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T heo nhiều giả thiết được đưa ra thì trung tâm văn hóa các 
dân tộc sẽ trở thành một tổ chức độc lập hoạt động với sự 
cộng tác chặt chẽ với chính quyền thành phố Warszawa và 

các tổ chức phi chính phủ khác.
Mục đích của Trung tâm là tổ chức các hoạt động và tạo nên sự 

thống nhất hoạt động của tất cả các cơ quan, các tổ chức của thành 
phố cũng như các tổ chức phi chính phủ thực hiện các vấn đề liên 
quan đến người nước ngoài cũng như đại diện cho những người cư trú

Trung tâm hoạt động trong các lĩnh vực:

Thông Tin
cho người nước ngoài cần tìm thông tin về hoạt động của các cơ 
quan và các tổ chức chính quyền thành phố dành cho họ bao gồm: 
các chính sách, các phong trào lễ hội văn hóa cũng như người dân 
Warszawa muốn tìm hiểu thông tin về các  nền văn hóa nước ngời 
ở thủ đô.

Xúc tiến và hỗ trợ cộng đồng nước ngoài thực hiện các dự án 
riêng của mình trong việc  giới thiệu văn hóa, các hoạt động hội 
nhập và trong nhiều lĩnh vực khác.

giáo dỤc
hoạt động phổ biến văn hóa các dân tộc, hội nhập, hỗ trợ trong 
việc phổ cập giáo dục trong cộng đồng nhiều dân tộc khác nhau. 
Dạy học tiếng Ba Lan cho người nước ngoài cũng như giáo dục về 
nguồn gốc xưa kia của các nguồn văn hóa đó truớc thực tế hiện nay 
ở Warszawa.

Văn hóa
trước hết là hỗ trợ các hoạt động văn hóa do đại diện cộng đồng các 
dân tộc khác nhau sống ở Warszawa, qua đó làm phong phú thêm 
các hoạt động văn hóa khác nhau cho thủ đô.

nghiên cứu
vấn đề di cư nước ngoài ở Warszawa, sự cần thiết của những cộng 
đồng khác nhau cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan, 
đơn vị hành chính thành phố và các dự án của các tổ chức phi chính 
phủ.

Văn phòng hoạt động của Trung tâm tọa lạc tại tòa nhà 2 tầng ở 
phố Jagielonskia do Uỷ ban hành chính thành phố cấp. Đây sẽ là địa 
điểm cho các cuộc họp của các tổ chức và cơ quan có liên quan với 
văn hóa các dân tộc ở Warszawa. Đây cũng sẽ là nơi trao đổi các ý 
tưởng và sáng kiến về các hoạt động văn hóa.
Đến thời điểm hiện tại tham gia thiết lập dự án thành lập trung tâm 
văn hóa này gồm các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính 
phủ như sau:
Phó Chủ tịch thành phố Warszawa, Người ủy quyền cho Chủ tịch 
thành phố Warszawa về vấn đề đối xử bình đẳng, Trung tâm truyền 
thông xã hội, Đại diện phòng văn hóa; Phòng Giáo dục, Phòng 
chính sách xã hội; Ttâm hỗ trợ gia đình; Trung tâm cải cách giáo dục 
– xã hội và đào tạo; Trung tâm cứu trợ người định cư và tị nạn tổ chứ 
Caritas; Quỹ “Châu Phi một cách khác”; Quỹ cho Somali;Tổ chức cho 
sự đối xử bình đẳng; Quỹ không gian khác; Quỹ “Lửa trọn của chúng 
tôi”, Quỹ đài quan sát, Quỹ hỗ trợ văn hóa; Quỹ phát triển “trừ biên 
giới”; Quỹ nghệ thuật Arteria; Viện văn hóa các dân độc Kaukaz; Viện 
các vấn đề cộng đồng; Hiệp hội Autokraga; Hiệp hội nhà Kaukaz; 
Hiệp hội nhân chủng học và văn hóa con người; Hiệp hội can thiệp 
luật pháp, Quỹ thế giới trong vòng tay; Hiệp hội tự do ngôn luận; 
Cộng đồng Palestyn; Hiệp hội trao đổi giữa các nền văn hóa ; Diễn 
đàn di cư Ba Lan; Hội những Ukaraiwa ở Ba Lan; Quỹ giải cứu v.v….

Trung Tâm Văn hóa các dân Tộc – các ý Tưởng
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Trong tháng 9 năm 2013 diễn ra một ngày họp dự thảo kế hoạch 
thiết kế và sử dụng các không gian của Trung tâm. Tham dụ hội 
thảo có đại diện của 19 các tổ chức phi chính phủ và 5 cơ quan 
hành chính thành phố. Hội thảo diễn ra tại tòa nhà trụ sở trung 
tâm. Các bên tham dự được chia làm nhiều nhóm để thảo luận và 
bàn bạc về các vấn đề như: theo cách nhìn của họ cho từng không 
gian của trung tâm để phù hợp với chức năng hoạt động sau này. 
Sau đó các nhóm sẽ họp nhau lại và sẽ thảo luận về những ý tưởng 
được đưa ra.

các bước Tiếp Theo:
Các giai đoạn tiếp theo là lập kế hoạch thiết kế hoàn thiện kiến 
trúc bên trong các phòng của trung tâm trên cơ sở thỏa thuận và 
thống nhất giữa các nhóm ở trên. Đăng tải thông báo về việc đấu 
thầu sửa chữa tòa nhà trung tâm. Uỷ ban hành chính thành phố 
dự kiến thời gian thủ tục đấu thầu và sửa chữa đến giữa tháng  
12 năm 1013. Cuối năm 2013 và đầu năm 2014 sẽ thông báo tuyển 
chọn trên phương tiện truyền thông người hoặc tổ chức chịu trách 
nhiệm điều hành trung tâm  trong 3 năm tới. Ngân sách của trung 
tâm là 300.000 zloty hàng năm. Bà Magdalewa Wojno đại diện Uỷ 
ban hành chính thành phố cho rằng Trung tâm có thể đưa vào hoạt 
động trong khoảng tháng 2 đến tháng 5 năm 2014.

Có phải cuộc họp dự kiến kế hoạch sử dụng các không gian 
của thành phố là cuộc họp đầu tiên trong các cuộc họp mà ủy 
ban thành phố có tham dự?
Uỷ ban hành chính thành phố đã có nhiều kinh nghiệm trong việc 
lấy ý kiến của công chúng, còn các cuộc họp này có phần sâu rộng 
và cụ thể hơn. Các đối tượng tham gia thảo luận không phân biệt là 
đại diện cho ai, cho cơ quan hay lĩnh vực nào đều có cơ hội bình đẳng 
góp ý kiến của mình trong việc thành lập và xây dựng trung tâm. 
Điều đó là hết sức quan trọng.

Điều gì đã làm cho bà bất ngờ?
Tôi rất vui mừng là trong các cuộc họp có sự tham dự của nhiều tổ 
chức như vậy, họ đại diện cho các nhóm khác nhau và mỗi người 
trong họ có cơ hội như nhau để bàn luận về vấn đề này. Đây là kết 
quả quý báu của các cuộc họp này. Hiện nay đã có nhiều người 
muốn cùng tham gia điều hành trung tâm. Cũng có những người có 
kế hoạch thực hiện các sáng kiến khác nhau trong không gian của 
mình. Chắc chắn rằng điều làm tôi không ngạc nhiên đó là bên cạnh 
những ý kiến tán thành thì cũng có những ý kiến phản đối. Theo tôi 
cuộc gặp mặt để bàn luận là cơ hội tốt để tất cả các thành viên trong 
nền văn hóa nhiều dân tộc có thể bày tỏ những vướng mắc của mình 
để cuối cùng đi đến một thống nhất hành động chung. Tôi nhận thấy 
là các thành viên tham dự khi bước vào cửa trung tâm tất cả họ cảm 
thấy rất tự nhiên như họ đã đến nơi đây không phải lần đầu. Đây 
là dấu hiện tốt chứng tỏ trung tâm sẽ là nơi hội nhập tốt, không khí 
trung tâm rất thân thiện cho mọi người cùng đồng tâm lập nên trung 
tâm văn hóa các dân tộc này. Họ thực sự muốn tham gia và sẵn sàng 
cùng nhau cộng tác. Trong bàn luận về vấn đề dự kiến sử dụng các 
phòng của trung tâm có rất nhiều điểm tương đồng. Điều đó chứng 
tỏ rằng đây cũng chính là không gian hoạt động tốt cho trung tâm 
trong tương lai.

dự kiến kế hoạch sử dỤng không gian của Trung          Tâm Văn hóa các dân Tộc

Fot. Lưu trữ cá nhân

Phỏng vấn Bà  
Magdalewa Wojno, 
Trung TâM Thông Tin xã hội ThuộC  
uỷ Ban hành Chính Thủ Đô WarszaWa
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dự kiến kế hoạch sử dỤng không gian của Trung          Tâm Văn hóa các dân Tộc

Fot. Lưu trữ cá nhân Fot. Lưu trữ cá nhân

Jakub Krolikowski
Quỹ nghệ ThuậT arTeria,foT. Lưu 
Trữ Cá nhân:

Katarzywa Kubin
Diễn Đàn về vấn Đề Cộng Đồng 
KháC nhau. foT Lưu Trữ Cá nhân

ông đánh giá thế nào về các cuộc họp bàn về kế hoạch của 
trung tâm:
Tôi cho rằng đây là một trong những cuộc họp thành công nhất từ 
trước đến nay bàn luận về xây dựng trung tâm văn hóa các dân tộc. 
Tôi vui mừng là chúng ta đã đạt được những kết quả cụ thể. Chúng ta 
đã vạch ra được hướng đi rất rộng, với nhiều tham vọng sẽ được triển 
khai trong những năm tới.

Đối với ông nhiệm vụ nào của trung tâm là quan trọng nhất?
Tôi thấy dễ trả lời hơn khi được hỏi những việc gì trung tâm không 
làm. Trước hết trung tâm sẽ không là tổ chức cạnh tranh với các tổ 
chức khác ở Warszawa đã và đang hoạt động dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Theo tôi trung tâm có nhiệm vụ hoàn thiện và bổ xung 
những gì còn thiếu và tạo nên một không gian trong đó các tổ chức 
phi chính phủ có thể cùng hoạt động để triển khai các dự án mà họ 
không thể thực hiện được nếu họ hoạt động riêng lẻ. Nhiệm vụ của 
trung tâm cũng là mở ra một môi trường
thích hợp để mở rộng việc phổ cập cách nhìn của xã hội cởi mở, thân 
thiện với các nền văn hóa khác. Đối với cách nhìn của người nước 
ngoài trung tâm phải là nơi mà họ có khả năng được tham gia thực 
hiện các ý tưởng của họ. Chúng ta biết rằng các tổ chức về vấn đề di 
cư gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin các địa điểm để hoạt động – 
trung tâm có thể giúp đỡ được việc đó. Tôi cho rằng sáng kiến thành 
lập một câu lạc bộ  giải khát ở trung tâm là một điều rất hay. Đây sẽ 
là nơi gặp gỡ không những người nước ngoài với nhau mà người dân 
thủ đô Warszawa cũng có cơ hội trực tiếp gần được nền văn hóa đa 
dạng của trung tâm.

Với tư cách tổ chức về vấn đề các cộng đồng khác nhau chúng tôi 
ủng hộ sự ra đời của trung tâm. Đó là một tổ chức tượng trưng một 
cách nhìn toàn diện của Warszawa, thậm chí là cả Ba Lan mà chúng 
tôi - với tư cách là tổ chức xã hội rất tán thành cho việc tạo nên một 
thành phố thân thiện, có nhiều cộng đồng xã hội và các nền văn 
hóa khác nhau. Mục đích của trung tâm phản ánh rõ rệt hoạt động 
của cộng đồng xã hội khác nhau, không phân biệt và thiên vị một 
ai. Chúng tôi mong muốn trung tâm sẽ trở thành nơi hội tụ của các 
cộng đồng, ở đây họ có thể gặp gỡ, làm quen, có thể đối thoại, chất 
vấn và cùng thảo luận. Trung tâm nên trợ giúp các tổ chức về vấn đề 
di cư cả về mặt tổ chức cũng như về hoạt động thực tiễn. Trung tâm 
có thể cho phép sử dụng cơ sở cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực di cư, hội nhập và chống lại phân biệt chủng tộc. Các vấn đề này 
là rất cần thiết.

Bà có đánh giá như thế nào về ý tưởng của cuộc họp dự kiến 
thiết kế không gian của trung tâm?
Cuộc gặp mặt đã tạo cơ hội cho các cơ quan và tổ chức cùng bàn 
luận về việc này một cách dân chủ. Nhờ vậy quá trình thành lập 
trung tâm được thực hiện rất minh bạch. Mọi người đều có thể tham 
gia theo từng giai đoạn và trên tất cả các lĩnh vực.
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gia đình cô đến Ba Lan khi nào?
Năm nay tôi 28 tuổi, tôi đã sống ở Ba Lan 24 năm. Khởi đầu là mẹ 
tôi được học bổng sang Ba Lan học văn học Ba Lan. Sau khi tốt 
nghiệp mẹ tôi về Hà Nội dạy tiếng Ba Lan cho sinh viên. Ít lâu sau 
thấy cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ở Ba Lan. Khi đó 
mẹ tôi sang Ba Lan làm luận án tiến sĩ mang theo cả gia đình và từ 
đó chúng tôi sinh sống tại Ba Lan.

Cô đã tốt nghiệp đại học ngành gì? hiện nay cô đang làm gì?
Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế mẫu hàng công 
nghiệp thuộc Đại học Mỹ thuật Warszawa và rất muốn làm một 
việc gì đó có liên quan đến nó, cũng vì điều này mà tôi đã chọn học 
ngành này. Mới đây tôi nhận được hỗ trợ tài chính trong việc lập 
hãng kinh doanh cho mình. Tôi sẽ thiết kế và sản xuất các loại đèn 
LED bằng các loại keo nhựa. Đây mới là bước đầu, còn kết quả ra 
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sao thì phải có thời gian. Việc làm thủ tục lập hãng không có gì trở 
ngại, chỉ có điều là trong thời gian qua tôi không xin nhập quốc 
tịch Ba Lan vì hiện tại tôi chỉ có thể được mở công ty trách nhiệm 
hũu hạn dành cho người nước ngoài. Việc này sẽ mất nhiều chi phí 
trong hoạt động của hãng so với công dân Ba Lan mở hãng bình 
thường. Ngoài ra tôi còn có một số dự định khác trong tương lai. 
Hiện giờ tôi đang học thêm một lớp huấn luyện cắt may bởi vì đây 
cũng là một trong những sở thích của tôi.

Bố mẹ cô có ủng hộ cô trong những lựa chọn các ngành nghề 
cho tương lai không?
Rất may mắn là bố mẹ tôi rất đồng tình trong lĩnh vực này. Đại đa 
số sinh viên Việt Nam ở Ba Lan chọn học ngành quản lý kinh tế hoặc 
các ngành có liên quan. Cũng có lúc bố mẹ tôi khuyên nên học luật 
hoặc ngành y. Việc tôi chọn ngành thiết kế mẫu công nghiệp không 
là phổ biến, nhưng bố mẹ tôi tôn trọng sự lựa chọn này và luôn luôn 
ủng hộ tôi. Bố mẹ tôi còn giữ được rất nhiều bản sắc của văn hóa 
Việt, nhưng mặt khác ông bà lại có những cách nhìn rất thoải mái. 
Bố mẹ tôi biết rằng tôi là người con gái Việt Nam sống ở Ba Lan từ 
thủa bé nên sẽ có nhiều hạn chế thí dụ tiếng việt của tôi kém hơn 
nhiều so với tiếng Ba Lan. Ông bà rất quan tâm đến sự học hành 
của con cái nhờ đó tôi biết được thêm tiếng Anh, tiếng Pháp. Bố mẹ 
tôi luôn muốn những điều tốt đẹp cho tôi.

 Cô đã nhận thấy những phản ứng gì khi xuất thânh với tư cách 
là người ngoại quốc?
Những năm đầu có nhiều trở ngại hơn bây giờ. Lúc đó tôi cảm thấy 
người ta nhìn tôi còn nhiều điều lạ. Một mặt chúng tôi sống ở thành 
phố Todz, ở đó không có nhiều người Việt Nam như ở Warszawa. 
Hiện giờ nếu đi các địa phương nhỏ thỉnh thoảng tôi vẫn còn cảm 
nhận thấy điều đó còn ở Warszawa thì không. Vì ở đây có nhiều 
người nước ngoài sinh sống. Mặt khác người Ba Lan cũng ngày 
càng nhiều đi di cư sinh sống ở các nước trên toàn thế giới nên họ 
cũng đã quen dần với văn hóa nhiều dân tộc đa dạng.

Cô có tham gia các phong trào văn hóa hữu nghị Ba Lan – việt 
nam hay không?
Đề tài luận án tốt nghiệp tôi làm là dự án các cuộc sinh hoạt cho 
trẻ em Việt Nam sống ở Ba Lan. Mục đích của dự án là chỉ ra cho thế 
hệ nhỏ cội nguồn của họ. Nhắc nhở họ nên học tiếng Việt không 
những thông qua nói chuyện với bố mẹ hàng ngày mà còn nên 
tham gia học tiếng Việt ở các lớp do hội người Việt Nam tổ chức. Tôi 
đã tham gia đóng phim tài liệu do Bà đạo diễn Anna Gajewska nói 
về người Việt Nam sống ở Ba Lan. Trong dịp này tôi đã quen với với 

Ông Kuba thuộc tổ chức Quỹ nghệ thuật Artria, họ đang chuẩn bị 
cho bộ phim “Năm vị”. Họ đã mời tôi tham gia làm giám khảo cho 
các cuộc thi nhiếp ảnh do các em nhỏ thực hiện. Phim “Năm vị” là 
khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động khác và đưa đến liên hoan 
văn hóa với chr đề cùng tên hiện nay được tổ chức hàng năm nói 
về văn hóa các nước Châu Á nói chung. Mục đích cũng những sinh 
hoạt này nhằm khuyến khích thế hệ người Việt Nam lớn tuổi như 
bố mẹ tôi tăng cường hội nhập với văn hóa nước sở tại cũng như 
văn hóa các nước khác, vượt qua rào cản là từ trước đến nay họ chỉ 
phần lớn giao tiếp với nhau thôi.

Cô có hay về việt nam không?
Tôi cố gắng cứ 2 đến 3 năm về thăm Việt Nam một lần. Đến một 
hôm bố mẹ tôi quyết định hàng năm cứ vào dịp nghỉ hè là cho tôi về 

Việt Nam ở suốt thời gian hè vì ông bà đến một lúc nào đó đó thấy 
lo ngại cho kiến thức về tiếng Việt vì tôi bắt đầu nói với gia đình 
toàn bằng tiếng Ba Lan. Chính việc này đã giúp kiến thức nói, đọc 
và nghe của tôi được nâng cao hơn trước. 

Cô có nghĩ một lúc nào đó sẽ về sống ở việt nam không?
Tôi rất yêu Việt Nam, nhưng tôi không nghĩ rằng một lúc nào đó tôi 
sẽ về sinh sống ở đó. Thực tế tôi từ nhỏ lớn lên và ăn học ở Ba Lan, 
được tiếp xúc với nền văn hóa Châu Âu nên cách nhìn nhận, suy 
nghĩ của tôi khác nhiều thanh niên trong nước. Đó là sự thật đáng 
buồn, nhưng điều này không những xảy ra với riêng mình tôi mà nó 
còn là tình hình chung của thế hệ trẻ khi phải sống lâu ngày xa quê 
hương của mình. Nói tóm lại tôi định cư ở Ba Lan, ở đây tôi có gia 
đình bạn bè thân thiết, tôi hoạt động và làm việc như mọi công dân 
khác và tôi sẽ ở đây còn lâu dài 

Người phỏng vấn: Joanna Bereska

Những năm đầu cuộc sống ở  
Ba Lan gặp nhiều khó khăn hơn  
bây giờ rất nhiều. Người Ba Lan 

ngày càng nồng nhiệt hơn với người 
ngoại quốc. Thanh niên Ba Lan ngày 

càng nhiều di cư ra nước ngoài sinh 
sống nên học phần nào thấu hiểu  

điều này hơn.

người nước ngoài ở Wa rszaWa – người ViệT nam
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Fot. archiwum Fundacji Nasz Wybór

Lịch sử hành Trình của nhân VậT chính Trong phim Tài Liệu Là sự Lặp Lại Lịch 
sử của các Thanh niên ViệT nam. họ phải Trải qua mộT chặng Đường Đầy những 
khó khăn Đến ba Lan Để Tìm cho mình mộT cuộc sống mới. Vì Vậy khi nhận Đóng 
Vai nầy Tôi cảm Thấy mộT Thử Thách Lớn Đối Với Tôi.

Fot. Tài liệu vô tuyến phim Ba Lan

Mai Thu HaphỎng Vấn Với

cô gái ViệT ở WarszaWa
Trước khi bắT Đầu Đóng Vai Trong phim Tài Liệu, Tôi Đã có gặp Và hỎi rấT nhiều 
Thanh niên ViệT nam sống ở ba Lan xem bằng những hình Thức Và Tình huống 
như Thế nào họ Đến Được ba Lan. mộT Điều Làm Tôi rấT ngạc nhiên Là Lịch sủ 
hành Trình của rấT nhiều người giống nhau (...). 

8



nguyên nhân gì mà cô đã được chọn vai đóng trong bộ phim 
hanoi – Warszawa? Đây có phải là sự tình cờ không?
Trước tiên tôi không tin là có những sự tình 
cờ. Tôi tin rằng thượng đế chỉ cho tôi sẵn 
con đường sẽ đi. Việc tôi được đóng vai 
trong phim Hanoi – Warszawa của đạo 
diễn Kasia Klimkiewicz cũng nằm trong tâm 
đồ đó. Từ lúc còn nhỏ tôi rất hâm mộ kịch, 
phim và muốn sau này đi theo con đường nghệ 
thuật này. Lên 7 – 8 tuổi tôi đã tham gia trong một 
kịch bản Việt Nam – Ba Lan, có lẽ đây cũng là một trong 
những kịch bản đầu tiên ở Ba Lan. Đạo diễn là Bà Anna Gajewska và 
ông Mioslaw Sikora. Sau kịch bản này thì giới công nghiệp nhiếp ảnh, 
quay phim đã biết đến tôi. Họ thông báo cho tôi là có triển khai cuộc 
thi chọn vai đóng cho bộ phim Hanoi – Warszawa. Tôi đã tham dự và 
được lựa chọn đóng vai trong bộ phim này.

Phim thể hiện một vấn đề rất phức tạp. Cô cảm thấy khó nhọc 
khi đóng vai mai anh không?
Vai này đóng rất khó. Hành trình đến Ba Lan của Mai Anh hoàn toàn 
khác với tôi. Tôi đến Ba Lan 15 năm trước đây, vào mùa đông năm 
1998 cùng với mẹ. Lúc đó mẹ tôi đã mở một quán ăn. Còn hành trình 
của Mai Anh và nhiều người Việt Nam khác rất gian nan, họ phải vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách để cuối cùng đến được đất nước Ba 
Lan làm ăn và sinh sống.

sau khi đóng vai trong phim này đã có ảnh hưởng đến bạn 
trong việc tham gia trong các tổ chức phi chính phủ và các tổ 
chức nhằm quảng bá văn hóa việt nam/ 
 Khi tôi 18 tuổi, tôi đã tham gia một kịch bản Ba Lan – Việt Nam. Từ 
lúc đó tôi bắt đầu đi sâu tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Phổ biến và 
giúp đỡ các bạn Ba Lan và cả những thanh niên Việt Nam sống từ nhỏ 
ở đây gần gũi với nền văn hóa này. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã 
bắt đầu viết nhiều về văn hóa Việt Nam, viết tin tức, bình luận, thông 
tin đại chúng cho cộng đồng mà chủ yếu cho tờ lãnh địa Warszawa. 
Tôi chưa tham gia hoạt động cho một tổ chức cụ thể nào. Tôi cố gắng 
phổ biến văn hóa Việt nam đến người Ba Lan qua các việc tổ chức liên 
hoan nhân dịp Noen, giao thừa, hay những dịp tết cổ truyền của Việt 
Nam bằng những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc.

những năm đầu cuộc sống của cô ở Ba Lan thế nào?
Tình hình của tôi khác hẳn với các bạn Việt Nam khác cùng lứa tuổi. 
Đến năm 18 tuổi tôi theo học phổ thông mà chỉ có tôi là người Việt 
Nam. Có lẽ vậy mà có thể tôi biết được nhiều tiếng Ba Lan nhưng mặt 

cô gái ViệT ở WarszaWa
khác lại hạn chế về tiếng Việt. Tôi nói được tiếng Việt nhưng không 
được tốt như mong muốn.

Cô có những kế hoạch gì trong tương lai?
Tôi đã học xong trường phóng viên báo chí nhưng hiện không làm 
theo nghề này. Trước đây có thời gian tôi làm một số việc khác nhau ví 
dụ làm cho văn phòng hợp pháp cư trú cho người nước ngoài, chủ yếu 
là người Việt Nam và Ukraina. Hiện tôi đang muốn mở một quán bar 
Việt Nam tự quản lý vì tôi rất thích nấu ăn và tiếp tục công việc của mẹ 
tôi đã làm trong nhiều năm qua.

Người phỏng vấn: Joanna Bereska

Tình hình của tôi khác hẳn với các bạn Việt Nam 
khác cùng lứa tuổi. Đến năm 18 tuổi tôi theo học 
phổ thông mà chỉ có tôi là người Việt Nam. Có lẽ 

vậy mà có thể tôi biết được nhiều tiếng Ba Lan 
tốt hơn các bạn Việt Nam khác cùng lứa tuổi.

Fot. Tài liệu vô tuyến phim Ba Lan
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Fot. Lưu trữ cá nhân

Có phải họ của cô nhiều khi rất khó phát âm cho người Ba Lan?
Họ của tôi rất khó phát âm cho người Ba Lan. Nhiều người nói thử 
nhưng cũng ít người nói được chuẩn. Tên họ này là rất phổ biến và 
thông dụng ở Việt Nam. Nó xuất thân từ dòng tộc vua cuối cùng. Để 
biết tại sao lại nhiều người ở Việt Nam lại mang họ giống nhau? Trước 
đây các vua chúa ở Việt Nam chia dân cư với nhau, còn những người 
nào thuộc dòng vua nào thì lấy tên của ông vua ấy. Không nhất thiết 
là người nào mang tên vua là thuộc dòng dõi quan lại, việc này không 
ai biết rõ. Ở Châu Á nói chung có phong tục lấy nhiều vợ, nhất là vua 
chúa, họ có rất nhiều con cháu. Họ Nguyễn của tôi có thể so với họ 
Sobieski hơn là Kowalski của Ba Lan.

Cô tốt nghiệp kiến trúc sư, hiện đang làm trang trí không gian 
trong nhà, đã có thời gian nào cô làm chính thức nghề kiến trúc 
chưa?
Có. Khi đang còn học đại học tôi đã làm trong các văn phòng kiến trúc. 
Tổng cộng là 6 nơi. Văn phòng đầu tiên họ thiết kế nhà ở theo Katalog. 
Hàng ngày có mặt 8 tiếng ở văn phòng chỉ để thay đổi vị trí trên bản vẽ 
các phòng trong thiết kế  lúc sang phải, lúc sang trái hoặc chỉ ngồi in 
các bản thiết kế. Tôi thấy không có gì là mới lạ và công việc này tôi đã 
thôi làm sau 6 tháng. Các công việc tiếp theo là trợ lý cho bộ phận xây 
dựng trong một trung tâm  buôn bán. Tôi thích việc này nhưng cũng 
có nhiều điều trở ngại vì tôi có con nhỏ mà công việc không cho phép 
tôi được kết thúc vào một giờ nhất định hàng ngày nên tôi phải tạm 
biệt công việc này. Tôi tiếp tục đổi chỗ làm trong nghề kiến trúc, công 
việc ngày càng hấp dẫn hơn, văn phòng ngày càng có tiếng tăm hơn, 
ở những địa điểm sang trọng hơn nhưng tôi cảm thấy không thoải 
mái với công việc.  Đến một ngày tôi cảm thấy chán nản vói công việc 
ở văn phòng và tôi đã quyết định không trở lại đó nữa. Hiện tôi đang 

làm công việc thiết kế nội thất cho các khách hàng. Ngoài ra từ 10 
năm nay tôi có sở thích thiết kế đồ mỹ nghệ trang sức cho phụ nữ. 

Tôi bắt đầu việc này khi còn học ở Mỹ. Hiện giờ công việc này 
không chỉ là làm theo sở thích mà tôi còn có ý định phát triển 

nó trong tưong lai.

 Cô đã xuất hiện trong hai chương trình vô tuyến 
truyền hình. sự tiếp cận với các phương tiện truyền 

thông của cô được bắt đầu như thế nào?
Từ khi còn học trung học phổ thông tôi đã có dịp được tiếp cận với 
vô tuyến truyền hình, bởi tôi rất ham mê và để ý đến việc san xuất 

Natalia NguyenphỎng     Vấn Với

cô gái ViệT ở WarszaWa
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các chương trình vô tuyến và đài phát thanh. Tôi luôn cố gắng tham 
gia các buổi tuyển chọn thí sinh cho đóng phim, các chương trình vô 
tuyến, chương trình quảng cáo với mục đích để tiếp cận với các thông 
tin đại chúng. Tôi cũng đã tham gia việc làm người chụp ảnh mẫu, 
vì còn rất ít người trong lĩnh vực này cố gốc là Châu Á. Năm 2000 tôi 
có tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Việt Nam ở Ba Lan. Tôi đã đăng ký 
làm cho các hãng quảng cáo và có một thời gian cũng đã làm chiêu 
đãi viên trong các tiệc hội. Qua tất cả các công việc đó tôi đã có dịp 
làm quen với nhiều người nổi tiếng. Cũng từ những công việc đó mà 
người ta cũng biết đến tôi. Họ thường xuyên mời tôi đến đài phát 
thanh tham gia các chương trình nói về 
văn hóa các dân tộc, về nghệ thuật, 
về các món ăn, về du lịch,v.v..Qua 
tuyển lựa tôi cũng đã được tham 
gia 2 chương trình vô tuyến 
truyền hình Ba Lan là “Pan 
I Panihouse” và “Bitwa o 
dom”.

Cô có cho rằng với 
cội nguồn á Đông 
của cô đã phần nào 
giúp cô trong sự 
nghiệp làm truyền 
hình không?
Tôi nghĩ rằng rất có thể cội 
nguồn Á Đông có phần nào 
cản trở khi tôi còn trẻ thì giờ 
đây nó lại trở nên hữu ích. Nhưng 

ở cơ quan truyền hình họ quý trọng tôi trước tiên là vì tôi là một kiến 
trúc sư, sau mới đến diện mạo của người có nguồn gốc Á Châu, hay xa 
hơn nữa là một người Ba Lan gốc Châu Á. Bởi vì trên vô tuyến truyền 
hình tôi là đại diện cho Ba Lan về mặt khác – một Ba Lan nhiều màu 
sắc mà ở đó bên cạnh người dân Ba Lan còn có người dân của nhiều 
dân tộc khác nhau từ khắp các nước trên thế giới.
Cô có nghĩ rằng sự hội nhập của người Việt 

nam với người dân Ba Lan gặp khó khăn không?
Có, sự hội nhập của người Việt Nam gặp khó khăn. Phần lớn họ quan 
hệ trong cộng đồng với nhau. Đối với họ rất chú trọng tổ chức các 
ngày lễ tết, cưới xin, sinh nhật mà nhất là sinh nhật con sau sinh tròn 
tháng. Tôi đã giúp tổ chức “Arteria” tỏ chức các buổi liên hoan phim 
ảnh có dịch ra tiếng Việt, gửi thông báo, giấy mời nhưng nói chung tất 
cả những việc làm trên đều không thu được kết quả. Nói tóm lại rất 
khó để kéo được họ tham gia các hoạt động văn hóa sau nhữung giờ 
làm việc hoặc ngày lễ tết.

 Cô có ý định ở lại Ba Lan không?
Ở Ba Lan tôi có việc làm ổn đinh và được làm công việc theo sở thích 
của mình. Con gái tôi rất hạnh phúc. Người yêu tôi là người Ba Lan. 
Tôi không có hoài bão để đi một nơi khác, mặc dù tôi luôn muốn trở 
lại Việt Nam để thử sức mình. Có thể tìm thấy ở đây cho tôi một công 
việc lý thú. 
Tôi được tuyển chọn tham gia chương trình “Pan i pani house”. Nó vừa 
kết thúc thì chương trình “Bitwa o dom” lại tiếp tục bắt đầu. Tôi biết 
rằng trong công việc này thì động cơ hỗ trợ cho tôi là tôi có nhan sắc Á 
Đông. Tôi là cô gái Ba Lan –  Á Đông, bởi trên vô tuyến tôi làm đại diện 
cho một Ba Lan từ khía cạnh khác, một Ba Lan với nhiều màu sắc.

Sự hội nhập 
của người Việt 

Nam gặp nhiều 
khó khăn. Đám 

cưới và sinh nhật 
mừng con đầy tháng 

(tương ứng với trẻ Ba 
Lan ra nhập đạo) là 
những sự kiện quan 
trọng đối với họ và 

họ tích cực tham gia. 
Ngoài ra rất khó kéo 
được họ ra khỏi nhà 

để tham gia các 
sinh hoạt khác.

Tôi Được Tuyển chọn Tham gia chương Trình “pan i pani house”. nó Vừa kếT 
Thúc Thì chương Trình “biTWa o dom” Lại Tiếp TỤc bắT Đầu. Tôi biếT rằng Trong 
công Việc này Thì Động cơ hỗ Trợ cho Tôi Là Tôi có nhan sắc á Đông. Tôi Là cô 
gái ba Lan –  á Đông, bởi Trên Vô Tuyến Tôi Làm Đại diện cho mộT ba Lan Từ khía 
cạnh khác, mộT ba Lan Với nhiều màu sắc.

cô gái ViệT ở WarszaWa
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Thành phố WrocLaW chưa bắT Đầu Tiến Tới Thành Lập mộT chính sách cư 
dân cho Địa phương mình. chưa Được Đưa ra bàn Luận Và Thiếu những 
Tổ chức chuyên Trách cho các Vấn Đề này. mặc dù Vậy chính quyềnT hành 
phố Và Tỉnh Thấy Được sự cần ThiếT phải Lập nên mộT chính sách Về di cư 
có Tính chấT Lâu dài

các Thành phố khởi Đầu
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Wroclaw là thủ đô của vùng hạ của khu vực Slask, luôn được coi là 
thành phố hiện đại, năng động phát triển kinh tế và có nền văn hóa 
sánh tấm thế giới. Trong thời gian gần đây tại Wroclaw đã liên tục xảy 
ra nhiều sự kiện có tính chất bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Nghệ 
sỹ nhạc dụng cụ người Cu Ba sau khi bị phá hỏng xe máy của anh 
còn bị bọn phá hoại viết thêm những dòng chữ có tính bạo động và 
phân biệt chủng tộc. Ông  ta đã gửi thư ngỏ đến chính quyền thành 
phố kêu gọi phải có giáo dục về vấn đề khoan dung ở Wroclaw. Giáo 
sư Zygmmt Bauman đã từ chối nhận bằng tiến sỹ danh dự (Nonoris 

causa) của trường đại học Oolwoslaska sau khi có những bài bình 
luận được đăng tải về ông trên mạng không thiện chí cũng như 
hành động của một nhóm người thuộc tổ chức NOP (đảng phát xít) 
vào phía giảng đường nơi ông đang trên bục giảng. Còn một sự kiện 
cũng gây bất bình dư luận ở Wroclaw là việc bắt buộc những người 
Si-gon từ Rumania sang di cư ở đây khỏi những trại mà họ tự gây 
dựng nên để ở. Trong tháng 3 năm nay trung tâm cân bằng phát triển 
xã hội của Wroclaw “Locus” cùng với các nhà khoa học, cán bộ nhân 
viên, sinh viên trường tổng hợp Wroclaw đã viết thư ngỏ đăng trên 
báo toàn quốc “Gazeta Wyborcza” thổ lộ sự lo ngại trước hành động 
của các tổ chức phát xít mới ở đây.

Sau sự kiện giáo sư Bauman, chủ tịch thành phố Wroclaw Ratal 
Dutkiewicz tuyên bố thẳng thắn chống lại các hiện tượng bài ngoại 
và phân biệt chủng tộc ở Wroclaw. Trong phỏng vấn trên một đài 
phát thanh địa phương TOKFM ngài chủ tịch đã khẳng định: ở Ba Lan 
chúng ta đang đứng trên một ngưỡng cửa. Chủ nghĩa phát xít mới 
chưa phải là phổ biến nhưng chúng ta không thẳng thắn chống lại 
nó kể từ khi nó sinh ra thì sau này nó có thể trở thành mầm mống cho 
các hoạt động mới nguy hiểm hơn và sẽ trở thành một tình trạng khó 
xử cho xã hội sau này.

Có những hành động và chương trình gì được đề ra sau những 
phát biểu của ngài chủ tịch thành phố.
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các nhà hoạT Động Tích cực Và các quan chức

Fot. Lưu trữ cá nhân

Fot. Lưu trữ cá nhân

Miroslaw Tryczyk, 
nhà hoạT Động TíCh CựC

Joanna synowiec
hiệP hội noMaDa

Tháng 11 năm 2013 tòa án nhân dân Wroclaw bắt đầu mở phiên tòa 
xét xử việc di dời của người dân Cygan đến từ Rumania khỏi trại ở do 
họ tự lập ra, trong số đó có đến hơn một nửa là trẻ em. Đến thời điểm 
này thành phố vẫn chưa có cách nào để thế vào chỗ trống là sau đó 
những người dân này sẽ ở đâu? Sự việc này cũng được cơ quan bảo 
vệ nhân quyền quốc gia Ba lan đứng ra hòa giải để tìm cách giải 
quyết. Ở Wroclaw chưa có một chính sách cụ thể giúp những người 
di tản đến đây. Không có một địa điểm nào mà người di tản có thể 
tìm hiểu các thông tin. Khi chúng tôi viết các thống kê  về các hành 
động bạo lực đối với người ngoại quốc thì chúng tôi biết được nguồn 
tin này từ những cơ quan này. Nhưng sau đó không biết sẽ liên hệ với 
những tổ chức nào để giúp các nạn nhân khi họ bị xúc phạm.

Cũng tương tự như ý của Bà Joanna Sywowiec. Tiến sỹ Miroslaw 
Tryczk – tác giả của một chương trình thử nghiệm xã hội vào năm 
2011.  Trong chương trình này, đại diện của các học sinh trung học 
đóng giả thành học sinh các dân tộc khác. Một điều làm họ rất ngạc 
nhiên về sự đối xử khác biệt, không thân thiện trong các trường trung 
học đối với những người có màu da, có nền văn hóa khác họ. Sau 
chương trình thử nghiệm này tiến sỹ Miroslaw Tryczyk đã cùng với 
tất cả các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức ngoài chính phủ hoạt động 
cho lĩnh vực hội nhập các dân tộc để tạo nên một xã hội rộng mở đã 
viết một chương trình cùng nhau hoạt động. Nhưng trong việc thực 
hiện nó lại gặp sự  không nhiệt tình từ phía ủy ban thành phố và đến 
nay chương trình vẫn chưa được triển khai.

Fot. Lưu trữ cá nhân

Dariusz Tokarz, 
người PháT ngôn Của ủy Ban hành Chính 
Tỉnh WroCLaW về vấn Đề CáC Dân TộC íT 
nhiều

Mặc dù bên cạnh sự nhận xét của các tổ chức ngoài chính phủ không 
được khả quan lăm. Nhưng về phía các cơ quan đại chúng lại cho 
rằng có nhiều thay đổi từng bước cách nhìn nhận của các quan chức 
về vấn đề này. Người phát ngôn của ủy ban hành chính tỉnh Wroclaw 
nhận thấy sự cần thiết phối hợp hoạt động của tất cả các tổ chức. 
NGO với các cơ quan hành chính.
Nhiều khi các tổ chức nhìn thấy các vấn đề trước. Trong khi các cơ 
quan hành chính và đại diện của họ lại chưa nhìn ra. Sự hợp tác 
cùng hành động là rất tốt và rất cần thiết …Tôi cũng biết rằng  vẫn 
còn thiếu các chương trình giáo dục nói về văn hóa các dân tộc khác 
trong các trường học. Không có giáo viên có đủ trình độ để giảng dạy. 
Nguyên nhân một phần là còn rất ít số lượng người nước ngoài. Thị 
trường lao động Ba Lan có xu hướng cần càng nhiều lao động từ các 
nước khác, càng ngày sẽ càng có nhiều người nước ngoài đến Ba Lan. 
Vì vậy đã đến lúc cần phải có một chính sách cụ thể giúp họ có thể 
sớm hội nhập với nơi cư trú mới.

Các cơ quan, tổ chức trong thành phố như: Trung tâm cứu trợ xã 
hội, phòng nội vụ các vấn đề xã hội, đại diện cho Phó Chủ tịch thành 
phố Anna Szarycz, phòng giáo dục và trung tâm thông tin và phát 
triển xã hội cộng tác với hiệp hội Normada đã cùng nhau lập ra một 
chương trình giải quyết các vấn đề cấp thiết nêu trên, đồng thời cùng 
tìm ra các  giải pháp cho con em người Cygan được tham gia học tập 
trong các trường của Ba Lan.

Những người tích cực trong phong trào giáo dục về mở rộng 
nhận thức cho cộng đồng về văn hóa nhiều bản sắc các dân tộc khác 
nhau, một xã hội không có phân biệt đối xử thì cho rằng chính quyền 
thành phố chưa có nhiều nỗ lực trong việc này. Bà Joana synowiec 
của tổ chức Nomandy phát biểu: chúng tôi hoàn toàn không biết gì, 
ủy ban có kế hoạch gì, họ có những dự án gì định triển khai hay chỉ 
ngồi để bàn luận rồi lại để đấy.



hiện Thành phố biaLysTok Đang Thành Lập mộT chương 
Trình chống Lại sự phân biệT chủng Tộc Và phân biệT Đối 
xử. Vấn Đề ĐặT ra Là Liệu Thành phố có Tạo ra Được chương 
Trình có hiệu quả Để người nước ngoài có Thể hội nhập Được 
Với xã hôi? Vẫn chưa có câu Trả Lời.

 
   

Thành phố bắT Đầu
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Bialystok nằm gần biên giới phía đông nên từ nhiều thế kỷ nơi đây 
đã có nhiều cộng đồng văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Vì nguyên 
nhân đó mà trong ngân sách của thành phố hàng năm đều có 
hoạch định tài chính dành cho công tác tuyên truyền sự độ lượng 
và chấp nhận những nền văn hóa mới. Mặc dù vậy cũng như ở 
Wroclaw, ở Bialystok cũng đã xẩy ra nhiều sự cố mang tính phân 
biệt chủng tộc.

Trong năm nay (2013) đã xảy ra vài vụ đốt nhà mà nạn nhân là 
công nhân người Ấn Độ và Czeczenia. Có những kế hoạch chương 
trình gì mà thành phố đang triển khai để giúp những người di cư mới 
đến dể dàng hòa nhập với cộng đồng và chống phân biệt đối xử bài 
ngoại.

Theo thông tin của phòng thông tin xã hội thành phố ngoài 
những việc hoạch định chính sách (thí dụ chính sách cho người tị 
nạn) thành phố còn hỗ trợ tài chính cho nhiều hoạt động văn hóa, 
đó là các hoạt động:
   Trung tâm im.Ludwika zamenhota:
   spotkanie ”Tacy inni – tacy bliscy„ – Đây là chuỗi các cuộc 

họp mặt (giảng bài, thơ ca, chiếu phim, giới thiệu sách, triễn 
lãm văn hóa v.v..) dưới chiêu đề: “Những người khác nhau – 
Rất gần gũi nhau”. Mục đích của nó là tạo cho cộng đồng có 
một nhận thức dúng về giá trị của sự hội nhập nhiều cộng 
đồng trong một xã hội. Mặc dù nó có khác nhau về chủng 
tộc, về tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc.

     “Tolerạna jest ok” – đây là chương trình dành cho các 
lớp cấp 2 phổ thông  nhân dân thành phố Bialystok (IX – 
X.2013). 

  Trung tâm văn hóa thành phố Bialystok:
   Wschód Kultury/inny Wymiar – Văn hóa phía đông/ một 

thước đo khác – mục đích của chương trình này là ủng hộ sự 
cộng tác trên lĩnh vực văn hóa giữa Ba Lan và các nước láng 
giềng phía đông, giúp họ xích lại gần nhau khi cùng chung 
một cội nguồn. Buổi liên hoan văn nghệ này được chia ra 6 
chủ đề: âm nhạc, kịch và múa, nghệ thuật, phim ảnh, thời 
trang và xã hội học (IX.2013)

   Triễn lãm arsenal:
   Công viên các trò chơi arsenal – chương trình giáo dục 

dành cho các cháu thiếu nhi của nhiều nước, nhiều tín 
ngưỡng có nền văn hóa khác nhau có thể dễ dàng cùng hội 
nhập.

     “Các biểu tượng” – cac cuộc gpặ gỡ với chủ đề chống phân 
biệt đối xử (XII.2012).

     “Trong cùng thành phố dưới cùng bầu trời” – Giới thiệu 
phim ảnh với sự tham gia của những người tỵ nạn từ 
Czeczenia và Tnguszeti. Qua đó họ đã tổ chức thành công 
triễn lãm cùng tên vào năm 2013.

  Warsztaty kulinarne „substancja odżywcza” – Các cuộc 
giao lưu về ẩm thực “Chất bổ dưỡng” có sự tham dự của các 
bà nội trợ người Czeczenia và phụ nữ thành phố Bialystok 
(IX/2013)

Sau nhng sự kiện xảy ra ở thành phó Bialystok, chủ tịch thành phố 
đã cho làm nghiên cứu với tiêu đề “Chuẩn đoán thái độ của người 
dân Bialystok”. Việc này nhằm mục đích xem xét mức độ của vấn đề 
và đâu là nguyên nhân chính xảy ra những đụng độ . Theo nghiên 
cứu quá nửa số người được chưng cầu cho rằng phân biệt chủng tộc 
đã trở thành vấn đề đáng lo ngại, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên 
từ 14 đến 25. Để đối phó với vấn đề này ủy ban thành phố đã thành 
lập một nhóm công tác phòng chống phân biệt chủng tộc, chống 
bài ngoại mà người phụ trách là bà Renana Przygodzka – Phó chủ 
tịch thành phố. Nhóm công tác này chú trọng vào 4 vấn đề: an toàn 
công chúng (lắp hệ thống các Camera quan sát); giáo dục(dạy thêm, 
hội họp, thăm quan). Văn hóa và thể thao (các buổi biểu diễn, thi đấu 
thể thao và cuối cùng là thúc đẩy các hoạt động xã hội khác (xây 
dựng thêm nhiều người tham gia giáo dục thanh thiếu niên ở cả tổ, 
phường khu phố). Chương trình dành cho tất cả mọi người dân thành 
phố ở tất cả các nơi cộng cộng và các cơ sở, cơ quan chính quyền 
từng địa phương. Chương trình sẽ kéo dài trong 3 năm và được bắt 
đầu từ đầu năm 2014. Từ ngày 14/10/2013 thành phố đã cho trưng 
cầu ý dân trong vòng 2 tuần để lấy ý kiến đóng góp cho chương trình. 
Uỷ ban nhân dân thành phố đã cam kết sẽ hoạch định tài chính cho 
chuơng trình vào năm 2014.
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Bà có thể nói qua về nhóm công tác chống các tệ nạn như 
phân biệt chủng tộc, chống bài ngoài và phân biệt đối xử 
mới được ủy ban thành phố thành lập?
Nhóm công tác này sẽ dự thảo một chương trình dài hạn về vấn đề 
thương lượng trong xã hội. Đến thời điểm hiện nay thì nhóm làm 
việc có tính chất nội bộ – tức là giám đốc các phòng của ủy ban 
gặp nhau theo lịch thường kỳ để phối hợp tìm ra một giải pháp tốt 
nhất cho công tác phòng chống phân biệt chủng tộc, phân biệt 
đối xử và bài trừ người ngoại quốc. Việc này chúng tôi cũng đã làm 
từ trước đến nay trong các trường học, qua lực lượng cảnh sát địa 
phương, các trung tâm văn hóa cơ sở. Trước yêu cầu phải tiến hành 
mạnh mẽ hơn nên chủ tịch thành phố đã cho thành lập nhóm 
công tác nói trên để tổng kết các kinh nghiệm từ trước đến nay, tạo 
ra hướng giải quyết cụ thể hơn và sẽ có hiệu lực hơn.

Fot. Lưu trữ cá nhân

   chúng Tôi mời Tham khảo Tài Liệu kếT quả nghiên cứu qua Tổ chức phòng 
Thí nghiệm nghiên cứu Và hoạT Động xã hội „socLab”

  www.soclab.org.pl/wp-content/uploads/2013/09/diagnoza_postaw_mieszkancow_bialegostoku_w_zakresie_tolerancji_raport1.pdf 

   nhiều Thông Tin hơn Với chủ Đề Văn hóa Đa dạng Và người nước ngoài ở 
biaLýTok có Thể Tìm Thấy Trên Trang Fb normaLny biaLysTok

 www.facebook.com/NormalnyBialystok?ref=profile 

Thành phố bắT Đầu

Phỏng vấn Bà urszula Mirończuk, 
người PháT ngôn Của Chủ TịCh Thành  
Phố BiaLysToK

ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này?
Các hoạt động này sẽ được các đơn vị phụ trách văn hóa ở các 
phường, quận triển khai trong các trường học phổ thông. Tôi xin nhắc 
lại việc này đã được chúng tôi tiến hành từ nhiều năm nay. Thí dụ 
trung tâm Ludwika Zamehofa làm rất thành công các dự án có tính 
giáo dục. Song song với trường học chúng tôi còn đẩy mạnh kế hoạch 
“Thầy cô ở cãc địa phương” vì chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin 
là theo hướng này sẽ thu được nhiều kết quả rất tốt cho sự hội nhập 
trong các môi trường nhỏ bé.

nhóm công tác đặc biệt này có ý định công tác với các tổ chức 
thứ ba không?
Ở Bialystok hàng năm chúng tôi thực hiện chương trình cộng tác với 
các tổ chức phi chính phủ của trung tâm cộng tác các tổ chức phi 
chính phủ. Hàng năm chúng tôi có tổ chức vài cuộc tuyển chọn để hỗ 
trợ tài chính cho nhiều dự án. Trong năm tới sẽ có ít nhất một dự án 
về vấn đề chống phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử. Ngoài ra còn 
rất nhiều thảo luận khác để bàn luận về những vấn đề mà nhóm này 
đặt ra.
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Fot. Lưu trữ cá nhân

 ở biaLysTok còn chưa có mộT hoạch Định 
chính sách Tổng Thể cho Vấn Đề nhập cư của 
người nước ngoài. mọi người Đều rõ. số người 
nước ngoài ở biaLysTok cũng như Trên Toàn  
nước ba Lan mỗi năm ngày càng Tăng.

Phỏng vấn Bà Katarzyna Potoniec, 
TỔ ChỨC giáo DỤC và sáng Tạo

Các ngài đã hoạt động như thế nào và ở Bialystok có còn 
những tổ chức khác không hoạt động về những vấn đề người 
nước ngoài?
Với tư cách là tổ chức sáng tạo và giáo dục chúng tôi tổ chức nhiều 
hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ hội nhập và giúp đỡ những người 
tị nạn ở Bialystok – phần lớn các công việc này tập trung cho giáo dục 
trẻ em tỵ nạn. Ngoài ra ở Bialystok còn có tổ chức của giáo hội Caritas 
giúp đỡ về mặt vật chất cho những người trong số họ gặp khó khăn.

sự phối hợp cộng tác giữa tổ chức của Bà với các chính quyền 
địa phương được diễn ra như thế nào?
Chúng ta thấy rằng ủy ban thành phố rất tán thành các hoạt động 
của chúng tôi. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có kinh phí để triển 
khai các dự án của mình. Còn nói về hoạt động của các tổ chức khác 
về vấn đề người nước ngoài thì trung tâm hỗ trợ gia đình của thành 
phố thực hiện việc giúp đỡ người tỵ nạn tìm công ăn việc làm. Trong 
ủy ban tỉnh thì năm 2008 đã thành lập nhóm công tác cho những 
người tị nạn, có nhiệm vụ chống những hành động phân biệt chủng 
tộc, phân biệt đối xử và chính sách bài ngoại . Tham gia trong nhóm 
này có đại diện của tất cả đoàn thể, tổ chứ như: các trường đại học, 

trung học phổ thông, công an, cảnh sát địa phương. Hoạt động của 
nhóm công tác có ý nghĩa rất thiết thực khi cần phải giảiquyết một 
vấn đề gì một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt. Thí dụ khi một tổ 
chức phi chính phủ nào đấy nhận được thông tin có sự cố xảy ra họ có 
thể liên hệ và biết được các thủ tục bên công an sẽ tiến hành như thế 
nào? ai làm việc này? có thể khiếu nại ở đâu? Ngược lại bên công an 
cũng nhanh chóng nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Bên công an có 
thể tổ chức họp mặt với những người tỵ nạn. Phổ biến cho họ những 
vấn đề về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của họ. Qua đó giúp những 
người tỵ nạn dễ dàng hội nhập hơn, không còn sợ tiếp xúc với các cơ 
quan hành chính hay các cơ quan hành pháp nữa.

Từ đâu nảy sinh ra những vi phân biệt chủng tộc ở thành phố 
Bialystok?
Ở Bialystok còn chưa có một hoạch định chính sách tổng thể cho vấn 
đề nhập cư của người nước ngoài. Mọi người đều rõ ở Bialystotok hay 
cũng như ở toàn Ba Lan. Số người nước ngoài sinh sống mỗi năm 
càng tăng. Đã đến lúc chính quyền và các tổ chức ở các địa phương 
cần phải có một chính sách cụ thể, chủ động tìm ra những giải pháp 
tốt chứ không đợi đến khi có sự cố đáng tiếc nào xảy ra thì mới bắt 
đầu đối phó. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân 
thành phố cho hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng 
đây là tiêu đề cho sự hợp tác toàn diện và có hệ thống. Chúng tôi sẵn 
sàng chung sức cùng ủy ban xây dựng một chính sách bổ ích trong 
thời gian dài.

các nhà hoạT Động Tích cực Và các quan chức
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kiwi
Trong Tháng 8/2013 Đã diễn ra mộT LoạT các hoạT 
Động Được Tổ chức Lần Thứ 2 cho sự kếT nối các 
sáng kiến phỤc VỤ nền Văn hóa nhiều dân Tộc. dự 
án này có nhiệm VỤ chuẩn bị cho Đại diện của các 
nhóm người di cư Và sỤ cộng Tác cùng Với những 
cá nhân Tích cực Trong phong Trào Để Thực hiện 
các dự án Về Văn hóa – nghệ ThuậT.

muLeba
 www.mulemba.pl

Dân ca múa “Mulemba” của tác giả Dunie 
Pacheco, cùng với các nghệ sỹ múa của 
các bộ tộc như Kimbundu, Bakongo, Zulu 
hay Youruba biểu diễn. Tháng 1/2013 
dàn ca múa  Aziliz Katell của Columbia và 
Diana Komba từ cộng hòa Kongo dã sát 
nhập với Mulemba. Trong những tháng 
tiếp theo chúng ta sẽ đón chào những 
tên tuổi mới như Karolina Kowalczyk và 
Klaudia Kowalczyk của Ba Lan, Angelice 
Luengá Kalamanga của Meksyk và 
Manuela Marsal Cbitango từ Poltan/ 
Angola.

Mulemba đã biểu diễn trong ngày hội 
“Wawerczyk 2013”, tham gia liên hoan 

xem biểu diễn Mulemba ở vòng bán kết 
lần thứ 5 của chương trình vô tuyến với 
chủ đề  “Tôi có năng khiếu”.

văn hóa lần thứ 4 “Warsaw Kizomba’ và 
còn rất nhiều các hoạt động khác trên 
khắp đất nước Ba Lan. Hiện nay có thể 

Trong lần thứ nhất tổ chức vào năm 2012 
những người tham dự đã triển khai nhiều 
kế hoạch mà những kế hoạch này tiếp tục 
được thực hiện cho tới nay.

Fot. archiwum Mulemba
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hãy chuyển Tiếp
 www.facebook.com/podajdalejWrW

  Trong tháng 11/2013, hai người là Karolina Cao và Anna Bak tổ 
chức cho thanh thiếu niên người Việt sống ở Warszawa tham 
quan thành cổ, hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí khác kèm 
theo.
  Họ cũng sẽ tổ chức những cuộc giao lưu với nhiều người nước 
ngoài trong khuôn khổ dự án. “Sự hỗn hợp của văn hóa đa dạng”.

  Trong tháng 10 có lớp học dạy mây tre Yany Sira, còn 22/11/2013 
bắt đầu liên hoan phim tự thuật (Viện văn hóa Ba Lan thuộc Đại 
học tổng hợp Warszawa.
  Rạp chiếu Lab) được Bà Alena Siutsova tổ chức.

hoạT Động Trong cộng ĐỒng người ViệT

“Hãy chuyển tiếp. Nhiều nền văn hóa có 
nghĩa là nhiều tiếng nói”. Nato Brochorishvili 
đã viết đơn và đã nhận được hỗ trợ tài chính 
cho dự kiến các cuộc họp mặt của gia đình 

nhiều dân tộc khác nhau. Cuộc họp mặt 
đầu tiên bắt đầu vào ngày 29/09/2013. 
Các thông tin xem thêm ở www.facebook/
podaj dalej WRD

Trong chuỗi những dự án năm nay có thể 
theo dõi lịch thực hiện trên trang facebook 
của tổ chức “một không gian khác”.
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4 Lần Đi qua

kWn – câu Lạc bộ Vui Và sáng Tạo

 www.facebook.com/4przejscie

 www.facebook.com/kwnpolska

Nghệ sỹ người Litva Linas Domarackas cùng nhà báo Vera Sonntag 
tích cực viết trang facebook của mình những nghịch lý giao thông 
ở thủ đô Warszawa

Tản mạn của người nga Trong Tác phẩm của 
bernard Ladysz
 www.www.facebook.com/Tiemnikow.pl
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Trong chuỗi các hoạt động của KWN đã đề ra 
sáng kiến áp dụng ở Ba Lan theo mẫu hoạt 
động của câu lạc bộ vui và sáng tạo từ Nga.
Ông Hayka Gaspa cùng Bà Czarnecka 
Gasparyan đã tập hợp được 20 thành viên  
gồm những người yêu thích nghệ thuật  lần 
đầu tiên ở Ba Lan tổ chức biểu diễn nhiều trò 
chơi giữa các nhóm hài được thành lập nhân 
dịp này. Năm nay họ cũng đã giành được giải 
nhất trong cuộc thi “Ngân hàng của những 
sáng chế” tại cung văn hóa thành cổ với sự 
tài trợ của Viện văn hóa quốc gia. Vẫn còn có 
thể gia nhập nhóm KWN! 

Nghệ sỹ Eugeniusz Tienmnikow đã biển 
diễn cùng nhóm Oleander hát trong buổi 
diễn xuất tác phẩm của đạo diễn Bernard 
Ladysz trong chương trình xúc tiến những 
sáng kiến của nền văn hóa đa dân tộc. Cùng 

với nhóm này ông đã đạt được nhiều giải 
thưởng tại các cuộc thì toàn Ba Lan. Tháng 
4/2013 ông đạt giải nhất của cuộc thi các 
bài hát “Slowikonada” tổ chức tại nhà văn 
hóa “Zacisze”.

Eugeniusz Tiemnikow

Các buổi tập luyện của nhóm vào chủ nhật hàng tuần, vào 19.00 
tại nhà văn hóa thành cổ Warszawa, phố smolua 9. Có thể đăng 
ký: velleri @02.pl. Trong tháng 11các nhóm hài kịch biểu diễn 3 
lần cho công chúng tại nhà văn hóa thành cổ (DKs) Warszawa.

kiwi
Fo

t. 
ar

ch
iw

um
 K

W
N

 P
ol

sk
a

Fot. archiwum Eugeniusz Tiemnikow
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Tại sao các ông mở màn liên hoan phim bằng chiếu các phim phản 
ánh nền điện ảnh Việt Nam?
Chúng tôi có ý định chọn điều này để giúp người dân thủ đô 
Warszawa có dịp tiếp cận gần đến nền điện ảnh này. Người Việt Nam 
sống ở Warszawa chiếm một tỷ lệ cao nhất  trong số người nước 
ngoài ở đây. Khi chúng tôi bắt đầu ý tưởng thì họ chiếm 1,5% dân số 
thủ đô. Mặt khác người dân Warszawa lại biết rất ít về họ, về nền văn 
hóa của Việt Nam. Phải thú thật là bản thân tôi đến lúc đó cũng chưa 
được biết nhiều về họ. Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề như: 
cộng đồng người Việt ở Warszawa được  tổ chức như thế nào? Họ 
sống ra sao? Những lý do gì mà họ lại di cư sang Ba Lan sinh sống? 
Qua những thông tin này càng thúc đẩy chúng tôi phải thực hiện ý 
tưởng này.  Một lúc nào đó, cùng với người bạn Việt Nam Nguyên 
Thanh Quốc đã nảy ra ý định tổ chức liên hoan phim ảnh Việt Nam. 
Chúng tôi mong muốn qua phim ảnh để nói về văn hóa Việt Nam 
và những con người của họ. Họ cũng là thành viên trong dân số của 
Warszawa. Chúng tôi không có ý định chọn các tác phẩm lớn mà cố 
gắng chọn chiếu các phim phản ánh thực tế đời sống văn hóa, xã hội 
một cách trung thực, giúp người dân Warszawa hiểu về Việt Nam 
và con người Việt Nam hơn. Chúng tôi còn có ý định khuyến khích 
người Việt Nam hội nhập các phong trào văn hóa, đi xem phim.

Ông có thể nói gì về chuỗi hoạt động văn hóa năm nay? Có những 
sự kiện gì sẽ được tổ chức?
Trong năm nay chúng tôi tập trung chủ đề về Hongkong. Đây là một 
nơi hấp dẫn. Hiện Hongkong là một phần của Trung Quốc. Ngoài 
sự thống nhất về chính sách ngoại giao với Trung Quốc, họ còn giữ 
được nhiều quyền tự trị riêng cho mình. Nghệ thuật được tạo nên 
ở Hongkong về căn bản là được tự do, không lệ thuộc. Từ trước 
đến nay ở Ba Lan người ta thường liên tưởng Hongkong với diễn 
viên Bruce Lee và các phim về anh ta. Trong liên hoan phim lần này 
chúng tôi nhằm vào các chủ đề khác. Trong nhóm phim “Những câu 
chuyện về thành phố” sẽ phản ánh về cấu trúc thành phố, về lịch sử, 
về những đặc thù và tâm hồn con người ở Hongkong. Chúng tôi cho 
rằng người xem sẽ cảm thấy rất thú vị về một thành phố mà cuộc 
sống rất năng động lại có thể miêu tả nó dưới nhiều góc độ khác 
nhau. Ngoài Hongkong ra chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các dự án 
“Phim mới Châu Á” – gồm các phim của Nam Á và các nước Đông 
Châu Á. Mỗi một nước chiếu một phim. Trong số các phim này có 
những phim hay đang trong danh sách bầu chọn giải Oscar hoặc các 
liên hoan phim khác trên toàn thế giới. 

Fot. tổ chức nghệ thuật Arteria

Fot. tổ chức nghệ thuật Arteria

Liên hoan phim lần thứ nhất được tổ chức năm 2006 với nhan 
đề “Liên hoan phim Việt Nam theo 5 hương vị”. Sau lần tổ chức 
này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thính giả và nó là 
động lực thúc đẩy cho các nhà tổ chức sẽ biến nó thành sự kiện 
thường  kỳ vào các mùa ở Warszawa. Hiện giờ các nhà tổ chức 
đang lựa chọn các phim  hay nhất trong thời gian qua sản xuất ở 
Đông Á và Đông Nam Á.

Kuba Klikowski, 
Lãnh Đạo Liên hoan PhiM “5 hương vị” 

Liên  
Hoan Phim 
“5 Sắc Vị”  
– 5 Smakowi
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Lịch hoạT Động của các      Tổ chức ở WarszaWa
 

hội nhập Thông qua Văn hóa 

Tổ chức Nghệ thuật Arteria
 www.arteria.art.pl
7. Liên hoan Phim 5 mùi vị
Tổng quan hàng năm các phim Châu Á, cùng những hoạt động kèm theo 
với chủ đề xã hội.
Thời gian: 4 ÷ 11 tháng 11 năm 2013.
Địa điểm: Warszawa.
Biết thêm thông tin:

 www.piecsmakow.pl 

Loesje
Những buổi thực hành sáng tạo về viết.
Thông báo về thời gian và địa điểm:

 www.loesje.pl

Tổ chức xích gần văn hóa “OPEN ART”
 www.openart.org.pl
Liên hoan Phim Quốc tế về chủ đề xích gần văn hóa 
Mục đích của Liên hoan là để đại diện của các cộng đồng làm quen với 
các nền văn hóa khác nhau. Qua đó, họ có cơ hội tiến dần nhau hơn.
Địa điểm: Warszawa.
Thời gian: Mùa thu 2013.

Tổ chức “Châu Phi từ phía khác”
 www.fundacja.afryka.org 
Tổ chức được ông Mamadou Dioufa, người Senegal sáng lập. Tổ chức 
lập một diễn đàn công chúng trên mạng với mục đích giới thiệu cho người 
dân Ba Lan về nền văn hóa Châu Phi với cách nhìn riêng về đặc thù của 
châu lục này.

Những người thực hiện văn hóa
 www.praktycy.org 
Tabueuropa
Dự án quốc tế về kịch bản – nghiên cứu (Warszawa, Lizbon, Kolonia, 
Bruksela). Dự án với mục đích thông qua biểu diễn nghệ thuật giới thiệu 
khám phá những điểm cấm kỵ của các xã hội hiện đại ở Châu Âu.

Trung tâm Ý tưởng Văn hóa Quốc tế
 www.cim.org.pl 
Sau chân trời
Mục đích hoạt động của Trung tâm là tổ chức các buổi gặp gỡ có tính giáo 
dục – văn nghệ thuật để phổ cập rộng rãi kiến thức về các nước, các dân 
tộc khác nhau. Qua đó, xây dựng cách nhìn đúng đắn các nền văn hóa, 
phong tục, tập quán khác nhau.

Thúc Đẩy hoạT Động của những 
người nhập cư

Tổ chức “Không gian khác”
 www.przestrzen.art.pl 
Chính sách di cư địa phương
Mục đích là thành lập dự thảo các đề án thống nhất về chính sách hội 
nhập của những người định cư trên cơ sở những kinh nghiệm trong việc 
cộng tác giữa các khu vực ở 3 trung tâm nhập cư ở Warszawa, Krakow, 
Lublin.
Ba diễn đàn liên ngành làm việc cho phép trao đổi kinh nghiệm các địa 
phương với nhau. Sự có mặt của các chuyên gia và thực tiễn chuyến 
thăm ở Vien (Áo) làm cho dự án mang tính Liên minh Châu Âu.
Những người cộng sự: Homo Faber (Liblin), Người văn hóa quốc tế 
(Krakow).
Thời gian: 2013 ÷ 2014.
 
Trung tâm học tiếng Linguae Mundi
 www.linguaemundi.pl 
Các lớp dạy tiếng Ba Lan trên mạng cho người nhập cư giúp họ dễ dàng tìm 
kiếm công ăn việc làm ở Ba Lan.
Thời gian: Liên tục.
Địa điểm: ul.krzywickiego 34 – Warszawa.

Tổ chức “Không gian khác” với sự cộng tác với 
Viện Văn hóa các dân tộc ở Kaukaz.
 www.przestrzen.org.pl
Trại tự trợ giúp những người tị nạn SINTAR.
Trung tâm Văn hóa Czeczenia với mục đích giúp những người tị nạn 
Czeczenia tăng khả năng tự lập trong cuộc sống ở Ba Lan. Ở Trung tâm 
có các hoạt động như dạy tiếng Ba Lan, học múa, kịch, hội họa và ca 
nhạc, tập thể dục thể thao.
Thời gian: Liên tục.
Địa điểm: ul.kruczkowskiego 3 – Warszawa.

Tổ chức phát triển “Ngoài biên giới”
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi!
Di cư và hội nhập với thực tiễn, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cứ 3 tháng 1 lần, tổ chức này mở các lớp dạy tiếng Việt, tiếng Anh cho 
người nước ngoài.
Các lớp sắp tới được tổ chức vào những ngày đầu tháng 9 và tháng 12 
năm 2013.
Xem các thông tin thêm tại: www.frog.org.pl
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Lịch hoạT Động của các      Tổ chức ở WarszaWa
giáo dỤc Về Văn hóa Đa dạng Và 
những người nhập cư 

Tổ chức “Thế giới trong tầm tay”
 www.swiaty.org.pl 
Câu lạc bộ “Người du hành nhỏ”
Nhiều lớp dành cho trẻ em xuất hiện từ nhiều quốc gia. Trẻ em được 
tham gia các trò chơi giải trí giúp các em có cơ hội làm quen và hội nhập 
với nhau được tốt.
Thời gian: 07/2013 ÷ 12/2013.

“Văn hóa đa màu sắc của Warszawa trước đây và hiện nay” – Dấu 
vết của những thế hệ người dân Warszawa
Những lớp thường kỳ, các buổi gặp mặt, các buổi thực tiễn với chủ đề sự đa 
dạng về văn hóa của Warszawa, có chú ý nhấn mạnh tới văn hóa Do Thái.
Mục đích của tổ chức là nhằm giáo dục sự cởi mở, độ lượng và sự nhận 
thức lịch sử đa văn hóa của Warszawa qua nhiều thế hệ.
Thời gian: 05/2013 ÷ 11/2013.

“Chúng ta hãy làm quen – Xã Lesznowola của nhiều nền văn hóa”
Dành cho các cháu mầm non, học sinh (cả trường Ba Lan cũng như 
trường quốc tế) các lớp từ 0 ÷ 6, cùng với đội ngũ giáo viên của các 
trường này.
Dự án nhằm trang bị cho giáo viên những kiến thức cần thiết cho việc dạy 
các lớp có nhiều học sinh ngoại quốc khác nhau. Chương trình có soạn 
thảo các chỉ dẫn cho các em học sinh nước ngoài biết được các thông 
tin về hệ thống giáo dục, những quy định và thói quen ở các trường học 
ở Ba Lan.
Người cộng sự: Xã Lesznowola và Tổ chức Giáo dục đa văn hóa.
Thời gian: 03/2013 ÷ 4/2014.

Tổ chức Diễn đàn Ba Lan về di cư
 www.forummigracyjne.org 
Cả thế giới trong lớp chúng tôi IV
Dự án được xây dựng cho trẻ ở tuổi mầm non (5 ÷ 6 tuổi) nhằm giúp các 
em hiểu được sự hội nhập với những người nhập cư và tị nạn.
Nhân dịp này, tổ chức đã cho xuất bản một loạt tài liệu giáo dục “Cả thế 
giới trong lớp chúng tôi” dành cho các em đến từ các nước Czeczenia, 
Bialyrus, Somali, Irak, Việt Nam.
Các tài liệu bao gồm: Kho tàng kiến thức, chuyện cổ tích, trò chơi memo. 
Ngoài ra, tổ chức còn có kế hoạch tổ chức các trò chơi có sự tham gia của 
cả gia đình các em về chủ đề giữa các nền văn hóa.

Trường học của hội nhập giữa các nền văn hóa
Chương trình dành cho các giáo viên tâm lý và các thầy cô giáo trực tiếp 
dạy trẻ em ngoại quốc.
Chương trình bao gồm chuỗi các buổi huấn thị cho các thầy cô trở thành 
những người có kiến thức tốt, hiểu và biết xử lý khi tiếp xúc với các học 
sinh của nhiều nền văn hóa khác nhau.
Tổ chức còn thu thập, phân tích các kinh nghiệm của các nhà tâm lý học 
trong các trường Ba Lan và quốc tế trong việc dạy các học sinh nước ngoài.

Tổ chức “Lựa chọn của chúng tôi” và  
Cơ quan Quốc tế về Vấn đề Di cư
 www.naszwybor.org.pl
 www.iom.pl
Xem nhiều thông tin trên trang:

 www.iom.fi/iyouth

Tổ chức “Lựa chọn của chúng tôi” trong  
tương xứng với tờ báo “Lời lẽ của chúng tôi”
 www.naszwybor.org.pl 
 www.nasze-slowo.pl 
Lưu Trữ dữ liệu, thông tin cho những cư dân Ukraina ở Ba Lan.
Tờ báo tháng cho cư dân Ukraina sống ở Ba Lan “Lựa chọn của chúng tôi”.
Trang báo mạng bằng tiếng Ba Lan và Ucraina.

 www.naszwybir.pl 
Thời gian: Từ 2011.

Tổ chức “Hành động Nhân đạo Ba Lan”
 www.pah.org.pl 
Hãy làm việc ở Ba Lan. Giúp đỡ người nước ngoài lao động ở 
Ba Lan.
Dự án nhằm giúp đỡ những người nước ngoài có giấy phép cư trú có thời 
hạn, hoặc được hưởng chính sách khoan hồng có quyền cư trú không 
dưới 12.
Chương trình giúp đỡ bao gồm: Tổ chức các lớp dạy miễn phí tiếng Ba 
Lan, tư vấn chọn nghề nghiệp và dạy cách tìm việc làm hay tự lập các 
hoạt động kinh tế cho bản thân.
Thời gian: 01/06/2012 – 31/12/2014.
Địa điểm: Tỉnh mazowieck và tỉnh Kujawsko – pomorskie.

Dự án “Sự khởi đầu tốt trong tầm tay – 2”
Các lớp đào tạo và học nghề cho người nước ngoài: Học tiếng, sử dụng 
máy tính, các cuộc hội nhập như: đi xem phim, xem kịch, thăm bảo tàng 
hay đi tham quan.
Thời gian: 01/2013 ÷ 12/2013.
Địa điểm: Văn phòng của tổ chức ở Warszawa, Krakowi Torun.
Văn phòng Warszawa: ul.szpitalna 5/3.
Tel: (022) 828 – 88 – 22.
Email: marianna.ferenc@pah.org.pl.

Dự án “Refugee.4 – Hội nhập người nước ngoài ở Ba Lan”
Dự án dành cho những người nước ngoài có nhu cầu được hưởng quyền 
tị nạn hay sự bảo vệ của các cơ quan quốc tế.
Các hoạt động bao gồm: Dạy tiếng Ba Lan, gặp mặt hội nhập, lớp dạy nấu 
ăn, lớp dạy nghề, tư vấn về nghề nghiệp và giúp tìm kiếm việc làm.
Địa điểm: Trại tị nạn ở Debaku và Linina.
Tell: (022) 828 – 88 – 82 wew 250.
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Viện Các vấn đề xã hội cùng Hội Can thiệp luật 
pháp và Hội Lambda Warszawa
 www.isp.org.pl
 www.interwencjaprawna.pl 
 www.lambdawarszawa.org 
Quyền tự chủ bình đẳng
Tổ chức các lớp học và hội thảo về vấn đề chống phân biệt đối xử dành 
cho nhân viên các cơ quan hành chính ở Warszawa; cung cấp thông tin 
về các hiện tượng, các kiến thức, cơ chế tạo nên phân biệt đối xử; phổ 
biến về luật pháp bảo vệ trước các vấn đề phân biệt đối xử; giúp cho mọi 
người có khả năng nhận biết và xử lý khi gặp phân biệt đối xử.
Thời gian: 10/2013 ÷ 12/2013.

Tổ chức cho tự do
 www.fundacjadlawolnosci.org 
Hội thảo quốc tế về vấn đề thực hành tốt hội nhập xã hội trong 
lĩnh vực thể thao
Mục đích của hội thảo là:
Trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan thực hành trên toàn Châu Âu. 
Điểm lại những công cụ thực hiện hội nhập xã hội trong lĩnh vực thể 
thao.
Lấy sáng kiến từ các địa phương trên địa bàn Châu Âu, xây dựng có hệ 
thống hoạt động của các dự án chung và soạn thảo ra những kiến nghị 
cho các hoạt động tiếp theo.
Thời gian: Tháng 10 năm 2013.

Tổ chức Nhân quyền Helsinki
 www.hfhr.pl 
Tham dự lớp đào tạo về đa văn hóa II
Chương trình dạy cho cán bộ các cơ quan công chúng gồm có: 
Phát triển nhận thức giữa các nền văn hóa và kiến thức tập luyện.
Tổ chức các bài giảng, hội thảo về các chủ đề di tản, hội nhập, quyền 
con người.
Phổ biến luật pháp và quyền theo luật pháp của người nước ngoài ở 
Ba Lan.
Ngoài ra, còn vấn đề đa văn hóa và bảo vệ trước những hành động phân 
biệt đối xử.
Thời gian: 07/2013 ÷ 07/2015.

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

Hội “Không bao giờ tái diễn”
 www.nigdywiecej.org
Tuần thi đấu bóng đá chống phân biệt chủng tộc FARE 2013
Được tổ chức dưới chủ đề “Chúng ta chấm dứt những hành động phân 
biệt chủng tộc trên các sân vận động”. Nhân dịp này, hiệp hội đặc biệt ủng 
hộ những sáng kiến phổ cập nền văn hóa đa dân tộc trong thể thao và kêu 
gọi mọi người cùng tham gia phong trào.
Thời gian: 15 ÷ 29/10/2013.
Thông tin liên hệ:
Tel: +48 399 251 459.
Email:  jacek @ nigdywiecej.org.

Ca nhạc chống phân biệt chủng tộc 
Tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc và liên hoan văn hóa. Các nghệ sĩ 
cho in trên các đĩa của mình những khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc.

Chương trình “R@cism - Delete” 
Gồm những hoạt động chống phân biệt chủng tộc trên mạng internet. 
Chương trình cộng tác với các nhà hoạt động mạng nhằm đấu tranh với 
những bài viết có tính bài ngoại và phân biệt chủng tộc, bằng cách thông 
qua sự phản ánh của các bạn đọc trên mạng khi phát hiện ra những bài 
viết mang tính phân biệt chủng tộc.

Tổ chức cho vấn đề đa dạng của xã hội (FRS)
 www.ffrs.org.pl/
Chiếu các bộ phim với tên gọi “Thuật lại di tản”
Kết hợp chiếu phim và thảo luận với những nhà làm công tác giáo dục 
về văn hóa đa dạng. 
Việc chiếu phim được tổ chức theo yêu cầu của các tổ chức khác cũng 
như theo chương trình hoạt động của tổ chức.

Hội “Trung tâm các sáng kiến giữa  
các nền văn hóa”
 www.cim.org.pl 
Đối thoại giữa các nền văn hóa
Trong khuôn khổ chương trình có Tạp chí Khoa học Phổ thông đề cập đến 
các vấn đề nhạy cảm của văn hóa nhiều dân tộc của sự phát triển toàn 
cầu, sự di cư trên thế giới và quyền con người. Tạp chí cũng đề cập đến 
những thách thức đặt ra trong hiện đại hóa xã hội và sự phân biệt đối xử 
của các nhóm người trên thế giới.

hướng dẫn

Tổ chức Quốc tế về Vấn đề Di tản
 www.iom.pl 
Đường dây liên lạc cho những người di tản
Có thể tìm hiểu và tư vấn trong các vấn đề quyền và nghĩa vụ của người di 
tản muốn đến và hợp pháp hóa cuộc sống của mình ở Ba Lan như quyền 
lao động, giáo dục hay bảo hiểm sức khỏe v.v…
Số điện thoại: (0) 22 490 20 44.
Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu trong các giờ 9h ÷ 17h.

Hội Can thiệp về luật pháp (SIP)
 www.interwencjaprawna.pl
Chương trình hướng dẫn luật pháp cho những người di cư không có giấy 
tờ làm việc ở Ba Lan.
Những người cộng sự:
Sdruzeni pro integracja migraci (Tiệp).
Society of Goodwill (Slovak)
ARCA (Rumania)
Menedek (Hungary)
Thời gian: 09/2012 ÷ 12/2012.
Thêm các tin tức trên trang web.

Hội Can thiệp về luật pháp (SIP) cùng tổ chức 
diễn đàn Ba Lan về vấn đề di tản
 www.interwencjaprawna.pl

 www.forummigracyjne.org
Trung tâm thông tin cho người nước ngoài 2
Hỗ trợ người nước ngoài, công dân các nước thế giới thứ ba trong việc 
giải quyết các thủ tục hợp thức hóa cuộc sống cũng như nhiều thủ tục 
khác mà họ gặp phải trong những ngày đầu ở Ba Lan.
Thời gian: 01/2012 ÷ 12/2014.



25

Hội Can thiệp về luật pháp
 www.interwencjaprawna.pl 
Warszawa đa dạng văn hóa ii
Hướng dẫn luật pháp cho người nước ngoài. Tư vấn giữa các văn hóa và 
sự hội nhập cho người nước ngoài cùng trung tâm của những người tình 
nguyện.
Thời gian: 12/2012 ÷ 11/2015.

Viện Các vấn đề công cộng (vai trò chính)

 www.interwencjaprawna.pl 

Viện can thiệp về luật pháp (SIP)
 www.isp.org.pl

Tổ chức quyền con người Helsinki
 www.hfhr.pl 

Khoa luật tổng hợp Warszawa
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Tổ chức diễn đàn Ba Lan về di tản
 www.forummigracyjne.org
Các luật sư cho những người tị nạn
Hướng dẫn luật cho người nước ngoài. Giúp đỡ họ về mặt xã hội, về tư 
vấn và ngôn ngữ trong quá trình họ xin giải quyết thủ tục để được công 
nhận quyền tị nạn hay những quyền bảo vệ công dân khác của quốc tế.

Tổ chức diễn đàn Ba Lan về vấn đề di cư
 www.forummigracyjne.org 
Đường dây về di cư 
Trang thông tin trên mạng internet dành cho người nước ngoài và những 
vấn đề của họ ở Ba Lan.
Phục vụ cho những người nước ngoài sống hợp pháp ở Ba Lan, cũng như 
những người được luật pháp quốc tế bảo vệ hay đang trong tình trạng chờ 
để được hưởng những quyền bảo trợ này.

Tổ chức phát triển “Ngoài giới hạn”
 www.frog.org.pl 
Di cư và hội nhập trong thực tế tiếp tục xẩy ra.
Trong khuôn khổ dự án tổ chức có thành lập một địa điểm ở phố 
Mazowiecki 12 nhà 24 để giải quyết các vấn đề này. Có thể hẹn gặp qua 
số điện thoại: (0) 22 403 78 72.
Những hoạt động của những người di cư theo pháp luật hiện hành của 
Ba Lan còn được thông báo trên đài pháp thanh, qua sự cộng tác với đài 
WNET phát đi hàng tuần.

Tổ chức cho người Somali
 www.fds.org.pl
Chương trình “Trung tâm phố Chmielwa 26”
Là địa điểm dành cho nam nữ thanh niên nước ngoài gặp gỡ trao đổi 
thông tin với nhau về những vấn đề cho cuộc sống của họ ở Ba Lan, 
tham gia học tiếng Ba Lan và nhận được sự giúp đỡ để hiểu hết thêm 
luật pháp.
Địa điểm: Chmielua 26 – Warszawa.
Trang web: 

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjnytacyjny

Tổ chức “Cứu trợ” 
 www.ocalenie.org.pl 
MultiQulti 2 – Trụ sở tư vấn đặc biệt cho người nước ngoài 
Warszawa
MultiQulti 2 – Trụ sở tư vấn đặc biệt cho người nước ngoài Warszawa
Tư vấn miễn phí bằng các thứ tiếng: Anh, Ả rập, Czeczenia, Pháp, Gruzja, 
Nga và Ba Lan.
Địa điểm: ul. Ordynacka 9 – Lok 24 – tầng 2.
Tel/ Fax: (22) 828 04 50.

Viện Các vấn đề công chúng
 www.isp.org.pl
Hội nhập thông qua giáo dục. Sự hỗ trợ về mặt tinh thần và pháp 
luật cho người nước ngoài ở Ba Lan
Dành cho những người di tản được bảo trợ qua một luật pháp quốc tế 
nào đó, cũng như dành cho những người làm việc với những người di 
tản bắt buộc.
Chương trình bao gồm các lớp giảng dạy dành cho phụ nữ di tản là các 
bà mẹ bắt buộc, các lớp huấn thị về kiến thức pháp luật công dân cho 
người nước ngoài, các lớp huấn thị cho những người làm việc với những 
người nước ngoài.

Tổ chức hành động nhân đạo của Ba Lan 
 www.pah.org.pl 
“Cùng nhau 2” – Hội nhập, hỗ trợ, kiến thức, tư vấn cho người 
nước ngoài
Ở trại tị nạn ở Debak, gần Warszawa và trại ở Grudziadz có hoạt động 
của phòng thông tin cho những người tị nạn và những lớp được tổ chức 
cho con em của họ ở tuổi mầm non cơ sở được tham gia sinh hoạt vui 
chơi, giải trí.

Hội cho việc phát triển xã hội dân chủ PRO 
HUMANUM
 www.prohumanum.org
Chương trình “KHÁC NHAU nhưng BÌNH ĐẲNG” 
Phòng tư vấn về các vấn đề xã hội cho người nước ngoài, đặc biệt chú ý 
đến sự hội nhập, liên kết của các đôi vợ chồng không cùng dân tộc và các 
đôi vợ chồng có mối quan hệ liên kết.
Nhiệm vụ chính: Hội nhập người nước ngoài, những người hồi hương 
và những người tị nạn sống ở Warszawa và chống lại những hành động 
phân biệt đối xử về quốc gia cũng như các dân tộc.
Chương trình: Tổ chức các cuộc gặp gỡ, huấn luyện, dạy học tiếng, tư 
vấn về luật pháp, văn hóa đa dạng và tư vấn về công ăn việc làm.
Địa điểm: ul. Sniadeckich 12/16 Lok 17 Warszawa.

Hội “Tiếng nói tự do”
 www.sws.org.pl 
Văn phòng trợ giúp người nhập cư
Được tư vấn bằng các thứ tiếng: Việt, Ba Lan, Anh, Nga, Pháp, Ý và tiếng 
Trung Quốc.
Đường dây điện thoại tin cậy và điện thoại cho các cơ quan Ba Lan bằng 
tiếng Việt và tiếng Ba Lan.
Địa điểm: ul. Malszakowska 7.
Thời gian: Trực thường niên vào các ngày thứ 2, từ 17h ÷ 20h hoặc có thể 
hẹn thời gian qua điện thoại, email.
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những nghiên cứu Trong phạm 
Vi của nền Văn hóa Đa dạng ở 
WarszaWa

Viện các vấn đề công chúng 
 www.isp.org.pl 
Nhà của tôi – Nhà của anh?
Nghiên cứu về mối đe dọa cho hội nhập của người nước ngoài 
ở Ba Lan
Dự đoán những khó khăn cơ bản mà những người di cư gặp phải ở Ba 
Lan. Trong đó, chú trọng dự đoán những khó khăn trong việc phân biệt 
chủng tộc, phân biệt chủng tộc trên thị trường nhà ở.

Những người di tản ở Đông Âu
Dự án nghiên cứu và thực thi trong các lĩnh vực thiết yếu của đời sống 
người nước ngoài và sự hội nhập của họ ở các nước Ba Lan, Tiệp, 
Hungary, Slovakia.
Thời gian: 09/2012 ÷ 02/2014.

Viện các vấn đề công chúng cùng Hội can thiệp 
luật pháp 
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
“Họ khác nhau nhưng bình đẳng” – Những nghiên cứu trước các 
vấn đề quan hệ bình đẳng của người nước ngoài ở Ba lan
Mục đích của dự án là chống phân biệt đối xử và mặc thị trong xã hội đối 
với người nước ngoài ở Ba Lan thông qua các sự việc và nguyên nhân 
của vấn đề.
Thời gian: 01/01/2011 ÷ 31/12/2013.

Trung tâm quan hệ quốc tế
 www.csm.org.pl 
Hội nhập của trẻ em tị nạn và trẻ em dưới quyền bảo vệ của luật 
quốc tế trong các trường học Ba Lan “I-KIDS”
Thiết lập các danh mục “Những thực hành tốt” được thực hiện ở các 
trường của một số nước trong liên minh EU có nhiều kinh nghiệm lâu 
năm trong vấn đề này.
Các thử nghiệm thực tiễn ở các địa phương ở Ba Lan.
Soạn thảo và ứng dụng các tài liệu, phương thức trợ giúp cho các nhân 
viên các cơ quan hành chính tiếp xúc công việc với những người tị nạn 
với gia đình của họ trong hệ thống giáo dục ở Ba Lan.
Tổ chức theo chu kỳ các buổi hội thảo cho các giáo viên và đại diện phòng 
giáo dục các cấp về kết quả nghiên cứu ở các địa phương.
Giới thiệu phim, hình những người tị nạn tìm được công ăn việc làm để 
làm mẫu người điển hình cho họ.

Hội “Không bao giờ lặp lại”
 www.nigdywiecej.org 
Cuốn sách màu nâu
Thống kê các sự kiện chống ngoại quốc đã xảy ra. Cuốn sách sẽ được 
cập nhật thường xuyên và in trong các số sau trên tờ ngôn luận “Không 
bao giờ lặp lại” được phổ biến trên mạng và in thành sách.

Tổ chức cho vấn đề đa dạng của xã hội
 www.ffrs.org.pl
Các nghiên cứu về sự hạn chế đối với trẻ em nước ngoài cùng gia 
đình trong hệ thống giáo dục và những việc làm nhằm củng cố sự 
hội nhập của họ trong xã hội.
Tổng hợp các việc làm tốt trong việc hội nhập và giáo dục nam nữ học 
sinh ngoại quốc. Phán đoán những lĩnh vực có vấn đề.
Thống kê các nghiên cứu dự đoán được công bố vào mùa thu năm 
2013.

Tổ chức thế giới về vấn đề di tản (IOM) cùng sự 
cộng tác với Trường SGH và Viện Địa lý Ứng 
dụng Không gian (PAN).
 www.iom.pl
Diễn đàn của các nước Đông Âu về các nghiên cứu di tản học và 
dân số học (SFBM)
SFBM chuyên làm các nghiên cứ liên ngành về vấn đề di tản các nước ở 
Châu Âu. Họ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dân số học, thống kê 
dân số, mô hình và dự đoán các quá trình di tản và dân cư, địa lý, chính 
sách di tản, xã hội học và kinh tế.
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Partnerzy: Tổ chức Kontynent Warszawa cần tìm những người tình nguyện viên, các nhà báo và 
phiên dịch viên. Liên hệ: 
 streetparty@kontynent.waw.pl

Hội „nigdy wiecej” cần tìm các tình nguyện viên. Tổ chức mời mọi người tham gia 
phong trào với mục đích:
  Tham gia các hoạt động xã hội và các sự kiện („Wykopmy rasizm ze stadionow”, 

„Muzyka przeciwko rasizmowi”, „Brunatna ksiega”, „Rasizm delete”)
  Viết các chủ đề và phóng sự cho tạp chí „Nigdy wiecej”
  Dịch thuật các bài viết
  Tham gia các cuộc gặp mặt quảng bá cho văn hóa các dân tộc khác nhau trong các lễ 

hội liên hoan văn hóa và các buổi biểu diễn
Liên hệ:
  redakcja@nigdywiecej.org | tel.: 601 360 835
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Taì trợ xuất bản tạp chí.

Chúng tôi mời tất cả mọ người có cùng tâm ý công tác hoạt động cho phong trào văn 
hóa đa dạng của Vácsava Cùng nhau cộng tác để hình thành Trung tâm văn hóa đa đạng 
của Vácsava.
Chúng tôi mời đại dịên các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tình 
nguyện viên, các nhà tài trọ cùng tích cực tham gia.
Nếu các bạn cần có thêm thông tin về ý tưởng của Trung tâm văn hóa đa dạng Vácsava, 
các sự kiện, hoạt động tiêu chí và các tổ chức được lập ra qua sự liên kết không chính 
thức cho hoạt động của trung tâm có thể tham khảo trang web  www.cw.org.pl 

Hỗ trợ kinh phí cho tạp chí:
LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW
Triểu khai dự án nhờ sự giúp đỡ của Thụy Sỹ trong khuôn khổ chương trình Thụy Sỹ cùng với sự công 
tác của các thành viên mới của liên minh châu Âu.
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