Czy jesteśmy otwarci na różnorodność
etniczną i kulturową?

SŁUCHAJ!!! C.d.
Leitmotivem stały się słowa
popularnego kanonu „Panie Janie..”,
które rozbrzmiewały w języku
polskim, czeskim, niemieckim,
francuskim, angielskim itd.
Ponadto wykonano utwory
reprezentatywne dla każdego kraju.
Widownia – dzięki napisom – nie
musiała się głowić nad
pochodzeniem słów. Niektórzy
nawet próbowali śpiewać razem z

wykonawcami…Ale to nie był chyba
dobry pomysł…Przynajmniej dla
najbliższych sąsiadów. Takie rzeczy
zostawmy profesjonalistom!
Zespóů Redakcyjny
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Wszyscy jesteśmy Europejczykami.
Ale mieszkamy w różnych krajach i
pochodzimy z różnych narodowości co
powoduje, iż mamy inną kulturę, język,
a niekiedy wyznajemy inną religię.
Każdy naród reprezentuje coś innego, a
ludzie tworzący go, odróżniają się i
mają poczucie własnej odmienności.
Jednak warto być otwartym na inne
kultury i poznać je. Warto otworzyć się
na wielokulturowy dialog.
Podstawą tego dialogu jest tolerancja i
chęć poznawania ludzi. Przykładem
człowieka, który jest wzorem do
naśladowania w dialogu
wielokulturowym jest papież Jan Paweł

II. Jako Europejczycy jesteśmy otwarci
na inne kultury. Podchodzimy dość
tolerancyjnie, chociaż niekiedy
sugerujemy się stereotypami lub
uprzedzeniami i zamykamy się na ten
dialog. Chcemy poznawać Europę i
świat, ale nie zawsze jesteśmy w stanie
zaakceptować odmienność kulturową.
Zmieniamy się i dążymy do tego by
wszyscy mieli równe prawa. Obalamy
stereotypy, a czasami tworzy minowe.
Mimo wszystko otwieramy się na
Europę i dialog wielokulturowy.
Poznajemy inne kultury i powoli, krok
po kroku, zaczynamy tolerować i
akceptować.
Olga
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CZY JESTEŚMY OTWARCI
NA RÓŻNORODNOŚĆ
ETNICZNĄ I KULTUROWĄ?

Ostatnio doúę czźsto s³yszy siź o róænorodnoúci etnicznej. Czytamy o
tym w prasie, ogl¹damy programy telewizyjne o takiej tematyce, wymieniamy siź
nawzajem pogl¹dami i spostrzeæeniami. Ale czy tam naprawdź wiemy, co to jest ta
róænorodnoúę i jak ma siź to do rzeczywistoúci? Kaædego dnia, bźd¹c w wiźkszym
polskim mieúcie moæemy spotkaę obcokrajowców. Przyczynami owego zjawiska s¹
miźdzy innymi historyczne dzieje kraju, zmiany granic, migracje, poszukiwanie lepszych
warunków æycia, podejmowanie pracy czy nauki w Polsce. Nikogo to nie dziwi, choę jak
od kaædej regu³y i tu znajd¹ siź wyj¹tki. Niektórzy ludzie dyskryminuj¹ mniejszoúci
narodowe, g³osz¹ rasistowskie i antysemickie has³a.
Róænorodnoú ę etniczna i
kulturowa polega na tym, iæ w jednym państwie obok rdzennych, zakorzenionych od
wieków obywateli æyj¹ takæe obcokrajowcy. W Polsce najwiźkszy ich odsetek stanowi¹
Niemcy, Bia³orusini i Ukraińcy.
Sprawdźmy co na ten temat sądzą nasi gimnazjaliści w specjalnym,
europejskim wydaniu gazetki szkolnej...
Mi³ej lektury
Zespóů Redakcyjny
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Otwórz oczy!
W dzisiejszych czasach nierzadkim
przypadkiem jest spotkanie w
hipermarkecie, na ulicy, czy w kinie
cudzoziemców. Codziennym widokiem
jest czarnoskóry Afrykanin, Niemiec,
Japończyk, czy też wyznawca innej
religii niż nasza. Spróbujmy się
zastanowić, czym spowodowane jest
owe zjawisko.
Na przestrzeni wieków wiele
wydarzeń miało na to wpływ.
Przesiedlenia, migracje, zmiany granic,
powstawanie oraz znikanie państw z
map, kolonizacje, wyjazd w
poszukiwaniu lepszych warunków
życia, pracy czy chęć pozyskania nauki.
Wszystkie te czynniki ukształtowały
oraz nadal kształtują rozmieszczenie
mniejszości na rodowych na całym
globie. W Polsce do najliczniejszych z
nich należą Niemcy, Białorusini i
Ukraińcy. I tutaj rodzi się pytanie: czy
jesteśmy otwarci na różnorodność
etniczną i kulturową? Jedni ludzie
deklarują się jako zatwardziali rasiści,
czy nawet nacjonaliści, inni zaś
twierdzą, że kolor skóry, czy
wyznawana wiara nie ma znaczenie. Ale
jak ma się to do rzeczywistości i do
ogólnych przekonań Polaków oraz
działań, zmierzajacych do zatarcia
24

Ankieta
Dnia 07 IV 2008 r. przeprowadzona
został a ankieta na tematy
różnorodności etnicznej i
kulturowej. Zawierała ona
następujące pytania i zagadnienia:
Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z
pojęciem „różnorodność etniczna i
kulturowa”? Czy jesteś otwarty na
różnorodność etniczną i kulturową?
Czy poznałeś w swoim życiu
człowieka innej narodowości? Czy
chciałbyś poznać kulturę innych
narodów? Z jakiego kraju
europejskiego lub, jakiej
narodowości chciałbyś mieć
przyjaciela?
Udział w badaniu wzięło 42-óch
uczniów. Odpowiedzi były z reguły
takie same. Tylko jedna osoba
spośród ankietowanych nie zna

granic i barier?
Unia Europejska na rok 2008
wystosowała Europejski Rok Dialogu
Międzykulturowego. Obchody roku
mają na celu m. in.poszanowanie i
promocję różnorodności kulturowej,
przeciwdziałanie dyskryminacji,
wsparcie idei solidarności i
sprawiedliwości społecznej itp. Z
pewnością jest to działanie, które
pokaże nam, że jesteśmy zjednoczeni w
różnorodności.
Również Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje
wiele praw mniejszościom narodowym.
Zapewnia im wolność zachowania i
rozwoju własnego języka,
podtrzymywanie tradycji i obyczajów
oraz wyznawania własnej religii.
Obcokrajowcy zamieszkujący tereny
Polski mają prawo do udziału w życiu
społecznym i publicznym, zapewnia im
także bezpieczeństwo.
A co Ty, młody człowieku sądzisz o
różnorodności etnicznej i kulturowej?
Czy jesteś otwarty na ludzi innej
narodowości?
W dzisiejszych czasach konieczne jest
postawienie sobie takiego pytania.

pojęcia „różnorodność etniczna i
kulturowa” i jedynie 5 osób nie
wykazuje tolerancji dla owego
zróżnicowania. Prawie wszyscy
uczniowie mieli kiedykolwiek
styczność z obcokrajowcem i tylko
czworo z nich nie pragnie poznać
kultury innych narodów.
Ostatnie pytanie ankiety nie
powinno być dla nikogo
zdziwieniem. Tak jak podczas Dnia
Europejskiego, tak i teraz
największym zainteresowaniem i
poparciem cieszyły się państwa
Europy Zachodniej. Najczęstszymi
odpowiedziami były: Niemcy,
Włochy, Francja, Holandia i
Hiszpania. Na kartach odpowiedzi
tylko dwa razy znalazła się Rosja.
Daje to wiele do myślenia...
Emilia

SŁUCHAJ!!!
Dnia 3 kwietnia mial miejsce w naszej szkole koncert
piosenki obcojezycznej. Niezmordowana p. Danusia
Koltys oraz jej rozspiewany chór przeniesli nas na
skrzydlach piosenek do róznych krajów Unii Europejskiej.
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Spotkanie z Europoslem

Dnia 11 lutego 2008 roku do naszej
szkoły przyjechał profesor Zbigniew
Zaleski. Wbrew pozorom i
oczekiwaniom niektórych nie
opowiadał nam o nudnych stronach
pracy w Parlamencie Europejskim, lecz
o ciekawych problemach
rozpatrywanych przez członków tej
instytucji oraz przemycił nam parę
bardzo dobrych rad na to, co warto
umieć w życiu. I to nie było takie
zwyczajne gadanie nauka-jestnajważniejsza-i-bez-niej-się-nieobejdziecie. Zwrócił nam uwagę na
takie ciekawe rzeczy, jak umiejętność
gry na instrumencie czy tańczenia.
Zwróciů uwagć na problem otwartoúci
4
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Wielki Prekursor
dialogu wielokulturowego

na róýnorodnoúă innych narodów. I
choă wydawaă sić moýe, ýe odpowiedę
kaýdego gimnazjalisty jest jasna jak
sůońce: TAK!, To jednak warto byůoby
naprawdć gůćbiejzastanowiă sić nad tŕ
kwestiŕ.
Ponadto nasz goúă podkreślił, jak
ważne jest władanie kilkoma językami
obcymi i przytoczył Historyjkę, która
pozwoliła mu to łatwiej zobrazować.
Zresztą, przy każdej sprzedanej nam
radzie tak robił:)
Koniec końców, spotkanie było
bardzo udane i ciekawe. Gdy prof.
Zaleski skończył swój wykład (co ja
gadam, trudno to nazwać wykładem;
lepszym określeniem byłoby tu
Przyjacielska Pogawędka pt. Wujek
Dobra Rada Radzi) można było mu
zadać pytania. Nie powiem, kogo tu
korciło zapytać o nastawienie UE do
Euro 2012 w Polsce, ale ostatecznie
ugryzł się w język...

Papież Polak był zwolennikiem
tolerancji oraz dialogu
wielokulturowego. Silnie angażował się
w to, by udowodnić ludziom, iż wszyscy
są równi i każdy bliźni pochodzi od
jednego Źródła, jakim jest Bóg. W celu
zachęcenia ludzi do dialogu
wielokulturowego organizował
światowe dni młodzieży, wspierał
organizację TAIZE oraz pielgrzymował
do wielu miejsc na świecie. Nawet do
tych, w których ludzie wyznawali inną
religię niż chrześcijaństwo. Udowadniał
wtedy, że nikt nie jest gorszy i że warto
poznać odmienne kultury. Modlił się za
wszystkich, nawet za tych, którzy
wyrządzili mu jakieś zło. W ten sposób
zachęcał do otwarcia się na inne
narody.
Światowe Dni Młodzieży zostały
zapoczątkowane z inicjatywy Jana
Pawła II. Spotkania młodzieży z
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papieżem miały na celu nauczanie
młodych ludzi, ale również pokazanie
im równości stworzeń Bożych.
Pierwszy z tych religijnych festiwali
został zorganizowany w dniach 30-31
marca 1985 roku w Rzymie (Włochy).
Papież nauczał młodzież, iż nadzieja
tkwi w nich, ale jego celem było
również zbliżenie sie młodych ludzi z
całego świata do siebie. Pragnął
nauczyć ich tolerancji i akceptacji. Miał
na celu otwarcie młodzieży na nowe,
nieznane kultury. Cieszył się z bliskości
młodego pokolenia, które tak kochał.
Jeden z dni młodzieży odbył sie w
Polsce. Były to dni 10-15 sierpnia 1991
roku w Częstochowie. Papież
pokazywał w ten sposób, jak możemy
miłować bliźnich, którzy reprezentują
inną kulturę. Sam Jan Paweł II był
osobą niezwykle otwartą i przyjazną.
Cechowała go tolerancja i łagodność
wobec bliźnich. Jest on przykładem
otwartości na innych i akceptacji
różnych kultur.
Papież również wspierał wspólnotę
TAIZE. Jest to międzynarodowa
wspólnota na rzecz jedności Kościoła,
którą założył brat Roger w 1940 roku
we Francji. Ideą tej wspólnoty jest
pojednanie między podzielonymi
kościołami chrześcijańskimi. Dąży ona
3
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Historyczne oblicze tolerancji

Wielki Prekursor
dialogu wielokulturowego c.d.

do realizacji idei pojednania. Bracia
należący do wspólnoty pochodzą z
różnych krajów. Zobowiązują się oni na
całe życie do dzielenia ze sobą dóbr
duchowych i materialnych, do
zachowywania celibatu oraz do daleko
idącej prostoty. Bracia odwiedzają małe
miejscowości na całym świecie, aby tam
nauczać i prowadzić spotkania.
Wspólnota TAIZE organizuje
cotygodniowe spotkania młodzieży
oraz europejskie spotkania młodych.
Ludzie uczęszczają do Taize, aby
modlić się i poznawać naukę, którą
głoszą bracia z tej wspólnoty. Jan Paweł
II dostrzegał, jak wielką pracę wykonują
bracia należący do TAIZE. Głoszenie
nauk o zjednoczeniu nie jest łatwe,
jednak oni trwali w tym zadaniu i
utwierdzali młodzież w przekonaniu, iż
wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.
Spotkania tej wspólnoty również
otwierały młodzież na inne kultury.
Nauczały tolerancji i miłosierdzia
44

W dzisiejszych czasach ludzie mogą
swobodnie mówić o swojej religii i bez
żadnych konsekwencji przyznać sie do
swojej narodowości. Kobiety są traktowane
tak, jak mężczyźni. Jest to naturalne
zjawisko, akceptowane przez
społeczeństwo. Ale nie zawsze tak było.
Tolerancja zmieniała się na przestrzeni
wieków.
W starożytności i średniowieczu kobiety
nie miały niemal żadnych praw. Nie mogły
uczestniczyć w wyborach, ani pracować,
czy uczyć się. Były dyskryminowane, a ich
zadania ograniczały się do wychowywania
dzieci i zajęć związanych z prowadzeniem
domu. Walka o prawa wyborcze dla kobiet i
dostęp do edukacji zaczęły sie już w XVIII
wieku. Początkowo prowadziły je
działaczki ruchu sufrażystek w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Kobiety
musiały usilnie walczyć o prawa, które dziś
wydają sie być oczywiste. Pierwszym
krajem, który wprowadził prawo wyborcze
dla kobiet było Terytorium Wyoming w
Stanach Zjednoczonych, w którym kobiety
mogły głosować od roku 1869. W kolejnych
latach prawa wyborcze kobiety uzyskiwały
kolejno w: Nowej Zelandii 1893(czynne
prawo wyborcze-możliwość głosowania) i
w 1919( bierne prawo wyborcze- możliwość
kandydowania), 1920 - Stany Zjednoczone,
1918- Austria, Niemcy, Polska, 1928 - Wielka
Brytania i Irlandia Północna, 1930 - Turcja,
1944 - Francja, 1946 - Włochy, 1971 Szwajcaria, 1974 - Portugalia, 1984 Liechtenstein, 2005 - Kuwejt. Dzisiaj
niemal we wszystkich krajach kobiety mają
prawo do głosowania, jednak są wyjątki

wobec bliźnich. Spotkania te
przedstawiały wartość bycia jednością,
rodziną. Jan Paweł II mówił: „Europa
nie stanowi zamkniętego i
odizolowanego terytorium; ona tworzy
się wychodząc na spotkanie innym
narodom, innym kulturom, innym
cywilizacjom." Papież nauczał, iż
Europa "dzieje sie w ludziach", my
tworzymy Europę. To nie tylko ziemia,
terytorium czy obszar. Europa to
ludzkie istnienia, które tworzą
wspólnotę. Wspólnotę, w której
dzielono się wiarą, dobrami kultury i
umiejętnościami. Papież podkreślał, iż
Europa ma chrześcijańskie korzenie i
chrześcijańską tożsamość. Według jego
nauk kontynent ten tworzymy poprzez
dialog wielokulturowy, poznawanie sie
nawzajem i dostrzeganie czegoś, co nas
wszystkich łączy.
Patroni Europy
Św. Benedykt z Nursji - w 1964 roku
papież Paweł IV ogłosił go głównym
patronem Europy. Był on twórcą
zakonu benedyktynów. Napisał
niezwykle mądrą regułę. Reguła św.
Benedykta wywarła poważny wpływ na
całe życie Europy Zachodniej.
Dotyczyła ona tego, iż w każdej
czynności należy odnaleźć "złoty
środek". Charakteryzowała się
umiarem.
Św. Cyryl i św. Metody bracia, którzy
4

takie jak: Arabia Saudyjska, Liban, Brunei,
Bhutan. Równe prawa w Europie płeć
piękna uzyskała dopiero w XX wieku.
Kobiety zamężne uzyskały zdolność do
wykonywania czynności prawnych w 1888
roku, a akty prawne z 1918 i 1927 dawały
kobietom całkowitą równość z
mężczyznami w odniesieniu do rozwodu,
opieki nad dzieckiem i prawa do majątku.
Stopniowo przyznawano im prawa do
zajmowania stanowisk, aby w 1952 roku
przyznać im pełne prawo do piastowania
wszystkich urzędów.
Również Romowie(Cyganie) zostali
dotknięci przez okrutny brak tolerancji.
Pod koniec XV do XVIII wieku próbowano
przymusowo osiedlać Romów, co
spotykało się z oporem tych ludzi. W czasie
II wojny światowej Cyganie byli bezlitośnie
zmuszani do prac w obozach. Tak jak
Żydzi byli prześladowani i nie mogli
swobodnie przyznawać się do swojej
narodowości. Jednak dziś im również
przysługują równe dla wszystkich prawa.
Na podstawie podanych wyżej
przykładów możemy zaobserwować, jak
zmieniała sie mentalność ludzi na
przestrzeni wieków. Dostrzegamy rygor
panujący w średniowieczu czy podczas II
wojny światowej. Dyskryminacja, która
teraz jest nie zgodna z prawem i
spotkałaby się z oburzeniem
społeczeństwa, wówczas była powszechnie
stosowana. W dzisiejszych czasach takie
traktowanie, np. Żydów zostało by
potępione, co oznacza, że jesteśmy otwarci
na dialog wielokulturowy.
Olga
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Nasz adres: sammjut@gimnazjumniedrzwica.pl

Stereotypy c.d.
Niestety, niełatwo przekonać
nieufnych Europejczyków, do tego ,
że nie można wszystkich mierzyć
jednakową mirą.
Ostatnim stereotypem jest ten,
mówiący, ze Sycylijczycy to
gangsterzy. Wziął się on od słynnej
mafii sycylijskiej, znanej wszystkim z
gangsterskich filmów, które stały się
tak słynne, że Sycylia słynie teraz
głównie z mafii. S t e r e o t y p y s ą
bardzo krzywdzące, tym bardziej że
odnoszą sie do ogółu ludzi, a
przecież każdy człowiek jest inny i

Wielki Prekursor
dialogu wielokulturowego c.d.
prowadzili misje chrystianizacyjne na
ziemiach, które zamieszkiwali
Słowianie. Stworzyli 40-literowy
alfabet, nazywany głagolicą. Rozpoczęli
również przekład Pisma Świętego
według tego alfabetu.
Św. Brygida Szwedzka - w 1999 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ja
świętą. Swym działaniem objęła niemal
cały kontynent europejski,
przemierzyła go dwukrotnie. Dzięki
doświadczeniom oraz licznym
objawieniom św. Brygida zaczęła dążyć
do jedności chrześcijańskiej w Europie.
Św. Katarzyna ze Sieny - Jan Paweł II
ogłosił ją w 1999 roku współpatronką
Europy. Siostra zakonu Sióstr od
Pokuty św. Dominika. Otrzymała
święte stygmaty Chrystusa w postaci
krwawych promieni. Pomagała
nawrócić się i osiągnąć pokój w duszach
i domach wielu ludzi, pochodzących z
różnych warstw społecznych. Bardzo
angażowała sie w sprawy Kościoła i
świata.

nie wszyscy posiadają te same
skłonności i cechy. Każdy człowiek
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„ZJEDNOCZONA W RÓŻNORODNOŚCI”
W dniach od 1 do 8 kwietnia w naszym
gimnazjum odbyła się wystawa zdjęć
obrazujących różnorodność
narodowościową i kulturową
mieszkańców Europy. Została ona
zorganizowana przez panią Monikę
Maciejkę. Tytuł wystawy brzmiał:
Europa wielonarodowa,
wielokulturowa, różnorodna, wspólny
dom, zjednoczona w różnorodności. Na
fotografiach wykonanych przez
uczennicę Dominikę Hyz podczas
przemarszu w Zakopanem znaleźli się
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przedstawiciele wielu narodowości
europejskich w strojach narodowych.
Byli to między innymi Włosi, Chorwaci
czy Czesi. Nie zabrakło również licznej
grupy Polaków. Celem wystawy było
ukazanie Europy wielonarodowej i
wielokulturowej, czyli różnorodnej, ale
z akcentem na to, iż jest ona wspólnym
domem wszystkich tych odmiennych
kultur. Mówi o tym dewiza Unii
Europejskiej In varietate concordia Zjednoczona w różnorodności.
Zespół redakcyjny
4

Św. Edyta Stein - ogłoszona patronką
Europy przez papieża Jana Pawła II w
roku 1999. W 1993 roku wstąpiła do
Karmelu w Kolonii i przyjęła imię
Teresa Benedykta od Krzyża. Pogłębiała
swoja wiarę poprzez studiowanie prac
świętego Tomasza z Akwinu, którego
zaczęła tłumaczyć. Podczas wojny
przebywała w obozie pracy w
Auschwitz.
Św. Wojciech - prowadził misje
chrystianizacyjne, nawracając pogan na
chrześcijaństwo. Poświecił swoje życie,
głosząc nauki Chrystusa.
Świeci łączący narody
Św. Kinga – węgierska królewna i
polska księżna - święta, która dużą
wagę przywiązywała do zacieśnianiu
związków polsko-węgierskich. Łączyła
głęboką modlitwę z wielką troską o kraj.
Głębokie przywiązanie do ojczyzny
sprawiło, iż potrafiła poświęcić wszelkie
dobra na rzecz jej obrony. Swoje życie
poświeciła Bogu i ludziom, którzy
potrzebowali pomocy duchowej.
Kanonizował ją Jan Paweł II 16 czerwca
1999 roku w Starym Sączu.
Św. Wojciech pochodził z książęcego
rodu czeskich Sławnikowiców,
spokrewnionego przez Dąbrówkę z
dynastią Piastów. Był biskupem, który
poświecił swoje życie misjom mającym
na celu nawracanie pogan na
5
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Stereotypy

Wielki Prekursor
dialogu wielokulturowego c.d.
chrześcijaństwo. Jan Paweł II podkreślał
umiejętność harmonijnego łączenia
różnych kultur, którą posiadał ś.
Wojciech.
Św. Klemens Hofbauer – apostoł
Wiednia i Warszawy, jego praca i osoba
łączy Austrię, Czechy i Polskę. Pomagał
w nawróceniu i zmianach życia na
godniejsze warszawskim prostytutkom.
Otaczał opieką duszpasterską służące.
Beatyfikował go papież Leon XIII w
1888 roku, a Pius X w 1904 roku
uroczyście wpisał go do katalogu
świętych.
Św. Kazimierz - patron Polski i LitwyZa najważniejszą sprawę w swoim życiu
uznawał naśladowanie Chrystusa.
Umartwiał sie, aby oddać cześć Bogu.
Gardził wygodami i stanowiskami. W
1521 roku papież Leon X wydał bullę
kanonizacyjną, która zaginęła. W 1602
roku Klemens VIII wydał nowy
dokument kanonizacyjny.
Św. Jadwiga Królowa - słynęła z troski o
ubogich, pokrzywdzonych i skazańców,
a także hojności na rzecz rozwoju
Rzeczpospolitej. Bardzo przyczyniała
sie do zjednoczenia Polski, Litwy i Rusi.
Św. Jadwiga Śląska - patronka
pojednania polsko-niemieckiegouważana jest za postać łączącą naród
64

polski i niemiecki. Była fundatorką
klasztoru cysterek. Po ciężkich
doświadczeniach życiowych,
poświęciła się dziełom miłosierdzia.
Nauki Jana Paw³a II, idee wspólnoty
TAIZE, osiągniźcia patronów Europy i
świętych łączących narody ukazują
nam jak ważny jest dialog
wielokulturowy. Pomagają otworzyć
nam sie na świat, ale jeśli sami nie
będziemy chcieli dostrzec innych,
poznać ich kultury, zaakceptować ich i
tolerancyjnie spojrzeć na ich
odmienność nie będziemy w stanie
otworzyć sie na dialog wielokulturowy.
Zastanówmy sie czy tak naprawdę
dążymy do tego dialogu. Czy chcemy
do niego dopuścić i czy jesteśmy na
niego otwarci. Wnioskując z
powyższych informacji odpowiedź
brzmi tak, ale czy na pewno? I czy
wszyscy?

Europa, która dziś opiera sie na
prawach człowiek nie zawsze jest tak
tolerancyjna na jaką wygląda.
Niekiedy Europejczycy
bezpodstawnie oceniają ludzi innej
narodowości, kierują się
stereotypami. Niekiedy poglądy te są
krzywdzące, a przecież nie należy
oceniać ogółu państwa jednakowo,
gdyż każdy jest inny. Jednak
stereotypy nadal "krążą" po Europie
i mają swoich zwolenników.
Jednym z takich stereotypów jest
to, iż Polacy to złodzieje i alkoholicy.
Skąd to sie wzięło? Kilka lat temu
obserwowaliśmy bardzo wyrazisty
obraz, jaki przedstawiało nam
zachowanie Polaków w zachodniej
części Europy. Mianowice często
zdarzało się, iż Polacy na emigracji
jechali kraść do bogatszych krajów
naszego kontynentu. "Ofiarą" padały
głównie samochody. Oczywiście nie
wszyscy tak robili, jednak policja
łapała Polaków i "utarło" się, że
wszyscy są złodziejami. Stereotyp
bardzo krzywdzący, jednak do tej
pory wiele narodów tak twierdzi.
Stereotyp o alkoholizmie wziął sie

Olga

4

stąd, ze w Polsce odnotowano kilka z
najwyższych "wyników" w piciu
alkoholu. Oczywiście Europejczycy
stwierdzili, ze większość Polaków
spożywa duże ilości alkoholu.
Jednak ten stereotyp został
przypisany również Rosji, z tego
samego powodu z jakiego
przypisano go Polsce. Niestety,
przez te opinie niekiedy są oni
dyskryminowani.
Białorusini oraz Ukraińcy są
krzywdzeni takim stereotypem jak
ten, że pracują "na czarno". Jest tak,
ponieważ, przyjeżdżając w
poszukiwaniu pracy, nie mogli oni
jej znaleźć, więc zatrudnili się w
nielegalnych zakładach pracy.
Jednak obecnie tylko nieliczni
pracują na tzw. czarnym rynku,
wielu z nich pracuje legalnie i
uczciwie zarabia pieniądze.
Kolejną z krzywdzących opinii jest
ta, iż Cyganie są złodziejami i mają
kontakt ze światem przestępczym.
Nie wszyscy ludzie tej narodowości
są nieuczciwi. Niektórzy z nich to
wzorowi obywatele, którzy w ogóle
nie mają kontaktu z przestępcami.
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Nasz adres: sammjut@gimnazjumniedrzwica.pl

Bacznym okiem

cieszyły się mniejszym
zainteresowaniem. Zaprezentowana
została jedynie Łotwa. Być może
wynika to z tego, iż kraje zachodu są
bardziej rozwinięte gospodarczo i to
chyba bardziej pociąga ludzi.

obserwatora...
W województwie lubelskim mieszka
bardzo wielu obcokrajowców.
Pracują, udzielają się społecznie,
biorą udział w życiu publicznym.
Prawie 30% naszych rodaków zna
jakiegoś cudzoziemca.
Możemy ich spotkać w bardzo
wielu miejscach. Na lubelskich
uczelniach studiują Ukraińcy,
Białorusini czy Norwegowie.
Studenci zagraniczni przyjeżdżają
przeważnie na płatne studnia
medyczne. Studia w naszej ojczyźnie
wybierają przede wszystkim ze
względu na stosunkowo niskie
czesne.
Mniej częstym, ale także istotnym
zjawiskiem jest spotkanie
przedstawicieli mniejszości
narodowych w zawodzie lekarza,
nauczyciela (głównie języków
obcych), czy przedsiębiorcy.
Trudnią się oni także jako tłumacze i
korepetytorzy.
Liczni obcokrajowcy zakładają w
Polsce restauracje i minibarki, w
których serwują swoje

Marzena

Dzień Europejski pozwolił na
otworzenie nam oczu i poznanie
sąsiadów zza granicy z innej,
nieznanej nam do tej pory strony.
Złamane zostały wszelkie komunały
i schematyczne podchodzenie do
oceny ludzi. P o d c z a s D n i a
Europejskiego wszyscy baczni
obserwatorzy i uczestnicy z
pewnością zauważyli, iż państwami
wybieranymi przez poszczególne
klasy były przede wszystkim też
bloku zachodniego tj. Austria,
Wielka Brytania, Belgia, Francja i
inne. Kraje zza wschodniej granicy

charakterystyczne dania,
przykładem mogą być bary z sushi.
Jednak miejscem, gdzie aż roi się
od imigrantów jest targ. Wielu
Ukraińców, Rosjan, czy Romów ma
swoje stoiska na bazarze. Sprzedają
owoce, warzywa,
odzież, obuwie, biżuterię oraz niestety
w nielegalny sposób alkohol i inne
używki. Towary te nie są zbyt dobrej
jakości i nigdy nie możemy być pewni
ich pochodzenia, ale z pewnością ich
zaletą jest bardzo niska cena. Również
w ogólnym udziale całego kraju
obcokrajowcy zajmują się
handlowaniem na targowiskach.
Ostatnio częstym zjawiskiem,
pojawiającym się wśród polskiej
ludności jest niechęć do zakupowania
towarów oznaczonych metką "Made in
China". Jest to związane z
świadomością o wyzyskiwaniu taniej
siły roboczej oraz niskiej jakości
produkcji.
Szanujmy obcokrajowców, których
spotykamy każdego dnia. Postawmy się
na ich miejscu, jako tej "innej" karty,
niepasującej do talii.
Marzena
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EUROPEJSKI ROK DIALOGU MIĘDZYKULTOROWEGO
I DZIEN EUROPEJSKI W NASZEJ SZKOLE
Hiszpania
W ramach ustanowienia bieżącego
roku Europejskim Rokiem Dialogu
Międzykulturowego dnia 03. 04.
2008 r. w naszej szkole odbył się
Dzień Europejski.
Każda klasa miała do
przygotowania i zaprezentowania
wybrany przez siebie kraj. W
naszych opracowaniach znalazły się
przede wszystkim ogólne informacje
dotyczące danego państwa
(powierzchnia, stolica, większe
miasta, gęstość zaludnienia, skład
etniczny itp.), narodowe potrawy,
które mieliśmy szanse spróbować,
charakterystyczne budowle, czy
symbole.

Austria

Łotwa

4

Francja

84

Holandia

Celem tego przedsięwzięcia było
zapoznanie się naszych uczniów z
kulturą innych krajów europejskich.
Innym założeniem było także choć
częściowe zatarcie granic i barier
oraz unikanie stereotypów. Rosjanie
zwykle kojarzą się z alkoholem,
Żydzi i Romowie ze złodziejami i
oszustami, a Francuzi - żabami.
Takie ogólnikowe traktowanie ludzi
i szufladkowanie ich jest bardzo
obraźliwe i dotkliwe.

Wielka Brytania

Portugalia
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