
Akcja: 23-25.10 
Warszawa

Zgłoszenia na rynek wiedzy i spacery na: www.tolerancyjni.org.pl

Piątek//  23.10 Fundacja Batorego, Sapieżyńska 10a

13:00   rynek wiedzy: zapytaj animatorów kultury
  o ich projekty na rzecz tolerancji
  i wielokulturowego dziedzictwa
  rozmowy, filmy, fotorelacje

18:00   debata: „Jak pamiętać: pomnik
  czy performance?”
  Animatorzy kultury, artyści i badacze rozmawiają o pracy z pamięcią.
  Klaus Bachmann, Agnieszka Kłos, Paweł Passini, Piotr Skrzypczak

Sobota//  24.10 Klub Powiększenie, Nowy Świat 27

19:00   przedwojenny film o żydowskim Radomiu
  +SzaZa
  grają: Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki

Niedziela//25.10 spacery po różnorodnej Warszawie
12:00   start: Novekino Praha, ul. Jagiellońska 26
  Warszawa Wietnamczyków - oprowadza Ngo Van Tuong
  Żydowska Praga - oprowadza Bogusław Jędruszczak
  Warszawa rosyjska - oprowadza Jerzy S. Majewski
12:00  start: Kino Muranów, ul. Gen. Andersa 1
  Warszawa ewangelików - oprowadza Igor Piotrowski

Wszędzie wstęp wolny



Organizatorami wydarzenia są Fundacja im. Stefana Batorego i Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” przy wsparciu niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość 
(EVZ) i Fundacji Forda.

Organizatorzy: Wsparcie:
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Emilowi Majukowi z Wojsławic nie mogło dać spokoju to, że 
urodził się w domu, który przed wojną należał do żydowskiego 
szewca Fawki. Przemek i Magda Kuśmierczykowie nie 

chcieli, żeby wielokulturowe dziedzictwo podlubelskich Piask 
pokrył mech, dlatego zaprosili do siebie wolontariuszy z Białorusi, 
Niemiec, Litwy i Ukrainy, by wspólnie zadbać o zabytki i utrwalić 
wspomnienia mieszkańców. Ciekawość i determinacja pchnęły te 
i wiele innych osób do odkrywania śladów wielokulturowej historii 
w ich najbliższym otoczeniu, do naruszenia niepamięci.  

Ideą akcji „Tolerancyjni. To się dzieje!“ jest pokazanie, jak wiele 
prowadzi się dziś działań, które budują postawy otwartości wobec 
„innych”, rozbrajają zakorzenione w nas uprzedzenia i mierzą się 
z trudną historią. Zapraszamy do spotkania i dyskusji animatorów 
kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, badaczy, 
nauczycieli i dziennikarzy zajmujących się wielokulturowością. 
Oraz wszystkich, którzy po prostu lubią wiedzieć coś o historii 
kamienicy, w której mieszkają, ulicy, którą codziennie chodzą, czy 
o sąsiadach, którzy chodzili nią kilkadziesiąt lat temu.

„Tolerancyjni. To się dzieje!” to także podsumowanie dwóch programów prowadzonych 
przez Fundację im. Stefana Batorego: DLA TOLERANCJI (partnerem programu było 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) oraz MEMORIA. Wolontariat dla europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Program DLA TOLERANCJI wsparły Fundacja Forda oraz 
Fundacja Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego. Program MEMORIA był 
zainicjowany i finansowany przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność 
i Przyszłość (EVZ).


