migrantów na rynku mieszkaniowym.

Migranci w Europie Środkowej
Projekt badawczy i rzeczniczy w obszarach kluczowych dla życia 
cudzoziemców i ich integracji w krajach wyszehradzkich.
Czas trwania projektu: wrzesień 2012 – luty 2014

Instytut Spraw Publicznych ze 
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cu-
dzoziemców w Polsce
Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wyklucze-
niu społecznemu cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe 
zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska
Kiedy: 01.01.2011–31.12.2013

Centrum Stosunków Międzynarodowych
 www.csm.org.pl 
Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych między-
narodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS" 
Utworzenie katalogu/inwentarza ‘dobrych praktyk' stosowa-
nych w szkołach w wybranych krajach EU mających długoletnie 
doświadczenie z dzieckiem uchodźczym i objętym międzyna-
rodową ochroną.
Badanie terenowe prowadzone w Polsce.
Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocniczych dla pracowni-
ków administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzi-
nami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce.
Cykl seminariów dla polskich nauczycieli i przedstawicieli ku-
ratoriów poświęconych wynikom projektu w badanych regio-
nach
Nakręcenie filmu poświęconego przykładom uchodźców, którzy 
odnaleźli się na rynku pracy.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 www.nigdywiecej.org 
Brunatna Księga
Katalog incydentów ksenofobicznych. Jest ona publikowana 
w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie 
internetowej oraz w formie książkowej.

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Badanie dotyczące zjawiska wykluczenia dzieci cudzoziem-
skich i ich rodzin z systemu edukacji oraz podejmowanych 
działań zmierzających do ich integracji
Zebranie dobrych praktyk w zakresie integracji  i edukacji 
uczniów i uczennic cudzoziemskich oraz diagnoza obszarów 
problematycznych
Raport z badania przewidziany jest na jesień 2013 roku.

Badanie dotyczące systemu nauczania dzieci cudzoziem-
skich języka polskiego jako drugiego 
Cel: zdiagnozowanie stopnia i jakości wdrażania przepisów 
prawnych dotyczących dodatkowych bezpłatnych zajęć z jęz. 
polskiego dla tych uczniów i uczennic, którzy nie znają go w 
ogóle lub znają na poziomie niewystarczającym do korzystania 
z nauki w szkole.

Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji (IOM), we współpracy z SGH 
i Instytutem Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN 
 www.iom.pl
Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludno-
ściowych (ŚFBM) 
ŚFBM specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach migra-
cji międzynarodowych w Europie. W ośrodku prowadzone są 
prace z zakresu demografii, statystyki ludności, modelowania 
i prognozowania procesów migracyjnych i ludnościowych, geo-
grafii, polityki migracyjnej, socjologii oraz ekonomii.
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nowości wydawnicze

 organizacje  
migranckie w Polsce. 
działalność i potrzeby 
Raport

Ewa Grzegrzółka,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

kwiecień 2013

Jest to raport podsumowujący badania 
dotyczące roli współpracy władz lokalnych 
z organizacjami migranckimi w procesie 
integracji cudzoziemców. Badania prowadzone 
w Polsce były częścią międzynarodowego 
projektu, w którym brało udział 8 europejskich 
krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, 
Hiszpania, Węgry, Czechy oraz Polska
 isp.org.pl/publikacje,25,587.html

International Organization For Miration

Publikacja, która podsumowuje najważniejsze 
trendy w światowej migracji. Wyróżnikiem tego 
raportu jest koncentracja na wpływie migracja na 
jakość życia ludzi, którzy się na nią decydują oraz 
na tym, jak oni sami oceniają ten wpływ.
 www.iom.pl/shared%20documents/ 
Wmr2013_en.pdf

 dobrowolny powrót. 
informator dla 
powracających migrantów 
Raport

Helsinska Fundacja Praw Człowieka
Warszawa 2013

Publikacja przybliża obcokrajowcom tematykę 
dobrowolnych powrotów. Tłumaczy, co znaczy 
to pojęcie; jakie prawa posiada osoba, która 
mieszka w Polsce bez zezwolenia oraz z jakimi 
ryzykami musi się liczyć; jakie są konsekwencje 
dla osób, które zdecydują się na dobrowolny 
powrót oraz do jakich organizacji można się  
w tej sprawie zwrócić.
  http://powroty.hfhr.pl/sites/default/files/ 

pl_powroty_e.pdf

World migration 
report 2013 
Raport

 od migracji  
do integracji.  
Raport

Helsinska Fundacja Praw Człowieka 

Warszawa 2012.

Publikacja bazuje na badaniach 
przeprowadzonych w ramach projektu „Weź 
kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat 
praw człowieka i wielokulturowości kluczem 
do budowania wielokulturowego społeczeństwa 
przyjmującego obywateli państw trzecich”. 
Stanowi ona zbiór sześciu tekstów, które w 
przekrojowy sposób przybliżają problematykę 
migracji w Polsce oraz starają się ukazać 
wielowymiarowość tego zagadnienia.
  http://www.hfhrpol.waw.pl/wielokulturowosc/

odmidoin_Vademecum.pdf
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Partnerzy: Kontynent Warszawa szuka wolontariuszy, redaktorów i tłumaczy.
Kontakt: 
 streetparty@kontynent.waw.pl

Stowarzyszenie nigdy Więcej poszukuje wolontariuszy!
Organizacja zaprasza osoby, które chciałyby:
��uczestniczyć w naszych kampaniach społecznych i projektach („Wykopmy 

Rasizm ze Stadionów”, „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, „Brunatna Księga” 
i „R@cism Delete”),

��pisać artykuły i reportaże do magazynu „NIGDY WIĘCEJ”,
��tłumaczyć teksty,
��brać udział w spotkaniach promujących kulturową różnorodność, w festi-

walach i koncertach.
Kontakt:
  redakcja@nigdywiecej.org | tel.: 601 360 835

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

MPM_naklejka_10x5cm.pdf   11-08-13   15:02:36
dofinansowanie biuletynu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz wielokulturo-
wej Warszawy do współpracy przy tworzeniu Warszawskiego Centrum Wie-
lokulturowego. 
Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządo-
wych, wolontariuszy, sponsorów.
Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o idei WCW, akcjach podejmowanych 
w ramach Pilotażu i organizacjach tworzących nieformalną koalicję na rzecz 
Centrum zachęcamy do odwiedzenia strony:  www.cw.org.pl 


