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Pierwsza refleksja, jaka nasunęła mi się jeszcze w trakcie trwania szkolenia, które odbyło się w 

Pradze w dniach 25–29 października 2021 r. nt. „Intercultural Communication in Education” (pięć 

fantastycznych dni w międzynarodowej obsadzie) to –  

Dlaczego nie wzięło w nim udziału więcej osób zatrudnionych  

w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego?  

Dla mnie jako uczestnika – już po pierwszych godzinach szkolenia – zdało się być oczywistym, 

że o jedną mnie było tu za mało. „W naszym kulturowym, śląskim świecie” borykamy się od dziesięcioleci 

z niezrozumieniem bogactwa wynikającego z wielokulturowości naszego regionu. Z każdą następną 

godziną, dniem trwającego szkolenia docierało do mnie, że jesteśmy, tak niezwykle bogatym kulturowo 

regionem, że gdyby przyjechało pięciu specjalistów z naszej Instytucji, to bylibyśmy podmiotem rozważań, 

a nie jedynie przedmiotem. Wiele pozytywnych doświadczeń przyniosła mi wspólna praca w 

międzynarodowym zespole. Nasz angielski miał naleciałości – polskie (pięć osób podział na regiony), 

węgierskie (dwie osoby), niemieckie (jedna osoba), włoskie (sześć osób osoby, tu też z podziałem na 

regiony), irlandzkie (jedna osoba) i rosyjskie (jedna osoba). Sposób w jaki brzmieliśmy przynosił 

pozytywny dreszczyk emocji. Grupa każde zajęcia żywo komentowała, odnosiła do swojego środowiska 

pracy – uczelnie, szkoły języków obcych, instytucja kultury, muzea, biblioteki czy szkoły dla dzieci. 

Podczas rozmów pojawiły się pierwsze pomysły na współpracę, szukaliśmy na bieżąco odpowiedzi co 

zrobić z tak bogatym warsztatem pracy i jak usprawnić działania w naszych miejscach pracy? W 

upowszechnianiu wiedzy skorzystałam z narzędzia internetowego Facebook, zgodnie z oczekiwaniami 

Organizatora „hasztagowałam” informacje #DOREA Erasmus zgodnie z zasadami RODO. 

Ważne dla nas było też samo miejsce, które sprzyjało nawiązaniu międzykulturowego dialogu – 

PRACOVNA & Laskafe, Vlkova 36, Praha 3, 13000, Česká republika. Miejsce niezwykłe, przepełnione 

aromatem kawy i świeżo pieczonego ciasta oraz miejsce spotkań – genius loci. Można tu było wypić 

ciepłą kawę, ale była tu też specjalna przestrzeń –  sprzyjająca prowadzeniu warsztatów, oddzielona od 

kawiarnianego gwaru tak, aby warsztaty mogły być skutecznie prowadzone. Każdego dnia przejście 

uczestników – z różnych części Žižkova – do miejsca prowadzenia warsztatów było inspiracją i 

rozpoczynało nasze dyskusje – czyli analizowaliśmy naszą percepcję miejsca. Praga i sami Prażanie 

mają specyficzne podejście do przeszłości – są otwarci, akceptujący, czerpiący pozytywnie z 

doświadczeń, żyjący bardziej chwilą. Dało się to odczuć na każdym miejscu.  

W miejscu pracy zorganizowałam spotkanie z wybranymi pracownikami i przedstawiłam krótko, 

jak ważnym narzędziem w procesie dialogu jest kultura. Chciałabym, aby w przyszłości można było 

wykorzystać potencjał pracowniczy Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego do prowadzenia 

warsztatów o charakterze regionalnym, ale i międzynarodowym dla różnych grup społecznych. Chodziło 

by o to, aby wzmocnić i pogłębić dialog kulturowy, aby otworzyć się na niego. Efekty prac powinny być 

poddane analizie specjalistów i przeprojektowane na działania edukacyjne o różnym poziomie. Bardzo 

ważną osobą w takim procesie byłby negocjator kulturowy. Mam nadzieję, że uda się zorganizować 

warsztaty dla Ślązaków, Kaszubów i np. Morawian przy udziale grup różnej narodowości – taki „kocioł 

czarownic” jako doświadczenie poznawcze dające odpowiedź czy można działać razem poprzez kulturę? 

Uważam, że potencjał pracowniczy IMP daje podstawy do stworzenia programu szkoleniowego (nowa 

oferta), będącego pomocnym narzędziem dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury, urzędników 

mających kontakt z osobami z różnych środowisk społecznych, kulturowych językowych. Bezpośrednie 

korzyści z opracowania materiału pomocniczego: 



– wzrost świadomości kulturowej, 

– uświadomienie czym jest kultura i jakie są możliwości jej wykorzystania w nawiązaniu dialogu 

kulturowego, 

– doświadczanie innej kultury, spotkanie z inną kulturą daje nam w założeniu sposobność 

międzykulturowego uczenia się (expereince), czerpania z różnych wartości, 

– rozumienie mechanizmów funkcjonowania stereotypów, 

– spotkania wielokulturowe dają możliwości lepszego zrozumienia różnic indywidualnych, wyjścia 

z pułapki konfrontacyjnej „my” vs „oni”, dają możliwość poznania różnych punktów widzenia na określone 

zagadnienie badawcze, służą nawiązaniu dialogu międzykulturowego wpływając tym samym na 

rozproszenie konfliktów, stwarzają pole do mediacji.  

Takie materiały mogą być wykorzystywane na różnych polach eksploracyjnych przy 

rozwiązywaniu konfliktów – ulica/ulica, miasto/miasto, dzielnica/dzielnica, kluby sportowe, regiony, kraje, 

etc. 

W przyszłości będę poszukiwać możliwości edukacyjnych w kierunku negocjator kulturowy. W 

mojej pracy mam do czynienia z zagadnieniami konfliktów kulturowych i odbyte szkolenie pozwoliło mi 

zgłębić i usystematyzować warsztat badawczy. 


