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Zacz¹æ

Joanna
Zêtar

od ma³ej ojczyzny
LUBELSZCZYZNA - region po³o¿ony we
wschodniej czêœci Polski, pomiêdzy
Wis³¹ a Bugiem. Obecnie obejmuje
swym zasiêgiem powierzchniê 25 040
km2, podzielon¹ administracyjnie na
24 powiaty i 213 gmin, zamieszkan¹
przez 2 241 tysi¹ce ludnoœci. Nazwa Lubelszczyzna upowszechni³a siê po utworzeniu w 1919 roku województwa. Jednak
historyczne korzenie tego regionu siêgaj¹
województwa wyodrêbnionego w 1474 roku przez Kazimierza Jagielloñczyka. Lubelszczyzna jest regionem znacz¹cym w hi-

zachowane s¹ cmentarze muzu³mañskie.
Cezur¹ wielokulturowoœci regionu Lubelskiego jest 1939 rok. Dzia³ania prowadzone podczas II wojny œwiatowej w ramach akcji Reinhardt i Wis³a spowodowa³y
zag³adê ludzi oraz zniszczenie dorobku
kulturowego. Kilkadziesi¹t lat po zakoñczeniu wojny pamiêæ i wiedza o wielokulturowej historii Lubelszczyzny ulega powolnemu zatarciu. Zaczyna powstawaæ
swoista monokultura pozbawiona wiedzy
o przesz³oœci. Czas, aby spojrzeæ na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu lubelskiego jako na wspóln¹
wartoœæ wszystkich jego
mieszkañców. Jednak aby
dziedzictwo to mog³o staæ
siê duchowym bogactwem
regionu, konieczna jest
edukacja, która nie tylko
przekazuje wiedzê na temat
historii, ale pomaga zwalczaæ stereotypy i zak³amania, uczy rozumienia Innego nie w kategoriach Obcego.
Powojenne, w du¿ej mierze polonocentryczne spojrzenie na historiê Lubelszczyzny spowodowa³o obecny brak informacji na temat kultur zamieszkuj¹cych niegdyœ region lubelski1. Analiza tematów
podejmowanych przez historyków, historyków sztuki, regionalistów i etnografów
w publikacjach zwi¹zanych z regionem
pokaza³a, ¿e w wiêkszoœci podejmowano

Kilka wieków wzajemnego
przenikania siê historii narodów i religii spowodowa³o powstanie kultury o bardzo specyficznym charakterze.
storii Polski: w Lublinie podpisano akt
Unii Lubelskiej, tutaj obradowa³ Trybuna³
Koronny i sejm ¿ydowski Waad Arba Aracot, w Parczewie odbywa³y siê zjazdy Korony i Litwy, w Lubartowie swój synod
zorganizowali ró¿nowiercy. Jednak Lubelszczyzna to przede wszystkim obszar kulturowego spotkania Wschodu i Zachodu,
czego najlepszym przyk³adem - stanowi¹cym dziœ rodzaj symbolu - jest kaplica
Œwiêtej Trójcy na Zamku Lubelskim. Kilka
wieków wzajemnego przenikania siê historii narodów i religii spowodowa³o powstanie kultury o bardzo specyficznym charakterze. Na mapie Lubelszczyzny jest wiele
miejsc stanowi¹cych w przesz³oœci centra
wielokulturowoœci. S¹ to du¿e oœrodki: Lublin, Che³m, Zamoœæ, W³odawa, Lubartów,
£êczna, ale obok nich miasteczka i osady,
w których obok Polaków ¿yli ¯ydzi, Ukraiñcy, Tatarzy, Romowie, Ormianie, gdzie
styka³y siê tradycje i kultura katolicka, prawos³awna, unicka, ewangelicka i ¿ydowska. Na LubelszczyŸnie, w Kostom³otach,
do dziœ funkcjonuje jedyna w Polsce parafia neounicka, potomkowie Tatarów mieszkaj¹ we wsiach Kruszyniany, £u¿any,
Ma³aszewicze, w Studziance i Lebiedziewie

Rynek w Wojs³awicach, lata 30. XX wieku, fot. NN.
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tematy zwi¹zane jedynie z histori¹ i kultur¹ polsk¹. W odpowiedzi na potrzebê edukowania na temat wieloetnicznej i wieloreligijnej historii w Oœrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” powsta³ projekt „Zapomniana Przesz³oœæ – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”.
Pomys³odawcy projektu wykorzystuj¹
dotychczasowe doœwiadczenia artystyczne

le, poniewa¿ to w³aœnie szko³a jest miejscem nauczania o przesz³oœci i dziedzictwie kulturowym „Ma³ej Ojczyzny”. Problem ten poruszy³ w jednej ze swoich wypowiedzi prof. Jacek WoŸniakowski: „Edukacja powinna siê zacz¹æ od rozszyfrowania naszego najbli¿szego otoczenia, znaczenia i wymowy tego, co zosta³o nazwane naszym kulturowym krajobrazem (...).
Edukacja powinna otwieraæ nasze oczy tak¿e na
inne krajobrazy, na znaczenie i wymowê innych
kultur, innymi s³owy na
wartoœæ odmiennoœci”2.
Tylko takie dzia³ania daj¹
szansê na nawi¹zanie dialogu z innoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ otaczaj¹cego
œwiata oraz na przygotowanie m³odzie¿y do rozumienia swojej „Ma³ej Ojczyzny” i aktywnego
uczestnictwa w jej ¿yciu.
Proponowany projekt staje siê równie¿ bardzo
wa¿ny w kontekœcie przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej, ze wzglêdu na koniecznoœæ zapobiegania ksenofobii, nietolerancji, rasizmowi, ale przede wszystkim
ze wzglêdu na koniecznoœæ uœwiadamiania bogactwa kulturowego miejsca,
w którym siê ¿yje.
G³ówne cele projektu to: budowa serwisu internetowego poœwiêconego wielokulturowoœci Lubelszczyzny, stworzenie
sieci wspó³pracowników zajmuj¹cych siê
problematyk¹ wielokulturowoœci, dokumentacja fotograficzna miejsc i zabytków
oraz wystawa dokumentalna na ró¿nych
p³aszczyznach ukazuj¹ca wielokulturowoœæ regionu.
Jednym z g³ównych efektów projektu
bêdzie edukacyjny wortal internetowy „Pamiêæ Miejsca”, który umo¿liwi docieranie
do informacji zwi¹zanych z wielokulturowym dziedzictwem regionu. Poœród materia³ów znajd¹ siê teksty dotycz¹ce historii
poszczególnych miejscowoœci, informacje
o zabytkach: œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ,
cmentarzach, kapliczkach; biogramy postaci zwi¹zanych z konkretnym miejscem,
opisy zwyczajów i obrzêdów, zapisy legend i wierzeñ, informacje demograficzne,
zagadnienia gospodarcze. Oprócz tekstów
w wortalu znajd¹ siê przedwojenne fotografie dokumentuj¹ce ludzi i miejsca oraz
relacje zebrane od osób pamiêtaj¹cych
przedwojenn¹ Lubelszczyznê, uzupe³nione
dŸwiêkami: wypowiedziami w ró¿nych jêzykach i dialektach, tradycyjn¹ muzyk¹.
Materia³y bêd¹ umieszczone w zintegrowanych bazach: tekstowej, ikonograficznej
i dŸwiêkowej. Wi¹zanie informacji z ró¿nych dziedzin pozwoli u¿ytkownikowi od-

„Edukacja powinna siê zacz¹æ od rozszyfrowania naszego najbli¿szego otoczenia, znaczenia i wymowy tego, co
zosta³o nazwane naszym kulturowym
krajobrazem (...). Edukacja powinna
otwieraæ nasze oczy tak¿e na inne
krajobrazy, na znaczenie i wymowê innych kultur, innymi s³owy na wartoœæ
odmiennoœci”. Jacek WoŸniakowski
i edukacyjne Oœrodka zogniskowane na
problemie pamiêci o lubelskiej dzielnicy
¿ydowskiej. Wynikiem tych dzia³añ jest
miêdzy innymi eksponowana we wnêtrzach Bramy Grodzkiej wystawa multimedialna „Portret Miejsca”, ukazuj¹ca poprzez
fotografie i dŸwiêki obraz nieistniej¹cej
dzielnicy Lublina.
Celem projektu „Zapomniana Przesz³oœæ – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” jest nauczanie o wieloetnicznej
i ró¿norodnej pod wzglêdem religijnym
historii regionu lubelskiego oraz aktywizacja lokalnych spo³ecznoœci i œrodowisk
kulturalnych. Adresatami programu s¹
uczniowie gimnazjów oraz ich nauczycie-

Synagoga w Kurowie, dwudziestolecie miêdzywojenne, fot. NN.
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naleŸæ poszczególne tematy, jak równie¿
konkretne zagadnienia. Oddzieln¹ czêœci¹
bêd¹ pakiety edukacyjne zawieraj¹ce propozycje lekcji poœwiêconych tematyce
wielokulturowoœci.
W ten sposób poprzez przybli¿enie historii i kultury powstanie wizerunek regionu lubelskiego uwzglêdniaj¹cy przesz³oœæ
miast i miasteczek, krajobraz kulturowy,
a nawet walory widokowe i kulinarne.
W serwisie bêdzie mo¿na równie¿ odnaleŸæ bie¿¹ce informacje zwi¹zane z regionalnymi instytucjami kultury: domami kultury, towarzystwami regionalnymi, muzeami, izbami pamiêci, bibliotekami, szko³ami. Jednym z warunków urzeczywistnienia
projektu jest œcis³a wspó³praca z instytucjami i indywidualnymi osobami. Daje ona
szansê na podjêcie dzia³añ wyzwalaj¹cych
aktywnoœæ spo³eczn¹ w lokalnych œrodowiskach poprzez zbieranie przedwojennych fotografii, relacji mówionych i Ÿróde³
pisanych, tworzenie dokumentacji fotograficznych, wystaw dokumentalnych i witryn
internetowych, dokumentowanie i propagowanie najciekawszych dzia³añ.
Projekt „Zapomniana Przesz³oœæ –
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”
jest zamierzony na wiele lat, a jego realizacja rozpoczê³a siê 1 marca 2002 roku.
Fundusze pochodz¹ z Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundacji im. Stefana
Batorego oraz Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Pierwszy rok poœwiêcony
by³ budowie internetowego serwisu edukacyjnego oraz tworzeniu fundamentów
dla ca³ego przedsiêwziêcia: zaplecza merytorycznego i infrastruktury technicznej,
tworzenia sieci wspó³pracowników, zbierania i wstêpnego opracowania materia³ów, procedur postêpowania w pozyskiwaniu materia³ów i informacji. W nastêpnych latach serwis bêdzie systematyczne
rozwijany poprzez uzupe³nianie i rozbudowywanie poszczególnych elementów.
Dotychczas w ramach budowy wortalu
uda³o siê zbudowaæ jego techniczne podstawy, miêdzy innymi poprzez kategoryzacje poszczególnych baz. W ramach budowania Bazy Tekstowej przeprowadzono
kwerendy w lubelskich bibliotekach, g³ównie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
H. £opaciñskiego, Archiwum Pañstwowym
i Archiwum S³u¿by Ochrony Zabytków. Na
tej podstawie zosta³ sporz¹dzony spis fundamentalnych prac: artyku³ów i opracowañ
oraz wypisy bibliograficzne konkretnych
tematów i zagadnieñ wraz z zawartoœci¹
czasopism regionalnych, wykazy dokumentacji zabytków, spisy archiwaliów.
Dziêki kwerendzie powsta³a lista s³abo
opracowanych zagadnieñ zwi¹zanych
z wielokulturow¹ przesz³oœci¹ regionu,
mo¿liwych do podjêcia w ramach pisania
prac w wy¿szych uczelniach dzia³aj¹cych

Cerkiew prawos³awna p.w. œw. Miko³aja w Tomaszowie Lubelskim.
w regionie. Kolejnym etapem jest digitalizacja tekstów lub ich fragmentów i stopniowe udostêpnianie ich w Internecie.
W ramach Bazy Ikonograficznej gromadzone s¹ fotografie przedstawiaj¹ce przedwojenn¹ Lubelszczyznê. Dotychczas uda³o siê
zgromadziæ ponad sto fotografii przedstawiaj¹cych Tomaszów Lubelski, Janowiec
nad Wis³¹, Zamoœæ, Grabowiec, Kurów,
Pu³awy. S¹ poœród nich wizerunki ulic, domów, placów, zdjêcia z uroczystoœci, portrety pojedynczych osób, rodzin i grup zawodowych. W ramach Bazy DŸwiêkowej
zbierane s¹ relacje - opowieœci o miejscach, ludziach, smakach i zapachach
œwiata, którego ju¿ nie ma. Podczas wyjazdów studyjnych tworzona jest równie¿
dokumentacja fotograficzna wybranych
miejsc i zabytków. Powstaje lista tematów
zwi¹zanych z wielokulturowoœci¹ regionu
przekazywana do wykorzystania mediom:

Pa³ac Jab³onowskich w Kocku.
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Przypisy:
1 Polonocentryczne spojrzenie na
historiê nie dotyczy³o tylko
Lubelszczyzny, ale historii ca³ej Polski. W jednym z wywiadów zwróci³ na to uwagê prof.
Jerzy K³oczowski: Krañcowo
wygl¹da³o to tak, ¿e by³a Polska od Bugu do Odry przez
1000 lat bez ¯ydów, bez
Niemców, bez wszystkich innych. Historycy siê nigdy na
to nie godzili. Ale do szerszego ogó³u chyba to nie dociera³o. (...) Pisanie o historii
w XXI wieku musi uœwiadomiæ, ¿e Polska i jej kultura ca³y czas by³y w konfrontacji
z innymi. („Rzeczpospolita”,
10-11 listopada 2001.)
2 „Tygodnik Powszechny”, nr

„Gazecie w Lublinie”, Radio Lublin i Telewizji Lublin. Dotychczas oprócz publikacji
prasowych zrealizowano reporta¿e radiowe
i telewizyjne. Na stronie internetowej projektu: www.tnn.lublin.pl mo¿na znaleŸæ
bie¿¹ce informacje o jego postêpach.
W czasie trwania projektu uda³o siê zebraæ wiele informacji o realizowanych ju¿
na terenie Lubelszczyzny przedsiêwziêciach edukacyjnych i kulturalnych skupionych wokó³ tematyki wielokulturowoœci.
St¹d zrodzi³ siê pomys³ comiesiêcznych
prezentacji zatytu³owanych „Ludzie – Miejsca – Œrodowiska”. Odbywaj¹ce siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca spotkania
w Bramie Grodzkiej s¹ sposobem promo-

fot. Krzysztof Wojteczko

33, sierpieñ 1999.

Koœció³ parafialny, dawna cerkiew unicka w Bezwoli.

Warsztaty dla nauczycieli - opiekunów szkolnych klubów odkrywców
„Œcie¿kami pamiêci”.

Joanna Zêtar
jest historykiem sztuki, pracuje w Oœrodku „Brama
Grodzka – Teatr NN”

wania przedsiêwziêæ œrodowisk i ich liderów, skupiaj¹cych swoje zainteresowania
wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z „Ma³¹ Ojczyzn¹”. Dzia³ania promowane z pomoc¹
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lokalnych mediów z³o¿¹ siê na archiwum
spo³ecznej aktywnoœci stanowi¹ce Ÿród³o
wiedzy o inicjatywach kulturalnych prowadzonych w regionie. Dotychczas odby³o
siê osiem spotkañ. Zaprezentowano œrodowiska dzia³aj¹ce w Tomaszowie Lubelskim,
Grabowcu, Janowcu nad Wis³¹, Tarnogrodzie, Hrubieszowie, Wojs³awicach, Kocku
i Wohyniu. S¹ to œrodowiska bardzo ró¿norodne: od Tomaszowa i Tarnogrodu, które
skupiaj¹ wiele osób i instytucji, poprzez
szko³ê w Grabowcu, stawiaj¹c¹ na nowoczesne techniki nauczania, pomys³ na wielokulturow¹ formu³ê towarzystwa regionalnego z Janowca, czy rozpoczynaj¹ce dopiero swoj¹ dzia³alnoœæ stowarzyszenie
spo³eczno-kulturalne z Wohynia.
Innym pomys³em zwi¹zanym z realizacj¹ projektu i tworzeniem sieci wspó³pracowników jest idea powo³ania szkolnych
klubów regionalnych pod nazw¹ „Szkolne
Kluby Odkrywców – Œcie¿kami Pamiêci”.
Dot¹d zarejestrowano 85 klubów z ca³ej
Lubelszczyzny. Dzia³aj¹ one we wspó³pracy
z Oœrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”
i pod auspicjami UNESCO, którego Regionalna Komisja funkcjonuje przy Oœrodku.
Kluby s¹ prowadzone przez nauczycieli,
którzy wraz z m³odzie¿¹ odkrywaj¹ dziedzictwo kulturowe swojej „Ma³ej Ojczyzny”.
Na ka¿dy rok szkolny s¹ ustalane cele
i program dzia³alnoœci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem: zbierania informacji o zabytkach, poszukiwania starych fotografii,
organizowania spotkañ z osobami pamiêtaj¹cymi okres przedwojenny, tworzenia wystaw i izb pamiêci. Oœrodek ze swojej strony sprawuje opiekê merytoryczn¹ nad klubami, miêdzy innymi poprzez organizowanie spotkañ warsztatowych, maj¹cych na
celu zapoznanie z metodami zbierania relacji, sposobami wykorzystania fotografii archiwalnej w nauczaniu oraz zaprezentowaniu przyk³adowych lekcji z zakresu edukacji wielokulturowej. Warsztaty s¹ równie¿
doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ.
Projekt „Zapomniana Przesz³oœæ –
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”
jest sposobem przywracania pamiêci
o miejscu, jakim by³ przez wieki region
lubelski, o jego bogatej przesz³oœci i ró¿norodnej kulturze. Œwiadomoœæ historii
i jej zrozumienie jest wa¿n¹ wartoœci¹ dla
mieszkañców Lubelszczyzny, nie tylko dla
m³odzie¿y, do której bezpoœrednio adresowany jest projekt. Bez tej œwiadomoœci
oraz bez wiedzy o zawi³oœciach i bolesnych aspektach historii regionu nie bêdzie bowiem mo¿liwe pe³ne rozumienie
jego teraŸniejszoœci.
Wszystkich chêtnych do wspó³pracy
w ramach projektu zapraszamy do
Oœrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”
w Lublinie.

