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Jak to jest możliwe, że naród
emigrantów, uchodźców, wypędzonych
nie chce przyjmować uchodźców?
Kim byli i są uchodźcy, wypędzeni, emigranci? Dlaczego opuszczają własne domy? Czy
faktycznie cały polski naród nie chce przyjąć uchodźców?
Szacuje się, że po całym świecie rozsianych jest blisko 20 milionów osób przyznających się do polskiego
pochodzenia; nie ma ani jednego kraju, w którym ich nie ma. Są to emigranci ekonomiczni opuszczający
ojczyznę „za chlebem”; uchodźcy - konfederaci barscy, powstańcy kościuszkowscy, listopadowi i styczniowi;
ludzie uciekający przed pierwszą i drugą wojną światową; deportowani na Syberię i do Kazachstanu z terenów
Polski zajętych w 1939 przez ZSRR; wywiezieni do pracy przymusowej na terenie III Rzeszy Niemieckiej;
osoby pochodzenia żydowskiego, które opuściły kraj w latach 1968–70 w efekcie prowadzonej przez władze PRL kampanii antysemickiej; opozycjoniści wypchnięci z kraju w wyniku stanu wojennego 1981-1983,
z paszportami w jedną stronę, bez prawa powrotu, a ostatnio liczna emigracja zarobkowa głównie do krajów
Europy Zachodniej po roku 1989.
Według danych biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na koniec 2016 roku liczba
osób przymusowo przesiedlonych na całym świecie wyniosła 65,6 milionów, z tego około 20 milionów musiało szukać schronienia za granicą. W każdej minucie na świecie aż 24 osoby są wypędzane ze swoich domów.
W tej tragicznej statystyce prowadzi teraz Syria, którą musiało opuścić 12 milionów ludzi, czyli dwie trzecie
ludności tego kraju. Na kolejnych miejscach są: Afganistan (4,7 miliona), Irak (4,2 miliona) oraz Sudan Południowy, liczba przymusowo przesiedlonych rosła najszybciej w 2016 roku - wtedy osiągnęła 3,3 miliona.
Najwięcej uchodźców w roku 2015 przyjęła Turcja (2,5 miliona), a najwięcej „wewnętrznie wypędzonych”
było w objętej długoletnią wojną Kolumbii (6,9 mln).
W materiale opisano wybrane przypadki polskiego uchodźstwa, ale też pokazano, że my, Polacy, nie byliśmy
i nie jesteśmy jedyni, którzy masowo opuszczali, dobrowolnie lub nie, swoje domy. Zastanowimy się nad znaczeniem pojęć emigranci, uchodźcy, wypędzeni.
Materiał jest adresowany do nauczycieli, rodziców i wszystkich chętnych, którzy w szkole, w domu rodzinnym, w bibliotece publicznej czy gdziekolwiek indziej zechcą pomóc dzieciom i młodzieży lepiej, głębiej
zrozumieć niezwykle ważny i gorący politycznie i społecznie temat emigrantów, a szczególnie uchodźców;
wyrobić sobie własne zdanie; nauczyć się rzeczowo argumentować, a może nawet zaangażować w pomoc dla
uchodźców.
W tekście wykorzystaliśmy także materiały Bundeszentrale für politische Bildung „Flüchtlinge” (Uchodźcy)
autorstwa Nadine Ritzi, http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge
Okładka przedstawia SS „Stefan Batory”. To następca statków „Polonia”, „Pułaski” i „Kościuszko”, które
służyły do transportu polskich emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Wybuch II Wojny Światowej sprawił,
że losy statku potoczyły się trochę inaczej, ale do tej pory „Stefan Batory” kojarzy się z masową emigracją
Polaków na kontynent amerykański.
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1. Kto jest kim?
Ludzie opuszczają swoje domy z różnych powodów: wojen i wewnętrznych konfliktów zbrojnych, prześladowań politycznych czy religijnych, katastrof naturalnych, głodu spowodowanego zmianami klimatu, przymusowych przesiedleń, ale też w poszukiwaniu lepszych warunków życia.
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego odróżnia się tych, którzy musieli opuścić swój kraj i tych, którzy
zrobili to mniej lub bardziej dobrowolnie. Postępowanie azylowe ma na celu ustalenie, kto faktycznie jest
uchodźcą; reguluje to Konwencja Genewska z 28 lipca 1951 roku. Przytoczone niżej definicje pojęć: emigrant,
uchodźca, wygnaniec nie są jedynie obowiązującymi i mają tylko pomóc w zrozumieniu i odróżnianiu tych
grup.

EMIGRANTEM – nazywamy każdą osobę, która opuszcza miejsce zamieszkania w celu
osiedlenia się w innej miejscowości lub w innym kraju.
IMIGRANTEM – nazywamy każdą osobę, która przyjeżdża z zagranicy na pobyt czasowy

lub w celu zamieszkania na stałe. Imigracja różni się od emigracji tym, że może być legalna
albo nielegalna (z przyczyn religijnych, gospodarczych, politycznych czy innych).

Wynika z tego także, że każdy uchodźca jest emigrantem, ale nie każdy emigrant jest uchodźcą. Dlaczego? Bo powodów emigracji może być więcej niż ucieczka przed prześladowaniem,
czy innym zagrożeniem. Emigracja może być też związana z poszukiwaniem pracy lub wyborem
atrakcyjnego miejsca kształcenia.

UCHODŹCA – według Konwencji Genewskiej to „osoba, która na skutek uzasadnionej
obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań
politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać
z ochrony swojego kraju, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek
podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub
nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”.

WYGNANIEC – banita, zesłaniec, to osoba zmuszona do czasowego lub dożywotniego
opuszczenia kraju, często łączącego się z pozbawieniem praw obywatelskich i zwykle bez
możliwości powrotu do ojczyzny.
W latach 1721–1917, w ramach represji za działalność polityczną lub będąc jeńcami wojennymi, setki tysięcy
Polaków zostały zesłane przez władze rosyjskie na katorgę – ciężkie roboty. Wygnańcami były setki tysięcy
warszawiaków wypędzonych przez Niemców z miasta po upadku Powstania Warszawskiego. Byli nimi Ukraińcy, Bojkowie, Dolinianie i Łemkowie, a także mieszane rodziny polsko-ukraińskie przymusowo wysiedleni
w ramach „Akcji Wisła” z terenów Polski południowo-wschodniej (obszary na wschód od Rzeszowa i Lublina), głównie na tzw. „Ziemie Odzyskane”. Ale też wygnańcami byli Niemcy, którzy musieli opuścić tzw.
„Ziemie Odzyskane” przyznane Polsce po II wojnie światowej.
W tym materiale zajmiemy się wszystkimi powyższymi kategoriami emigrantów, grupami ludzi opuszczającymi swoje domy, ojczyzny i nie będą to tylko Polacy. Ważne jest pokazanie historii, ale jeszcze ważniejszy
jest dzień dzisiejszy. Liczba emigrantów na świecie szacowana jest na 250 milionów ludzi. W tym osób przymusowo przesiedlonych było na koniec 2016 roku 65,6 milionów. Ta liczba pokazuje, jak ogromne rzesze
ludzi potrzebują wsparcia i ochrony. Piszemy także o udzielaniu pomocy tym najbardziej potrzebującym i podpowiadamy, jak każdy z nas może się w taką działalność włączyć.
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2. Gdyby nie udzielono im schronienia
Wielu wielkich, sławnych Polaków, o których czytamy w podręcznikach szkolnych, nie tylko polskich, było
uchodźcami. Nie byliby aż tak wielcy i sławni, a może w ogóle nie uszliby z życiem, gdyby nie udzielono im
schronienia w ich nowych ojczyznach i nie doceniono ich talentów. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm z nich:

Kazimierz Pułaski był synem starosty wareckiego. W ramach przygotowania do Konfederacji Barskiej,

zbroił oddziały na Podolu i Wołyniu. 29 lutego 1768 podpisał się pod aktem założenia Konfederacji. Chociaż
nie miał wykształcenia wojskowego był jednym z dowódców konfederacji, został marszałkiem ziemi łomżyńskiej. Wsławił się między innymi brawurową obroną Jasnej Góry przed wojskami rosyjskimi i królewskimi.
Na niego spadła później główna odpowiedzialność za nieudany zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego porwanie zorganizował.
Po upadku Konfederacji w 1772, zaocznie skazany na śmierć za próbę królobójstwa, musiał uchodzić z Polski. Władze żadnego kraju europejskiego nie chciały go jednak przyjąć. Najpierw udał się do Turcji, skąd go
wydalono, a następnie nielegalnie przebywał we Francji. Wyjechał z niej na zaproszenie generała Lafayette’a
do powstających właśnie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Walczył w szeregach armii Jerzego Waszyngtona,
któremu uratował życie w bitwie pod Brandywine, za co otrzymał nominację na stopień generała brygady amerykańskiej kawalerii. Zmarł 11 października 1779 w wyniku ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah i tam został pochowany.
Kazimierz Pułaski jest bohaterem narodowym USA. W 1929 roku Senat amerykański ustanowił 11 października Dniem Pamięci Generała Pułaskiego (General Pulaski
Memorial Day). W pierwszą niedzielę października odbywa się największa w USA
parada Pułaskiego (Pulaski Parade) w 5. Alei w Nowym Jorku.
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Józef Bem

jest bohaterem narodowym aż
trzech krajów: Polski, Węgier i Turcji. Już jako
piętnastolatek, zaciągnął się do armii Księstwa
Warszawskiego. Wziął udział w moskiewskiej
kampanii Napoleona 1812 r. Po upadku Napoleona zajął się pracą naukową nad zastosowaniem
artylerii rakietowej. Za przynależność do Wolnomularstwa skazany na degradację i więzienia.
Dowodził artylerią konną w czasie powstania
listopadowego i otrzymał stopień generała brygady. Po klęsce powstania udał się na emigrację
do Francji.
W okresie tzw. Wiosny Ludów 1848-1849
stał się znaną postacią w Europie. Walczył po
stronie rewolucjonistów austriackich, a po ich
klęsce dostał się na Węgry, gdzie Lajos Kossuth
powierzył mu dowództwo nad armią rewolucyjną, która wyparła Austriaków z Siedmiogrodu.
Dzięki temu stał się węgierskim bohaterem narodowym. Po upadku powstania węgierskiego
Józef Bem (wraz z niedobitkami armii węgierskiej) musiał szukać schronienia w Turcji. Tam,
chcąc kontynuować walkę z Rosją wstąpił do
armii tureckiej. Aby ułatwić sobie karierę przyjął islam. Otrzymał imię Murat i tytuł Pasza.
Rozpoczął służbę w randze marszałka (mussir).
Został skierowany do twierdzy w Aleppo - tam
wraz z wojskami tureckimi stłumił powstanie
Arabów przeciw chrześcijanom. Obrona miasta przed powstańcami potwierdziła jego talent
wojskowy i przyniosła mu sławę w Turcji. Zachorował na malarię; 10 grudnia 1850 r. zmarł
i został pochowany w Aleppo.

Bem jako dowódca armii siedmiogrodzkiej.
Obraz Józsefa Tyrolera

Klęska powstania listopadowego zmusiła wielu
Polaków do opuszczenia kraju i udania się na
emigrację. Lata 30. XIX wieku to początek
Wielkiej Emigracji - wielkiej ze względu na jej
liczebność oraz wpływ na życie intelektualne
Polaków w kraju i zagranicą.
Po 1831 roku na emigracji wychodziło 120 polskich czasopism. Swoje znakomite dzieła tworzyli J. Słowacki, A. Mickiewicz, F. Chopin,
C.K. Norwid, M. Mochnacki, J. Lelewel, J.B.
Zaleski, S. Goszczyński. Po klęsce powstania
styczniowego z 1863 r. zastąpiła ją kolejna fala
uchodźców z Polski, zwana Młodą Emigracją.

Bem jako Murat Pasza
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ZADANIA

Zadanie 1 ma na celu pokazanie znanych Polaków, lub osób polskiego pochodzenia, którzy
z różnych powodów znaleźli się poza granicami Polski. Nierzadko dopiero na emigracji stali
się znani i sławni. Niekoniecznie jak Pułaski czy Bem są bohaterami narodowymi w swoich
nowych ojczyznach, ale jedno jest pewne: gdyby nie znaleźli tam schronienia i możliwości
rozwoju swoich talentów, o wielu z nich nie czytalibyśmy teraz w encyklopediach i szkolnych
podręcznikach.
W zadaniu 2 prosimy uczniów o wskazanie, powstałych na emigracji dzieł dwóch wielkich polskich poetów.
Zapewne nie stworzyliby ich, gdyby w nowych ojczyznach nie spotkali się z życzliwością i uznaniem swoich
talentów.
Celem zadania 3 jest uświadomienie uczniom, że teraz Polacy nie muszą podejmować dramatycznych decyzji
o emigracji (jak wiele postaci z zadania 1), że członkostwo w Unii Europejskiej daje każdemu jej obywatelowi
przywilej wyboru miejsca zamieszkania, pracy czy nauki w dowolnym miejscu w Unii. Bo jaka jest różnica,
czy znajdzie nową, lepszą, ciekawszą pracę w Białymstoku, Bratysławie, Dreźnie, czy w Londynie? Można
więc wybrać wymarzoną szkołę, pracę bez konieczności stałego emigrowania z kraju.

➜ 1. Uczniowie dobierają się w 3-4 osobowe zespoły. Zastanawiają się, czy słyszeli o jakiejś Polce lub Polaku, którzy z różnych powodów opuścili Polskę i w nowej ojczyźnie
zdobyli sławę i uznanie. W razie trudności ze znalezieniem takiej postaci można skorzystać z podpowiedzi i wybrać kogoś z listy.
Zespoły gromadzą jak najwięcej informacji o wybranej postaci; starają się ustalić dlaczego opuściła Polskę;
• czy w Polsce groziło jej jakieś niebezpieczeństwo?
• czym się wsławiła w kraju, w którym zamieszkała?
• czy bardziej znana jest w Polsce, czy w nowej ojczyźnie?
Przedstawiciele zespołów prezentują raporty zespołów na forum klasy. W głosowaniu uczniowie wybierają
postać, osobę, która – według nich – mogłaby zostać patronem ich szkoły.

Lista z podpowiedziami

Maria Curie-Skłodowska; Cyprian Kamil Norwid; książę Adam Czartoryski; Maurycy Mochnacki;
Stanisław Kierbedź; Leszek Kołakowski; Ernest Malinowski; Ignacy Domeyko; Samuel Goldwyn;
Helena Rubinstein; Guillaume Apollinaire (Apolinary Kostrowicki); Antoni Cierplikowski (Antoine);
John Gielgud (Antoni Norbert Patek); Joachim Lelewel; Maria Walewska; Tadeusz Kościuszko;
Zbigniew Brzeziński; Steve Woźniak; Aleksander Wolszczan; Jerzy Giedroyc.

➜ 2. Które z wielkich dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego powstały na
emigracji?
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➜ 3. Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą swobodnie wybierać
miejsce zamieszkania, pracy, nauki. Odpowiadając na poniższe pytania można oczywiście wybrać także Polskę.
- w jakim kraju UE chciałbyś mieszkać i dlaczego?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- w jakim kraju UE chciałbyś się uczyć i dlaczego?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

- w jakim kraju UE chciałbyś pracować i dlaczego?
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3. Inny nie znaczy obcy
Od wieków w naszym kraju współistniały różne wyznania. Polska była celem emigracji wielu ludzi, którzy w ich dotychczasowych miejscach zamieszkania byli prześladowani z powodów religijnych. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwie złożonym z Korony
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, poza Polakami i Litwinami duże
mniejszości narodowe stanowili Łotysze, Niemcy, Żydzi. Na 11 elekcyjnych królów Polski aż
siedmiu było obcokrajowcami. Do II wojny światowej byliśmy państwem wielonarodowym.
Zobaczmy, którzy znani, niekiedy wybitni Polacy mieli niepolskie pochodzenie.

Janusz Korczak –

pochodzenia żydowskiego lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Teoretyk
i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na
partnerstwie. Był też prekursorem działań
na rzecz praw dziecka-człowieka.

Julian Tuwim –

Romuald Traugutt – generał, dykta-

Henryk Wieniawski –

polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, tekstów piosenek. Tłumacz poezji
rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łacińskiej. Autor niezapomnianego wiersza
„Lokomotywa” (1938) i tomu poezji „Kwiaty polskie” (1940-1946).

był ostatnim
wielkim wirtuozem skrzypiec, który przeszedł do historii muzyki również jako sławny
kompozytor. Oboje rodzice byli Żydami.

tor powstania styczniowego. Jego przodkowie ze strony ojca pochodzili z Saksonii,
a ze strony matki, Ludwiki, z książąt Szujskich (potomków carów).
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Władysław Anders –

generał, dowódca brygady kawalerii we wrześniu
1939; twórca polskiej armii w ZSRR, prezydent RP na uchodźstwie. Oboje rodzice
byli wyznania ewangelickiego, pochodzili
z Niemców bałtyckich, z Inflant.

Zbigniew Lengren –

satyryk,
grafik i rysownik. Autor karykatur, aforyzmów i fraszek. Twórca postaci Profesora Filutka i psa Filusia. Jego ojciec
był Szwedem.

Stanisław Lem –

polski pisarz science fiction, filozof i futurolog oraz krytyk.
Jego książki przetłumaczono na ponad
40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad
30 milionów egzemplarz. Oboje rodzice
byli Żydami.

Jan Brzechwa – polski poeta pocho-

Eugeniusz Mikołaj Romer–

Magdalena Abakanowicz –

dzenia żydowskiego. Pisał teksty satyryczne; tłumacz literatury rosyjskiej. Autor bajek i wierszy dla dzieci: „Akademia pana
Kleksa”, „Przygody Pchły Szachrajki”,
„Ptasie plotki” i wielu innych.

geograf, kartograf i geopolityk, twórca nowoczesnej kartografii polskiej. Ojciec był z pochodzenia Austriakiem, a matka węgierską
szlachcianką.

światowej sławy rzeźbiarka, wykładała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i University of California – córka pochodzącego
z tatarskiej rodziny Konstantego Abakanowicza.
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Gdybyśmy chcieli wymienić przynajmniej najbardziej znane postaci, lista ta byłaby bardzo, bardzo długa.
Dodajmy tylko, że aktorzy Gustaw Holoubek i Jerzy Stuhr są pochodzenia czeskiego, reżyser Krzysztof
Zanussi włoskiego, a znana projektantka mody Ewa Minge tatarskiego, piosenkarka Eleni jest córką greckich
uchodźców. Bardzo wielu sławnych pisarzy, uczonych, artystów (na przykład Jan Kiepura) miało korzenie
żydowskie.

ZADANIA

➜ 1. Uczniowie dobierają się w 3-4 osobowe zespoły. Wybierają spośród osób wymienionych w tym rozdziale (może to być także ktoś inny) jedną postać. Zbierają możliwie obszerne informacje biograficzne o wybranej postaci. Przygotowują raport/referat
o swoim bohaterze oraz odpowiedzi na następujące pytania:
•
•
•
•

jak on (czy jego rodzina) trafił do Polski? Czy przybył tu dobrowolnie?
jak został w Polsce przyjęty?
czym się zasłużył, dlaczego stał się znany i sławny?
co zyskaliśmy na jego pobycie, pracy i twórczości w Polsce?

➜ 2. Czy znacie kogoś, kto wyemigrował do Polski? Co wiecie o historii i kulturze
kraju, z którego przybył/a? Zaproście ją/go na spotkanie w klasie i zapytajcie, w jakich
okolicznościach i z jakich powodów znalazł się w Polsce, jak się czuje w naszym kraju?
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4. Dobry Maharadża
Kim jest Dobry Maharadża patron skweru na warszawskiej Ochocie?
To Jam Sahib Digvijay Sinhja, władca indyjskiego księstwa Nawanagaru. O Polsce usłyszał po raz pierwszy
w latach 20-tych XX wieku, gdy w Szwajcarii poznał Ignacego Paderewskiego. Osobowość mistrza i dyskusje
na temat Polski, zrobiły na młodym księciu takie wrażenie, że do końca życia interesował się losami naszego
kraju. Podczas wojny poznał w Wielkiej Brytanii generała Władysława Sikorskiego. 11 marca 2016 roku Sejm
RP podjął uchwałę uczczenia pamięci Maharadży.

Kim był ten niezwykły człowiek?
17 września 1939 roku armia radziecka wkracza na
wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Wkrótce po tym
rozpoczynają się masowe deportacje ludności w głąb
ZSRR. Kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin trafia do
Kazachstanu, na Syberię i jeszcze dalej. Dorośli idą
do łagrów i kołchozów, a dzieci do domów dziecka.
Po przywróceniu w lipcu 1941 roku polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych zaczęto tworzyć
polską armię w ZSRR, do której masowo zgłaszają
się amnestionowani polscy zesłańcy. 24 grudnia 1941
roku Stalin wyraża zgodę, by z ZSRR wyjechały także osierocone polskie dzieci. Do rosyjskich domów
dziecka w poszukiwaniu małych rodaków ruszyli
polscy ochotnicy, wśród nich także słynna przedwojenna piosenkarka Hanka Ordonówna. W Aszchabadzie, tuż przy granicy z Iranem, zorganizowano
polski sierociniec, do którego trafiały dzieci z całego
Związku Radzieckiego.
O gehennie polskich dzieci dowiedział się Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji. Postanowił udzielić
schronienia sierotom i w pobliżu swojej letniej rezydencji w Balachadi (obecnie stan Gujarat) wybudował Polish Children Camp. Kiedy po długiej podróży
w ciężarówkach, przez Iran i Pakistan, wymizerowane dzieci stanęły na ziemi indyjskiej, zobaczyły duże
osiedle nowych domków krytych czerwoną dachówką i maszt, na którym powiewała biało-czerwona flaga. Maharadża tak ich przywitał: Nie uważajcie się
za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja
jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz.
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Polskie dzieci, którymi zaopiekował się maharadża; Fot. Z książki „Śladami zapomnianych bohaterów. Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji (1895-1966)

Warszawski Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących
nosi imię Maharadży - Jama Saheba Digvijay Sinhji i bardzo
angażuje się w pomoc dla uchodźców.
W 1999 roku I Społeczne Liceum Ogólnokształcące na ul. Bednarskiej odwiedził Krzysztof Byrski, profesor orientalistyki
i były ambasador Polski w Indiach. Opowiedział uczniom o hinduskim maharadży, który w czasie II wojny światowej udzielił
pomocy ponad tysiącu polskich dzieci, uchodźcom z syberyjskich gułagów. Po wysłuchaniu tej opowieści uczniowie wpadli na pomysł, aby szkoła przyjęła maharadżę za swego patrona.
W zorganizowanym referendum ogromna większość społeczności szkolnej - uczniów, rodziców i nauczycieli głosowała za tym,
żeby I SLO nosiło imię maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji. Wszyscy byli świadomi tego, że decyzja ta oznacza moralne
zobowiązanie do udzielania pomocy przybywającym do Polski
uchodźcom, potrzebującym wsparcia, jak przed laty potrzebowały go polskie dzieci, którymi zaopiekował się patron szkoły.
Zdecydowano, aby uchodźców przyjmować do szkoły na miejsca specjalne bez egzaminów wstępnych, zwolnić z wszelkich
opłat, zapewnić im w szkole darmowe obiady i indywidualną
pomoc w nauce.
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Obecnie w skład Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Maharadży Jama Saheba Digvijay
Sinhji wchodzi siedem placówek. We wszystkich realizowana jest idea solidarności z uchodźcami. W szkołach Zespołu uczyli się dotąd przybysze z 16 różnych krajów. W gimnazjum przy ulicy Raszyńskiej na około
320 uczniów przypada przeciętnie 70 obcokrajowców. Są to nie tylko uchodźcy, ale także imigranci głównie
z Wietnamu i Ukrainy. Dla uczniów, którzy niedawno przyjechali do Polski i nie znają języka, zorganizowano
specjalne klasy tzw. „Multi-kulti”. Przez rok przybysze uczą się intensywnie polskiego i przechodzą wstępny
proces integracji z polskim otoczeniem. Organizowane są wycieczki po mieście, wyjazdy na obozy z polskimi
uczniami, udział w szkolnych imprezach. Następnie uczniowie rozpoczynają naukę w określonej klasie razem
z polskimi kolegami. Wielu uchodźców, przyjętych do szkoły, bez znajomości języka polskiego, ukończyło
gimnazjum i liceum, zdało z powodzeniem polską maturę i rozpoczęło studia wyższe. Byli też tacy, którzy
kontynuowali naukę w wybranej szkole zawodowej.
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Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wprowadzanie młodego człowieka w życie społeczne. Jest to szczególnie ważne dla uczniów, którym trudno odnaleźć się w polskim otoczeniu, bo
przybyli z krajów o odmiennej kulturze. Jest to także ważne dla ich polskich kolegów, którzy muszą poznać
i zrozumieć przybyszów, aby wejść z nimi w dobre, koleżeńskie relacje. Dlatego uchodźcy i imigranci nie
powinni być anonimowi, lecz mieć możliwość zaprezentowania kolegom swojej kulturowej tożsamości.
W gimnazjum na Raszyńskiej założono w tym celu Klub Wielokulturowy, który organizuje spotkania poświęcone tradycjom różnych narodowości. Na wieczorze czeczeńskim, tybetańskim, ukraińskim czy wietnamskim
uczniowie tańczą w swoich narodowych strojach tradycyjne tańce, śpiewają narodowe pieśni i także częstują
przygotowanymi przez siebie tradycyjnymi, narodowymi potrawami. We wszystkich działaniach przygotowawczych pomagają im polscy koledzy. Wspólnie organizowane spotkania uczą, bawią i zbliżają do siebie
członków wielokulturowej społeczności szkolnej.
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Podobnym celom służył, realizowany przez kilka lat, projekt prowadzenia w szkole świetlicy dla małych dzieci z ośrodków dla uchodźców. Wolontariusze bawili się z maluchami, przygotowywali poczęstunek i rozmaitego typu atrakcje. Na Dzień Dziecka organizowano dla małych uchodźców wielką imprezę, podczas której
wręczano im przygotowane przez polskich uczniów prezenty. Przyjazdy do Warszawy i zabawy w świetlicy
sprawiały dzieciom, odizolowanym dotąd od świata, prawdziwą radość, a opiekujący się nimi uczniowie stawali się bardziej wrażliwi i empatyczni.
Szkoły Zespołu im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Singhji podejmują wiele działań, które są nie tylko
realną pomocą dla przybywających do naszego kraju uchodźców i imigrantów, ale także skuteczną metodą
wychowywania polskich uczniów w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności.

ZADANIA

Pod koniec 2016 roku prezydent Sopotu zwrócił się do polskiego rządu o zgodę i pomoc w osiedleniu w Sopocie sierot z syryjskiego Aleppo. Po odmowie rządu prezydent Sopotu powiedział, że w tej sytuacji władze miasta będą się starać przynajmniej
o umożliwienie przyjęcia dzieci tylko na określony czas (okres leczenia i rehabilitacji).
Powiedział, że ma też wstępną deklarację prezydenta Gdańska, który również chce
przyjąć syryjskie dzieci na leczenie - wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się sprowadzić i wyleczyć chociaż 10 dzieci. Także i ta prośba została przez urzędników odrzucona. Również czeczeńskie rodziny z dziećmi, koczujące na dworcu w Brześciu nie dostały
zgody na wjazd do Polski.
➜ 1. Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji, władca niewielkiego indyjskiego księstwa,
uratował około 1000 polskich dzieci. Jak myślisz, dlaczego Polska nie przyjęła dziesięciorga syryjskich dzieci, by pomóc w ich leczeniu? Możesz wybrać i zaznaczyć w kratce
więcej niż jedną odpowiedź.
Dopisz swoją opinię.
• to są muzułmańskie dzieci, a żadnych muzułmanów nie należy wpuszczać do Polski; 
• to były chore dzieci i mogłyby przynieść do Polski groźne choroby;
• nie wiem i nie interesuję się tą sprawą;	
• jakby wydano zgodę Sopotowi, to inne miasta chciałyby zrobić to samo;
• ta odmowa jest nieludzka i należało wydać zgodę na przyjazd tych dzieci;
• jeśli ktoś chce przyjąć dzieci uchodźców, to rząd nie powinien tego utrudniać;
• powinniśmy uratować przynajmniej 1000 dzieci, jak zrobił to Maharadża;
• dzieci można było przyjąć, ale towarzyszące im osoby dorosłe - nie ; 
• trzeba poszukać chrześcijańskich dzieci i im można pomagać;
• wiele dzieci w Polsce wymaga pomocy i należy się nimi zająć, a nie obcymi;

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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➜ 2. Około 200 Czeczenów, a wśród nich wiele kobiet z małymi dziećmi, od miesięcy nadaremnie czeka, na polsko-białoruskiej granicy, na możliwość złożenia wniosku
o status uchodźcy w Polsce. Poszukajcie w Internecie więcej informacji na ten temat,
a następnie zaznaczcie, czy zgadzacie się (lub nie) z następującymi stwierdzeniami:
• Czeczeni to muzułmanie, których nie należy wpuszczać do Polski, także dzieci.
TAK

☐ NIE ☐

• należy natychmiast rzetelnie rozpatrzyć wszystkie wnioski o azyl.
TAK

☐ NIE ☐

• należy wpuścić do Polski tylko dzieci.
TAK

☐ NIE ☐

• odmówienie polskim adwokatom zgody na zajęcie się tą sprawą jest karygodne.
TAK

☐ NIE ☐

• w Polsce od lat jest już dużo Czeczenów, można przyjąć także tę grupę.
TAK

☐ NIE ☐

• rząd wie lepiej od zwykłych ludzi, co trzeba zrobić w tej sprawie.
TAK

☐ NIE ☐

➜ 3. Przygotowywane w MSWiA (przy udziale Urzędu do Spraw Cudzoziemców) rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców przewiduje,
że dzieci uchodźców nie będą chodzić do szkół publicznych, tylko będą się uczyć na
terenie ośrodka. Według ekspertów to bardzo zły pomysł; już na starcie cudzoziemskie
dzieci będą wykluczane z naszego społeczeństwa.
• Czy w waszej szkole są cudzoziemskie dzieci?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

TAK
NIE
• Czy zgadzasz się, żeby dzieci cudzoziemskie chodziły do waszej szkoły?
TAK
NIE
• Czy to dobry pomysł, żeby nie pozwolić im chodzić do szkół publicznych?
TAK
NIE
• Czy myślisz, że dla dobra tych dzieci należy ich trzymać zamknięte w ośrodkach?
TAK
NIE
• Czy chciałbyś/chciałabyś siedzieć w jednej ławce z cudzoziemskim uczniem?
TAK
NIE
• Czy obecność dzieci uchodźców negatywnie wpływa na polskich uczniów?
TAK

☐ NIE ☐
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5. Wypędzeni
Nie tylko pojedyncze osoby były i nadal są zmuszane do opuszczania swych rodzinnych
domów. Dotyczy to także całych dużych społeczności, ogromnej liczby ludzi. Pokażemy to na podstawie trzech przykładów (na terenie Polski): wypędzaniu Polaków,
Ukraińców, Niemców.
Wypędzenie mieszkańców Warszawy w czasie powstania i po jego upadku
Podczas Powstania Warszawskiego zginęło około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta oraz około 16
tysięcy powstańców, a około 15 tysięcy dostało się do niemieckiej niewoli.
Jeszcze w trakcie powstania i tuż po jego zakończeniu Niemcy wypędzili z Warszawy ok. 600-650 tysięcy
osób. Około 150 tysięcy spośród nich wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty
do Niemiec.
Zdecydowaną większość wypędzonych warszawiaków skierowano do obozu w Pruszkowie - Durchgangslager 121 Pruszków- niemieckiego nazistowskiego obozu przejściowego, który powstał na terenie nieczynnych
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Obóz został utworzony 6 sierpnia 1944 i funkcjonował do
połowy grudnia 1944. Przeszło przez niego od 390 do 410 tysięcy osób.
Z powodu chorób, wyczerpania lub z rąk strażników poniosło śmierć kilka tysięcy więźniów Dulagu 121. Ponad 30 tys. osób zdołało jednak opuścić obóz, dzięki pomocy zatrudnionego tam polskiego personelu.
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Niemcy opanowali okolice szpitala zarządzono ewakuacje wszystkich Polaków. Siedziałam koło mojego
przyjaciela, kiedy usłyszeliśmy kroki zbliżających się
Niemców. „Schowaj się gdzieś – powiedział starszy
pan – bo oni tu zaraz wejdą.” Ukryłam się za biurkiem w rogu sali. Niemcy podchodzili kolejno do
łóżek chorych, coś mówili między sobą i za chwilę
padał strzał. Kiedy po wszystkim, drżąc ze strachu
wyszłam ze swojej kryjówki , zobaczyłam na wszystkich łóżkach nieruchome ciała zakryte prześcieradłami. „Wszystkich z tej sali zastrzelono”- powiedziała
pielęgniarka – „Zarządzono ewakuację szpitala, a oni
nie mogliby iść, bo byli zbyt ciężko chorzy.”
Następnego dnia rano zgromadzono przez bramą
szpitalną wszystkich mogących chodzić Polaków.
Każdy mógł zabrać ze sobą to, co był w stanie unieść.
Mama pchała wózek z moim małym braciszkiem, ja
niosłam jakąś siatkę z jedzeniem, a moi starsi bracia
plecaki wypchane ubraniami. Zanim tłum ruszył zdarzyła się na moich oczach następna tragedia. Znajoma
lekarka stanęła w obronie pacjenta, którego chciano
wycofać z szykującego się do wymarszu tłumu, bo
miał kłopoty z chodzeniem; było to równoznaczne z wyrokiem śmierci. Lekarka zaczęła coś wołać
w jego obronie i wtedy Niemiec strzelił do niej. Upadła, kiedy tłum ruszał i została na bruku bez pomocy.
A myśmy szli w tym tłumie ulicami płonącej Warszawy. Gnali nas w kierunku Dworca Zachodniego,
z którego mieliśmy jechać do przejściowego obozu
w Pruszkowie. W pewnym momencie potknęłam się
o ciało leżącego w poprzek drogi małego martwego

Oto wspomnienia osoby, która jako sześcioletnia dziewczynka była wśród wypędzanych z miasta warszawiaków:
Z mamą i trójką braci znalazłam się w czasie powstania w szpitalu im. Dzieciątka Jezus, gdzie jako
lekarz pracował mój tata. Miałam w tym szpitalu
prawdziwego przyjaciela – starszego pana, który leżał w sali dla obłożnie chorych. Siadałam codziennie przy jego łóżku, a on opowiadał mi bajki. Kiedy
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chłopca. Kiedy gnali nas ulicą Filtrową zobaczyłam
niesamowity widok. Ściana zburzonego domu, a na
balkonie, za którym już tylko pustka i ogień, stał
oparty łapami o poręcz wielki rudy pies i wył rozpaczliwie w naszym kierunku. Ten skazany na śmierć
pies pozostał na długo w mojej pamięci i często pojawiał się w moich koszmarach sennych. Nie tylko my,
ludzie, skazani zostaliśmy w tych strasznych czasach
na cierpienie.
Na peronie dworca ogłoszono, że kto nie wejdzie do
nadjeżdżającego pociągu zostanie rozstrzelany. Więc
kiedy pociąg przyjechał, ludzie w panice rzucili się
do wagonów. Mama wycofała się z nami pod ścianę
mówiąc: „Nie damy rady, zadepczą nas”... Wtedy
podbiegł do nas pacjent mego taty, chwycił na ręce
małego braciszka i wołając „ tak nie można, trzeba
się ratować”, wepchał się z nami do pociągu. Znaleźliśmy się w potwornym tłoku, w pewnym momencie
poczułam, że za chwilę zostanę zadeptana. Wtedy
ktoś zawołał: ”Uwaga tu dziecko” i wyciągnął mnie
do góry spod nóg ludzi. Złapałam oddech i pociąg
ruszył.
W Pruszkowie, w obozie przeznaczonym dla wypędzanych Warszawiaków, byliśmy krótko. Dokonywano tam selekcji przybyszy – jednych wysyłano do obozów koncentracyjnych, innych na roboty
przymusowe do Niemiec, niektórych zatrzymywano
w obozie, a jeszcze innych po prostu pozostawiano na
zewnątrz obozu, żeby sobie radzili, jak potrafią. Tak

właśnie stało się z wypędzonymi ze szpitala Dzieciątka Jezus. Znaleźliśmy się wszyscy w Milanówku
- bezdomni i bez środków do życia.
Kiedy odnalazł nas w Milanówku tata, rodzice podjęli decyzję, by jechać wraz z innymi wypędzonymi
Warszawiakami do Krakowa. To była długa podróż
bydlęcymi wagonami. W czasie postojów nie zawsze
można było zdobyć wodę do picia, a o jedzeniu nawet nie było co marzyć. Osoba, obok której leżałam
w wagonie zmarła. Z przerażeniem patrzyłam na jej
otwarte niewidzące oczy i siną twarz. Ktoś z podróżnych zorientował się w sytuacji i zakrył tę martwą
kobietę słomą, na której leżeliśmy.
Gdy w końcu dojechaliśmy do Krakowa, na dworcu czekali na nas Krakowianie. Przyszli, aby okazać
nam - wypędzonym Warszawiakom swoją solidarność i w miarę możliwości pomóc. Mnie zabrała do
siebie jakaś miła pani. Kąpiel w prawdziwej wannie, czysta piżamka, łóżko z czystą biała pościelą.
Wstydziłam się swoich podartych, brudnych ubrań,
zawszonych włosów , ale dobra pani Krakowianka
pocieszała mnie jak mogła. Po strasznych przeżyciach ten przyjacielski gest ze strony mieszkańców
Krakowa przywracał nam wypędzonym, dorosłym
i dzieciom, nadzieję i wiarę w ludzi i w przyszłość.
To wtedy odczułam na własnej skórze, jak ważne jest
okazywanie solidarności ludziom, których dotknęło
okrucieństwo i przemoc.
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Na miejscu dawnego obozu utworzono Muzeum Dulag 121. Jego misją jest pielęgnowanie pamięci, zbieranie
informacji i popularyzowanie wiedzy o losach wypędzonych oraz ofiarności i poświęceniu tych, którzy udzielali im pomocy. Centralną częścią ekspozycji są relacje byłych więźniów oraz osób pomagających w obozie,
przedstawiające ich osobiste losy, doświadczenia i emocje, wzbogacone o reprodukcje historycznych fotografii, listów, dokumentów, autentyczne pamiątki i przedmioty, związane z codziennym życiem w nieludzkich
warunkach.
Jednym z miejsc przesiedlenia mieszkańców Warszawy był też wielki jeniecki kompleks obozowy, funkcjonujący pod nazwą Stalag 344 Lamsdorf (Lamsdorf to dawna nazwa Łambinowic na Śląsku Opolskim), w którym
mieszkańcy stolicy figurowali jako Zivile aus Warschau. Choć kierowanie cywilów do obozu jenieckiego nie
było zgodne z prawem międzynarodowym, to Niemcy robili to już od początku wojny. O pobycie warszawiaków w Lamsdorf nie wiemy zbyt dużo, ponieważ ich nie rejestrowano, nie fotografowano i nie nadawano im
numerów. Pierwsze transporty dotarły tam już w drugiej połowie sierpnia 1944 roku. Byli to głównie mieszkańcy Woli i Ochoty. Ilu warszawiaków przeszło przez Lamsdorf? Zachowały się tylko szczątkowe informacje, można jedynie szacować, że przez ten obóz przewinęło się kilkanaście tysięcy cywilów i około 6 tysięcy
powstańców.
Tak przybycie do obozu zapamiętał Waldemar Mitschein: Po przybyciu do Lamsdorfu - Łambinowic zmuszono
nas do opuszczenia wagonów biegiem. Były wypadki pobicia kolbami i pałkami rannych i chorych, którzy nie
byli w stanie poruszać się dość szybko. W czasie przemarszu przez miasto [w rzeczywistości: przez wioskę]
kolumna obrzucona została kamieniami, błotem, nawozem. Droga do obozu była bardzo długa, chyba prowadzono nas dookoła obozu. W czasie marszu były wypadki zasłabnięcia chorych i rannych. (cytat za portalem:
pamięć.pl)

Przymusowa repatriacja i akcja „Wisła”
Na mocy układu polsko-radzieckiego o przesiedleniu ludności ukraińskiej z terytorium Polski do ZSRR i obywateli polskich z terytorium ZSRR do Polski w latach 1944-46 przeprowadzono akcję masowych wysiedleń
ludności ukraińskiej z obszaru województw rzeszowskiego, lubelskiego i krakowskiego. Zachętą do wyjazdu
miało być zwolnienie od podatków i opłat, anulowanie wszystkich zaległych płatności. Obiecywano, że za
pozostawione mienie i zasiewy w nowym miejscu dostanie się ekwiwalent, gwarantowano też otrzymanie
ziemi (do 15 ha).
Pomimo to ludność ukraińska niechętnie decydowała się na wyjazd. Dlatego zdecydowano się na przymusowe
wysiedlenia. Zaostrzono represje wobec opornych. Wysłano do pomocy wojsko.
W odwecie UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) paliła wysiedlone wsie w celu zatrzymania osadnictwa polskiego. Atakowano również linie kolejowe, stacje, mosty, wiadukty.
Łącznie w czasie całej akcji repatriacji ludności ukraińskiej przesiedlono około 480 tysięcy osób (122 450 rodzin). Wypędzani ze swoich rodzinnych stron Ukraińcy byli polskim obywatelami. To była brutalna czystka
etniczna.
Ludzi ocalałych z „repatriacji” miało niebawem dotknąć nowe nieszczęście. W latach 1947–1950 przeprowadzono wojskową operację „Wisła”. Formalnie była skierowana przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA), działającej na terytorium państwowym RP. Operacja polegała na masowym przesiedleniu ludności
cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej (obszary na wschód od Rzeszowa i Lublina), głównie na
tzw. Ziemie Odzyskane. Objęła Ukraińców, Bojków, Dolinian, Łemków i mieszane rodziny polsko-ukraińskie.
Ludzie mieli zaledwie 2 godziny na przygotowanie się i opuszczenie domów. W tak krótkim czasie nie można
było spakować dorobku swego życia, ograniczeniem były też przepisy, nakazujące zmieszczenie całego dobytku maksymalnie na 2 wozach konnych. Wiele narzędzi rolniczych, mebli, zapasów ziemniaków i zboża oraz
zwierząt hodowlanych musiało zostać. Zarekwirowało je wojsko. Przesiedlenia objęły ok. 140 tysięcy ludzi.
Oni także byli polskimi obywatelami!
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Wypędzenia Niemców

czenia” ziem. Wysiedleni mieli być przede wszystkim ci Niemcy, których władze uważały za „element
uciążliwy”, a więc starcy, chorzy, kobiety z małymi
dziećmi. Część Niemców miała pozostać, by pracować. Zalecano zatrzymywać w Polsce „wszystkie
siły fachowe”, do czasu, aż będzie je można zastąpić
Polakami. W praktyce okazywało się, że ci „wybitni
fachowcy” to po prostu wszystkie osoby zdolne do
pracy.
W latach 1945-1950 Polacy i Rosjanie, we współpracy z aliantami zachodnimi, dokonali masowych
wysiedleń blisko 3,5 mln ludzi z terenu Ziem Odzyskanych. Wśród nich byli także tacy, którzy uważali się za Polaków. Wysiedleńcy trafiali zarówno do
NRD jak i RFN. Część odesłano do Austrii.

Ziemie Odzyskane to zbiorcze określenie terenów
przyznanych Rzeczpospolitej po II wojnie światowej
w wyniku porozumień ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii na konferencjach w Teheranie, Poczdamie i Jałcie. Obejmowały one terytoria poniemieckie, w skład
których wchodziły: część Warmii i Mazur, Pomorze
Zachodnie, część Wielkopolski i Lubuskiego, Dolny
Śląsk i Opolszczyzna.
Usuwanie Niemców z tych ziem zapoczątkował rozkaz Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0236
z 10 czerwca 1945 roku. Żołnierze zostali zobowiązani do wykonywania go „w sposób tak twardy i zdecydowany, żeby germańskie plugastwo nie chowało
się po domach, a uciekało od nas samo, a znalazłszy
się na swojej ziemi, dziękowało Bogu za szczęśliwe
wyniesienie głów. [...]. Wykonując swoje zadanie nie
prosić a rozkazywać”. Pierwsze wysiedlenia przeprowadzano w brutalny sposób, w atmosferze powszechnego strachu, terroru i ogólnego chaosu. Zwykło się
je nazywać „dzikimi wypędzeniami”. Wysiedlana
ludność zaskakiwana była przez żołnierzy, którzy
szczelnie otaczali daną miejscowość lub dzielnicę
miasta. Mieszkańcom dawano od kilkudziesięciu
minut do kilku godzin na spakowanie niezbędnych
rzeczy. Następnie formowano kolumnę, którą prowadzono w kierunku Odry. Tam dokonywano rewizji,
konfiskując wszystkie cenniejsze przedmioty, pozostawiając ok. 20 kg bagażu na osobę.
Po zakończeniu akcji wojskowej prowadzenie wysiedleń przejęła polska administracja. Na tym etapie
ograniczono dążenie do jak najszybszego „odniem-

We wszystkich tych przypadkach wysiedlano, wypędzano, przymusowo repatriowano ludność cywilną.
Setki tysięcy, miliony ludzi. Wiele jest wspomnień
dokumentujących gehennę tej ludności. Poniżenie,
ból, tragedia, a przede wszystkim śmierć osób niewinnych zawsze powinna wzbudzać litość i refleksję
nad rzekomą potrzebą stosowania przemocy. Trzeba
uświadomić uczniom, jakim nieszczęściem, jaką tragedią dla zwykłych ludzi, jest wojna i jakie niesie za
sobą skutki. Czy ból niemieckiej rodziny, porzucającej dorobek życia, jest inny niż polskiej czy ukraińskiej? Krzywda zawsze pozostanie krzywdą, niezależnie kto, komu i w jakich warunkach ją wyrządził.
Wojny toczą się nadal. Ta najokrutniejsza trwa teraz w Syrii. Czy ból syryjskiej rodziny uciekającej
z Aleppo jest inny niż (przed laty) polskiej, ukraińskiej, czy niemieckiej?
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ZADANIA

W zadaniu pytamy, czy można zaakceptować sytuacje, także w życiu codziennym, które
uzasadniają, dopuszczają wypędzenie, wyrzucenie kogoś z kraju, z rodzinnej miejscowości, z zajmowanego przez rodzinę domu, z naszej szkoły? Kto ma prawo o tym zadecydować? Gdzie leży granica ewentualnej akceptacji?
➜ 1. Czy zgadzacie się z następującymi stwierdzeniami/sytuacjami ?
(a) należy wypędzić Cyganów z Polski, bo ludzie mówią, że oni kradną;
TAK

☐ NIE ☐

(b) należy wysiedlić rodziny z lasu, w którym urządza się polowania dla ważnych ludzi;
TAK

☐ NIE ☐

(c) należy wyrzucić ucznia ze szkoły za złe zachowanie;
TAK

☐ NIE ☐

(d) należy wysiedlić całą wieś, bo będzie tu budowana kopalnia węgla brunatnego;
TAK

☐ NIE ☐

(e) zmuszenie Żydów do wjazdu z Polski w 1968 roku było uzasadnione;
TAK

☐ NIE ☐

(f) należy przymusowo osiedlić w Bieszczadach osoby uzależnione od narkotyków;
TAK

☐ NIE ☐

(g) Niemcy byli zbrodniarzami i dlatego musieli być wszyscy wypędzeni z Polski;
TAK

☐ NIE ☐

(h) trzeba wydalić z Polski wszystkich nielegalnych emigrantów;
TAK

☐ NIE ☐

(i) można wysiedlić rolnika i odebrać mu ziemię pod budowę autostrady.
TAK

☐ NIE ☐

➜ 2. Zapytajcie rodziców i znajomych, czy w ich rodzinach były przypadki wypędzeń,
przymusowych przesiedleń. Spiszcie te wspomnienia i opowiedzcie koleżankom i kolegom w klasie. Może ktoś z naocznych świadków jeszcze żyje i można go zaprosić do
szkoły?
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6. Aleppo
Miasto w północno-zachodniej Syrii, w połowie drogi między Eufratem a wybrzeżem Morza Śródziemnego.
Siedziba władz prowincji Halab. Największe miasto Syrii z 2,1 mln mieszkańców (dane z 2004 roku). Jedno
z najstarszych miast Bliskiego Wschodu – istniejące od co najmniej 1800 roku p.n.e. Zamieszkane głównie
przez Arabów, dość liczni są Turcy i Ormianie, w Aleppo mieszkają też Grecy, Kurdowie i Żydzi. Jedno
z większych centrów handlowych Bliskiego Wschodu. Węzeł komunikacyjny - skrzyżowanie szlaków kolejowych i drogowych, międzynarodowy port lotniczy. Ośrodek nauki i kultury - uniwersytet, muzułmańska
szkoła teologiczna, szkoła muzyczna. Tradycja muzułmańska i judaistyczna podają, że podczas wędrówki
z Ur do Kanaanu na fortecznym wzgórzu odpoczywał biblijny patriarcha Abraham. Miał tu również wypasać
swoje stada i doić krowy (Halab al-Szaaba, stąd arabska nazwa miasta). Pamiątką jego pobytu ma być „kamień Abrahama”.

Widok z lotu ptaka. Stare miasto Aleppo. Grudzień, 2009 r.

Ten opis miasta tragicznie się zdezaktualizował. Walki o kontrolę nad Aleppo doprowadziły do jego całkowitego zrujnowania. Efektem są opuszczone dzielnice, zniszczone kamienice, sklepy i zabytki oraz zdemolowane
domostwa. Trwający od 2011 roku konflikt zbrojny w Syrii pochłonął blisko pół miliona ofiar śmiertelnych.
Wojna w Syrii wydaje się powoli przygasać, ale obecnie 13,5 mln osób potrzebuje pomocy humanitarnej.
Walki sprawiły, że ponad 10,5 milionów Syryjczyków zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów. Na
przymusowej emigracji znajduje się ok. 5,5 mln Syryjczyków.
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Według danych na koniec 2016 roku ponad 4,8 mln uchodźców z Syrii przebywało w zaledwie 5 krajach: Turcja przyjęła ponad 2,7 mln uchodźców z Syrii, więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. W Libanie jest ich
1 mln, co stanowi około 20% ludności tego kraju. W Jordanii było 660 tysięcy (około 10% populacji). Irak,
w którym 3,1 mln ludzi jest wewnętrznie przesiedlonych przyjął 230 tysięcy, a Egipt 115 tysięcy uchodźców
z Syrii. Do Europy w ciągu ostatnich trzech lat dotarło około 1,5 mln imigrantów, z tego Syryjczycy stanowili
niecałe 10%. W zasadzie tylko o nich można na pewno powiedzieć, że są uchodźcami. Reszta to w znacznej
części imigranci ekonomiczni.
Komisja Europejska chce, żeby poszczególne kraje Unii przyjęły do siebie 160.000 uchodźców, głownie syryjskich, przebywających obecnie w obozach w Grecji i we Włoszech. Chociaż poprzedni polski rząd zobowiązał
się do przyjęcia około 7 tysięcy uchodźców, nie zdążył (a może tak naprawdę nie miał zamiaru?) zrealizować
tego zobowiązania. Obecny rząd PiS stanowczo odmawia przyjmowania uchodźców. Z tych 160 tysięcy osób
do Polski nie trafił oficjalnie, legalnie ani jeden uchodźca z Syrii. Ani jeden człowiek spośród blisko pięciu milionów Syryjczyków, którzy uciekli z ojczyzny, ogarniętej wojną.
W ciągu ostatnich dwóch stuleci miliony Polaków było uchodźcami. Nie było ich mniej, niż przytoczona wyżej liczba 4,8 miliona uchodźców syryjskich. Dlaczego o tym zapomnieliśmy? Dlaczego polski rząd odmawia
przyjmowania uchodźców, argumentując, że nie chcą ich obywatele…? Niestety dlatego, że tak jest naprawdę – nie chcą; według różnych sondaży jest ich 70-80%. Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych (IPS) Jacek
Kucharczyk powiedział o badaniach zrealizowanych przez IPS: "Dla mnie najbardziej porażającym wynikiem
tego badania było to, że 80 proc. młodych Polek i Polaków stwierdziło, że Polska nie powinna przyjmować
uchodźców, ofiar wojen i prześladowań politycznych, niezależnie od ich kraju pochodzenia". Jak to się stało,
że jeszcze kilka lat temu ogromna większość Polaków była za przyjmowaniem uchodźców?

ZADANIA

Zadanie 1 ma na celu uświadomienie sobie przez uczniów rozmiaru tragedii mieszkańców
Aleppo. W tym celu porównamy wojenne Aleppo z bliższą im Warszawą.
Wyobraźmy sobie, że władze naszego powiatu/gminy/miasta zadeklarowały udzielenie schronienia 10 rodzinom uchodźców z Aleppo. Mieszkańcy zostali poproszeni o opinię w tej sprawie. Od stanowiska mieszkańców
będzie zależeć ostateczna decyzja władz. Zadanie 2 ma na celu wypracowanie argumentów za i przeciw przyjęciu tych rodzin i przekazanie władzom opinii uczniów.
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W zadaniu 3 zastanowimy się, jak inaczej, poza przyjęciem 10 rodzin uchodźców do naszej
miejscowości, można pomóc Aleppo i jego mieszkańcom.
➜ 1. Tworzymy 3-5 osobowe zespoły. Każdy z nich ma przygotować dokument/raport,
pokazujący losy dwóch miast przed i po wojnie: Aleppo i Warszawy. Uczniowie szukają
liczb, zdjęć, opracowań, tekstów, opinii z mediów i z Internetu Raporty są prezentowane na forum klasy. Podpowiedzi do zawartości raportu:
1. historia obu miast; liczba ludności i narodowości zamieszkujące miasto; zniszczenia wojenne;
liczba zabitych i uciekających przed wojną;
2. co spowodowało tak wielkie zniszczenia w obu miastach?
3. jak zmierzyć tragedię miasta? - liczbą zniszczonych domów, zabitych mieszkańców, jak jeszcze?
4. poszukajcie związków Aleppo z Polską i Polakami;

➜ 2. Dzielimy klasę na dwie równe grupy. Jedna z grup wypracowuje argumenty za
przyjęciem 10 rodzin uchodźców z Aleppo; druga grupa formułuje argumenty przeciwko. Następnie grupy wybierają swoich rzeczników. Rzecznicy stają na krzesłach
w przeciwległych kątach klasy. Reszta uczniów gromadzi się na środku klasy. Rzecznicy
na przemian pełnym głosem wymieniają jeden argument. Poszczególni uczniowie każdorazowo zajmują miejsce obok tego rzecznika, którego argument ich przekonał. Nie
muszą przy tym popierać rzecznika swojej grupy. I tak aż do wyczerpania wszystkich
argumentów.
Następnie odbywa się dyskusja na forum klasy. Pytania pomocnicze:
• czy było trudno sformułować argumenty?
• które z nich były najczęściej podnoszone?
• jak to jest, kiedy trzeba argumentować decyzję, z którą się osobiście nie zgadzasz?
• jak się czułeś jako rzecznik, kiedy po twojej argumentacji uczniowie odeszli od ciebie?
• czego było łatwiej bronić: postawy za przyjęciem czy przeciwko przyjęciu uchodźców?
• czy widzicie możliwość przyjęcia przez klasę jednolitego stanowiska i przekazania go władzy?

➜ 3. Mając już doświadczenie z zadania nr 2 oraz dużą wiedzę o Aleppo, jego historii,
zniszczeniach wojennych i aktualnej sytuacji z zadania 1 zastanowimy się, jak można
pomóc Aleppo. Jaki rodzaj pomocy jest, według ciebie, szczególnie ważny; jaki jest
skromnym, ale cennym gestem, a co jest tylko udawaniem troski o miasto i jego mieszkańców. Zaznacz odpowiednią kratkę:
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A – taka pomoc jest ważna, pilna i bardzo potrzebna.

B – to może mały, ale także ważny i potrzebny gest.

C – to tylko udawanie pomocy

A B C

(1) zbiórka w całej Polsce pieniędzy na pomoc dzieciom w Aleppo;

☐☐☐

(2) oświadczenie premiera rządu, że się solidaryzuje z mieszkańcami Aleppo;

☐☐☐

(3) przyjęcie do Polski 1000 uchodźców z Aleppo;

☐☐☐

(4) rezolucja Sejmu, żeby zakończyć wojnę w Syrii;

☐☐☐

(5) wyjazd polskich lekarzy i pielęgniarek do Aleppo;

☐☐☐

(6) zbiórka w całej Polsce darów rzeczowych i wysłanie ich do Aleppo;

☐☐☐

(7) przywiezienie do Polski rannych dzieci w celu ich wyleczenia;

☐☐☐

(8) zrobienie szkolnej gazetki ściennej o tragedii miasta Aleppo;

☐☐☐

(9) zaproszenie na spotkanie do szkoły Syryjczyka mieszkającego w Polsce;

☐☐☐

(10) wyjazd pan minister do obozu uchodźców syryjskich w Libanie;

☐☐☐

(11) zakup i wysłanie do wybranej szkoły w Aleppo 100 zeszytów z kolorowankami;

☐☐☐

(12) zbiórka w szkole zabawek dla dzieci z Aleppo;

☐☐☐
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7. Bardzo ważne pytanie
Z poprzednich rozdziałów dowiedzieliśmy się, jak poważny i duży problem mają ludzie,
którzy z najróżniejszych powodów opuszczają swoje domy rodzinne. Dowiedzieliśmy
się, że dotyczyło to także ogromnej liczby Polaków. Wiemy też, że polscy uchodźcy
byli przyjmowani w wielu krajach świata; nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by Polaków nie było.
Poznaliśmy wzruszającą historię tysiąca polskich sierot przygarniętych przez indyjskiego maharadżę Jama
Sahiba Digvijay Sinhja. Takich historii było znacznie więcej. Równie poruszająca jest historia 1500 Polaków, którzy w wyniku wojennej tułaczki znaleźli się w Meksyku i zamieszkali w Santa Rosa. Naród meksykański przyjął polskich uchodźców z serdecznością i zrozumieniem, o jakim nawet nie marzyli. Przeczytajcie
o tym więcej: http://santarosa.com.pl/ Do tej pory istnieje w Turcji polska wieś Polonezköy (przez Polaków
nazywana Adampol) założona przez księcia Adama Czartoryskiego dla uchodźców, uczestników powstania
listopadowego. To nie wszystkie takie historie. Odnajdziecie podobne w każdym kraju, gdzie żyją większe
skupiska Polonii.
W podsumowaniu sześciu rozdziałów niniejszego materiału, przeprowadźmy w klasie debatę, której celem
jest poszukiwanie odpowiedzi na bardzo ważne pytanie:

Jak to jest możliwe, że naród emigrantów, uchodźców,
wypędzonych najchętniej nie przyjąłby teraz do swojego kraju
ani jednego uchodźcy?
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8. Oni pomagają – czy chcesz się
przyłączyć?
Okrutna wojna w Syrii spowodowała, że ponad 10,5 milionów obywateli tego kraju
zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów. Na przymusowej emigracji znajduje
się ok. 5,5 mln Syryjczyków. To największa od lat katastrofa humanitarna. Wiele polskich organizacji na różne sposoby pomaga tym ludziom na miejscu czy w obozach dla
uchodźców poza Syrią: Lekarze Bez Granic, Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja
Medyczna, Polskie Centrum Pomocy. Międzynarodowej czy Fundacja Wolna Syria. Na
pewno warto je wspierać finansowo, czy uczestniczyć w organizowanych przez nich
zbiórkach pieniędzy i darów.
My pokażemy tych, którzy zajmują się uchodźcami w Polsce. Cennym źródłem wiedzy na ten temat jest portal - http://uchodzcy.info/o-nas/ Jego założyciele, grupa Chlebem i Solą oraz Fundacja Batorego, tak piszą
o tej inicjatywie:
Strona uchodzcy.info powstała z myślą o podnoszeniu świadomości społecznej na temat uchodźców
w Polsce i Europie poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy i obalanie stereotypów. Jest również rodzajem przewodnika po różnych formach zaangażowania i pomocy – zawiera praktyczną wiedzę i najpotrzebniejsze narzędzia. Jej zadaniem jest zachęcanie i inspirowanie do działań na rzecz uchodźców
w jak najszerszym zakresie – od walki z mową nienawiści, przez działania edukacyjne i medialne, po bezpośrednią pomoc potrzebującym. Strona jest również źródłem informacji o wszelkich podejmowanych
w Polsce działaniach na rzecz uchodźców – zarówno o tych prowadzonych przez organizacje, jak i o małych, oddolnych akcjach.
Na tej stronie jest także wiedza o regulacjach prawnych, jest mnóstwo propozycji i pomysłów na podjęcie
konkretnych działań pomocowych. Jest na bieżąco aktualizowane ogólnopolskie kalendarium akcji i wydarzeń
związanych z tematyką uchodźczą. Jest też lista organizacji /grup/ inicjatyw obywatelskich, które już działają,
już pomagają. Przeszukajcie tę listę, może znajdziecie jakiś adres w waszej okolicy. Nawiążcie kontakt z tą
organizacją/grupą, zaproście ich na spotkanie do waszej szkoły. Z zakładki o nazwie Działaj dowiecie się dlaczego warto zostać wolontariuszem? W jaki sposób można wykorzystać swój czas i umiejętności?
Spośród licznych organizacji i nieformalnych inicjatyw obywatelskich, zaangażowanych w różne formy pomocy uchodźcom wybraliśmy trzy:

Fundacja podejmuje m.in. następujące działania na rzecz cudzoziemców i uchodźców, mieszkających na terenie Podlasia i Białegostoku:
1. pomoc w poszukiwaniu mieszań, pracy, doradztwo społeczne, pośredniczenie w kontaktach
z różnymi instytucjami, poradnictwo prawne, dopłaty do najmu mieszkań;
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2. prowadzenie Ośrodka Pobytu Tymczasowego dla bezdomnych rodzin uchodźczych;
3. organizacja różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży cudzoziemskiej
oraz dla społeczności lokalnej (np. Dzień Uchodźcy);
4. wsparcie nauczycieli dzieci uchodźców (trzy osoby na terenie pięciu białostockich szkół publicznych), wsparcie kształcenia gimnazjalnego młodzieży czeczeńskiej.

To gdańskie Centrum w ramach całkowicie bezpłatnej pomocy oferuje m.in.:
1. kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania,
2. wsparcie w sprawach prawnych, urzędowych, mieszkaniowych,
3. konsultacje z doradcą zawodowym. Pomoc w przygotowaniu
dokumentów aplikacyjnych o pracę i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Od 2013 roku w ośrodku dla uchodźców, na warszawskim Targówku,
Fundacja prowadzi świetlicę, w której dzieci uczą się języka polskiego,
odrabiają lekcje, bezpiecznie się bawią i rozwijają. Przez cały rok, wolontariusze Fundacji uczą różnych umiejętności, organizują zajęcia poza
ośrodkiem. Możesz przynieść książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne i biurowe, bilety autobusowe. Możesz zostać wolontariuszem Fundacji.

Pomaganiem jest także zwracanie uwagi opinii publicznej na tragiczne położenie uchodźców. Szwedzki fotoreporter Magnus Wennman podążył śladem uciekających przed wojną uchodźców, kierując swój obiektyw
na dzieci. Najmłodszym bardzo trudno przychodzi pożegnanie z własnymi domami, zabawkami, a ostatecznie
z dzieciństwem. Reportaż opublikowano w szwedzkiej gazecie „Aftonbladet”. Pokazał je tygodnik „Polityka”

Zobaczcie te zdjęcia i porozmawiajcie o tym na forum całej klasy.
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Poznajmy jeszcze osobę niezwykłą, zajmującą się dziećmi uchodźców,

Marinę Hulię.
Marina Hulia jest córką Białorusinki i Rosjanina, mieszka w Polsce od 25 lat. Pracowała jako nauczycielka
i od początku pobytu w Polsce pomaga dzieciom, przede wszystkim uchodźcom, ale także dzieciom niepełnosprawnym i dzieciom osób osadzonych w więzieniach. Od półtora roku opiekuje się czeczeńskimi rodzinami
koczującymi na dworcu kolejowym w białoruskim Brześciu oraz tymi, którym udało się w końcu wjechać do
Polski i tu oczekiwać na uregulowanie ich sytuacji prawnej.
Co zmusiło rodziny czeczeńskie do ucieczki z ojczyzny? Przyczyny są różne, ale w każdym wypadku są to
powody bardzo poważne. Prześladowania, porwania, czasami tortury – niemożność ułożenia sobie życia w totalitarnym kraju, którym jest dzisiaj Czeczenia. Polska odgrodziła się szlabanem od czeczeńskich uchodźców,
koczujących w Brześciu. Nie są wpuszczani na teren RP, chociaż proszą o ochronę międzynarodową.
Marina jeździ dwa razy w miesiącu do Brześcia, organizuje szkołę dworcową dla koczujących tam dzieci,
uczy się z nimi i bawi. Dzień po dniu staramy się zwrócić dzieciom skradzione dzieciństwo poprzez zabawę,
uśmiech, przytulanie i miłość – mówi. Czeczeńskie mamy (w Brześciu) szyją zabawki, z ich sprzedaży starają
się utrzymać swoje rodziny. Marina przywozi te zabawki do Polski i kontaktuje się, jak mówi, z Dobrymi
Ludźmi, którzy je kupują, aby pomóc czeczeńskim rodzinom. Wszystkie zebrane pieniądze i dary rzeczowe
trafiają bezpośrednio do potrzebujących.

Możesz wesprzeć koczujące w Brześciu czeczeńskie rodziny, możesz to zrobić zamawiając ręcznie szyte rękodzieła wchodząc na
stronę: www.dziecimariny.pl Możesz także
włączyć się do grupy wolontariuszy, pomagających Marinie w jej działaniach. Zbieramy pieniądze i dary rzeczowe dla najbardziej
potrzebujących, organizujemy w Polsce spotkania, podczas których czeczeńskie i polskie
rodziny mogą się poznawać i zaprzyjaźniać,
odwiedzamy szkoły zainteresowane poznaniem czeczeńskiej kultury i regularnie gościmy u polskich Seniorów z Domu Samotnej
(niestety) Starości, starając się wnieść w ich
życie trochę radości. Wszystkie nasze działania są prowadzone wyłącznie w oparciu o pracę społeczną zaangażowanych osób – mówią
wolontariusze współpracujący z Mariną.
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Więcej wiadomości o działaniach Mariny i pomagających jej wolontariuszach znajdziesz wchodząc na: Facebook – Dzieci z Dworca Brześć lub YouTube – Marina Hulia i Dzieci z Dworca Brześć.
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