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Zarejestrowanie Fundacji
W piątek, 20 grudnia 2013 roku Fundacja Inna Przestrzeń, 
Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja 
„Nasz Wybór” Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art” 
w imieniu szerokiej koalicji organizacji pozarządowych 
ustanowiły Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego 
w Warszawie.
Fundatorzy powołali Radę Fundacji  
w następującym składzie:
1.   Fundacja Inna Przestrzeń, 
2.   Fundacja Afryka Inaczej, 
3.   Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, 
4.   Fundacja Sztuki Arteria, 
5.   Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, 
6.   Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art”, 
7.   Fundacja „Nasz Wybór”, 
8.   Stowarzyszenie SIETAR Polska, 
9.   Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 
10.   Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców SIC! 

a także: 7- osobowy Zarząd w składzie:
1. Piotr Cykowski
2. Miroslava Keryk
3. Mamadou Diouf
4. Witek Hebanowski
5. Jakub Królikowski
6. Katarzyna Kubin
7. Ksenia Naranovich

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Agnieszka Kozakoszczak
2. Małgorzata Topczewska
3. Tetyana Rodnyenkova

Centrum Wielokulturowe w Akcji!
Centrum Wielokulturowe, mimo iż wciąż czeka na przenie-
sienie się do siedziby na pl. Hallera, już zaczyna powoli 
odnajdywać się na kulturalnej mapie stolicy. W styczniu 
zostało podpisane porozumienie z  kandydatami na dyrek-
tora i zastępcę dyrektora Teatru Powszechnego w Warsza-
wie, Pawłem Wodzińskim i Bartoszem Frąckowiakiem, któ-
re zakreśla ramy współpracy między Centrum w teatrem. 
Porozumienie przewiduje m.in. współpracę na rzecz znie-
sienia barier ekonomicznych, kulturowych, językowych, es-
tetycznych i mentalnych, które sprawiają, że społeczności 
migranckie wykluczone są z uczestnictwa w warszawskim 
życiu teatralnym i kulturalnym oraz realizację wspólnych 
projektów w przestrzeni publicznej miasta, szczególnie 
w dzielnicach Praga Południe i Praga Północ. 

Organizacje zainteresowane współpracą,  
zapraszamy do kontaktu!Więcej informacji na stronie 
www.przestrzen.art.pl

Centrum Wielokulturowe w Warszawie
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plan przestrzeni centrum wielokulturowego

Kolejny krok bliżej Centrum
Rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez Urząd 
Miasta st. Warszawa na stworzenie planu architektonicz-
nego przestrzeni Centrum Wielokulturowego. Wygrał pro-
jekt Oli Wasilkowskiej. Gratulujemy!

Projekt bazuje na rekomendacjach wy-

pracowanych podczas warsztatów pla-

nowania przestrzeni Centrum, które opi-

sywaliśmy w poprzednim numerze.
Parter.  

Powierzchnia: 
374,21 m2.  
Wysokość 

pomieszczeń: 
280 cm

Antresola.  
Powierzchnia: 

211,79 m2.  
Wysokość 

pomieszczeń: 
280 cm

informatorium
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plan przestrzeni centrum wielokulturowego

informatorium
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MIASTA NA START
 W dniach 25–27 listopada 2013 roku 

w Krakowie odbyło się I międzysektorowe 
forum robocze dot. lokalnych polityk 
migracyjnych. Brało w nim udział 66 osób 
z różnych części Polski, reprezentujących 
45 instytucji publicznych (na szczeblu 
lokalnym i centralnym), środowisk 
migracyjnych oraz organizacji społecznych. 
Było to pierwsze z trzech spotkań. Kolejne planowane są w Lublinie (marzec) 

oraz w Warszawie (lato/wczesna jesień). 

gracyjnej i integracyjnej na poziomie miast, których dzia-
łania mogą najefektywniej i najszybciej przełożyć się na 
realną zmianę sytuacji cudzoziemców w Polsce.

W związku z charakterem Forum sesje plenarne zostały 
ograniczone do minimum, a główny nacisk został położony 
na spotkania w grupach roboczych i wypracowanie w ich 
ramach konkretnych rozwiązań i rekomendacji. Innowacyj-
ną metodą zastosowaną podczas obrad było umożliwienie 
międzygrupowych konsultacji, dzięki plenarnej sesji robo-
czej, która odbyła się drugiego dnia – na półmetku Forum. 
Możliwość skonfrontowania się z doświadczeniami, postu-
latami i wnioskami innych grup pomogła pogłębić wyniki 
prac poszczególnych zespołów. 

Ideą organizacji Forum było zaangażowanie ekspertów, 
którzy pracują z imigrantami (lub sami są imigrantami), 
w twórczą dyskusję o obowiązujących i możliwych do 
wprowadzenia rozwiązaniach integracyjnych na poziomie 
ogólnopolskim oraz w ramach lokalnych społeczności. Ce-
lem było stworzenie przestrzeni dla rozwoju polityki mi-

Fot. archiwum prywatne

Wyciąg z raportu Adama Bulandry, 
interkulturalni.pl
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Prace odbywały się w ramach kilku ścieżek tematycznych. Poniżej przedstawiamy przykłady rekomendacji poszczególnych 
grup – pełne opracowanie pojwi się wkrótce na stronie Fundacji Inna Przestrzeń, Homo Faber i Interkulturalni PL.

��Wzmocnienie roli MPiPS w zakresie projektowania, prowadzenia oraz ewa-
luacji działań integracyjnych (zwł. uproszczenie i odformalizowanie proce-
dur legalizacyjnych.

��Wprowadzenie preferencji dla tych grup imigrantów, które mogą wnieść 
pozytywny wkład w rozwój cywilizacyjny Polski, repatriantów oraz nielet-
nich bez opieki; stały mechanizm abolicyjny dla określonych grup osób.

�� Zmotywowanie samorządów do tworzenia lokalnych strategii integracyj-
nych i wyposażenie ich w narzędzia skutecznego wdrażania tych strategii.

��Dookreślenie źródeł finansowania programów integracyjnych.
��Niezwykle istotne – korzystanie z potencjału koalicji międzysektorowych 

oraz doświadczeń wypracownaych za granicą.

��Rekomendacje dotyczące oferty miast wkrótce na stronie fundacji Inna 
Przestrzeń, Homo Faber i Interkulturalni PL.

��Platforma jako uniwersalne narzędzie służące uporządkowaniu i usyste-
matyzowaniu wiedzy dla cudzoziemców na temat programów integracyj-
nych na terenie całej Polski. 

��Cechy platformy: interaktywność, multimedialność oraz angażowanie benefi-
cjentów – podwaliny do tworzącej się wokół niej społeczności. 

��Potrzeba aktywniejszego konsultowania cudzoziemców przez lokalną i ce- 
ntralną administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe w wypraco-
wywaniu i przyjmowaniu rozwiązań, które ich dotyczą.

��Bardziej efektywna edukacja międzykulturowa prowadząca do do zrozu-
mienia i przyjaznego, niedyskryminującego klimatu i języka. 

��Więcej środków na wsparcie inicjatyw środowisk cudzoziemskich w ramach 
funduszy na integrację.

��Cel kampanii: podniesienie świadomości społecznej dotyczącej imigracji 
do Polski, zwiększenie podmiotowego udziału migrantów w życiu publicz-
nym, lobbying pozytywnych rozwiązań, a także integracje środowisk spo-
łecznych działających na rzecz imigrantów. 

��Cechy kampanii: lokalna, o pozytynwym wdźwięku, podkreślająca podo-
bieństwa między ludźmi oraz korzyści płynące z wielokulturowego społe-
czeństwa.

1.  Prawo i Praktyka – analiza prak-
tycznych zastosowań przepisów 
dot. cudzoziemców i polityki 
migracyjnej w celu wykazania ich 
słabych i mocnych punktów. Pod-
stawowym założeniem tej ścieżki 
było wypracowanie propozycji 
zmian w legislacji na poziomie 
lokalnym i centralnym.

2.  Oferty polskich miast dla imi-
grantów – analiza tego, co polskie 
miasta (obecnie i w przyszłości) 
mogą zaproponować cudzoziem-
com osiedlającym się na ich  
terytorium oraz projektowanie 
wspólnej dla wielu miast platfor-
my internetowej, której głównym 
beneficjentem byliby imigranci.

3.  Partycypacja imigrantów w życiu 
publicznym – analiza wkładu 
środowisk migracyjnych w ży-
cie poszczególnych wspólnot 
lokalnych oraz innych możliwych 
form partycypacji tych środowisk 
w życiu publicznym

4.  Kampania społeczna – projek-
towanie kampanii społecznej 
na rzecz zwiększonego udziału 
imigrantów w życiu publicznym 
oraz podniesienia poziomu świa-
domości wśród Polaków na temat 
imigracji.
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BIAŁORUSINki W WARSZAWIE
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Dlaczego Polska?
Z Polską jestem związana od dawna. Pierwszy raz przyje-
chałam tutaj z mamą odwiedzić krewnych w 1976 roku. 
Później byłam m.in. związana z Zamkiem Ujazdowskim – 
w roku 1998 byłam tam na stażu kuratorskim. W 2006 
roku przyjechałam na studia doktoranckie do Szkoły Nauk 
Społecznych przy Instytucie Socjologii i Filozofii PAN, w trak-
cie których podjęłam decyzję o pozostaniu w Polsce. Dzięki 

polskiemu pochodzeniu dostałam zezwolenie na osiedlenie 
się. Nie było to jednak takie proste. Bardzo starannie przygoto-
wałam wszystkie dokumenty, najstarsze z XIX wieku. Pomimo 
tego cała procedura trwała rok i nie udało mi się otrzymać 
zezwolenia za pierwszym razem z powodu kolizji dwóch ak-
tów prawnych. Dopiero po odwołaniu się do wyższej instancji, 
w czym pomagali mi prawnicy ze Stowarzyszenia Interwencji 
Prawnej, moją prośbę rozpatrzono pozytywnie. 

Mój doktorat dotyczył zagadnienia 
tożsamości narodowej, znam więc  

ten temat dobrze od strony  
teoretycznej. Natomiast wizyty 

w polskich urzędach sprawiły,  
że mogłam w praktyce przerobić to, 

 o czym wcześniej pisałam. 

Inna Reut
Wywiad
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BIAŁORUSINki W WARSZAWIE
Mój doktorat dotyczył zagadnienia tożsamości narodo-
wej, znam więc ten temat dobrze od strony teoretycznej. 
Natomiast wizyty w polskich urzędach sprawiły, że mogłam 
w praktyce przerobić to, o czym wcześniej pisałam. 

Czy w Pani rodzinie pielęgnowało się polskie tradycje?
Jak najbardziej. U mojej babci książki były tylko polskie, 
rosyjskich nie trzymała [śmiech]. Do końca życia rozmawia-
ła po polsku, nawet tak się podpisywała, choć w pewnych 
okresach było to po prostu niebezpieczne. Większość rodziny 
doświadczyła represji, więzień i zesłań, a ich jedyną winą 
było to, że nie wyrzekli się wiary i polskości. Moja mama była 
nauczycielką i miała mnóstwo książek w różnych językach. 
U drugiej babci w domu także mówiło się po polsku, dziad-
kowie modlili się wyłącznie po polsku, tak więc z językiem 
jestem osłuchana od dzieciństwa. Później przyjeżdżałam 
do Polski do rodziny i z czasem nauczyłam się płynniej 
mówić. Teraz nie mam z tym problemu.  

W Polsce coraz częściej odbywają się imprezy promujące 
Białoruś i kulturę Białorusi…
To prawda. Organizowanych jest sporo imprez białoruskich, 
zwłaszcza koncertów, bo to coś, co przyciąga młodych ludzi. 
Na początku grudnia świętowano urodziny Biełsatu i tam też 
występowały dwa białoruskie zespoły. Na tę imprezę mógł 
przyjść każdy, kto chciał. Była chyba cała Warszawa [śmiech], 
spotkałam tam bardzo wielu swoich znajomych. O festiwalu 
filmowym Bulbamovie, organizowanym już po raz trzeci, sły-
szał chyba każdy. Ja byłam związana ze sztuką współczesną 
na Białorusi i miałam zamiar zorganizować wystawę w Pol-
sce. Planowaliśmy to z dyrektorem Zamku Ujazdowskiego 
Wojciechem Krukowskim, ale on niedługo po tym przeszedł 
na emeryturę, ja zajęłam się czymś innym i na razie projekt 
nie został zrealizowany. Dwa lata temu (w 2011 r.) w Za-
chęcie odbyła się ważna dla Białorusi i sztuki współczesnej 
wystawa litewskiego kuratora zatytułowana „Otwierając 
drzwi? Sztuka białoruska dzisiaj”. Można powiedzieć, że dla 
Białorusinów było to święto, bo w przeciągu 20 lat władzy 
Łukaszenki na Białorusi nie było żadnej wystawy sztuki 
współczesnej na taką skalę, jak ta w Polsce.

W 2011 roku Białoruś po raz pierwszy miała swój 
własny pawilon podczas Biennale w Wenecji. Jak Pani
to odebrała?

Biennale w Wenecji to dla mnie bardzo osobisty temat. 
W tym roku, czyli w 2013, zostałam zaproszona przez stronę 
włoską na VI Weneckie Forum Kuratorów Sztuki Współcze-
snej. Dziesięć lat wcześniej, mieszkając jeszcze na Białorusi, 
uczestniczyłam w pierwszym Forum w Wenecji. Wtedy na 
Białorusi jeszcze mało kto rozumiał, o co chodzi, tłumaczy-
łam wszystkim, nawet artystom, czym w ogóle jest wenec-
kie Biennale, że to jedna z najstarszych i najważniejszych 
światowych wystaw sztuki. Jako krytyk sztuki zaczęłam pisać 
o Biennale i uświadamiać ludzi, jak wielkiej wagi wydarze-
niem jest ta wystawa. 
Później już sami artyści starali się o uczestnictwo w Biennale. 
Wyszli z inicjatywą w 2009 roku. Zrobili wystawę w Mińsku pt: 
„Belarussian Pavilion at 53rd Venice Biennale” – pokazali swoje 
możliwości, żeby w ten sposób dotrzeć do Ministerstwa Kultury. 
I w końcu te rozmaite starania przyniosły pozytywne rezultaty, 
doprowadzając ostatecznie do tego, że w 2011 roku pierwszy 
białoruski pawilon pojawił się na 54 Biennale w Wenecji. 
Niestety, jak się później okazało, była to jednorazowa akcja 
i w 2013 roku białoruskiego pawilonu w Wenecji nie było.

Jakie były Pani ostatnie aktywności zawodowe?
Stale pracuję w znaczącym projekcie medialnym. Jako 
historyk sztuki we wrześniu zostałam zaproszona do 
uczestnictwa w debacie o architekturze Mińska w czasach 
radzieckich (tytuł debaty: Mińsk – miasto obcego słońca – 
red.). W grudniu mój artykuł badawczy poświęcony foto-
grafii białoruskiej («Минская школа» или «Новая волна»? 
Белорусская фотография 1980-90-х годов) opublikowano 
w Almanachu współczesnej białoruskiej kultury «pARTisan», 
współfinansowanym m.in. przez stronę polską. Niebawem 
w wydawnictwie Europejskiego Humanistycznego Uniwer-
sytetu w Wilnie ukaże się książka o sztuce współczesnej 
niezależnej Białorusi z moją opowieścią, jak powstawały tam 
pierwsze galerie.
Mój ostatni projekt nie jest bezpośrednio związany ze sztuką 
współpczesną. Od pewnego czasu uczę się pisania ikon. 
Pisałam już na Białorusi, a teraz wróciłam do tego zajęcia 
i uczęszczam na warsztaty u Dominikanów. Ikony to nie są 
zwykłe obrazy, dlatego zależy mi, żeby podczas tworzenia 
trzymać się jak najwierniej tradycyjnej technologii i kanonu. 
A przede wszystkim ducha.

Rozmawiała: Joanna Bereska
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Kiedy przyjechałaś do Polski?
Do Polski przyjechałam w 2006 roku na studia na wzornic-
two przemysłowe na krakowskiej ASP. Po studiach stwierdzi-
łam, że chcę mieszkać w większym mieście i przeprowadzi-
łam się do Warszawy.

Jak to się stało, że zaczęłaś studiować w Polsce?
To było coś na zasadzie wymiany studenckiej… Chociaż nie 
między uczelniami, ale raczej na zasadzie ustaleń mię-
dzy kilkoma osobami z Polski i Białorusi. Podczas wizyty 
w Polsce białoruscy dizajnerzy zapoznali się z wykładowcami 
z krakowskiej ASP i dostali propozycję, by ktoś z  białoru-
skich studentów przyjechał do Krakowa na studia. Tak się 
szczęśliwie złożyło, że ja dostałam tę możliwość. 

A czym się zajmujesz?
Teraz pracuję w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zaj-
muję się tu ekspozycjami. Pierwszą rzeczą, jaka tu robiłam, 
były dekoracje w muzeum dla dzieci. Można je cały czas 
obejrzeć. Teraz zajmuję się wszystkimi ekspozycjami. Kiedy 

organizowane są dni kultury jakiegoś kraju, wtedy wystawy 
go prezentujące bardzo często trafiają do nas. Dzięki temu 
mam możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych 
kultur, którzy mieszkają w Warszawie. Wystawy te najczęściej 
organizowane są przez ambasady, lub przedstawicieli dane-
go kraju, którzy mieszkają w Warszawie. 

To, co robisz, to bardzo fajna, kreatywna praca. 
Zastanawiam się, czy było ciężko ją znaleźć?
Tak naprawdę to ona sama mnie znalazła. Zanim zaczęłam 
pracować w muzeum, byłam freelancerką. Prowadziłam też 
autorskie warsztaty dla dzieci. W pewnym momencie pozna-
łam dziewczyny z Pracowni Etnograficznej i wymyśliłyśmy 
polsko-białoruski projekt pt: „Etnoprojekt”. Są to 2-tygodnio-
we warsztaty dla młodych dizajnerów z Polski i Białorusi. 
Prowadzimy go już trzeci rok i cały czas szukamy sposobu, 
jak rozwinąć go też na inne kraje. To jest bardzo fajna 
formuła współpracy międzykulturowej, gdzie ludzie poznają 
się wzajemnie, inspirują twórczo oraz rozwijają swoją sieć 
kontaktów. Później informacje o naszych działaniach pre-
zentujemy w internecie, na faceboku i mamy swoich fanów, 
którzy cały czas obserwują, co się dzieje i nam dopingują.

Ale na czym dokładnie polega ten projekt?
Warsztaty zaczynają się od rekrutacji do projektu. Kandydaci 
przesyłają nam portfolio i wypełniają ankietę, dotyczącą 
etnografii i dizajnu. Zależy nam, by zobaczyć ich sposób 
myślenia. W tym roku na przykład mieliśmy 5,2 osoby na 
miejsce. To sprawiło, że przyszło bardzo dużo portfolio 
i wszystkie trzeba było przejrzeć. Musieliśmy też przeczytać 
i ocenić ankiety. Wybór był ciężki – mogliśmy wytypować 
tylko 8 osób z Polski i 8 z Białorusi. Staraliśmy się wybierać 
ludzi z różnych dziedzin – takie, które zajmują się projekto-
waniem przemysłowym, architekturą, ceramiką, graficznym 
projektowaniem czy projektowaniem ubrań. Ludzie ci po-
chodzili także z różnych miast. Chcieliśmy, by ta grupa była 
jak najbardziej różnorodna. Podobnie rekrutacja wyglądała 
na Białorusi – portfolio i ankiety. Białoruscy uczestnicy też 
pochodzili z różnych miast, ale jednak w większości mieszka-
li w Mińsku, bo na Białorusi są tylko 2 czy 3 uczelnie, gdzie 
można studiować wzornictwo. Po zakończonej rekrutacji, 
wszyscy uczestnicy spotkali się w jednym miejscu. W pierw-
szej edycji to była Warszawa, a w drugiej Mińsk. Warsztaty 
trwają dwa tygodnie. Jeden tydzień w jednym kraju, drugi 
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tydzień w drugim. Jeździmy po różnych miejscach zwią-
zanych z etnografią – tradycyjną i bardziej nowoczesną. Spo-
tykamy się z dizajnerami, z twórcami ludowymi, chodzimy 
po muzeach, skansenach, wyszukujemy źródeł inspiracji, 
słuchamy koncertów, uczymy się robić różne rzeczy, żeby 
dotknąć tej sztuki. Wszyscy się dobrze bawią, a jednocześnie 
wchłaniają wiedzę potrzebną im potem do przygotowania 
projektu, na co poświęcone są ostatnie 2 dni warsztatu. Na 
projektowanie zapraszamy konsultantów. W tym roku były 
to osoby, które też uczestniczyły w warsztatach. Przy asyście 
konsultantów, uczestnicy robią 2 projekty graficzne – jeden 
bardziej inspirowany polską kulturą, drugi białoruską. 
Inspiracja nie zawsze jest oczywista – może nią być po prostu 
wielokrotność jakiegoś motywu, albo sposób korzystania 
z jakiegoś przedmiotu. Bardzo często są to bardzo odległe 
nawiązania, których na pierwszy rzut oka można nawet nie 
zauważyć. I też do tego zmierzamy. Chcemy pokazać, że sztuka 
inspirowana etnografią nie musi polegać na ozdabianiu 
przedmiotu jakimiś wzorami, kogucikiem na przykład. Staramy 
się położyć nacisk na symboliczny wymiar dawnej kultury 

ludowej. Każdy wie, że każdy znaczek coś znaczy [śmiech]. 
W Polsce ta wiedza jest trochę utracona.
Ważne jest też to, że podczas warsztatów cały czas się prze-
mieszczamy i coś nowego widzimy, poznajemy. Uczestnicy 
pierwszej edycji powiedzieli, że to jest najlepszy sposób na 
poznawanie jakiegoś kraju – żeby dowiedzieć się, jak się żyło 
w tym kraju wcześniej. Na co dzień wszędzie widzimy współ-
czesność - podczas projektu też mamy taką możliwość na 
przykład w trakcie czasu wolnego – ale wielką wartością tych 
warsztatów jest to, że poznajemy źródła, sięgamy głębiej.

Wasze projekty można oglądać głównie na facebooku?
Nie tylko. Po zakończeniu warsztatów zawsze organizujemy 
wystawę. Pomagają nam w tym zewnętrzni tłumacze. Każdy 
dizajner przygotowuje planszę ze swoimi projektami, drukuje-
my je i przygotowujemy wernisaż. 

Gdzie je można obejrzeć?
Do tej pory robiliśmy wystawy plenerowe i pokazywali-
śmy projekty na ogrodzeniach w różnych miejscach. W ze-
szłym roku było to ogrodzenie biblioteki BUW. Później  
ta sama wystawa była na ogrodzeniu ogrodu botaniczne-
go przy Łazienkach Królewskich. W tym roku pokazaliśmy 
ją podczas festiwalu Wawa dizajn – na ogrodzeniu Soho 
Factory. Naszą wystawę można było też oglądać na płocie 
domków fińskich. Podobnie to się odbywa w Białorusi. 
W tym roku była ona pokazana już w Mińsku w ogrodzie 
botanicznym oraz w Witebsku na uniwersytecie technolo-
gicznym. W Grodnie mieliśmy możliwość zorganizowania 
pokazu naszych projektów w jednej z galerii. 

A działasz jeszcze w jakichś innych projektach?
Oprócz tego, że prowadzę Etnoprojekt i pracuję w Mu-
zeum Etnograficznym, to też… wymyśliłam, produkuję 
i sprzedaję taką zabawkę z tektury – nazywa się „Latający 
Smok”. W tym kontekście prowadzę również warsztaty 
z robienia ekologicznych zabawek. Zabawka ta jest inspi-

rowana etnografią z Krakowa 
– Smokiem Wawelskim. 
Smoka prezentowałam 
już na różnych festi-
walach dizajnerskich 
w Polsce, a w Izraelu na-

wet reprezentowałam z nim 
Polskę. W jednym z izraelskich 

muzeów dizajnu organizowano dużą wystawę na temat 
dizajnu z Europy Środkowej, podczas której miały być też 
warsztaty dla dzieci. Organizatorzy tej wystawy znaleźli 
mnie w internecie i zaproponowali poprowadzenie tych 
zajęć. Zgodziłam się. 

A na czym polegają te warsztaty z robienia  
ekologicznych zabawek?
Polegają na tym, że dzieci same robią smoki na podsta-
wie wymyślonej przeze mnie konstrukcji. Dzięki temu 
doskonalą swoje zdolności manualne, bo zrobienie go 
nie jest na początku takie proste. I też mają możliwość 
ozdobienia jakoś tych zabawek – obklejenia ich czy 
pomalowania. Sprawia im to bardzo dużo frajdy. 

Rozmawiała: Katarzyna Kościesza

Podczas wizyty w Polsce białoruscy dizajnerzy 
zapoznali się z wykładowcami z krakowskiej ASP 
i dostali propozycję, by ktoś z białoruskich studentów 
przyjechał do Krakowa na studia. Tak się szczęśliwie 
złożyło, że ja dostałam tę możliwość.
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kiedy przyjechałam do Warszawy, to trochę znałam polski, ale nie na tyle, żeby 

studiować w tym języku. Właściwie to polskiego nauczyłam się podczas pierwszej 

sesji egzaminacyjnej. W Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie studiowałam, wszystkie 

egzaminy były ustne. 
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Jak to się stało, że zaczęłaś studia właśnie w Polsce?
Wyjechałam na studia do Polski w 2006 roku. Było to moż-
liwe dzięki programowi stypendialnemu im. Konstantego 
Kalinowskiego utworzonemu z inicjatywy rządu polskiego. 
Wtedy, 8 lat temu, do Polski przyjechało ok. 300 młodych 
Białorusinów, którzy chcieli podjąć naukę na różnych polskich 
uczelniach. Program istnieje do dnia dzisiejszego, ale w 2006 
roku byliśmy pionierami – pierwszą grupą, która miała szansę 
przyjechać do Polski. Rozpoczęłam wówczas studia na Uni-
wersytecie Warszawskim na kierunku kulturoznawstwo. 

Czy przed przyjazdem do Warszawy znałaś polski? 
W Mińsku chodziłam do szkoły, która rozwijała dzieci pod 
kątem humanistycznym. Oprócz nauki języka angielskiego, 
rosyjskiego i białoruskiego, mogliśmy wybrać 
dodatkowo niemiecki albo polski. Ja byłam 
leniwa w szkole, nie chciałam uczyć się nie-
mieckiego, więc wybrałam polski, z tym  
że nauka tego języka wcale nie była taka pro-
sta, jak na początku myślałam. Później uczyłam 
się polskiego w podziemnym Liceum im. J. Kołasa. 
Tak więc, kiedy przyjechałam do Warszawy, to trochę znałam 
polski, ale nie na tyle, żeby studiować w tym języku. Właściwie 
to polskiego nauczyłam się podczas pierwszej sesji egzami-
nacyjnej. W Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie studiowałam, 
wszystkie egzaminy były ustne. 

Czy życie w Warszawie różni się od życia w Mińsku?
To bardzo trudne pytanie. Mińsk i Warszawa są stolicami, 
mieszka w nich zbliżona liczba ludności, w obu miastach 
toczy się życie kulturalne, a dzielące nas 600 km to tak na-
prawdę mała odległość. Ale jednocześnie różnica jest olbrzy-
mia. Chodzi mi oczywiście o model polityczny. Przygotowu-
jąc Festiwal Kina Opowiadanego starałam się jednak omijać 
politykę, ponieważ jestem zmęczona wizerunkiem Białorusi 
w Polsce. Białoruś kojarzy się z reżimem i łamaniem praw 
człowieka. I nigdy z kulturą. To trzeba zmieniać.
Odwiedzając Mińsk czuję, że miasto się rozrasta i nabiera 
europejskości. Nie można go oczywiście porównać z Berlinem, 
ale moim zdaniem, z Warszawą – jak najbardziej. To, co na-
prawdę lubię w Mińsku to fakt, że nie ma tam pędu. W War-
szawie odczuwasz go nawet w metrze, np. na schodach ru-
chomych, gdzie ludzie po jednej stronie stają, a po drugiej idą. 
W Mińsku nadal tego nie ma, nikt się nie spieszy. Wcześniej 

denerwowałam się tym. Teraz umiem czerpać przyjemność 
z tej spokojnej jazdy. Taki Mińsk lubię, Mińsk bardzo spokojny. 

Opowiedz więcej o kinie opowiadanym.
Kino opowiadane zrodziło się w Mińsku pod koniec lat 80'. 
To była sztuka wyzwolenia. Powstała w momencie, kiedy 
Związek Radziecki chylił się ku upadkowi. W tym okre-
sie młodzież była tak wygłodzona, zarówno fizycznie, jak 
i duchowo, że w końcu wybuchła. I właśnie wtedy razem 
z innymi wybuchła grupa artystyczna „Białoruski klimat”. 
Realizowali wystawy, fotoprojekty, happeningi, performan-
ce i, między innymi, kino opowiadane. Na początku to się 
zrodziło jako żart w kręgu znajomych, ale przyjęło się na tyle 
dobrze, że nadano temu zjawisku oficjalną nazwę i zaczęto 

organizować festiwale. Samo kino opowiadane to sztuka 
improwizowana, kiedy artysta wychodzi na scenę i opowiada 
wymyślony przez siebie film. Opowiada, kadr po kadrze,  
co mógłby zobaczyć na ekranie widz. Ale tak naprawdę 
wszystkie obrazy wyświetlane są na ekranie naszej świado-
mości. Kino opowiadane to coś unikalnego, co zrodziło się 
właśnie na Białorusi i warto to promować.

Tęsknisz za Mińskiem?
Oczywiście. Jak każdy kto tęskni za domem. Mińsk to miejsce, 
gdzie się urodziłam, wychowałam, przeżyłam pierwsze miłości 
i porażki. Tam mieszka część mojej rodziny i starzy znajomi. 
Ale nie wiem, czy kiedykolwiek tam wrócę. Może zostanę tutaj? 
Może zamieszkam jeszcze gdzieś indziej? Na razie jest mi do-
brze tutaj, a Mińsk odwiedzam zawsze, kiedy tylko poczuję taką 
potrzebę. Wszystko zależy od pracy, bo gdybym dostała jakąś 
fajną ofertę w Mińsku albo innym białoruskim mieście,  
to pojechałabym tam bez żadnego problemu. Kiedyś zastana-
wiałam się, czy nie wrócić i nie zacząć na Białorusi wszystkiego 
od zera. Ale takie porzucanie dotychczasowego życia i wszyst-
kiego, co się zbudowało wcześniej, jest bardzo męczące.

Rozmawiała: Joanna Bereska
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Przygotowując Festiwal Kina  
Opowiadanego starałam się jednak omijać 

politykę, ponieważ jestem zmęczona 
wizerunkiem Białorusi w Polsce.
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MIASTA NA START

Poznań wyróżnia się na mapie migracyjnej Polski. Według Centrum Badań Migracyj-

nych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza (CeBaM), które zestawiło i opracowało 

dostępne statystyki na temat imigrantów w tym mieście, jego cechą charaktery-

styczną jest dość wysoka (na tle innych miast w Polsce) liczba migrantów uprzy-

wilejowanych.
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Future City Game
Celem projektu British Council o nazwie 
Twórcze Miasta jest zwiększanie świa-
domości, jak kreatywność, przedsiębior-
czość i innowacja mogą ulepszać życie 
w miastach. Future City Game wykorzy-
stuje metodologię gry, w której bierze 
udział 20–25 przedstawicieli różnych 
środowisk.

Cel „gry” jest prosty – chodzi o znale-
zienie najlepszego pomysłu na podniesie-
nie jakości życia w miastach. Temat oraz 
uczestników wybierają lokalni decydenci 
tak, aby gra była ściśle dostosowana do 
miejscowego kontekstu.

Zaliczyć do nich można anglojęzycznych studentów uczących się na tutejszych 
uczelniach – np. liczną grupę z Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych na Uniwer-
sytecie Medycznym lub wciąż rosnącą liczbę chińskich studentów na Akademii 
Muzycznej. W Poznaniu pracuje również stosunkowo wielu zagranicznych biz-
nesmenów. Pochodzą oni przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej – z Nie-
miec, Holandii, Belgii i Danii. Pozostali migranci to przede wszystkim osoby 
rosyjskojęzyczne. Widoczna jest też grupa osób pochodzenia tureckiego. 

W latach 2008–2011 Urząd Miasta Poznań brał udział w projekcie OPENCities 
realizowanym w ramach Programu Wspólnotowego URBACT II. Projekt odbywał 
się w partnerstwie z innymi europejskimi miastami, m.in. Bilbao, Dusseldorfem, 
Belfastem, Sofią, Cardiff i Dublinem oraz przy wsparciu British Council i Komi-
sji Europejskiej. W ramach projektu powstała międzysektorowa Lokalna Grupa 
Wsparcia, do której należeli reprezentanci uczelni poznańskich i różnych instytu-
cji. Bardzo aktywnym jej uczestnikiem był Uniwesytet Adama Mickiewicza.

Projekt OPENCities dotyczył wypracowania strategii i wymiany dobrych 
praktyk w zakresie przyciągania i utrzymywania w miastach tzw. „kapitału ludz-
kiego”. Projekt obejmował kwestie międzynarodowych migracji ekonomicz-
nych, w tym zarówno przyciągania imigrantów, ich integracji społeczno-ekono-
micznej, jak i zatrzymania emigracji zarobkowej. Celem projektu było również 
zbadanie wpływu migracji międzynarodowych na gospodarkę miast oraz wy-
pracowanie strategii zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności miast dla 
ich obecnych i potencjalnych mieszkańców.

W ramach projektu OPENCities zorganizowano szereg akcji, współfinanso-
wanych przez Miasto, UE, British Council. Jedną z nich była kampania społeczna 
„Poznaj naszych poznańskich obcokrajowców”, w ramach której na łamach Ga-
zety Wyborczej publikowano portrety cudzoziemców mieszkających w Pozna-
niu. Ponadto, po raz pierwszy w mieście organizowane były nieformalne spo-
tkania przedstawicieli urzędu i innych instytucji z mieszkającymi w Poznaniu 
cudzoziemcami. To była naprawdę świetna okazja, żeby na spokojnie porozmawiać 
o tym, co obcokrajowcy sądzą o Poznaniu, co można zmienić w mieście, z  jakimi 
problemami spotykają się na co dzień, jak im można im zaradzić – ocenia Wojciech 
Bauer z Urzędu Miasta Poznań, koordynator projektu OPENCities. Wspólnie ze 
stowarzyszeniem AIESEC, Urząd Miasta Poznań prowadził warsztaty dla mło-
dzieży w poznańskich gimnazjach i liceach, a z British Council zorganizował 
grę miejską Future City Game, w której uczestniczyli cudzoziemcy, studenci, 
przedstawiciele instytucji publicznych i sektora prywatnego. Celem gry było 
wytypowanie najlepszych pomysłów na to, w jaki sposób Poznań może stać 
się bardziej przyjazny dla migrantów o różnym pochodzeniu etnicznym i na-
rodowym.
Opisy wyróżnionych projektów znajduja się na stronie: 
�http://creativecities.britishcouncil.org/urban_co-design_tools/element/1142/open_city__

visions_for_the_future 
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Końcowym efektem projektu OPENCities był Plan Dzia-
łania, składający się z 3 części: zarzadzania otwartością; 
umiędzynarodowienia miasta oraz integracji cudzoziem-
ców. W ramach wdrożenia tych założeń zaplanowane zo-
stało utworzenie portalu internetowego, powołanie do 
życia Miejskiej Rady Otwartości (w której uczestniczyliby 
reprezentanci różnych instytucji oraz sami cudzoziemcy), 
prowadzenie akcji społecznych mających na celu pod-
niesienie świadomości poznaniaków nt. cudzoziemców, 
stworzenie systemu monitorującego ruch migrancki oraz 
rozszerzenie program „Przyjazny Urząd” o komponent 
„Urząd przyjazny obcokrajowcom”. Wersja angielska planu 
działania dostępna jest pod linkiem: http://www.opencities.
eu/web/download/local_action_plans/lap_poznan.pdf

Na bazie doświadczeń z projektu OPENCities oraz reko-
mendacji z przeprowadzonych przez Centrum Badań Mi-
gracyjnych (CeBaM) badań wśród poznańskich imigrantów, 
CeBaM zdecydował się zrealizować projekt mający na celu 
praktyczną integrację cudzoziemców w Poznaniu. Projekt 
AMIGA (Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy) jest 
realizowany we współpracy polsko-niemieckiej z part-
nerem z Monachium. Niebagatelna jest też rola Urzędu 
Miasta w tym projekcie, który stanowi partnera strate-
gicznego. Jak podkreśla Agata Pakieła z CeBaM: AMIGA jest 
jednym  z  pierwszych  konkretnych  działań  podejmowanych 
przez miasto na rzecz integracji imigrantów i poprawy jako-
ści ich życia zgodnie z rekomendacjami wyżej wymienionych 
projektów [badania CeBaM, OPENCities]. W ramach projektu 
powstał Migrant Info Point – punkt informacyjno-dorad-
czy dla imigrantów w Poznaniu oraz zostały powołane do 
życia trzy Grupy Lokalne (ds. studentów i absolwentów; 
ds. cudzoziemców z trudnościami w znalezieniu pracy; ds. 
cudzoziemców zakładających własną działalność gospo-
darczą), w ramach których międzysektorowo dyskutowane 
są najważniejsze problemy poznańskich cudzoziemców. 
Biorą w nich udział urzędnicy z Urzędu Miasta Poznania, 
z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedsta-
wiciele uniwersytetów, na których studiują cudzoziemcy. 
Członkowie poszczególnych grup spotykają się regularnie 
co ok. 4–6 tygodni. Agata Kochaniewicz z CeBam bardzo 
pozytywnie ocenia pracę Grup Lokalnych: W ramach współ-
pracy w  zespołach  i między  nimi ma miesce wymiana  do-
świadczeń  i  informacji, konsultacje, omawianie potrzebnych 

działań  i  wypracowywania  wspólnych  rozwiązań:  zarówno 
tych  uwzględnionych  w  projekcie,  jak  i  nowych  pomysłów. 
Widocznym już efektem współpracy przedstawicieli instytucji 
w ramach zespołów są nowe wnioski, diagnozy, a co za tym 
idzie  nowe propozycje  działań,  do  których  realizacji  też  od 
razu przystąpiliśmy.

Jakie są dalej plany odnośnie Lokalnego Planu Działania 
opracowanego w ramach OPENCities?
Nasze uczestnictwo w OPENCities służyło trochę zorientowa-
niu się w obecnej sytuacji – określeniu, gdzie jesteśmy, gdzie 
chcielibyśmy dojść i jak to zrobić. Chcemy to robić we współ-
pracy z różnymi podmiotami, które według Lokalnego Planu 
Działania miałyby wchodzić w skład Rady Otwartości, która 
powinna m.in zachęcać do dialogu i podejmowania wspól-
nych akcji, a także zarządzać otwartością. Przygotowany Plan 
nie jest tylko listą działań na rzecz integracji cudzoziemców, 
ale jest propozycją dialogu ze wszystkimi mieszkańcami 
miasta. Bardzo ważne są wielokierunkowe akcje społeczne.  
Na razie oczywiście są to plany. Wiemy, że rzeczywistość 
bywa brutalna. Chcemy dążyć do realizowania tej wizji krok 
po kroku, sukcesywnie. Na razie zaczynamy od projektu 
Amiga, który zakłada społeczno-ekonomiczną integrację cu-
dzoziemców. Chcemy też, przy pomocy CeBaM, zdiagnozować, 
jak naprawdę wygląda sytuacja w Poznaniu. Spotykaliśmy 
się z cudzoziemcami, słuchaliśmy ich głosów, ale te konsul-
tacje jeszcze nie są tak wiarygodne, jak chcielibyśmy by były. 
Cudzoziemcy jednak bardzo pozytywnie odnieśli się do tych 
konsultacji i wynikła niezwykle merytoryczna dyskusja. Warto 
pamiętać, że budując otwarte miasto musimy uwzględniać 
potrzeby wszystkich mieszkańców.

Fot. archiwum prywatne

Wojciech Bauer,
URZąD MiAsTA POZNAń

Pełny wywiad z Wojciechem Bauerem można znaleźć na stronie 
www.cw.org.pl

MIASTA NA START
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Projekt AMiGA jest realizowany we współpracy 
z miastem?
A.K.: Urząd Miasta jest lokalnym partnerem strategicznym, 
ale projekt finansowany jest ze środków unijnych. Urząd 
Miasta póki co nie finansuje tego działania, ale mamy 
nadzieję, że będzie je kontynuował i nasza współpraca 
z urzędem będzie coraz większa. Na razie współpracujemy 
na poziomie roboczym. Dla nas UMP i reszta placówek 
są bardzo ważnymi partneremi strategicznymi, ponieważ 
urzędnicy uczestniczą w spotkaniach i realnie na bieżąco 
nam pomagają. Poza tym, widząc ich zaangażowanie, 

Fot. Paweł Janowski

Agata Pakieła, 
CEBAM, POZNAń

Fot. Agata Stanisz

Agata Kochaniewicz, 
CEBAM, POZNAń

mamy też nadzieję, żepomogą nam z tym Punktem  
za 2 lata, kiedy dotacja z Unii się skończy.

Jak Wam się udało stworzyć taką dużą koalicję wokół 
tego projektu, składającą się z tylu urzędów?
A.P.: To było w dużej mierze wychodzone. Koordynatorka 
projektu, Karolina Sydow, odbyła szereg spotkań, wyko-
nała wiele telefonów do wszystkich urzędów mających 
styczność z migrantami, mówiła o projekcie, proponowała 
współpracę. Ja sama jestem bardzo pozytywnie zaskoczo-
na wynikiem naszych wysiłków, bo zostały wydelegowane, 
bądź same się zgłosiły, osoby, które rzeczywiście są zaan-
gażowane w te wszystkie działania. I jest to również dla 
nas bardzo pomoce, gdyż czasem imigranci przychodzą 
z bardzo skomplikowanymi sprawami, wymagającymi spe-
cjalistycznej wiedzy. Możemy wówczas skontaktować się 
z określoną osobą i dostać wskazówki, jak należy postępo-
wać. Taka koalicja bardzo dobrze funkcjonuje. Teraz z kolei 
mamy pomysł, by dołączyć do tych grup przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, też tych migranckich.  
Na razie zbieramy informacje na temat tego, jakie organi-
zacje działają tu Poznaniu. 

A są w Poznaniu jakieś migranckie organizacje 
pozarządowe?
A.P.: Tak, jest ich kilka. Jest Muzułmańskie Centrum 
Oświatowo-Kulturowe czy Białoruskie Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych. Mamy nadzieję na nawiązanie z nimi kon-
taktu i włączenie ich do pracy grup lokalnych. My pełnimy 
rolę takich pośredników i konsultujemy z urzędnikami, 
pracowniami uniwersytetu różne rozwiązania, ale chcieli-
byśmy włączyć w ten proces także samych imigrantów. 

Na bazie doświadczeń z projektu OPENCities oraz rekomendacji z przeprowadzonych 

przez Centrum Badań Migracyjnych CeBaM zdecydował się zrealizować Projekt  

AMIGA (Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy).
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PAH jest praktycznie jedyną organizacją, która działa   
w Toruniu i Bydgoszczy w tej płaszczyźnie. Choć nie ist-
nieją wiarygodne zestawnia dotyczące charakteru migracji  
w tym regionie, pracownicy PAH wskazują na zauważalną 
grupę migrantów wysokowykwalifikowanych zza wschod-
niej granicy. Przyczyny, dla których ta kategoria obcokrajow-
ców wybiera akurat Bydgoszcz czy Toruń nie są jeszcze zba-
dane. Nieznany jest też ich wpływ na funkcjonowanie miasta. 
PAH realizuje tu trzy projekty: „Pracuj w Polsce. Wsparcie cu-
dzoziemców na rynku pracy”, „Dobry start w zasięgu ręki –  
3” oraz „Razem 2. Integracja, poradnictwo, wiedza iwspar-
cie dla cudzoziemców””. W ramach tych projektów realizo-
wane są kursy języka polskiego, porady prawne i zawodo-
we oraz kursy zawodowe. Beneficjentami tych projektów 
było dotychczas ponad 200 cudzoziemców.

W województwie kujawsko-pomorskim bardzo nieliczne 
są organizacje zajmujące się wielokulturowością czy inte-
gracją cudzoziemców. Urzędy miejskie i wojewódzkie, poza 
wykonywaniem swoich statutowych obowiązków, nie zaj-
mują się tematem migracji – nie stworzyły ani autorskich 
programów integracyjnych ani takich, których celem było-
by przyciąganie wykształconych migrantów do miasta. 
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Katarzyna Albrychiewicz z Urzędu Wojewódzkiego zauwa-
ża potrzebę dodatkowych spotkań informacyjnych dla 
cudzoziemców, zwłaszcza tych z dalekich krajów, ale póki  
co urzędnicy radzą sobie z tym we własnym zakresie:

„Najwięcej  cudzoziemców pochodzi zza wschodniej  gra-
nicy  Polski  –  z  Ukrainy,  Rosji,  Białorusi.  Pojawiają  się  też 
obywatele Armenii, a także Wietnamu czy Chin. Jeśli chodzi 
o Chińczyków, to ostatnio duża kilkudziesięcioosobowa grupa 
zaczęła studiować na Akademii Muzycznej, po tym jak uczel-
nia ta zyskała sławę po konkursie szopenowskim. W  ramach 
programu  studiów  studenci  mają  tzw.  rok  zerowy  podczas 
którego  intensywnie uczą się  języka polskiego. Niestety nie 
zawsze jest to jednoznaczne z biegłą znajomością tego języka 
przez studentów. W ich przypadku przepaść językowa i kultu-
rowa  jest duża, dlatego chętnie pomagamy  im w  integracji. 
Czasem uczelnie zapraszają nas do współpracy. W przypadku 
Akademii  sami  się  wprosiliśmy  [śmiech],  bo  dostrzegliśmy 
taką  potrzebę.  Chcemy,  by  atmosfera  była  miła  i  wszystko 
gładko szło, ale formalności trzeba dopełniać, a czasem bez 
takiego dodatkowego szkolenia jest to niemożliwe. Zaprosi-
liśmy na to spotkanie też naszego zaprzyjaźnionego tłuma-
cza – Chińczyka, który posiada już polskie obywatelstwo, żeby 
uniknąć problemów ze wzajemnym zrozumieniem.

Jak pokazują dane GUS, województwo kujawsko-pomorskie nie znajduje się 

w  czołówce pod względem natężenia imigracji w skali kraju. W konsekwencji,  

temat ten, zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu, jest dużo mniej obecny niż w in-

nych miastach, które do tej pory były omawiane w biuletynie.

Fot. archiwum prywatne

sylwia Żulewska, 
PAh, TORUń

Co interesujące, jak zauważa Sylwia Żulewska z toruń-
skiego oddziału PAH, województwo kujawsko-pomorskie 
jest, mimo wszystko, dość często wybierane jako region 
docelowy dla wykształconych migrantów pochodzących 
zza wschodniej granicy Polski: bardzo często przyjeżdżają 
tu osoby, które są bardzo dobrze wykształcone. Wielu jest na 
przykład lekarzy ze wschodu, którzy przyjeżdżają, i nostryfiku-
ją dyplom w szpitalu w Bydgoszczy. Spotkałam też małżeń-
stwo profesorów zza wschodniej granicy. Oni szukają tutaj po 
prostu lepszego zatrudnienia i lepszych perspektyw. […] Teraz 
pracują u nas na uniwersytecie na UMK. 

Ani działacze pozarządowi ani urzędnicy z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego nie widzą jeszcze potrzeby, 
by rozpocząć wspólne działania i bardziej systemowo 
podjeść do tematu migracji. Jak mówi Sylwia Żulewska 
z PAH: Ani my nie wyszliśmy do tej pory z taka inicjatywa, ani 
miasto. Wiem, że było organizowane  szkolenie dla MOPRu 
i Wydziału Spraw Obywatelskich. Ale o wspólnym projekcie 
jeszcze nie myśleliśmy.

Wywiad z sylwią Żulewską, Koordynatorem Wojewódzkim Pro-
jektu ds. Cudzoziemców, PAH oraz z Katarzyną Albrychiewicz 
z Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy: 
www.cw.org.pl 

Fot. archiwum prywatne

Katarzyna Albrychiewicz, 
URZąD WOJEWóZKi, ByDGOsZCZ
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Piotr skrzypczak, 
hOMO FABER (LUBLiN),  
WiZyTA sTUDyJNA W NEUChATEL

Fot. Anna Dąbrowska

Jak się to robi w Szwajc arii? Relacja 

świadomie wybrali ich miasto do życia, jest szybko zwra-
cającą się inwestycją. Często wielokrotnie. Brak integracji 
oznacza problemy.

Na co jeszcze wydają pieniądze? Na przykład na za-
trudnianie w urzędzie miasta ponadreprezentatywnej ilo-
ści cudzoziemców/ek (ponad 20 procent), by pokazać na 
własnym przykładzie, że można! Rekrutacja na stanowi-
ska opiera się naturalnie na zasadzie wyboru najbardziej 
wykwalifikowanych osób. Zatrudnienie niekompetentne-
go urzędnika, tylko skompromitowałoby całą idee, a tego 
Szwajcarzy nie chcą. 

Innym przykładem jest rozbudowany system reprezen-
tacji mniejszości. Władze kantonu chcą słuchać głosu cu-
dzoziemców i włączać ich w życie publiczne. Z tego wzglę-
du, w 1991 r. władze kantonu Neuchatel stworzyły Radę ds. 
Integracji Cudzoziemców (CTIE – Communauté de travail 
pour l'intégration des étrangers) – mające wysoką ran-
gę, ponad czterdziestoosobowe ciało, w którym zasiadają 
przedstawiciel/ ki wszystkich mieszkających w Neuchatel 
narodowości i wyznań. Prezes Rady jest wyznaczany przez 
Radę Państwa. 40 członków tworzących CTIE jest powo-
ływanych przez Radę Państwa a nominowanych przez za-
interesowane strony. Zgłaszane osoby pochodzą głównie 
z władz komunalnych, sektora usług społecznych, środo-
wisk gospodarczych (zarządzanie i związki zawodowe), 
społeczności mniejszości i wykwalifikowanych w zakresie 
integracji cudzoziemców pracowników naukowych.

CTIE zbiera się co kwartał, by konsultować najważniej-
sze decyzje. Codzienna praca toczy się w siedmiu komi-
sjach: ds. pracy i problemów społecznych, informacji, praw 

 W Neuchatel w Szwajcarii migranci 
stanowią ponad 20 procent społeczeństwa. 
Miasto ma dziesięć razy mniej mieszkańców 
od Lublina. 

COSM podlega kantonalnemu Departamentowi Gospo-
darki i zajmuje się szeroko pojętą mediacją miedzy cu-
dzoziemcami, instytucjami a lokalnym społeczeństwem. 
Zadaniem nadrzędnym COSM jest zapewnienie integracji 
cudzoziemców i ich harmonijnego współżycia z miesz-
kańcami kantonu. Spektrum realizowanych przez nią za- 
dań jest niezwykle szerokie. Po pierwsze, trafiający tu cu-
dzoziemiec otrzymuje systemową pomoc: od prawnej, po-
przez naukę języka, pomoc w znalezieniu pracy i mieszka-
nia na organizacji wolnego czasu kończąc. W zamian musi 
zgodzić się na zasady opisane w Karcie Mieszkańca – ze-
staw praw i obowiązków, które opierają się na zasadach 
zawartych w standardach Praw człowieka. Żeby mieszkać 
w Neuchatel trzeba być obywatelem/ką. Ponadto, COSM 
służy pomocą organizacjom, które chcą prowadzić projekty 
w obszarze integracji cudzoziemców, prowadzi działalność 
badawczą (nt. integracji i naturalizacji cudzoziemców; zle-
caną przez inne instytucje) oraz edukacyjną, a także pro-
wadzi Centrum Tłumaczeń, gdzie ogłaszają się tłumacze 
pracujący po określonych przez COSM stawkach.

Szwajcarzy wiedzą, że integracja kosztuje (praca, czas, 
fundusze), ale też przez lata nauczyli się, że to się opłaca. 
Każdy frank wydany na sensowną pomoc ludziom, którzy 
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politycznych, nauczania, kultury, muzułmanów oraz migra-
cji kobiet. Pracą całości kieruje sekretariat i biuro.

Przykłady wyzwań dyskutowanych w komisjach to np. 
kwestia zasłaniania twarzy przez muzułmańskie kobie-
ty w przestrzeni publicznej, kolejna kampania społeczna 
promująca wielokulturowość czy problem pochówku ob-
rzędowego na cmentarzach komunalnych. 

Innym przykładem sposobów integracji cudziemców  
w Szwajcarii może być rozbudowany system wsparcia 
zawodowego. Odpowiada za to m.in. działające od 1994 
roku, finansowane z dotacji prywatnych przedsiębiorstw, 
Centrum Doskonalenia Zawodowego – CNIP (www.cnip.ch). 
Jest to potężny kompleks wyspecjalizowanych warsztatów 
w dziedzinie mechaniki, montażu, spawania elektrycznego, 
polerowania, logistyki, kontroli jakości i montażu zegarków. 
W CNIP można za darmo uzyskać dodatkowe kwalifikacje. 
Naczelną ideą Centrum jest racjonalne nakierowywanie 
osób tak, by podejmowały szkolenia w zakresie obszarów, 
na które jest popyt. Dzięki temu firmy, głównie z branży 
produkującej luksusowe zegarki, dotujące CNIP, mają bazę 
wykwalifikowanych pracowników. W Centrum można też, 
w przypadku, kiedy dana osoba nie pracuje aktualnie 
w danym zawodzie i grozi jej utrata uprawnień, przyjść, 
popracować, i te uprawnienia przedłużyć. Wszystko logicz-
ne, nastawione na dobrą współpracę z pracodawcami. Nie 
trzeba dodawać, że spora część osób korzystających z tego 
wsparcia to migranci/tki.

Inspirujący jest także system wsparcia kobiet-migran-
tek, które spodziewają się dzieci. By pomóc im odnaleźć się 
w nowych warunkach, organizowany jest wolontariat, któ-

ry polega na stworzeniu par: "stara" mieszkanka Neuchatel 
– migrantka, które się ze sobą regularnie spotykają i uczą 
życia w nowym kraju. 

Szwajcarzy w Kantonie Neuchatel w praktyce pokazują, 
że integracja jest ciężką, dwustronną pracą w bardzo wie-
lu obszarach. Pracą wszystkich: władz, biznesu, organizacji 
pozarządowych i samych migrantów. Zatrudniają do tej 
pracy sztab ludzi. Dokonują ciągłej oceny polityki integra-
cji, badają, uważnie słuchają środowisk mniejszościowych, 
przygotowują kampanie społeczne, otwarcie dyskutują 
o pojawiających się problemach. Polskie miasta mogą wy-
nieść z tego naukę, że jeśli chcą aktywnie przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, zapobiegać gettoizacji i zamiast 
tego budować świadome własnej wartości (w tym swoich 
korzeni) społeczeństwo obywatelskie – muszą się napraco-
wać. Bez wysiłku i pieniędzy można jedynie liczyć na cud, 
że w przyszłości „jakoś się ułoży”. Przeżywająca olbrzymie 
problemy z drugim, niezintegrowanym pokoleniem mi-
grantów, Francja jest przykładem, że nie wystarczy wpuścić 
do siebie ludzi, żeby wykonywali nisko płatną, nielubianą 
przez rodowitych Francuzów pracę.

Miasta Lublin i Neuchatel dzieli niemal wszystko. Łączy 
jednak to, że obydwa mają dobrą wolę i chcą myśleć o przy-
szłości. To myślenie nie jest beztroskie. Zakłada wyzwania, 
czasami problemy. I stąd wziął się pomysł na realizację 
projektu „Lublin dla Wszystkich”, który ma doprowadzić  
do trwałych, systemowych zmian w pracy w obszarze inte-
gracji. Ma uczyć się na błędach Zachodu i korzystać z dorob-
ku miasta i kantonu Neuchatel – miejsca ocenianego przez 
Radę Europy za najlepsze pod względem integracji. 

 Od ponad dwudziestu lat działa  
tam publiczna instytucja, która zajmuje się 
integracją cudzoziemców: COSM – Service  
de la cohésion multiculturelle

Jak się to robi w Szwajc arii? Relacja 
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 Celem KIWi – Katalizatora Inicjatyw 
Wielokulturowych – było dostarczenie 
cudzoziemcom wiedzy i narzędzi do tego, 
by samodzielnie pozyskiwali fundusze  
na własne inicjatywy.

Oprócz nabycia teoretycznej wiedzy, uczestnicy mieli moż-
liwość też praktycznego jej zastosowania – w ramach te-
gorocznego KIWi wsparliśmy aż 6 projektów! 

Pierwsza część projektów realizowanych w ramach KIWi 
była prezentowana w zeszłym numerze biuletynu. Poniżej 
opisujemy inicjatywy wsparte w ostatniej edycji!

 www.facebook.com/kino.opowiadane 
Kino opowiadane powstało na Białorusi w latach 80-tych 
XX wieku. Jest to sztuka z pogranicza kina, teatru, literatury 
i performansu. "Autor filmu, będąc zarazem jego reżyserem, 
operatorem, montażystą, dźwiękowcem i aktorem, opowia-
da swój film przed publicznością." - tłumaczy Alena Siut-
sova - realizatorka festiwalu. Festiwal okazał się wielkim 
sukcesem. Konferencja i warsztaty z udziałem specjalistów 
z Białorusi a przede wszystkim "pokazy" filmów w Kinie.Lab 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

Na początku listopada w przestrzeni klubokawiarni Pań-
stwoMiasto, Isabel Balderas zorganizowała obchody „Mek-
sykańskiego Święta Zmarłych”. W ramach wydarzenia moż-
na było zapoznać się z tradycjami związanymi ze świętem 

Festiwal Kina Opowiadanego

Meksykańskie Święto Zmarłych

kiwi

Zuzanna Dłużniewska, koordynatorka projektu KIWi, 
Fundacja Inna Przestrzeń

zmarłych w Meksyku oraz meksykańskimi przysmakami, 
zbudowany został specjalny ołtarz „ofrenda”, a najmłodsi 
dekorowali cukrowe czaszki.
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Warsztaty

Znana z artystycznego zacięcia, pochodząca z Ukrainy Yana 
Sira, zorganizowała warsztaty plecionkarstwa. Uczestnicz-
ki przez cały dzień wyplatały koszyki z papierowej wikli-
ny. Projekt był kontynuacją zapoczątkowanych w zeszłym 
roku „Warsztatów twórczości wszechstronnej”.

Komedia bez granic

Hayk Gasparyan zaprosił warszawiaków na spotkanie z hu-
morem komediowym z różnych zakątków świata. Dyskusja 
toczyła się wokół zaprezentowanych przez zaproszonych 
gości fragmentów filmów komediowych m.in. z Włoch, 
Azerbejdżanu i Meksyku.

Hayk Gasparyan

trzy projekty

Yana Sira  Akcja inegracja!

Anna Bąk i Karolina Cao-Przybylska zrealizowały aż trzy 
projekty w ramach KIWi. 

���W ramach pierwszego z nich, zatytułowanego Smok, 
Syrenka i ja dzieci z polskich i wietnamskich rodzin 
mogły posłuchać legend pochodzących z obu kultur.

��Podczas drugiego projektu pt. Pokolenie WWW – Wy-
chowani w Warszawie realizatorki zabrały młodych 
imigrantów na wycieczkę śladami murali przedsta-
wiających Polaków żyjących na styku kultur. 

��Ostatnia z inicjatyw Akcja Integracja! to warsztaty 
skierowane do aktywistów społecznych, działaczy 
non-profit, przedstawicieli różnych kultur Warszawy 
– przedsięiorczych osób z pomysłem na wzbogace-
nie przestrzeni społecznej Warszawy.

kiwi
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Mapa działań: Oferta

integracja przez kulturę 

Fundacja Sztuki Arteria
 www.arteria.art.pl 
Loesje 
Seria warsztatów kreatywnego pisania 
Informacja o terminach i miejscach: 

 www.loesje.pl

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

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 Autokreacja
 www.autokreacja.org 
Nauka języka polskiego poza klasą
Bezpłatny praktyczny kurs języka polskiego wykorzystujący 
rzeczywiste scenki sytuacyjne – skierowany do cudzoziemców 
spoza UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i dotychczas 
opanowali znajomość j. polskiego na poziomie A2-B1. 
Rekrutacja rozpoczyna się w lutym. Grupy tworzone są na bieżą-
co aż do sierpnia 2014 r. 
Wiecej informacji na stronie internetowej.

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

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 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.
Gdzie: woj. mazowieckie i kujawsko-pomorskie.

Fundacja Inna Przestrzeń z Homo Faber 
(Lublin) i Interkulturalni (Kraków)
 www.hf.org.pl
 www.interkulturalni.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.
W marcu 2014r. odbędzie się II Międzysektorowe Forum Migra-
cyjne – zapisy poprzez stronę Fundacji.
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 mieszkają-
cych w Polsce. W ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z i kul-
tury czeczeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty 
teatralne, plastyczne, muzyczne i zajęcia sportowe. 
Kiedy: Stale
Gdzie: ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa
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Warszawskich Organizacji

EDUKACJA O WIELOKULTUROWOŚCI  
I IMIGRANTACH

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Z Muzeum Historii Żydów Polskich, Prywatnego Przedszkola 
Lauder-Morasha, Lauder e-Learning Schools i Centrum Społecz-

ności Żydowskiej JCC Warszawa. 

 www.swiaty.org.pl 
 www.jewishmuseum.org.pl
 www.jccwarszawa.pl
 www.lauder-morasha.edu.pl
Kamienice Ja’akova
Polskie i żydowskie dzieci przez trzy miesiące budują własno-
ręcznie budowle wzorowane na przedwojennych żydowskich 
kamienicach. Bawiąc się, dowiadują się, czym jest Szabat, Syna-
goga, jakie zwyczaje panowały i panują w żydowskich domach 
i czym różnią się one od tych, które znają z własnych domów.
Kiedy: październik 2013 – styczeń 2014

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Z Gminą Lesznowola i Fundacją Edukacji Międzykulturowej

 www.swiaty.org.pl 
 www.miedzykulturowa.org.pl
Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur
Warsztaty skierowane do przedszkolaków, uczniów (polskich i cu-
dzoziemskich) klas 0-6 oraz szkolenia dla nauczycieli w gminie 
Lesznowola poświęcone kształtowaniu kompetencji międzykul-
turowych przydatnych w pracy z klasą wielokulturową. W ramach 
projektu powstanie również poradnik szkolny, w którym zostaną 
zawarte informacje dotyczące polskiego systemu oświaty, a tak-
że reguł i zwyczajów panujących w polskiej szkole.
Kiedy: marzec 2013 – czerwiec 2014.

Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola
Projekt skierowany jest do Zespołu Szkół w Mrokowie.
W jego ramach zostaną zatrudnieni asystenci kulturowi, zosta-
ną przeprowadzone szkolenia dla nauczyciel oraz warsztaty 
akulturacyjne dla uczniów cudzoziemskich i dodatkowe lekcje 
polskiego.
Kiedy: 01.02.2014 do 30.06.2015

Fundacja Instytut Innowacji
 www.ii.org.pl
Równy start – dwa modele wsparcia dla cudzoziemców  
w Polsce
Projekt skierowany jest do cudzoziemców spoza krajów UE oraz 
ich dzieci w wieku 7-15 lat. Program obejmuje bezpłatne kursy 
zawodowe m.in. PR, kadry i płace; kurs j. polskiego i j. angielskie-
go oraz kolonie wakacyjne dla dzieci w górach i nad morzem. 
W każdym 12-dniowym wyjeździe kolonijnym weźmie udział 15 
dzieci cudzoziemców oraz 15 dzieci z Polski, aby nawiązać dia-
log międzykulturowy. Formularze zgłoszeniowe będą od marca 
dostępne na stronie na stronie fundacji.
Kiedy: 01.04.2014 – 31.12.2014 

Pierwszy krok do INTEGRACJI: wsparcie na rynku pracy
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych wśród osób pochodzących z krajów spoza UE. W ra-
mach projektu oferowane są bezpłatne szkolenia biznesowe 
i zawodowe, spotkania z ekspertami, warsztaty dot. polskiego 
rynku pracy. 
Kiedy: lipiec 2013 – czerwiec 2014

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl 
Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne 
wsparcie cudzoziemców w Polsce.
Oferta szkoleniowa skierowana do osób, które uzyskały w Pol-
sce jedną z form ochrony międzynarodowej oraz do osób pracu-
jących na rzecz/lub z migrantami przymusowymi: cykl warszta-
tów psychoedukacyjnych dla kobiet-migrantek przymusowych 
będących matkami, cykl warsztatów z wiedzy prawnej i obywa-
telskiej dla cudzoziemców, cykl szkoleń dla osób pracujących 
z cudzoziemcami.
Kiedy: lipiec 2012 – czerwiec 2015

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Zajęcia o charakterze edukacyjno-integracyjnym, adresowane 
do młodzieży z doświadczeniem migracji. Uczestniczki i uczest-
nicy będą tworzyć autorski komiks, którego bohaterami i boha-
terkami będą oni sami. Po zakończeniu zajęć zorganizowana 
zostanie prezentacja powstałych podczas zajęć prac plastycz-
nych w formie wernisażu. 
Więcej informacji na stronie Fundacji.

Fundacja Ocalenie
 www.ocalenie.org.pl 
Kursy języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców
Bezpłatne, prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy. 
W ramach kursu, poza lekcjami języka odbywają się też warsz-
taty adaptacyjne i wyjścia integracyjne. Informacje o rekrutacji 
na stronie Fundacji.
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Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja Rodzić po Ludzku
 www.forummigracyjne.org 
 www.rodzicpoludzku.pl 
Jestem mamą w Polsce
Na projekt składają się międzykulturowe szkoły rodzenia po 
wietnamsku, ukraińsku i angielsku, a także szkolenia dla pol-
skich położnych. Powstanie też publikacja dot. ciąży i porodu 
dla kobiet-migrantek, oraz ulotka informacyjna dla polskiego 
personelu medycznego na temat międzykulturowego kontek-
stu pracy z pacjentkami-cudzoziemkami. 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
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.

Migroteka 2
W ramach projektu wyposażonych zostanie 16 bibliotek w Pol-
sce w publikacje na temat migracji i międzykulturowości, 
a w części bibliotek dodatkowo prowadzone będą warsztaty 
międzykulturowe.
Więcej informacji, w tym adresy bibliotek oraz lista dostępnych 
tytułów na stronie Fundacji.

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl 
Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu mię-
dzykulturowego
Cykl szkoleń dla osób pracujących z  obywatelami państw trze-
cich oraz dla cudzoziemców, w tym studentów zagranicznych, 
którego celem jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego 
w Polsce. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatko-
wo: kampania społeczna i konkurs filmowy. Prowadzony będzie 
także blog związany tematycznie z problematyką integracji cu-
dzoziemców. 
Kiedy: styczeń 2014 - czerwiec 2015

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: http://www.hfhr.org.pl/wielokulturo-
wosc/page.php?pag=5&sec=13

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
 www.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.

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
partnerzy: Sdružení pro integraci a migraci( Czechy) , Society 
of Goodwill (Słowacja), ARCA (Rumunia), Menedek (Węgry) 
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 stowarzyszenia.

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
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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
Instytut Spraw Publicznych
 www.forummigracyjne.org
 www.isp.org.pl 
Moja kariera w Polsce
Doradztwo zawodowe dla cudzoziemców (z zakresu
poszukiwania pracy, zakładania własnej działalności gospodar-
czej, przebranżowienia, prowadzenia księgowości itd.) uzupeł-
nione o specjalistyczne szkolenia i szkolenia dla pracodawców 
z zakresu zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy. 
Projekt ma charakter ogólnopolski, zaś doradcy, poza pracą w
Warszawie, będą również pełnić dyżury w miejscach, gdzie pra-
cują cudzoziemcy np. Wólka Kosowska, hale targowe w Jaworz-
nie, Gdańsku itd.
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

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”
Wsparcie cudzoziemców, obywateli państw trzecich: doradztwo 
prawne i zawodowe, kursy języka polskiego, wsparcie mediato-
rów międzykulturowych, wsparcie integracyjne i coaching.
Organizowane są też cyklicznie Spotkania Kobiece dla Polek 
i cudzoziemek.
Gdzie: Chmielna 26.
Więcej informacji: www.chmielna26.fds.org.pl

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjnytacyjny

Fundacja „Ocalenie” 
 www.ocalenie.org.pl 
Centrum Pomocy Cudzoziemcom
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

Polska Akcja Humanitarna 
 www.pah.org.pl 
RAZEM-2. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cu-
dzoziemców
Projekt realizowany w dwóch ośrodkach dla cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce: Dębak 
k. Warszawy oraz Grupa k. Grudziądza.
W ramach projektu w ośrodkach prowadzone są świetlice dla 
dzieci, działają Biura Informacji dla Uchodźców oraz realizowa-
ne jest poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne.
Projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

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

Fundacja Nasz Wybór 
Instytut Ekonomicznych i Społecznych 
Ekspertyz
 www.naszwybor.org.pl 
 www.i-see.org.pl
„Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pra-
cy. Badanie społeczne” 
W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe ba-
danie społeczne dotyczące sytuacji absolwentów polskich wyż-
szych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami 
Unii Europejskiej.
Kiedy: 2014–2015

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.
Kiedy: październik 2012 – grudzień 2014
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Polska wobec nowych obywateli - ewaluacja funkcjonowa-
nia systemu nadawania obywatelstwa polskiego
Projekt zakłada analizy porównawcze dotyczący procedur nada-
wania obywatelstwa w wybranych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej i krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz diagnozę sku-
teczności i przejrzystości obecnie funkcjonujących procedur 
naturalizacyjnych w Polsce. Zostanie także stworzona interak-
tywna strona internetowa poświęcona kwestiom związanym 
z nadawaniem obywatelstwa polskiego dedykowanej cudzo-
ziemcom. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracowni-
cze migrantów w sektorze opiekuńczym
Projekt badawczy przewidujący diagnozę sytuacji migrantów 
zatrudnionych w sektorze opiekuńczym w Polsce, w tym wa-
runków ich zatrudnienia, relacji z osobami starszymi/niepełno-
sprawnymi i ich rodzinami, a także perspektyw rozwoju tego 
obszaru w przyszłości. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Instytut Spraw Publicznych Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 
www.interwencjaprawna.pl
www.isp.org.pl
Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cu-
dzoziemców
Szkolenia o problematyce antydyskryminacyjnej dla przedsię-
biorców i pracowników organizacji pozarządowych wspiera-
jących proces integracji cudzoziemców w różnych częściach 
Polski do prowadzenia skutecznych działań na rzecz dialogu 
międzykulturowego. W ramach projektu podjęte zostaną też 
działania poradnicze dla cudzoziemców w procesie dochodze-
nia ich praw pracowniczych. 
Kiedy: styczeń 2014 - czerwiec 2015

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 wizerunku migrantów i migrantek w me-
diach w Polsce
Dwuletni, systematyczny monitoring mediów w Polsce -analiza 
treści oraz słownictwa dotyczących cudzoziemców pod wzglę-
dem ich wpływu na wyobrażenia i postawy społeczeństwa 
przyjmującego w stosunku do migrantów. Zebrany materiał zo-
stanie opracowany w formie rocznych raportów. 

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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 Różni, ale równi. Prawo 
a równe traktowanie 
cudzoziemców w Polsce 
 Raport

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Warszawa 2013

Publikacja podsumowuje wyniki badań 
prowadzonych w ramach trzyletniego projektu 
pt. „Różni, ale równi – badania nad równym 
traktowaniem cudzoziemców w Polsce” 
prowadzonego przez SIP wspólnie z Instytutem 
Spraw Publicznych i współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu na rzecz 
Integracji Obywateli Państw Trzecich. Projekt 
był poświęcony, badaniu dyskryminacji 
cudzoziemców w Polsce oraz ewaluacji polskiego 
prawa antydyskryminacyjnego.
  http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/

rozni-ale-rowni.pdf

Przewodnik Po Innej Kulturze
Czasem aż trudno wyobrazić sobie jak wiele jest różnych kul-

tur. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. Ile jesteśmy w stanie 

powiedzieć o chociaż kilku z nich? Teraz nie musicie się już za-

stanawiać. Nadszedł czas, żeby działać! Wybierzcie interesują-

cy was kraj i stwórzcie przewodnik po jego kulturze. Nie tylko 

zdobędzie nową wiedzę, ale będziecie mogli podzielić się nią 

innymi.

  działasz.pl. 

Dzialasz.pl to portal dla ludzi, którzy już są zaangażowani społecz-

nie lub którzy chcą zaczać działać. Na stronie znajdują się pomy-

sły na działania oraz porady, jak daną inicjatywę przeprowadzić.



czy wiesz, że...

okrates 

Urodzony w Taganrogu  
nad morzem Azowskim, był generałem rosyjskim,  

który w 1875 roku objął urząd prezydenta Warszawy.  
Jak napisała historyczka Anna Słoniowa: Starynkiewicz  
zastał Warszawę w gruncie rzeczy osiemnastowieczną,  

a zostawił dwudziestowieczną. Wystarczyło  
mu na to zaledwie 17 lat. 

tarynkiewicz
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A co konkretnie Warszawa zawdzięcza  
Sokratesowi Starynkiewiczowi?

czy wiesz, że...

Po pierwsze – sieć kanalizacyjną i wodociągową. Funkcjo-
nujący do tej pory warszawski wodociąg dostarczał wodę złej 
jakości i nieregularnie. Starynkiewicz nawiązał współpracę 
znajwiększym ekspertem od spraw kanalizacyjnych w Europie 

– Williamem Lindleyem, którego syn objął kierownictwo nad 
pracami w Warszawie. Na potrzeby tego przedsięwzięcia opra-
cowano ok. 3000 szkiców ulic i kwartałów w 7 różnych skalach. 
Warszawa nigdy wcześniej nie miała tak szczegółowych map.

W 1914 roku 
sieć wodociągowa 
w Warszawie  
wynosi ok 320 km 
a kanalizacyjna  
ok 200 km.  

Materiały wykorzystane przy realizacji projektu 
"Narodziny nowoczesnej Warszawy", udostęp-
nione przez Archiwum Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy
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Plany Starynkiewicza, których nie udało się zrealizować.
Zamierzał on uregulować brzegi Wisły i stworzyć nad wzdłuż 
nich bulwary. 

Po drugie, Warszawa zyskała Park 
Ujazdowski. Został on założony przez 
Społeczny Komitet Plantacyjny, powo-
łany przez Starynkiewicza.

Hale Mirowskie – których budowę 
zainicjował Starynkiewicz, były pierw-
szymi nowoczesnymi halami handlowy-
mi w Warszawie.

Prezydent powołał również komisję 
zajmującą się szpitalami, której stolica 
zawdzięcza pierwsze pogotowie ratu- 
nkowe oraz szpital Wolski i założył 
Cmentarz Bródnowski, który wówczas 
znajdował się na podwarszawskiej wsi. 

Również Praga rozkwitła pod rzą-
dami Starynkiewicza i rozrosła się 
o nowe tereny – Targówek, Szmulowi-
znę i Nową Pragę. 
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ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne

enia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogło

Partnerzy: 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.
Więcej informacji na stronie:  www.cw.org.pl 


