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Wprowadzenie
P. P. Grzybowski, G. Idzikowski
Nasz świat znajduje się na rozdrożu. Pewna tendencja wydaje się nieuchronna
– będziemy żyć w świecie wielokulturowym. W pewnym sensie zawsze żyliśmy
w świecie wielokulturowym, ale nie mieliśmy tego świadomości, bo nigdy nie
było tak doskonałej komunikacji – przez telewizję, telefon, Internet. Ktoś mógł
przeżyć życie w Chinach, nie wiedząc, że istnieją Indie. Dzisiaj jest to niemożliwe. I musimy się zastanowić, co zrobić w takiej sytuacji? Proces globalizacji
i tworzenia się społeczeństwa planetarnego jest nieodwracalny. Więc albo zaczniemy się nienawidzić, zwalczać, tępić, postrzegać Innego jako wroga swojej
kultury czy religii, albo zaczniemy szukać zrozumienia i wzajemnego poznania. Przecież 99 procent konfliktów na świecie bierze się z wzajemnej nieznajomości! Zastanówmy się, czy żyjąc w różnych kulturach, cywilizacjach, religiach,
chcemy szukać w innych kulturach rzeczy najgorszych, żeby umacniać własne
stereotypy, czy raczej będziemy starali się znajdować punkty styczne1.
Ryszard Kapuściński

1

Za: A. Domosławski, R. Kapuściński, Nasz kruchy świat. Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim,
[w:] A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 238-239.
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W grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Bydgoszczy odbyła się konferencja „Dobra współpraca z mniejszościami narodowymi w szkole – wyzwaniem dla nauczyciela XXI wieku”, której współorganizatorami w ramach zadania „Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych” był Zespół SPE przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej oraz Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego. W konferencji uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, studenci oraz inne osoby zainteresowane zróżnicowaniem kulturowym rozpatrywanym
w kontekście relacji społecznych we współczesnej szkole.
Pomysł napisania tej książki przyszedł nam do głowy w trakcie kuluarowych
rozmów, po wysłuchaniu konferencyjnych prezentacji i referatów przygotowanych
przez specjalistów oraz uczniów, na co dzień zmagających się z następstwami różnic kulturowych w szkole. Uznaliśmy, że należy wykorzystać okazję funkcjonowania
w Bydgoszczy placówki działającej w oparciu o ideę edukacji międzykulturowej
i przedstawić szerokiemu gronu Czytelników okoliczności radzenia sobie z Innością
i Obcością w jej środowisku.
Zdajemy sobie sprawę, jak istotnym problemem społecznym – w sferach prywatnej i publicznej, w perspektywie indywidualnej i zbiorowej – są wszelkiego rodzaju
różnice międzyludzkie. Mogą one budzić zainteresowanie i zachęcać do nawiązania
kontaktu z kimś odmiennym lub prowadzić do dyskryminacji osób, które pod jakimś
względem wyróżniają się z otoczenia. Jesteśmy przekonani, że jednym z czynników
ułatwiających radzenie sobie z tymi zjawiskami jest edukacja międzykulturowa, a stanowiące jej podstawę idee wzajemnego poznania, dialogu, zrozumienia i tolerancji
to wartości, do których warto nawiązywać w każdej sytuacji.
Książka ta jest skromnym dwugłosem pedagoga i nauczyciela, funkcjonujących
w przeplatających się sferach akademickiej refleksji i praktyki szkolnej. Naszym celem
jest przedstawienie w przystępnej, uproszczonej formie, niejako „w pigułce”, akademickich podstaw edukacji międzykulturowej oraz wypowiedzi uczniów, nauczycieli
i rodziców na co dzień uczestniczących w jej procesie w środowisku szkoły integracyjnej. Ponieważ chcielibyśmy, by książka była zrozumiała i interesująca dla Czytelników
o różnych oczekiwaniach, podzieliliśmy ją na części zawierające treści o zupełnie różnym charakterze, dzięki czemu można je studiować niezależnie od siebie.
Pierwszą część stanowi esej popularnonaukowy, w którym przedstawiono
podstawowe pojęcia oraz informacje historyczne dotyczące edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, zwykle wykorzystywane przez naukowców,
urzędników i publicystów. Zdając sobie sprawę, że pierwszymi Czytelnikami książki będą uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, którzy wzięli udział w literackiej
przygodzie jako twórcy, postanowiliśmy nadać tej części książki w miarę przystęp-
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ną formę przypominającą rozbudowaną czytankę, w której przypisach Czytelnik
znajdzie odesłania do literatury przedmiotu i filmów.

Część druga zawiera zbiór wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli związanych ze środowiskiem Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy. Zostali oni poproszeni o opowiedzenie na piśmie o Inności oraz sprawach, które się z nią wiążą z ich perspektywy.
Ich wypowiedzi uporządkowane w podobnej formie, składają się na wieloautorski opis
społeczności szkoły pełnej różnic. Część ta ma zatem charakter kronikarski i przeglądowy, zawiera bowiem teksty będące wyrazem myśli, postaw i opinii realnych, żyjących
współcześnie uczestników relacji w szkole będącej kulturowym pograniczem.
W książce tej chcemy ukazać środowisko szkoły integracyjnej nie na zasadzie
„wspólnego mianownika”, czyli nie jako obraz formalnej wspólnoty wtłoczonej
w ramy narzucone przez ustawodawców i nadzór pedagogiczny, lecz przez pryzmat
indywidualnych opowieści osób, które na różnych zasadach uczestniczą w życiu
szkoły. Przytoczone tu wypowiedzi pokazują różnice autorów należących do różnych pokoleń i grup społecznych. Pozwalają także uchwycić owo trudne do zdefiniowania „między”, to jest te elementy ich rzeczywistości, które mogą przyczyniać
się do powstawania więzi i szkolnych wspólnot: każdej z innego powodu, w innym
celu, w różnym czasie, o rozmaitych perspektywach... Oczywiście, aby udowodnić,
że tak właśnie się dzieje, należałoby przeprowadzić pogłębione badania naukowe.
Ta książka może być do nich zaledwie skromnym przyczynkiem, pretekstem, który
dopiero wymagałby ewentualnego zainteresowania badaczy.
Celem ułatwienia Czytelnikom pogłębiania wiadomości i poszukiwania lektur
z dziedziny edukacji międzykulturowej, w części trzeciej zamieszczamy wykaz
artykułów, monografii oraz lektur dla dzieci i młodzieży, dostępnych w języku
polskim. Przedstawiony wybór został podzielony na bloki tematyczne poprzedzone
informacjami o ich treściach. Jest on jednak bardzo ogólny, a poszczególne treści
występują i przeplatają się w większości z wymienionych opracowań. Polecane
lektury są dostępne w bibliotekach, a wiele z nich także w formie bezpłatnych ebooków do ściągnięcia z Internetu – m.in. za pośrednictwem bibliotek cyfrowych.
W suplemencie przedstawiamy prace plastyczne uczniów z klas szóstych
i siódmych Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy, którzy wzięli udział w konkursie
„Każdy Inny – każdy fajny”. Stanowią one ilustrację do zamieszczonych w części
drugiej wypowiedzi na temat Inności.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w przygodzie z tą skromną książką (dla jednych jest to doświadczenie związane z jej pisaniem, dla drugich z czytaniem), zachęci do rozwijania zainteresowania edukacją międzykulturową i różnych form
aktywności z nią związanych.
Bydgoszcz, kwiecień 2018

