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C

elem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jest 
integrowanie działań i tworzenie platformy współpra-
cy dla poszczególnych urzędów i instytucji miejskich 

oraz organizacji pozarządowych – zarówno tych, które re-
alizują projekty na rzecz cudzoziemców, jak i reprezentują 
migrantów. Z tego względu od 2010 roku nad koncepcją 
i najważniejszymi zadaniami Centrum pracują wspólnie 
przedstawiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu 
organizacji pozarządowych.

Informacja
Skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących 
informacji na temat adresowanych do nich programów 
samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzę- 
dów czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy 
oraz turystów chcących zaczerpnąć informacji o wielo-
kulturowości stolicy.

Aktywizacja
Aktywizacja cudzoziemców, aby podmiotowo funkcjono-
wali w Warszawie i wsparcie dla środowisk imigranckich 
w realizacji własnych projektów oraz w działaniach inte-
gracyjnych. 

Edukacja
Wsparcie dla działań edukacyjnych dotyczących wielo- 
kulturowości, integracji, edukacji w środowisku wielo-
kulturowym, a także nauka języka polskiego, edukacja 
o wielokulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu 
Warszawy.

Kultura
To przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych re-
alizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk cu-
dzoziemców, wsparcie dla międzynarodowych projektów 
kulturotwórczych oraz interaktywna wystawa o wielokul-
turowym dziedzictwie Warszawy.

Badania
Głównym wyzwaniem w ramach tego 
obszaru jest realizacja regularnych komple- 
ksowych badań nad migracjami 
w Warszawie.

Według wypracowanych założeń Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe stanie się niezależną instytucją prowa-
dzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd 
oraz wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. Cen-
trum powinno posiadać własną siedzibę – będącą miej-
scem spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji związanych 
z wielokulturowym obliczem Stolicy, a także miejscem wy-
miany idei i pomysłów.

Dotychczas w pracach nad tworzeniem koncepcji Cen-
trum udział brały następujące urzędy, instytucje i organ-
izacje pozarządowe: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,  
Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania, Cen-
trum Komunikacji Społecznej, przedstawiciele Biura Kul-
tury, Biura Edukacji, Biura Polityki Społecznej, Warszaw-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Fundacja Afryka 
Inaczej, Fundacja dla Somalii, Fundacja Forum na rzecz 
Różnorodności Społecznej, Fundacja Inna Przestrzeń, 
Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Obserwatorium, Fundacja 
Pro Cultura, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, Fundacja 
Sztuki Arteria, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Insty-
tut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Autokreacja, Sto-
warzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etnografów 
i Antropologów Kultury Pasaż Antropologiczny, Stowa-
rzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Sztuki Arteria, 
Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Tran-
skultura, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Społeczność 
Palestyńska, Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego, 
Stowarzyszenie Pro Humanum, Polskie Forum Migracyjne.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe: IDEA
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       W ostatnim czasie w środowisku 
pozarządowym toczy się dyskusja na temat 
aktywnej roli imigrantów w społeczeństwie 
obywatelskim, a w szczególności możliwości 
przyznania praw wyborczych na poziomie 
lokalnym cudzoziemcom posiadającym 
zezwolenie na pobyt stały w Polsce. 
Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat 
z Johnem Abrahamem Godsonem i Killionem 
Munyamą – posłami na sejm rp.
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Szanowni Państwo,
Prezentujemy trzeci numer Biuletynu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego, w którym przedstawiamy projekty 
uczestników Katalizatora Inicjatyw Wielokulturowych (KIWi) – programu, którego celem jest merytoryczne, finansowe 
i promocyjne wsparcie twórczych inicjatyw obcokrajowców. Uczestnicy KIWi realizowali działania kulturalne i społeczne, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. W biuletynie przeczytacie o konkretnych inicjatywach oraz 
o tym jak się w nie włączyć. 

Koordynacja działań na rzecz cudzoziemców, utworzenie 
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego oraz umiejęt-
ne zarządzanie różnorodnością – tak na pytanie portalu 
www.ngo.pl o wyzwanie dla trzeciego sektora w War-
szawie odpowiedziała Pełnomocniczka Prezydent m.st. 
Warszawy ds. Równego Traktowania, Karolina Malczyk-
Rokicińska, oraz Koordynator współpracy między orga-
nizacjami pozarządowymi i urzędem miasta w sprawie 
stworzenia Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.
 
Warszawa to polskie centrum cudzoziemców. Blisko poło-
wa obcokrajowców, którzy przyjechali do Polski, na miej-
sce swojego pobytu wybrała właśnie stolicę. Powstał więc 
pomysł, aby wszystkie działania miasta skierowane do cu-
dzoziemców i uchodźców były realizowane w sposób zin-
tegrowany. W styczniu zostanie powołany miejski Zespół 
ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, mniejszo-
ści narodowych i etnicznych.
 
Jednym z zadań powołanego zespołu będzie utworzenie 
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Zależy nam, 
aby już od samego początku realizować ten projekt we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkań-
cami, a także obcokrajowcami. Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe będzie miejscem, w którym cudzoziemcy 
będą mogli dowiedzieć się, jaką ofertę ma dla nich miasto. 
Oprócz tego, będzie miejscem szkoleń i spotkań kultural-
nych. Być może uda nam się uruchomić również kluboka-
wiarnię i bibliotekę. To będzie punkt pierwszego kontaktu, 

Wstęp

ale również centrum społeczno-kulturalne. Stworzenie ta-
kiego miejsca jest naszym wspólnym wyzwaniem.
 
Rok 2013, przede wszystkim ze względu na trudną sytuację 
finansową miasta, wymaga od urzędników oraz organiza-
cji pozarządowych wyboru priorytetów, które chcemy re-
alizować. W zeszłym roku miasto na działania na rzecz cu-
dzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych wydało 
blisko 4 mln zł. W tym roku będzie podobnie. Cieszy mnie, 
że organizacje pozarządowe całkiem niedawno utworzyły 
Komisję Dialogu Społecznego ds. cudzoziemców. Będzie 
to dla mnie ciało opiniodawcze i doradcze do tego, żeby 
wspólnie decydować, jakie działania miasto powinno re-
alizować, a z jakich może zrezygnować.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe 
priorytetem na 2013 rok!

 Redakcja

Artykuł pochodzi z portalu 
organizacji pozarządowych:
www.ngo.pl



John Abraham Godson Killion Munyama
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Wywiad z Killionem Munyamą – posłem 

na Sejm VII kadencji, samorządowcem, 

ekonomistą, wykładowcą akademickim 

pochodzenia zambijskiego.

Czy prawo do głosowania na poziomie lokalnym zmieniłoby 
pozycję obcokrajowców w lokalnej społeczności?
Na pewno wpłynie to na ich integrację. Najgorsze dla cudzo-
ziemców jest poczucie wykluczenia i braku możliwości wpływa-
nia na otaczającą rzeczywistość. Choć pojedynczy głos oddany 
do urny nie zmieni wiele, na pewno sprawi, że obcokrajowcy 
zaczną być postrzegani przez społeczność jako równoprawni 
mieszkańcy. Większość cudzoziemców przyjeżdżających do Pol-
ski to ludzie po studiach, mają szerokie horyzonty, interesują się 
polityką.

Czy Polska jest przyjaznym krajem dla cudzoziemców? 
Ci, którzy są w Polsce od niedawna, mogą się czuć nieco obco. 
Ja mieszkam tutaj od 31 lat, więc na pewno postrzegam inaczej 
polską rzeczywistość. Od znajomych cudzoziemców słyszę, że 
w Polsce ciężko jest znaleźć pracę na dobrym stanowisku. Pra-
codawcy wolą zatrudniać Polaków. Często cudzoziemcy z pol-
skim dyplomem w kieszeni mają problemy ze znalezieniem 
dobrej posady w zawodzie. Wciąż nie ma otwartości na polskim 
rynku pracy.

Czy Pan Poseł chciałby coś zmienić w polskiej polityce wobec 
cudzoziemców?
Jestem za większą liberalizacją prawa w tej kwestii. Dobrym 
przykładem bardziej przyjaznej polityki była tegoroczna abo-
licja dla osób przebywających w Polsce nielegalnie. Uważam, 
że trzeba dać cudzoziemcom szansę na wyjście z szarej strefy. 

Kolejną istotną reformą byłoby wyznaczanie obywatelstwa we-
dług prawa miejsca. Często dochodzi do przypadków, że para 
obcokrajowców mieszkająca na stałe w Polsce musi jechać do 
kraju pochodzenia, aby otrzymać akt urodzenia dziecka. Jeśli 
cudzoziemiec decyduje się na związanie losu z Polską, miesz-
ka tu od wielu lat, to nie widzę powodu, aby jego dziecko nie 
mogło mieć polskiego obywatelstwa. W naszym społeczeństwie 
nie brakuje głosów, że takie prawo poskutkowałoby niekontrolo-
wanym napływem cudzoziemek, które chciałby w Polsce urodzić 
dziecko. Jest to mocno przesadzone, gdyż inne kraje takie jak 
USA czy państwa Europy Zachodniej są w tym kontekście znacz-
nie bardziej atrakcyjnym miejscem dla obcokrajowców. 

Polacy boją się cudzoziemców?
Coraz mniej. Odkąd podróżują, pracują na obczyźnie, wiedzą, jak 
to jest być imigrantem. Rozumieją, jakie zmiany zachodzą w go-
spodarce światowej. Polska na tle innych krajów pozostających 
niegdyś w sferze bloku wschodniego, jest chyba jedynym pań-
stwem, gdzie w parlamencie zasiadają obcokrajowcy. Zachodzą 
więc pozytywne zmiany. Mam jednak wrażenie, że Polsce wciąż 
brakuje myślenia, że obecność obcokrajowców ma pozytywny 
wpływ na naszą gospodarkę. Większy napływ cudzoziemców 
w długofalowym okresie poprawiłby sytuację demograficzną 
w mocno już starzejącym się społeczeństwie. 

A co o Polsce myślą obcokrajowcy?
Za czasów PRL Polska jawiła się jako kraj nieprzyjazny. Przyjeż-
dżali tutaj nieliczni cudzoziemcy, zwykle na studia. Po zakończe-
niu nauki, większość decydowała się na wyjazd. Nie widzieli dla 
siebie perspektyw. Dziś, 20 lat po upadku komunizmu, obcokra-
jowcy mają tutaj możliwości rozwoju, znalezienia pracy, wielu 
decyduje się na osiedlenie się na stałe.

Jak w porównaniu do innych krajów europejskich postrzega 
Pan polską politykę migracyjną? 
Trudno tutaj o porównanie, gdyż Polskę od państw Europy Za-
chodniej różni zupełnie inna przeszłość. Polska nie miała nigdy 
kolonii, po II wojnie światowej jako kraj socjalistyczny z go-
spodarką planową była zamknięta na świat. Inaczej wygląda 
sytuacja w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Francji, których spo-
łeczeństwa są wielokulturowe od lat. Możemy ewentualnie po-
równywać się ze Szwecją, jednak ze względu na poziom rozwoju 
gospodarki tego kraju, również trudno o sensowną analizę.

Rozmawiała: Marta Zdzieborska

Uważam, że tak. Kiedy 8 lat temu decydowałem się na ubiega-
nie się o stanowisko w radzie osiedla, było 107 kandydatów. 
Udało mi się wygrać. Wśród Polaków jest więc na gotowość na 
obecność cudzoziemców w życiu politycznym.

Ale czy polski rząd jest na to gotowy?
Na razie dyskusja na temat praw wyborczych toczy się tyl-
ko na poziomie pozarządowym, jednak uważam, że kwestia 
ta trafi do sejmu za 3-5 lat. W wielu krajach europejskich 
cudzoziemcy, mieszkający tam na stałe, posiadają prawo do 
głosowania w lokalnych okręgach. W Polsce to tylko kwestia 
czasu.

Czy według Pana Polska jest tolerancyjna?
Tak, to gościnny kraj. Polacy mają jednak dość niskie kompe-
tencje międzykulturowe, co wynika z faktu, że Polska po wojnie 
była państwem homogenicznym. Ludzie nie podróżowali, byli 
zamknięci na świat. Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie 
od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ludzie 
częściej wyjeżdżają za granicę, poznają inne kultury. 

Skąd według Pana biorą się w polskim społeczeństwie po-
stawy rasistowskie?
W każdym społeczeństwie można zauważyć takie tendencje 
– to wynik strachu przed obcym, nieznanym. Gdy najpierw zo-
stałem radnym osiedla, a potem miasta, była to bardzo duża 
sensacja. Teraz ludzie traktują mnie jak swego. To Polacy wy-
bierają przecież polityków i to, że głosują na cudzoziemców, 
świadczy o przemianach w społeczeństwie.

W jaki sposób można podnosić tzw. kompetencje między-
kulturowe Polaków?
Jestem za wprowadzeniem specjalnych szkoleń na temat 
wielokulturowości w polskich instytucjach – przedszkolach, 
szkołach, urzędach miasta, policji, Straży Granicznej. Ostat-
nio głośny był przypadek Sikha, który na lotnisku pod wpły-
wem nacisków ze strony celników musiał zdjąć swój turban. 
Jawnie nie uszanowano jego przekonań religijnych. Sprawa 
trafiła do sądu. Żyjemy w zglobalizowanym świecie i trzeba 
budować wrażliwość na inne kultury. Media mogą w tym pro-
cesie pomagać. Mam pomysł, aby stworzyć program „Świat 
da się lubić” o podobnej formule, co wcześniej emitowany 
w telewizji.

Rozmawiała: Marta Zdzieborska

Rozmowa z Johnem Abrahamem Godsonem – 

posłem na Sejm VI i VII kadencji, nauczycie- 

lem akademickim i działaczem samorządo-

wym pochodzenia nigeryjskiego.

Panie Pośle, w ostatnim czasie w środowisku pozarządo-
wym toczy się dyskusja na temat praw wyborczych na po-
ziomie lokalnym dla cudzoziemców posiadających pobyt 
stały. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Czy wielu cu-
dzoziemców interesuje polska polityka?
Oczywiście. Wśród znanych mi społeczności panuje spore za-
interesowanie i co więcej – chęć zaangażowania. Ci ludzie 
żyją przecież w Polsce i chcą wiedzieć, co się dzieje na tutej-
szej scenie politycznej. Imigranci – osoby, które decydują się 
na wyjazd za granicę, są otwarte na świat i mają poczucie 
odpowiedzialności. Tym bardziej powinny otrzymać prawa 
wyborcze. Widzę potencjał w takim prawie, szczególnie na 
poziomie lokalnym. W małych miejscowościach rola cudzo-
ziemców – nauczycieli czy lekarzy jest istotna i warto, aby 
mieli wpływ na to, co się dzieje w tej społeczności. 

Jakie znaczenie dla cudzoziemców miałaby reforma prawa 
wyborczego?
Przede wszystkim – integrujący. Wielu imigrantów od lat po-
siada kartę stałego pobytu, pracuje i płaci podatki, nie ma jed-
nak wpływu na życie polityczne w ich najbliższym otoczeniu. 
Włączenie ich w proces decyzji na poziomie lokalnym byłoby 
szansą na integrację z polskim społeczeństwem oraz budowę 
świadomości Polaków na temat odmienności i różnorodności 
kulturowej.

Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na taką reformę?

Prawa  wyborcze  dla obcokrajowców
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Katalizator Inicjatyw wielokulturowych

       kiwi: Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych 
to projekt Fundacji Inna Przestrzeń przygoto-
wujący aktywnych przedstawicieli społeczności 
migranckich w Warszawie do realizacji proje-
któw społeczno-kulturalnych. Uczestnicy 
i uczestniczki KIWi odbyli cykl szkoleń i kon- 
sultacji z ekspertami, dzięki którym łatwiej 
jest im realizować własne inicjatywy.  
       Efekty projektu prezentujemy w biuletynie.

4 przejście 
 www.4przejscie.pl
Czy kiedykolwiek w Warszawie, aby przejść na wprost 
przez ulicę, byliśmy zmuszeni pokonać pasy trzy razy? Taki 
absurd w komunikacji w stolicy zauważyli mieszkający tu-
taj litewski artysta Linas Domarackas i dziennikarka Vera 
Sonntag. W ramach projektu „4przejście” tandem będzie 
poszukiwał miejsc, w których komunikacja pieszych i ro-
werzystów jest utrudniona lub wręcz niebezpieczna, a na-
stępnie domalowywał tam brakujące przejścia i ścieżki 
rowerowe.  – Przede wszystkim skupimy się na skrzyżowa-
niach obok szkół i placów zabaw. Chcemy, aby warszawskie 
dzieci były bezpieczne na drodze do domu – mówi Doma-
rackas. Jako artysta od lat zaangażowany w społeczno-ar-
tystyczne inicjatywy będzie starał się, by nowym przej-
ściom nadać ciekawy wzór. Jako przykład podaje przejście 
na ul. Emilii Plater, przedstawiające klawisze fortepianu 
oraz pasy na ul. Kopernika, wyłożone ornamentem z kostki 
brukowej. Domarackas i Sonntag założyli stronę interne-
tową www.4przejscie.pl oraz grupę na facebooku, gdzie 
warszawiacy mogą dzielić się informacjami na temat 
trudnych i niebezpiecznych przejść dla pieszych.

Fot. Linas Domarackas

Znasz jedno z absurdalnych skrzyżowań w Warszawie, 
gdzie na przykład brakuje tytułowego czwartego przej-
ścia? Zrób zdjęcie i wyślij poprzez podaną stronę lub
 www.facebook.com/4przejscie
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Katalizator Inicjatyw wielokulturowych
Mulemba
 www.facebook.com/rewia.mulemba

– Moim celem jest propagowanie kultury afrykańskiej wśród 
Polaków. Dlatego zdecydowałam się na stworzenie Afrykań-
skiej Rewii Mulemba, która skupiałaby najlepszych tancerzy. 
Nasz zespół cały czas rozwija się, poszerzając swój warsztat 
w zakresie choreografii i innych technik tanecznych. 

Mulemba prowadzi zajęcia dla dzieci oraz dorosłych w róż-
nych szkołach tańca. Współpracuje z renomowanymi kluba-
mi, zespołami oraz muzykami. Rewia przygotowuje obecnie 
choreografię do tradycyjnych tańców z Angoli, Afryki Za-
chodniej, Wybrzeża Kości Słoniowej, Konga i RPA.

Fot. Julia Mieczkowska

Projekt adresowany jest głównie do tancerzy pocho-
dzących z Afryki i Ameryki Łacińskiej, mieszkających 
w Warszawie oraz jej okolicach. Obecnie rewię tworzą 
tancerki z takich plemion jak Kimbundu, Bakongo, Zulu, 
czy Yoruba. Swój najnowszy program – tradycyjny taniec 
angolański do muzyki semba oraz energiczny taniec ku-
duro zaprezentowały pod koniec listopada podczas wy-
darzenia z serii KIWi Open Mike w Klubie Powiększenie. 
Koordynatorka rewii, Dúnia Pacheco – absolwentka poli-
tologii i miłośniczka tańca cieszy się z gorącego aplauzu, 
z jakim spotkał się pokaz. 

Dúnia Pacheco

Smak kuby
 www.tropicuba.pl
Ikoną tego projektu jest Yenny Torres – Kubanka, któ-
rej życie od najmłodszych lat związane jest ze sztu-
ką i tańcem. Nawet w Polsce, tysiące kilometrów od 
rodzimej wyspy, Yenny poświęca swój czas na taniec. 
Tancerka rewii TropiCuba, której jest również mena-
dżerką, choreografką i dyrektorką artystyczną, wraz 
z kilkoma Kubańczykami zdecydowała się stworzyć pro-
jekt „Smak Kuby”. Celem inicjatywy jest promocja ta- 
ńca i kultury kubańskiej (kuchnia, muzyka) w Warszawie 
oraz w innych miastach. Pod koniec listopada Yenny i jej 
przyjaciele mogli podbić serca Polaków kubańskimi ryt-
mami podczas wieczoru KIWi Open Mike w Klubie Powięk-
szenie. Na scenie pojawiły się nie tylko tancerki kubań-
skie, ale także publiczność, która podczas dwóch krótkich 
warsztatów nauczyła się kroków salsy i conga. 

– Jak zwykle nasze pokazy zakończyły się prośbą o bis. Po-
lacy coraz bardziej chcą poznawać kulturę kubańską. Takie 
wieczory sprawiają, że chcemy organizować pokazy w całej 
Polsce – mówi Yenny Torres.

Grupę „Smak Kuby” tworzą Kubańczycy – celem Yen-
ny jest zjednoczenie wszystkich kubańskich talen-
tów mieszkających w Warszawie: tancerzy, muzyków, 
kucharzy. Yenny Torres mieszka w Polsce od 5 lat.

Yenny Torres

Fot. Julia Mieczkowska

Rewię Mulemba tworzą tancerki 
z takich plemion jak Kimbundu, 
Bakongo, Zulu, czy Yoruba.
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LITMUZIN
 www.facebook.com/litmuzin
Nieformalna Pierwsza Rosyjskojęzyczna Art Grupa War-
szawy „LitMuzIn” założona spontanicznie wiosną 2008 
roku. Grupa zrzesza ludzi, którzy mieszkają w Warszawie 
i tworzą w języku rosyjskim. Są wśród nich przedstawicie-
le różnych narodów byłego ZSSR (Ukraina, Białoruś, Rosja, 
Abchazja) – muzycy, poeci, pisarze, kabareciarze. Nigdy nie 
ograniczają się do jednego gatunku literackiego czy mu-
zycznego, dlatego ich koncerty to mieszanka pieśni, wier-
szy, prozy, epigramów, cytatów z własnego życia i parodii. 
Czasem jest melancholijnie, czasem wesoło. Grupa LitMu-
zIn w planach ma założenie rosyjskojęzycznego zespołu.

Od 2009 roku grupa LitMuzIn organizuje wieczory literac-
ko-poetycko-muzyczne, w tym w ramach festiwalu „Sput-
nik nad Warszawą”. Podczas koncertów muzycy wykonują 
piosenki własne oraz klasykę rosyjskich romansów. Recy-
tują poezję, prozę, śpiewają operowe kawałki, wykonują 
numery kabaretowe. Wieczory prowadzone są głównie 
w języku rosyjskim oraz czasami w polskim, ukraińskim, 
białoruskim i innych. Ostatni występ „LitMuzIn” odbył się 
w ramach organizowanego przez Fundację Inna Przestrzeń 
wieczoru KIWi Open Mike w Klubie Powiększenie.

Fot. Julia Mieczkowska Fot. Julia Mieczkowska

Rosyjski romans w twórczości Bernarda Ładysza
 www.www.facebook.com/tiemnikow.pl
Recital w wykonaniu Eugeniusza Tiemnikowa, poświęcony 
90-leciu wielkiego polskiego śpiewaka Bernarda Ładysza. 
Występ odbył się w Klubie Powiększenie podczas organi-
zowanego przez Fundację Inna Przestrzeń wieczoru KIWi 
Open Mike. Zgromadzeni na sali z uwagą i wzruszeniem 
wsłuchiwali się w mocny bas-baryton Tiemnikowa. 

– Rok temu ktoś zauważył, że śpiewam podobnie do Bernarda 
Ładysza – niegdyś znanej a dziś nieco zapomnianej gwiazdy 
sceny operowej i estradowej – tłumaczy Tiemnikow. – Szcze-
gólnie urzekło mnie to, że Ładysz miał w repertuarze ludowe 
piosenki rosyjskie. 

Eugeniusz otrzymał zielone światło w sprawie propago-
wania twórczości i śpiewania utworów gwiazdy. Osobiście 
spotkał się Ładyszem i jego żoną Leokadię Rymkiewicz. 

Eugeniusz Tiemnikow przyjechał do Polski do żony Jo-
anny. Udało mu się to w 1981 roku, po ciężkich starciach 
z urzędami radzieckimi. Śpiewak uczęszczał do chóru cer-
kiewnego na Woli pod kierownictwem Wasyla Kalinow-
skiego; od 2008 r. jest członkiem nieformalnego zespołu 
młodzieży rosyjskiej LitMuzIn. Na początku 2011 roku 
uczestniczył w chórze Con Passione przy ASP. W 2012 
roku koncertował m.in. w Bibliotece Krasińskich w War-
szawie, w klubie sąsiadów przy ul. Miłej, w Muszynie Zdrój 
oraz we wsi Stare Budy pod Myszkowem. Obecnie Tiem-
nikow przygotowuje swój drugi recital z roboczą nazwą 
„Śpiewana Współczesna historia Polski – niezapomniane 
piosenki”, oparty na utworach śpiewanych w przeszłości 
przez M. Fogga, E. Fettinga, J. Połomskiego, B. Ładysza 
i innych wspaniałych polskich śpiewaków. 

Eugeniusz Tiemnikow
Tiemnikow śpiewa podobnie do Bernarda Ładysza 
– niegdyś znanej gwiazdy sceny operowej i estrado-
wej. Artystę urzekł repertuar Ładysza – znalazły się 
w nim m.in. ludowe piosenki rosyjskie.

Koncerty LitMuzIn to mieszanka pieśni, wierszy, prozy, 
epigramów, cytatów z własnego życia i parodii.
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Warsztaty skierowane do rodzin wielokulturowych – to po-
mysł Nato Bochorishvili, Gruzinki, mamy dwuletniej Sopiko, 
która dorasta w dwóch kulturach – polskiej i gruzińskiej.

– Wychowanie dziecka w poszanowaniu kultur obu rodziców 
ma bardzo istotne znaczenie dla kształtowania się jego tożsa-
mości – mówi Nato. Proces wychowywania mojej córeczki oraz 
obserwacja sytuacji innych osób skłoniły mnie do pomysłu na 
taki projekt. Zauważyłam, że ludzie urodzeni w rodzinach, w któ-
rych z jeden z rodziców nie zapewnił wystarczającej edukacji 
na temat rodzimej kultury i języka, czasami czują się zagubieni 
i chcą odnaleźć swoje korzenie – dodaje. 

W ramach projektu, dla dzieci przewidziane są warsztaty, 
podczas których pod okiem znanego ilustratora literatury 
dziecięcej będą malować alfabet. Ich prace złożą się na wie-
lojęzyczny słownik obrazkowy zawierający informacje o ję-
zykach, którymi posługuje się jedno z rodziców uczestników. 
Słownik ma zmotywować dzieci do pracy nad poznawaniem 
drugiego języka. Z powstałych prac zostaną zorganizowa-
ne wystawy w szkołach i przedszkolach dzieci biorących 
udział w projekcie. Dla wielokulturowych małżeństw Nato 
przewiduje konsultacje z psychologiem międzykulturowym 

odnajdź swoje korzenie
 inna@przestrzen.art.pl

i pedagogiem. Podczas spotkań rodzice dowiedzą się, w jaki 
sposób przybliżać dzieciom i partnerom swoją kulturę, jakie 
są zalety wielokulturowości, oraz  jakich technik używać przy 
nauczaniu drugiego języka. Uczestniczy będą mogli wymie-
nić się doświadczeniami. – A jak przebiega edukacja między-
kulturowa w Twojej rodzinie? – pytamy Nato. – Moja córeczka 
zaczyna już mówić w języku polskim, gruzińskim i angielskim. 
Chcę pokazać innym, że wychowanie dziecka w wielu kulturach 
jest osiągalne i wcale nie musi być dużym wysiłkiem – mówi 
Gruzinka.

Nato Bochorishvili

 www.facebook.com/gu.elkartea.pl
Gu elkartea 
Stowarzyszenie założone przez siedmiu Basków, których ce-
lem jest szerzenie kultury baskijskiej i polskiej. Gu Elkartea 
organizuje cykliczne pokazy filmów, kursy tańca, a ostatnio 
konkurs fotograficzny, w którym uczestnicy nadsyłali zdjęcia 
z Polski i Kraju Basków. 

– Chcieliśmy, aby za sprawą fotografii Polacy i Baskowie do-
wiedzieli się więcej o sobie nawzajem, przełamali stereotypy. 
Otrzymaliśmy 100 zgłoszeń, spośród których wybraliśmy po 
sześć fotografii z Polski i Kraju Basków. – mówi Maialen So-
brino, współzałożycielka stowarzyszenia. – Polacy coraz bar-
dziej interesują się kulturą baskijską – w warsztatach z okazji 
Dnia Języka Baskijskiego uczestniczyło 40 osób – dodaje.

klub wesołych i pomysłowych
 www.facebook.com/kwnpolska
Grupa, wzorowana na rosyjskim programie telewizyjnym 
o tej nazwie, której celem jest promowanie w Polsce po-
pularnej na Wschodzie rozrywki kabaretowej. Na początku 
grudnia w Warszawie zespół, w którego skład wchodzą 
Polacy i imigranci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Azer-
bejdżanu, Armenii, Afganistanu, zorganizował pierwszy 
występ tego typu w Polsce. 

Podczas wieczoru „Żartokros” w Klubie Powiększenie o mia-
no najzabawniejszych walczyły trzy zespoły, które oceniało 

pięcioosobowe jury. Grupy w szybki sposób przedstawia-
ły zabawne skecze oparte głównie na zabawnych sytu-
acjach z życia wziętych oraz parodie znanych ludzi, tań-
ców i piosenek. 

Inicjator projektu Hayk Gasparyan, zachęcony gromkim 
śmiechem ze strony publiczności, zdradził, że jego celem 
jest stworzenie nowego rodzaju programu telewizyjnego 
opartego na współzawodnictwie pomiędzy zespołami ka-
baretowymi według określonego formatu i scenariusza.

Celem Klubu Wesołych i Pomysłowych jest promo-
wanie w Polsce popularnej na Wschodzie rozrywki 
kabaretowej.

Fot. Julia Mieczkowska

Fot. Nato Bochorishvili
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Za tą tajemniczą nazwą kryją się zajęcia zorganizowane 
na początku listopada w Warszawie przez Yanę Sirę, Ukra-
inkę z Kamieńca Podolskiego. Podczas warsztatów Yana 
i uczestniczki z Polski, Mołdawii, Litwy i Ukrainy, uczyły 
się nawzajem jak robić kolczyki, wyplatać z wikliny oraz 
ozdabiać przedmioty metodą decoupage.

– Bardzo lubię tworzyć różne rzeczy, ozdabiać, przerabiać. 
Chętnie uczę się też nowych rzeczy i chcę dzielić się swo-
im doświadczeniem z innymi. Zależało mi też, aby warsztaty 
były szansą na integrację i poznanie ludzi z różnych krajów, 
wymianę twórczych pomysłów, umiejętności artystycznych 
i praktycznych. I to się udało. Wiele dziewczyn zadeklaro-
wało chęć udziału w następnych warsztatach, wymieniły się 
numerami telefonów – mówi z uśmiechem Yana. Następ-
ne zajęcia chciałaby poświęcić wyplataniu przedmiotów 
z wikliny.

Yana Sira mieszka w Warszawie od 8 lat. Jej dziadek był 
Polakiem, dlatego mama posłała ją do polskiej szkoły, po 
ukończeniu której zdała na studia do Polski. Skończyła 
studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Warsztaty twórczości wszechstronnej
 inna@przestrzen.art.pl

Sdelanovpolshe.com 
 www.sdelanovpolshe.com
Tak będzie nazywał się blog białoruskiej designerki Aleny 
Trafimavy, mieszkającej w Warszawie. Alena chce stworzyć 
w internecie platformę wspierającą współpracę między 
polskimi i białoruskimi designerami. Na blogu prezento-
wane będą ciekawe produkty i usługi polskich firm z za-
kresu projektów mebli i zabawek, architektury wnętrz czy 
grafiki projektowej.

– Zauważyłam, że nie ma podobnej inicjatywy w internecie 
i chcę stworzyć coś nowatorskiego. Myślę, że w przyszłości 
mój blog ma szansę na stworzenie współpracy po dwóch 
stronach granicy Unii Europejskiej – mówi Alena. – W Polsce 
powstają bardzo ciekawe rozwiązania designerskie i warto 
o tym mówić w krajach sąsiedzkich – dodaje.

Blog Sdelanovpolshe.com pojawi się w wersji beta w poło-
wie grudnia, a za rok planowane jest oficjalne uruchomie-
nie strony. Blog ukaże się w białoruskiej wersji językowej.

Yana Sira

Fundacja na rzecz kultury białoruskiej 
Inna Reut, Białorusinka o polskich korzeniach, chce założyć 
w Warszawie fundację otwartą na różne inicjatywy w dzie-
dzinie promocji kultury białoruskiej. 

– Chciałabym stworzyć przestrzeń dla integracji między Pola-
kami a Białorusinami. Często jest tak, że moi rodacy funkcjonują 
w Polsce jako zamknięta społeczność – mówi Inna. – Planuje-
my organizację wystaw sztuki współczesnej i wydarzeń związa-
nych z kulturą tradycyjną – warsztaty taneczne i inne inicjaty-
wy, które przybliżą Polakom kulturę Białorusi. Musimy zadbać 
o zachowanie naszego języka, tradycji. – Białorusini mieszkają 
w rożnych częściach Polski - ja chciałabym połączyć ich przez 
sztukę – dodaje. – Chcemy stworzyć otwarty na rożne inicjaty-
wy dom, do którego może przyjść każdy, żeby wspólnie realizo-
wać ciekawe pomysły – mówi. 

Inna jest z wykształcenia historykiem sztuki, pisze doktorat 
na temat tożsamości narodowej w Instytucie Socjologii i Fi-
lozofii Polskiej Akademii Nauk. Mieszka w Polsce od 7 lat.

Fot. Tatiana Jefimova

Inna Reut

 inna@przestrzen.art.pl

Yana Sira Alena Trafimava
Fot. Jarosław FilipczakFot. Julia Mieczkowska
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integracja przez kulturę

Aktywizacja migrantów

Fundacja Instytut Innowacji  
i Stowarzyszenie Autokreacja

 www.autokreacja.org
 www.kultilink.pl

Mapa działań: Oferta Warszawskich Organizacji

Fundacja Forum na 
Rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl

Organizacja wspierająca dialog międzykulturowy poprzez serię wydarzeń przybliża-
jących Polakom tematykę migracyjną. Fundacja stworzyła serię „Narracje Migrantów” 
składającą się z krótkich filmów, których narratorami są osoby przyjeżdżające do Polski 
z zagranicy.  

Fundacja na rzecz zbliżania 
kultur „OPEN ART”
 www.openart.org.pl

Fundacja  realizująca inicjatywy kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną 
zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata. Inna Przestrzeń od 
lat prowadzi Program Tybetański oraz portal Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu 
Kultur, który informuje o wielokulturowości i jej różnych przejawach w stolicy. Funda-
cja cyklicznie realizuje projekty promujące działalność cudzoziemców mieszkających 
w Warszawie (Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych, Warszawska Pracownia Wielo-
kulturowa) oraz działania stricte artystyczne (ArtZona, Transkaukazja).

Fundacja Inna Przestrzeń
 www.przestrzen.art.pl
 www.kontynent-warszawa.pl

Fundacja Inna Przestrzeń
 www.przestrzen.art.pl
 www.kontynent-warszawa.pl

Fundacja Afryka Inaczej Fundacja założona przez Mamadou Dioufa, Senegalczyka, który od 20 lat mieszka w Pol-
sce. Celem organizacji jest zapoznanie Polaków z afrykańską kulturą i niestereotypowe 
ukazanie kontynentu i mieszkających na nim ludzi. „Afryka inaczej” organizuje projekty 
zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 www.afryka.org
 www.femmesenaction.blogspot.com

Fundacja dla Wolności

Stowarzyszenie 
Praktyków Kultury

Strefa Wolnosłowa

Czołowym projektem Fundacji jest Etnoliga – wielokulturowy i koedukacyjny turniej 
piłki nożnej, organizowany co roku na jednym z warszawskich boisk. To prawdopodob-
nie jedyna liga na świecie, w której wspólnie grają feministki, Czeczeni, haitańscy stu-
denci i pakistańscy uchodźcy, a wszystko to w imię dialogu międzykulturowego i bu-
dowania tolerancji.

Organizacja realizująca projekty artystyczne i z dziedziny animacji kultury, których 
uczestnikami są uchodźcy, mniejszości etniczne i migranci mieszkający w Polsce.  

Kultilink.pl – portal dla cudzoziemców zawierający informacje na temat rynku pracy 
w Polsce oraz oferty pracodawców

 www.fundacjadlawolnosci.org

 www.praktycy.org

 www.strefawolnoslowa.pl

Kursy języka polskiego jako obcego z elementami e-learningu, kursy specjalistyczne 
zwiększające szanse migrantów na rynku pracy.
Gdzie: ul. Krzywickiego 34, Warszawa 

Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR – centrum kultury czeczeńskiej, którego ce-
lem jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających 
w Polsce. W ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej, warsz-
taty tańca wajnachskiego, warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne i zajęcia spor-
towe. W Sintarze odbywają się również imprezy kulturalne a także organizowane są 
wycieczki o charakterze edukacyjnym.
Gdzie: ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa

 www.sintar.pl

Fundacja Nauki Języków 
Języków Linduae Mundi 

Fundacja Nasz Wybór

Fundacja Edukacji 
Międzykulturowej

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej

Fundacja Inna Przestrzeń 
we współpracy z Instytutem 
Kultury Narodów Kaukazu 

 www.linguaemundi.pl

 www.naszwybir.pl

 www.miedzykulturowa.org.pl

 www.forummigracyjne.org

Portal Nasz Wybir – strona internetowa dla ukraińskich migrantów. 

Organizacja zajmująca się edukacją międzykulturową, oferuje ciekawe warsztaty i sce-
nariusze zajęć wielokulturowych w szkołach. Część materiałów można znaleźć na stro-
nie internetowej Fundacji. 

Serwis informacyjny dla cudzoziemców i na temat cudzoziemców w Polsce. Fundacja 
prowadzi także projekty i badania poświęcone wielokulturowości.

Poradnik Antydyskryminacyjny – można tu znaleźć podstawowe pojęcia związane z za-
gadnieniem dyskryminacji, przepisy prawne dotyczące zakazu dyskryminacji, informa-
cje na temat możliwości dochodzenia swoich praw oraz uzyskania pomocy.

 www.poradnik.interwencjaprawna.pl

EDUKACJA O WIELOKULTUROWOŚCI I IMIGRANTACH
Ośrodek artystycznych projektów angażujących uchodźców i imigrantów mieszkają-
cych w Polsce. Jednym z przykładów działań organizacji jest „Azyl Warszawa” -  projekt 
teatralny tworzony z udziałem cudzoziemców mieszkających w stolicy. Organizacja co 
roku bierze udział w festiwalu Transeuropa – wydarzeniu promującym dialog między-
kulturowe i wartości demokratyczne i odbywającym się jednocześnie w czternastu 
miastach europejskich.

 www.interwencjaprawna.pl

Program Polityki Migracyjnej – w jego ramach publikowane są raporty oraz organizowa-
ne konferencje i seminaria promujące dobre praktyki i rozwiązania stosowane w pań-
stwach UE i w Polsce.

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl

Przykładem działań Fundacji na rzecz aktywizacji imigrantów jest niniejszy biuletyn, 
w którym prezentujemy aktywność cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Więcej 
informacji o działaniach Fundacji Inna Przestrzeń na str. 18.

Fundacja organizująca szereg wielokulturowych wydarzeń m.in. Międzynarodowy Fe-
stiwal Zbliżenia Kultur w Warszawie.

Amnesty International Organizacja informująca o sytuacji migrantów i przesiedleńców; źródło ciekawych pu-
blikacji i materiałów. www.amnesty.org.pl
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badania z zakresu wielokulturowości

Biblioteka Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej – baza artykułów, raportów, in-
formatorów i materiałów edukacyjnych poświęconych tematyce wielokulturowej.

Strona dla miłośników Kaukazu prezentuje informacje na temat poszczególnych kra-
jów, kulturę regionu i aktualne wydarzenia.

Biuletyn Migracyjny – rzetelne źródło informacji i forum wymiany wiadomości w ob-
szarze migracji. 

Międzykulturowe Centrum Integracji prowadzące poradnictwo prawne i zawodowe dla 
cudzoziemców.
Gdzie: ul. Chmielna 26/19, Warszawa

Fundacja prowadzi kursy języka polskiego i angielskiego dla cudzoziemców i oferuje 
doradztwo w kwestiach związanych z legalizacją pobytu i pracy. Jednym z działań or-
ganizacji jest budowanie dialogu między Polakami a mieszkającymi w naszym kraju 
obcokrajowcami.
Gdzie: ul. Górskiego 3 lok. 17, Warszawa

Organizacja prowadzi Centrum Pomocy Cudzoziemcom, które świadczy wsparcie dla 
imigrantów spoza krajów UE. Cudzoziemcy mogą tutaj otrzymać poradę prawną, psy-
chologiczną i zawodową, zapisać się na kursy języka polskiego, czy wziąć udział w róż-
nego rodzaju warsztatach
Gdzie: ul. Ordynacka 9 lok. 24, Warszawa

Organizacja prowadzi Biuro Porad Społecznych oferujące pomoc specjalistów dla osób 
w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, czy naruszanie praw obywatel-
skich. Stowarzyszenie od 16 lat bada postawę Polaków wobec innych narodów.
Gdzie: ul. Międzynarodowa 32/34 A lok. 78, Warszawa

Działające od 1993 roku centrum, w ramach którego cudzoziemcy mogą skorzystać 
m.in. z kursów zawodowych, aktywizacyjnych czy zajęć języka polskiego. CPUiR realizu-
je również projekty w ośrodku dla uchodźców w Lininie, Grupie oraz Dębaku. Od 2006 
roku Centrum prowadzi portal i gazetę Refugee.pl.
Gdzie: ul. Szpitalna 5 lok. 18, Warszawa

Fundacja na Rzecz 
Różnorodności Społecznej

Kaukaz.net

Ośrodek Badań nad 
Migracjami Uniwersytetu 
Warszawskiego 
i Centrum Stosunków 
Międzynarodowych

Centrum Pomocy Uchodźcom 
i Repatriantom PAH

 www.ffrs.org.pl/biblioteka

 www.kaukaz.net

 www. biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

 www.prohumanum.org

 www.pah.org.pl

Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej

Organizacja prowadząca Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców świadczące pomoc 
uchodźcom i imigrantom legalnie przebywającym w Polsce. Stowarzyszenie od lat 
działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją.
Gdzie: Al. 3 Maja 12 lok. 510, Warszawa www.interwencjaprawna.pl

Fundacja dla Somalii

Fundacja Rozwoju 
„Oprócz Granic” 

Fundacja „Ocalenie”

Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego  
Pro Humanum

 www.fds.org.pl

 www.fds.org.pl

 www.ocalenie.org.pl

Organizacja prowadzi piątą edycję „Prawnicy na rzecz Uchodźców” – program świadczą-
cy bezpłatną pomoc prawną dla obywateli polskich, uchodźców i osób należących do 
mniejszości narodowych.
Gdzie: ul. Zgoda 11, Warszawa

Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka
 www.hfhr.pl

Klinika prowadzona przez Fundację „Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale 
Prawa” przygotowuje studentów prawa do pracy na rzecz cudzoziemców oraz oferuje 
cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawną.

Klinika Prawa UW
 www2.wpia.uw.edu.pl/582,misja.html

poradnictwo

Międzynarodowa Organizacja 
do Spraw Migracji IOM

Polski oddział międzynarodowej międzyrządowej organizacji – prowadzi portal infor-
macyjny dla migrantów www.migrant.info.pl (strona dostępna w siedmiu językach) 
oraz infolinię dla migrantów pod numerem telefonu 22 490 20 44 (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 do 17).

IOM koordynuje programy dotyczące wspierania legalnej migracji oraz pomaga w po-
wrotach cudzoziemcom zawracanym do swoich krajów.
Gdzie: ul. Mariensztat 8, Warszawa

 www.iom.pl

Instytut realizuje wiele badań z zakresu wielokulturowości i polityki migracyjnej – 
m.in. „Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce”, 
czy projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej „Badanie zagrożeń 
w integracji migrantów przymusowych w Polsce”.

Źródło raportów i ekspertyz na temat polityki migracyjnej i sytuacji cudzoziemców 
w Polsce.

Organizacja prowadzi monitoring wydarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicz-
nym („Brunatna Księga”), koordynuje kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” (skie-
rowana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennika-
rzy) oraz wydaje magazyn „Nigdy Więcej”.

Fundacja prowadzi badania z zakresu praw cudzoziemców i integracji w Polsce.  

Stowarzyszenie wydaje raporty i publikacje na temat polskiej polityki migracyjnej i sy-
tuacji cudzoziemców w Polsce.

Instytut Spraw Publicznych

Ośrodek Badań nad Migracjami

 www.isp.org.pl

 www.migracje.uw.edu.pl

Fundacja Rozwoju
„Oprócz Granic”
 www.frog.org.pl

Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 
 www.interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie prowadzi projekty o charakterze edukacyjno-kulturalnym, których ce-
lem jest rozwijanie współpracy i przyjaznych relacji między Polakami a przedstawicie-
lami innych narodowości. Organizacja wydaje pismo „Dialog międzykulturowy”.

Centrum Inicjatyw 
Międzykulturowych
 www.cim.org.pl

Stowarzyszenie 
„Nigdy Więcej”
 www.nigdywiecej.org
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Na Bródnie, na rogu Chodeckiej i Kon-
dratowicza znajduje się afrykańska to-
guna, która powstała dzięki inicjatywie 
performera Pawła Althamera i pocho-
dzącego z Mali rzeźbiarza Youssufa Dary. 
Chata ozdobiona rzeźbami powstała na 
wzór chat malijskiego ludu Dogonów. 
Organizatorem projektu jest warszaw-
skie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Warszawska
toguna sztuki

Portal Kontynent Warszawa – War-
szawa Wielu Kultur zaprasza do za-
poznania się z najnowszą publikacją. 
W 2012 roku w ramach projektu 
„Plan miasta: Wielokulturowa War-
szawa” powstała Warszawska Mapa 
Wielokulturowości. 

Plan miasta: Wielokulturowa Warszawa
Mapa w nowy i uporządkowany sposób 
przedstawia wybrane informacje, zbiera-
ne przez redakcję portalu od 2006 roku, 
na temat miejsc i instytucji w których 
działalność zaangażowani są reprezen-
tanci różnych mniejszości kulturowych 
mieszkających w Warszawie. Zawiera lis- 
tę lokalizacji tworzących kulturowe bo-

Redakcja i koordynacja: Marta Zdzieborska, koordynacja merytoryczna: Anna Tomaszewska, dokumentacja: Aleksandra Górecka, 
projekt graficzny, skład i fotografie: Czarli Bajka, realizacja: Jakub Mańkowski.

gactwo stolicy – sklepy i restauracje pro-
wadzone przez cudzoziemców, instytuty 
kultury, organizacje założone przez mi-
grantów i wspierające ich. Dowiemy się 
 z niej również, gdzie można spotkać oso-
by z różnych kultur i poznamy wielokul-
turowe ciekawostki o Warszawie.
 www. kontynent-warszawa.pl/planwarszawy

Fot. Marta Zdzieborska

Źródło: Kontynent Warszawa

natura 
w kapsule

W Warszawie pojawił się nowy trend kulinarny – Bubble Tea, czyli tajwańska, 
mrożona herbata ze słodkimi dodatkami. Podawany z kuleczkami lub żelkami na-
pój znany jest już nie tylko w całej Azji, ale i w Stanach Zjednoczonych, Australii 
i większości europejskich metropolii. Pierwsze bąbelkowe herbaty były sprzedawa-
ne na nocnym bazarze w mieście Taichung na Tajwanie w połowie lat osiemdzie-
siątych. Największe skupisko „bubble herbaciarni” w Warszawie mieści się przy 
ulicy Chmielnej.

Ilustracja: Michał Warda

Fot: Wilson Hostel

czy wiesz, że...

W Warszawie co roku odbywa się Et-
noliga – wielokulturowy i koedukacyjny 
turniej piłki nożnej. To prawdopodobnie 
jedyna liga na świecie, w której wspól-
nie grają feministki, haitańscy studen-
ci, pakistańscy i czeczeńscy uchodźcy, 
a wszystko to w imię dialogu międzykul-
turowego i budowania tolerancji. Mecze 
co roku odbywają się na jednym z war-
szawskich boisk.

Na warszawskim Żoliborzu działa ho-
tel, w którym można poczuć się jak 
w Japonii. To za sprawą mieszczących 
się tam kapsuł sypialnych. Dodatkową 
atrakcją jest fakt, że obiekt zawdzięcza 
ciepłą wodę i ogrzewanie energii sło-
necznej.

Fot. Krzysztof Jarymowicz

Bubble Tea
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Zapraszamy do współpracy

Partnerzy:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniem 
na rzecz wielokulturowej Warszawy do współpracy przy 
tworzeniu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.
Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, wolontariuszy, sponsorów.

Mamy nadzieję, że wkrótce Warszawa będzie mogła się 
pochwalić istnieniem nowoczesnej instytucji odpowiadającej 
na wyzwania wielokulturowości, migracji, integracji…

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.facebook.com/centrumWielokulturowe

Dofinansowanie projektu: 
Biuletyn wydany został w ramach zadania „Katalizator 
Inicjatyw Wielokulturowych w Warszawie” współfinanso-
wanego ze środków Miasta st. Warszawy


