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Rozmowa  
mimo różnic 



Dziś nie jest łatwo rozmawiać. Owszem jest mnóstwo słów, każdy coś mówi, czasem krzyczy,  

ale to nie układa się w rozmowę. Rzadko słuchamy siebie i jeszcze rzadziej słyszymy się.  

Mamy swoje racje i uprzedzenia, lęki i obawy. A przecież wszystkim nam zależy,  

w pewnym sensie, na tym samym. Chcemy żyć w zgodzie z własnymi wartościami  

i nauczyć się cierpliwie znosić fakt, że to samo pragnienie mają też inni.

Ważne dla nas wartości wymagają jednak w szczególnych sytuacjach nazwania, „przywołania”, 

uwewnętrznienia, a czasem gotowości do obrony – nieuchronnie musi to oznaczać gotowość do 

ponoszenia kosztów. Ostatecznie to zawsze okazuje się osobisty wybór, ale bycie razem pomaga 

w formułowaniu własnych postanowień. Potrzebujemy zakotwiczenia i bardzo, ale to bardzo 

potrzebujemy nadziei, którą - przy wszystkim co nas dzieli - możemy dać sobie tylko nawzajem.

Organizatorom spotkania w Niepołomicach, w tym mnie osobiście, bardzo bliska jest jednocząca, 

ekumeniczna i zbalansowania formuła z Preambuły do Konstytucji RP – (…) wszyscy obywatele 

Rzeczpospolitej, zarówno wierząc w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra  

i piękne, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł.  

W Niepołomicach spotkaliśmy jednych i drugich. Tacy jesteśmy i na takich siebie się zgadzamy. 

Jedni spędzili ten czas na wyciszeniu i pobyciu z samym sobą, drudzy skoncentrowali się  

na rozmowie. Jedni mówili, inni słuchali – często zamieniając się rolami.

Niepołomice to przede wszystkim eksperyment, miejsce spotkań. Jest to przestrzeń dla 

każdego, kto ma dobrą wolę, by wyjść poza własny punkt widzenia. Przyjechał tu każdy,  

kto chciał i na tym polega ten Zlot. Niepołomice to także okazja do refleksji nad własnymi 

wyborami i wartościami. Czasami trzeba przystanąć i pomyśleć. W Niepołomicach był na to czas.

Przestrzeń spotkania  
– wstęp

Jan Jakub Wygnański   /  Od 2009 r. związany z Pracownią Badań  
i Innowacji Społecznych Stocznia, obecnie prezes zarządu, 
jeden z inicjatorów Zlotu Niepołomickiego.
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Odzyskaliśmy niepodległość, a utraciliśmy wspólnotę

W filmie „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego jeden z bohaterów podziwia 

łemkowską pieśń, a drugi kwituje to stwierdzeniem „ładne, szkoda, że nie nasze”. 

O czym to świadczy? W Polsce nie ma już dla Łemków miejsca. W sto lat  

po odzyskaniu niepodległości, przeżywamy poważny dramat wspólnotowości.  
Po roku 1918 musieliśmy na nowo odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest obcy,  

a kto swój. Te dylematy dzieliły rodziny. W Sejnach każdy musiał wybrać tożsamość 

narodową: polską, litewską, żydowską albo białoruską. Gabriel Narutowicz  

wybrał tożsamość polską, a jego brat był jednym z twórców litewskiego  

Ruchu Narodowego na pograniczu.

Lepiej rozmawiać niż nagłaśniać

Intuicja ludzi pogranicza mówi, że zaognianie sytuacji nie jest sposobem  

na jej rozwiązanie. Napięć, z którymi zmagamy się na pograniczu, nie da się 

zniwelować jedną decyzją czy ostrym cięciem. To są rzeczy, które układa się przez 

lata. Potrzebujemy nowego słownika, który nazywałby to, co wspólne. Przez całe 

ostatnie stulecie słowo „pogranicze” określało wspólnotowość w odróżnieniu  

od pojęcia „kresy”. Aby pojęcie to nie brzmiało groźnie, stworzyliśmy nawet  

specjalną nagrodę „Człowieka pogranicza”. Ludzie zaczęli się z tym identyfikować.

Przyzwolenie zamiast ostracyzmu

Ostatnio pojawiło się przyzwolenie na mówienie głośno rzeczy, których  

wcześniej nie wypadało artykułować. Ludzie poczuli, że mogą jawnie wyrażać  

swoje poglądy i nie spotkają się z ostracyzmem, ale raczej z poparciem.

Dziś wyzwaniem jest spotkanie i rozmowa dwóch przeciwstawnych obozów.  

Dobrze, aby w tej rozmowie powiedzieć coś nowego. Wciąż brakuje opowieści 

adekwatnej do rzeczywistości, w której się znajdujemy – cały czas tkwimy w starych 

kliszach. Ta nowa opowieść musi się dopiero urodzić i tego mogą nas nauczyć 

„Rozmowy mimo różnic”.

Doświadczenie pogranicza

Krzysztof Czyżewski  /  twórca Ośrodka 
 „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.
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Zuzanna Radzik  / Forum Dialogu, autorka książek, 
publicystka, teolożka i ekspertka zajmująca się dialogiem 
chrześcijańsko-żydowskim i polsko-żydowskim.
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Dialog polsko-żydowski

Zajmuję się dialogiem polsko-żydowskim od 20 lat, choć mam dopiero 35.  

Przez te lata przeżyłam wiele trudnych rozmów, ale ciągle się uczę. Choć w Izraelu 

mieszkałam trzy lata, ostatnio w czasie nowego polsko-izraelskiego programu, który 

organizowaliśmy jako Forum Dialogu, uczestnicy z Izraela powiedzieli, że trudno im 

słuchać, jak Polacy między sobą używają słowa „Żyd” i „żydowski”. Rozumieją, że dla nas 

to zwykłe polskie słowo, ale nie dla nich. To jest słowo z Dnia Pamięci o Holokauście 

– tłumaczył ktoś z nich – w opowieściach o przedwojennym antysemityzmie albo 

w historiach ocalałych pojawia się groźne i denuncjujące słowo „Żyd”, wymawiane  

po polsku. Choć są świadomi, że jest to po prostu polskie słowo, gdy je słyszą, 

wszystko w nich drży. Tyle lat się tym zajmuję, a nie miałam o tym pojęcia.

Relacje polsko-żydowskie są osobiste, dotyczą naszych przodków i ich konkretnych 

historii. W 2018 roku w Forum Dialogu szykowaliśmy się na obchody dwudziestolecia 

naszej działalności, co miało być radosnym świętem. Nagle polityczna rzeczywistość 

przypomniała nam, po co istniejemy. Przypomniała nam, że nie możemy oddać 

budowania relacji polsko-izraelskich politykom, bo oni kierują się innym interesem 

niż my. Pamiętajmy, że relację buduje się poprzez spotkanie człowieka z człowiekiem. 

Najważniejsze jest, żeby nie antagonizować, nie palić za sobą mostów. Nie możemy 

poświęcić wspólnoty, w której żyjemy, w imię poczucie wyższości moralnej, dialogu, 

prawdy i pamięci historycznej. Trzeba być mądrzejszym i umieć takie rzeczy  

przeżyć wspólnotowo.

W naszej pracy z młodzieżą działa odwołanie do tego, co lokalne. Pytamy, czy wiedzą, 

że Żydzi mieszkali w ich miejscowości przed wojną. Potem dopytujemy: czego 

potrzebowali jako społeczność? Może synagogi albo cmentarza? Gdzie one są teraz? 

Dzięki takim rozmowom młodzi przechodzą od stereotypów do naturalnej ciekawości. 

Dyskutujemy, co mogą poczuć potomkowie lub ocalali, widząc żydowskie miejsca 

w zaniedbaniu i niepamięci, a wtedy uczniowie wchodzą w ich buty i zaczynają 

kierować się empatią. Dopiero wtedy można mówić o tym, co w tej rozmowie jest 

dopuszczalne, a co rani. A Żydzi z obcych stają się bliscy. Inaczej rozmowa przypomina 

sytuację, w której pochylamy się nad obcym stworem, czasem łaskawie, czasem groźnie, 

ale bez głębszego rozumienia. Taka rozmowa po prostu nie ma sensu.
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Zagęszczona atmosfera naszego społecznego życia i napięcia, którymi żyjemy, 

powoduje, że coraz trudniej usiąść przy jednym stole i swobodnie porozmawiać. 

Tragiczne doświadczenia naszej historii wymuszały kultywowanie postawy walki. 

Dziś, choć minęło przecież 30 lat od upadku komunizmu, ten kod kulturowy staje się 

społecznie coraz większym balastem. Naturalnie czerpiemy wciąż z postawy wojownika 

i rozróżniamy między tym, kto jest nasz, a tym, kto jest obcym. Czas zacząć ćwiczyć się 

w zupełnie innych gestach i odruchach. Unikać słów, po których dalsza rozmowa nie 

jest już możliwa i uczyć się uznawać inność, szczególnie tę, która nigdy nie będzie nasza. 

Czy tego chcemy, czy nie, dzielimy ze sobą jeden świat. W nieprosty sposób wspólny.

Instytucje kultury stają się w ostatnich latach miejscem prawdziwych intensywnych 

spotkań i konfrontacji. ECS jest tu dobrym przykładem. Mimo politycznego 

nadużywania historii najnowszej, które nabrało wyjątkowo niezdrowej postaci, 

przychodzą do nas ludzie, którzy tęsknią za szczerą wymianą zdań, dyskusją o sprawach, 

które dzieją się wokół nas. Im bardziej nieznośna staje się sytuacja polityczna, tym więcej 

osób uczestniczy we wspólnych dyskusjach. To ciekawe, że takie miejsca odsłaniają 

wtedy swoją pedagogiczną funkcję – otwierają przestrzeń rozmowy i pomagają 

wyznaczyć granice, których nie powinno się przekraczać. Łagodzą obyczaje stając się 

miejscami, w których Polki i Polacy wypróbowują się we wspólnej wymianie poglądów.

Im większe odczuwamy deficyty pewnych idei, tym częściej pojawiają się w naszym 

języku. Tak stało się z nadużywanym dziś słowem „solidarność”. Coraz trudniej 

powiedzieć, jaki ideał się za nim kryje, jak zachowywać się, by być solidarnym.  

Być może nadszedł czas ćwiczenia się w nowych formach solidarności z innymi, 

praktykować zachowania, które nie wpisały się wystarczająco głęboko w DNA polskości. 

W Centrum Solidarności otworzyliśmy Wydział Zabaw, miejsce, w którym dzieci bawiąc 

się, jednocześnie zaproszone są do współpracy i wzajemnego zaufania. Wielka lina,  

za pomocą której wciąga się statek do doku portowego kusi do zabawy. Szybko jednak 

okazuje się, że nie da się w pojedynkę wykonać tego zadania – trzeba zaprosić nieznane 

koleżanki i kolegów, żeby wspólnie wykonać zadanie ponad jednostkowe siły.  

Odkryć, że solidarne bycie razem jest nam bliższe, niż nam się dotąd wydawało. 

Opowiedzieć historię

Jacek Kołtan /  Europejskie Centrum Solidarności,  
naukowiec i publicysta, inicjator Gdańskich Wykładów Solidarności  
oraz Laboratorium Dizajnu Społecznego



empatia
solidarność

Tomasz Marzec  /  prowadzący dyskusję - dziennikarz, reporter i redaktor „Czarno na białym” w tvn24.

Rozmowa w oczywisty sposób jest podstawą 
zrozumienia oraz budowania współistnienia 
i konstruktywnego funkcjonowania wspólnoty.  
Powinna być naszą codziennością, obowiązkiem 
i naturalną potrzebą. Dziś jednak wydaje się  

niezwykle trudna, momentami wręcz niemożliwa – z powodu różnic.  
Trudno nam rozmawiać z tymi, którzy opisują świat inaczej niż my go widzimy. 
Język często jest już tylko narzędziem konfrontacji i rozmawiamy  
tylko po to, aby umacniać się we wrogości,  

Katarzyna Czayka-Chełmińska   /  prezeska Fundacji Szkoła Liderów i szefowa programu Liderzy PAFW.

Prowadzenie rozmowy mimo różnic jest możliwe,  
jeśli poradzimy sobie z własnymi nastawieniami, 
ocenami, uprzedzeniami, lękami i obawami. 
Warto poszukać szczeliny, wątpliwości  
w swoim podejściu, by spotkanie z innym  
rzeczywiście było możliwe.

Dialogu można i należy się uczyć, gdyż jest 
on kluczową kompetencją społeczną, na 
którą składają się wiedza, umiejętności  
i postawy. Przygotowujemy przedstawicieli 
kilkudziesięciu organizacji pozarządowych 
do tego, aby w społecznościach lokalnych  
w profesjonalny sposób prowadzili  
dialogi wolne od ocen i uprzedzeń. 

www.zrozumdrugiego.pl 



rozmowa
otwartość

Tadeusz Rudzki  /  koordynator projektów i trener w Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Sporym wyzwaniem jest już sama gotowość  
do rozmowy z przeciwną stroną. Kolejny krok to 
określenie podstawowych warunków, które uczestnicy 
dialogu powinni zaakceptować. Potrzebujemy więcej 
otwartości na inne poglądy, odwagi do spotkania.

Katarzyna Morawska   /  odpowiedzialna za program „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”,  
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)

Biblioteka przestała być jedynie wypożyczalnią książek. 
Jest naturalną przestrzenią do spotkań i debat, a do jej 
pracowników można zwrócić się z każdym problemem 
– bibliotekarze i bibliotekarki są przewodnikami po 
zasobach wiedzy, ludźmi zaufania publicznego.

Karolina Walkiewicz   /  koordynuje projekt FRSI „Rozmowy przy wspólnym stole”.

Rozmowa daje szansę na dialog z osobami  
o różnych poglądach. Nie musi od razu prowadzić  
do wypracowania wspólnego rozwiązania, ale jest  
próbą zrozumienia poglądów i postaw innych.

Maria Makowska   /  współautorka podręcznika o przywództwie włączającym, Szkoła Liderów.

Przywództwo włączające jest dostrzeganiem 
twórczego potencjału w różnicach istniejących między 
ludźmi. Lider włączający stwarza warunki do pełnego 
zaangażowania wszystkich członków zespołu.



Wyjście z kryjówki i spotkanie z drugim człowiekiem jest wydarzeniem pisanym 

przez duże „W”.  „Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć 

wspólne miejsce do rozmowy” – pisał w „Etyce Solidarności” ks. Józef Tischner, 

duchowy patron Zlotu Niepołomickiego. Swoje miejsce do rozmowy znaleźliśmy 

w Niepołomicach. Spotkaliśmy się w czasie dyskusji „Rozmowa mimo różnic”.

Wodzowie przekonani o swojej mądrości i oferujący proste recepty na złożone 

bolączki świata, dziś nie są najlepszymi przewodnikami do wyjścia z kryjówek. 

Potrzeba osób, których wrażliwość, przez wielu nazywana nadwrażliwością,  

nie pozwala przechodzić obojętnie obok bezdusznych zachowań  

i tworzy przestrzenie, w których jest miejsce dla każdego.

Takich przewodników – wrażliwców poprosiliśmy o pomoc, inspirację,  

o pomysły na to, jak skuteczniej budować mosty między ludźmi i co dalej.

Wyzwaniem jest teraz przekucie inspiracji niepołomickich w codzienną pracę 

i zapraszanie kolejnych osób do wyjścia ze swojej kryjówki.

Trzeba się wychylić

Konrad Ciesiołkiewicz  /  koordynator panelu „Rozmowa 
mimo różnic”, członek zespołu „Laboratorium Więzi” i Sekretarz 
Komitetu Dialogu Społecznego (KIG)

Konkluzje
1.    Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Rozmawiać ze sobą bez nagłaśniania 

 tego faktu i zaakceptować to, że rozmowa wymaga czasu.

2.    Budować relacje człowieka z człowiekiem. Nie opierać się wyłącznie  

na relacjach instytucjonalno-politycznych.

3.    Poszukiwać nowego języka i nowych opowieści o Polsce, świecie, o nas.  

Podejmować trud powiedzenia czegoś nowego. Tkwienie w „starych kliszach”  

nie pomoże zrobić kroku naprzód.

4.    Podjąć wysiłek słuchania tych, z którymi się nie zgadzam. Nie wolno nam  

poświęcać wspólnoty, w której żyjemy, w imię poczucia moralnej wyższości.

5.    Najwyższy czas na wspólne praktykowanie solidarności i innych wartości  

niezbędnych w budowaniu świata, w którym będzie miejsce dla każdego człowieka.
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