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LUBELSZCZYZNA - region położ ony we
wschodniej czę ś ci Polski, pomię dzy 
Wisłą  a Bugiem. Obecnie obejmuje 
swym zasię giem powierzchnię  25 040 
km2, podzieloną  administracyjnie na 
24 powiaty i 213 gmin, zamieszkaną  
przez 2 241 tysią ce ludnoś ci. Nazwa Lu�
belszczyzna upowszechniła się  po utwo�
rzeniu w  1919 roku województwa. Jednak 
historyczne korzenie tego regionu się gają  
województwa wyodrę bnionego w  1474 ro�
ku przez Kazimierza Jagielloń czyka. Lubel�
szczyzna jest regionem znaczą cym w  hi-

Kilka wieków wzajemnego 

przenikania się historii naro�
dów i religii spowodowało po 
wstanie kultury o bardzo spe�
cyficznym charakterze.

storii Polski: w  Lublinie podpisano akt 
Unii Lubelskiej, tutaj obradował Trybunał 
Koronny i sejm ż ydowski Waad Arba Ara- 
cot, w  Parczewie odbywały się  zjazdy Ko�
rony i Litwy, w  Lubartowie swój synod 
zorganizowali róż nowiercy. Jednak Lubel�
szczyzna to przede wszystkim obszar kul�
turowego spotkania Wschodu i Zachodu, 
czego najlepszym przykładem - stanowią �
cym dziś  rodzaj symbolu - jest kaplica 
Ś wię tej Trójcy na Zamku Lubelskim. Kilka 
w ieków wzajemnego przenikania się  histo�
rii narodów i religii spowodowało powsta�
nie kultury o bardzo specyficznym charak�
terze. Na mapie Lubelszczyzny jest wiele 
miejsc stanowią cych w  przeszłoś ci centra 
wielokulturowoś ci. Są  to duż e oś rodki: Lu�
blin, Chełm, Zamoś ć , Włodawa, Lubartów, 
Łę czna, ale obok nich miasteczka i osady, 
w  których obok Polaków ż yli Ż ydzi, Ukra�
iń cy, Tatarzy, Romowie, Ormianie, gdzie 
stykały się  tradycje i kultura katolicka, pra�
wosławna, unicka, ewangelicka i ż ydow�
ska. Na Lubelszczyź nie, w  Kostomłotach, 
do dziś  funkcjonuje jedyna w  Polsce para�
fia neounicka, potomkowie Tatarów mie�
szkają  w e wsiach Kruszyniany, Łuż any, 
Małaszewicze, w  Studziance i Lebiedziewie

zachowane są  cmentarze muzułmań skie.
Cezurą  wielokulturowoś ci regionu Lu�

belskiego jest 1939 rok. Działania prowa�
dzone podczas II wojny ś wiatowej w  ra�
mach akcji Reinhardt i Wisła spowodowały 
zagładę  ludzi oraz zniszczenie dorobku 
kulturowego. Kilkadziesią t lat po zakoń �
czeniu wojny pamię ć  i wiedza o wielokul�
turowej historii Lubelszczyzny ulega po�
wolnemu zatarciu. Zaczyna powstawać  
swoista monokultura pozbawiona wiedzy 
o przeszłoś ci. Czas, aby spojrzeć  na zapo�
mniane dziedzictwo kulturowe regionu lu�

belskiego jako na wspólną  
wartoś ć  wszystkich jego 
mieszkań ców. Jednak aby 
dziedzictwo to mogło stać  
się  duchowym bogactwem 
regionu, konieczna jest 
edukacja, która nie tylko 
przekazuje wiedzę  na temat 
historii, ale pomaga zwal�
czać  stereotypy i zakłama�
nia, uczy rozumienia Inne�

go nie w  kategoriach Obcego.
Powojenne, w  duż ej mierze polono- 

centryczne spojrzenie na historię  Lubel�
szczyzny spowodowało obecny brak infor�
macji na temat kultur zamieszkują cych nie�
gdyś  region lubelski1. Analiza tematów 
podejmowanych przez historyków, histo�
ryków sztuki, regionalistów i etnografów 
w  publikacjach zwią zanych z regionem 
pokazała, ż e w  wię kszoś ci podejmowano

Rynek w Wojsławicach, lata 30. XX wieku, fot. I
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tematy zwią zane jedynie z historią  i kultu�
rą  polską . W  odpowiedzi na potrzebę  edu�
kowania na temat wieloetnicznej i wielore- 
ligijnej historii w  Oś rodku „Brama Grodz�
ka -  Teatr NN” powstał projekt „Zapo�
mniana Przeszłoś ć  -  Wielokulturowe Tra�
dycje Lubelszczyzny”.

Pomysłodawcy projektu wykorzystują  
dotychczasowe doś wiadczenia artystyczne

,„Edukacja powinna się zaczqć od roz�
szyfrowania naszego najbliższego oto�
czenia, znaczenia i wymowy tego, co 
zostało nazwane naszym kulturowym 
krajobrazem (...). Edukacja powinna 

otwierać nasze oczy także na inne 
krajobrazy, na znaczenie i wymowę in�
nych kultur, innymi słowy na wartość 
odmienności". Jacek Woźniakowski

i edukacyjne Oś rodka zogniskowane na 
problemie pamię ci o lubelskiej dzielnicy 
ż ydowskiej. Wynikiem tych działań  jest 
mię dzy innymi eksponowana we wnę �
trzach Bramy Grodzkiej wystawa multime�
dialna „Portret Miejsca”, ukazują ca poprzez 
fotografie i dź wię ki obraz nieistnieją cej 
dzielnicy Lublina.

Celem projektu „Zapomniana Prze�
szłoś ć  -  Wielokulturowe Tradycje Lubel�
szczyzny” jest nauczanie o wieloetnicznej 
i róż norodnej pod wzglę dem religijnym 
historii regionu lubelskiego oraz aktywiza�
cja lokalnych społecznoś ci i ś rodowisk 
kulturalnych. Adresatami programu są  
uczniowie gimnazjów oraz ich nauczycie-

Synagoga w Kurowie, dwudziestolecie mię dzywojenne, fot.

le, ponieważ  to właś nie szkoła jest miej�
scem nauczania o przeszłoś ci i dziedzic�
twie kulturowym „Małej Ojczyzny”. Pro�
blem ten poruszył w  jednej ze swoich w y�
powiedzi prof. Jacek Woź niakowski: „Edu�
kacja powinna się  zaczą ć  od rozszyfrowa�
nia naszego najbliż szego otoczenia, zna�
czenia i wymowy tego, co zostało nazwa�
ne naszym kulturowym krajobrazem (...).

Edukacja powinna otwie�
rać  nasze oczy takż e na 
inne krajobrazy, na zna�
czenie i wymowę  innych 
kultur, innymi słowy na 
wartoś ć  odmiennoś ci”2. 
Tylko takie działania dają  
szansę  na nawią zanie dia�
logu z innoś cią  i róż no�
rodnoś cią  otaczają cego 
ś wiata oraz na przygoto�
wanie młodzież y do rozu�
mienia swojej „Małej Oj�
czyzny” i aktywnego 
uczestnictwa w  jej ż yciu. 
Proponowany projekt sta�
je się  również  bardzo 

waż ny w  kontekś cie przystą pienia Polski 
do Unii Europejskiej, ze wzglę du na ko�
niecznoś ć  zapobiegania ksenofobii, nieto�
lerancji, rasizmowi, ale przede wszystkim 
ze wzglę du na koniecznoś ć  uś wiadamia�
nia bogactwa kulturowego miejsca, 
w  którym się  ż yje.

Główne cele projektu to: budowa ser�
wisu internetowego poś wię conego wielo- 
kulturowoś ci Lubelszczyzny, stworzenie 
sieci współpracowników zajmują cych się  
problematyką  wielokulturowoś ci, doku�
mentacja fotograficzna miejsc i zabytków 
oraz wystawa dokumentalna na róż nych 
płaszczyznach ukazują ca wielokulturo- 
woś ć  regionu.

Jednym z głównych efektów projektu 
bę dzie edukacyjny wortal internetowy „Pa�
mię ć  Miejsca”, który umoż liwi docieranie 
do informacji zwią zanych z wielokulturo�
wym dziedzictwem regionu. Poś ród mate�
riałów znajdą  się  teksty dotyczą ce historii 
poszczególnych miejscowoś ci, informacje
0 zabytkach: ś wią tyniach róż nych wyznań , 
cmentarzach, kapliczkach; biogramy posta�
ci zwią zanych z konkretnym miejscem, 
opisy zwyczajów i obrzę dów, zapisy le�
gend i wierzeń , informacje demograficzne, 
zagadnienia gospodarcze. Oprócz tekstów 
w  wortalu znajdą  się  przedwojenne foto�
grafie dokumentują ce ludzi i miejsca oraz 
relacje zebrane od osób pamię tają cych 
przedwojenną  Lubelszczyznę , uzupełnione 
dź wię kami: wypowiedziami w  róż nych ję �
zykach i dialektach, tradycyjną  muzyką . 
Materiały bę dą  umieszczone w  zintegro�
wanych bazach: tekstowej, ikonograficznej
1 dź wię kowej. Wią zanie informacji z róż �
nych dziedzin pozwoli uż ytkownikowi od-
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naleź ć  poszczególne tematy, jak również  
konkretne zagadnienia. Oddzielną  czę ś cią  
bę dą  pakiety edukacyjne zawierają ce pro�
pozycje lekcji poś wię conych tematyce 
wielokulturowoś ci.

W  ten sposób poprzez przybliż enie hi�
storii i kultury powstanie wizerunek regio�
nu lubelskiego uwzglę dniają cy przeszłoś ć  
miast i miasteczek, krajobraz kulturowy, 
a nawet walory widokowe i kulinarne.
W  serwisie bę dzie moż na również  odna�
leź ć  bież ą ce informacje zwią zane z regio�
nalnymi instytucjami kultury: domami kul�
tury, towarzystwami regionalnymi, muzea�
mi, izbami pamię ci, bibliotekami, szkoła�
mi. Jednym z warunków urzeczywistnienia 
projektu jest ś cisła współpraca z instytucja�
mi i indywidualnymi osobami. Daje ona 
szansę  na podję cie działań  wyzwalają cych 
aktywnoś ć  społeczną  w lokalnych ś rodo�
wiskach poprzez zbieranie przedwojen�
nych fotografii, relacji mówionych i ź ródeł 
pisanych, tworzenie dokumentacji fotogra�
ficznych, wystaw dokumentalnych i witryn 
internetowych, dokumentowanie i propa�
gowanie najciekawszych działań .

Projekt „Zapomniana Przeszłoś ć  -  
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” 
jest zamierzony na wiele lat, a jego reali�
zacja rozpoczę ła się  1 marca 2002 roku. 
Fundusze pochodzą  z Akademii Rozwoju 
Filantropii w  Polsce, Fundacji im. Stefana 
Batorego oraz Fundacji Współpracy Pol�
sko-Niemieckiej. Pierwszy rok poś wię cony 
był budowie internetowego serwisu edu�
kacyjnego oraz tworzeniu fundamentów 
dla całego przedsię wzię cia: zaplecza me�
rytorycznego i infrastruktury technicznej, 
tworzenia sieci współpracowników, zbie�
rania i wstę pnego opracowania materia�
łów, procedur postę powania w pozyski�
waniu materiałów i informacji. W  nastę p�
nych latach serwis bę dzie systematyczne 
rozwijany poprzez uzupełnianie i rozbu�
dowywanie poszczególnych elementów.

Dotychczas w ramach budowy wortalu 
udało się  zbudować  jego techniczne pod�
stawy, mię dzy innymi poprzez kategoryza�
cje poszczególnych baz. W  ramach budo�
wania Bazy Tekstowej przeprowadzono 
kwerendy w lubelskich bibliotekach, głów�
nie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 
H. Łopaciń skiego, Archiwum Pań stwowym 
i Archiwum Służ by Ochrony Zabytków. Na 
tej podstawie został sporzą dzony spis fun�
damentalnych prac: artykułów i opracowań  
oraz wypisy bibliograficzne konkretnych 
tematów i zagadnień  wraz z zawartoś cią  
czasopism regionalnych, wykazy doku�
mentacji zabytków, spisy archiwaliów. 
Dzię ki kwerendzie powstała lista słabo 
opracowanych zagadnień  zwią zanych 
z wielokulturową  przeszłoś cią  regionu, 
moż liwych do podję cia w ramach pisania 
prac w wyż szych uczelniach działają cych

Cerkiew prawosławna p.w. ś w. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim.

w  regionie. Kolejnym etapem jest digitali�
zacja tekstów lub ich fragmentów i stop�
niowe udostę pnianie ich w  Internecie.
W  ramach Bazy Ikonograficznej gromadzo�
ne są  fotografie przedstawiają ce przedwo�
jenną  Lubelszczyznę . Dotychczas udało się  
zgromadzić  ponad sto fotografii przedsta�
wiają cych Tomaszów Lubelski, Janowiec 
nad Wisłą , Zamoś ć , Grabowiec, Kurów, 
Puławy. Są  poś ród nich wizerunki ulic, do�
mów, placów, zdję cia z uroczystoś ci, por�
trety pojedynczych osób, rodzin i grup za�
wodowych. W  ramach Bazy Dź wię kowej 
zbierane są  relacje - opowieś ci o miej�
scach, ludziach, smakach i zapachach 
ś wiata, którego już  nie ma. Podczas wyja�
zdów studyjnych tworzona jest również  
dokumentacja fotograficzna wybranych 
miejsc i zabytków. Powstaje lista tematów 
zwią zanych z wielokulturowoś cią  regionu 
przekazywana do wykorzystania mediom:

Pałac Jabłonowskich w Kocku.
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Przypisy:

1 Polonocentryczne spojrzenie na 

historię  nie dotyczyło tylko 

Lubelszczyzny, ale historii ca�

łej Polski. W jednym z wywia�

dów zwrócił na to uwagę  prof. 

Jerzy Kłoczowski: Krań cowo 

wyglą dało to tak, ż e była Pol�

ska od Bugu do Odry przez 

1000 lat bez Ż ydów, bez 

Niemców, bez wszystkich in�

nych. Historycy się  nigdy na 

to nie godzili. Ale do szersze�

go ogółu chyba to nie dociera�

ło. (...) Pisanie o historii

w XXI wieku musi uś wiado�

mić , ż e Polska i jej kultura ca�

ły czas były w konfrontacji 

z innymi. („Rzeczpospolita", 

10-11 listopada 2001.)

2 „Tygodnik Powszechny", nr 

33, sierpień  1999.

Koś ciół parafialny, dawna cerkiew unicka w Bezwoli. |

„Gazecie w  Lublinie”, Radio Lublin i Tele�
wizji Lublin. Dotychczas oprócz publikacji 
prasowych zrealizowano reportaż e radiowe 
i telewizyjne. Na stronie internetowej pro�
jektu: www.tnn.lublin.pl moż na znaleź ć  
bież ą ce informacje o jego postę pach.

W  czasie trwania projektu udało się  ze�
brać  wiele informacji o realizowanych już  
na terenie Lubelszczyzny przedsię wzię �
ciach edukacyjnych i kulturalnych skupio�
nych wokół tematyki wielokulturowoś ci. 
Stą d zrodził się  pomysł comiesię cznych 
prezentacji zatytułowanych „Ludzie -  Miej�
sca -  Ś rodowiska”. Odbywają ce się  w  każ �
dą  pierwszą  ś rodę  miesią ca spotkania 
w Bramie Grodzkiej są  sposobem promo-

Joanna Zę tar 
jest historykiem sztu�
ki, pracuje w Oś rodku 
Grodzka -  Teatr NN"

Warsztaty dla nauczycieli - opiekunów szkolnych klubów odkrywców
„Ś cież kami pamię ci".

B ram a  wania przedsię wzię ć  ś rodowisk i ich lide�
rów, skupiają cych swoje zainteresowania 
wokół zagadnień  zwią zanych z „Małą  Oj�
czyzną ”. Działania promowane z pomocą

lokalnych mediów złoż ą  się  na archiwum 
społecznej aktywnoś ci stanowią ce ź ródło 
wiedzy o inicjatywach kulturalnych prowa�
dzonych w regionie. Dotychczas odbyło 
się  osiem spotkań . Zaprezentowano ś rodo�
wiska działają ce w Tomaszowie Lubelskim, 
Grabowcu, Janowcu nad Wisłą , Tarnogro�
dzie, Hrubieszowie, Wojsławicach, Kocku 
i Wohyniu. Są  to ś rodowiska bardzo róż no�
rodne: od Tomaszowa i Tarnogrodu, które 
skupiają  wiele osób i instytucji, poprzez 
szkołę  w Grabowcu, stawiają cą  na nowo�
czesne techniki nauczania, pomysł na wie�
lokulturową  formułę  towarzystwa regional�
nego z Janowca, czy rozpoczynają ce do�
piero swoją  działalnoś ć  stowarzyszenie 
społeczno-kulturalne z Wohynia.

Innym pomysłem zwią zanym z realiza�
cją  projektu i tworzeniem sieci współpra�
cowników jest idea powołania szkolnych 
klubów regionalnych pod nazwą  „Szkolne 
Kluby Odkrywców -  Ś cież kami Pamię ci”. 
Dotą d zarejestrowano 85 klubów z całej 
Lubelszczyzny. Działają  one we współpracy 
z Oś rodkiem „Brama Grodzka -  Teatr NN” 
i pod auspicjami UNESCO, którego Regio�
nalna Komisja funkcjonuje przy Oś rodku. 
Kluby są  prowadzone przez nauczycieli, 
którzy wraz z młodzież ą  odkrywają  dzie�
dzictwo kulturowe swojej „Małej Ojczyzny”. 
Na każ dy rok szkolny są  ustalane cele 
i program działalnoś ci, ze szczególnym 
uwzglę dnieniem: zbierania informacji o za�
bytkach, poszukiwania starych fotografii, 
organizowania spotkań  z osobami pamię ta�
ją cymi okres przedwojenny, tworzenia wy�
staw i izb pamię ci. Oś rodek ze swojej stro�
ny sprawuje opiekę  merytoryczną  nad klu�
bami, mię dzy innymi poprzez organizowa�
nie spotkań  warsztatowych, mają cych na 
celu zapoznanie z metodami zbierania rela�
cji, sposobami wykorzystania fotografii ar�
chiwalnej w nauczaniu oraz zaprezentowa�
niu przykładowych lekcji z zakresu eduka�
cji wielokulturowej. Warsztaty są  również  
doskonałą  okazją  do wymiany doś wiad�
czeń .

Projekt „Zapomniana Przeszłoś ć  -  
Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” 
jest sposobem przywracania pamię ci
0 miejscu, jakim był przez wieki region 
lubelski, o jego bogatej przeszłoś ci i róż �
norodnej kulturze. Ś wiadomoś ć  historii
1 jej zrozumienie jest waż ną  wartoś cią  dla
mieszkań ców Lubelszczyzny, nie tylko dla 
młodzież y, do której bezpoś rednio adre�
sowany jest projekt. Bez tej ś wiadomoś ci 
oraz bez wiedzy o zawiłoś ciach i bole�
snych aspektach historii regionu nie bę �
dzie bowiem moż liwe pełne rozumienie 
jego teraź niejszoś ci. ■

Wszystkich chę tnych do współpracy 
w  ramach projektu zapraszamy do 
Oś rodka „Brama Grodzka - Teatr NN” 
w  Lublinie.
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