
 

Nauka i kultura to nie bzdura. 
 

,,Jednym z cudów współczesnego świata jest to, że mamy tak szeroki 

dostęp do rozmaitych, ciekawych kultur. Możemy uczyć się obcych 

języków, zwiedzać inne kraje, poznawać ich historię… ‘’ 

                       Angelina Jolie, wywiad, 2007 

Pamiętajmy !, aby poznawać obce obyczaje, 

poznajmy najpierw własne i nie zapominajmy o 

bogactwie kulturowym naszej ojczyzny. 

 
https://pxhere.com/pl/photo/1568059 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Angelina_Jolie
http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=41400
https://pxhere.com/pl/photo/1568059


Wielokulturowość  i Międzykulturowość  

 
Ludzie o różnej kulturze  żyją na tym samym obszarze, różnią się 
językiem, religią, uznanymi wartościami, ale współistnieją i powinni 
otwierać się na siebie. Nauczmy się dostrzegać różnice i odmienność i 
akceptujmy je, ale budujmy przy tym własną tożsamość osobową i 
społeczną i zdolność  do dialogu. 

 

 (...) obfitość różnic jest najcenniejszym skarbem Europy, który 

Europa może zaoferować światu i jej głównym zadaniem jest 

przekazanie wszystkim sztuki uczenia się nawzajem. 

Hans Georg Gadamer  

Ludzie mają prawo do swojej kultury ponieważ rodząc się w jakiejś 

kulturze są przez nią kształtowani i niewątpliwie mając dowolny 

wybór kultur, wybiorą tą swoją. 

                                                                                     Ulf Hannerz 

 

Nie możemy tolerować tradycji innych narodów niosących ze sobą 

cierpienie człowieka ponieważ taka tolerancja byłaby nie tyle szacunkiem 

dla odmiennego postępowania ile pobłażliwością dla zła. 

 

(...) nikt nie może być w pełni wolnym gdy inni wokół niego są 

niewolnikami. 

ks. Józef Tischner 

 

…człowiekiem wolnym może być taki, który przyjmuje 

odpowiedzialność za swoje czyny i ich konsekwencji. 

Josif Brodski 

Wolność więc może być realizowana tylko w ramach realizacji przez 

jednostki norm i wzorów kulturowych akceptowanych społecznie i 

budujących solidaryzm ludzki o wymiarze globalnym 

Źródło: https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Kultura_wobec_procesow_globalizacji-MDC.pdf 

https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Kultura_wobec_procesow_globalizacji-MDC.pdf


,,Zbliżenie cywilizacji europejskiej z 

kulturą wschodu.’’ 
 

 
 

 

Pocztówka wydana około 1910 roku z obrazem z 

cyklu ukazującego postęp cywilizacji zdobiącego 

aulę Politechniki we Lwowie. Cykl ten złożony jest z 

11 obrazów, powstał według programu ideowego i 

szkiców Jana Matejki wykonanych w latach 1883- 

1885. Namalowali go jego uczniowie i wykładowcy 

Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Obrazy 

zamontowano w auli w 1892 roku. 
 

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/zblizenie-cywilizacji-europejskiej-z-kultura 
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Czy warto poznawać inne kultury? 
 

Tak warto !, ponieważ uczy nas to 

tolerancji do innych osób, jak również 

pogłębia naszą wiedzę o świecie i kulturze 

poszczególnych krajów. 

Pogłębianie zainteresowań o innych kulturach 

i narodach oddala nas od nacjonalizmu. 

 

Internet, to okno na świat -  Otwórz 

komputer i zobacz wiadomości o 

interesującej cię kulturze.  

Cały świat jest bliżej nas. 

 

Poznawanie świata, to doskonały sposób 

na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. 

 

Spotykając się z ludźmi z różnych 

regionów świata, możemy rozwijać nasze 

kontakty, poznawać ich obyczaje.  
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Trochę historii ! 

Dawna Rzeczpospolita przeszła udany 

eksperyment z wielokulturowością. 

 

Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 



 

Unia Lubelska 

Unia lubelska – porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa 

Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na 

sejmie walnym w Lublinie. 

Na tron królewski nad Wisłą wstąpił niebawem Litwin – Władysław 

Jagiełło, rozpoczynając rządy dynastii Jagiellonów. Razem walczyliśmy z 

Krzyżakami pod Grunwaldem, obok Rusinów czy Tatarów. 

 

 

,,Unia Lubelska" - obraz Jana Matejki. •Wikimedia Commons 

Doświadczenie z wielokulturowością dojrzewało przez następne dekady, 

w których staliśmy się prawdziwą potęgą na mapie Europy. 

Rzeczpospolita Obojga Narodów - to była ,,Rzeczpospolita Wielu 
Narodów’’. Państwo, które było wówczas oazą tolerancji religijnej – tę 
gwarantował akt konfederacji warszawskiej, uchwalony głosem 
szlacheckiej elity w 1573 roku. 
 

Ówczesny Polak, żył pod jednym niebem nie tylko z Litwinem, ale i 
Rusinem, Żydem, Tatarem, Romem czy Ormianinem, Olędrem, Szkotem, 
Włochem. Cudzoziemcy często  tworzyli świty królewskie albo sami 
zasiadali na tronach. 
 
 

https://natemat.pl/148655,jagiello-prowadzi-na-wojne-miliony-pogan-czyli-grunwald-w-czarnej-propagandzie-sredniowiecza


 

"Dzieci żydowskie" - Jan Piotr Norblin, XVIII wiek. •Domena publiczna 

 

Wyznawano różne odmiany chrześcijaństwa – byli, obok katolików, 
kalwini, luteranie, unici, bracia-arianie, protestanci, judaiści, muzułmańscy 
Tatarzy. Zdarzały się tez tumulty na tle religijnym, samosądy i egzekucje 
z mocy prawa. Tamta Rzeczpospolita nie zatraciła jednak swojej 
chrześcijańskiej tożsamości.  
 

 

"Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. elekcja 1573" - obraz Jana Matejki •Wikimedia 
Commons. 
 

Gospodarzami we własnym kraju byli Polacy, Litwini i Rusini. Ale za 

sąsiadów mieli cudzoziemców, którzy zamieszkiwali ziemie 

Rzeczypospolitej od pokoleń.  Przybysze się asymilowali, wielu z nich 

czuło się, a nawet uważało za Polaków. Wielu przywędrowało do 

Królestwa już w średniowieczu, jak chociażby niemieccy osadnicy, 

żydowscy kupcy, społeczności romskie czy tatarskie. Tu, korzystając ze 

swobód, zapuścili korzenie. Tak już zostało. 



 

Szlachecka elita, która była w oczywistej mniejszości (mniej niż 10 proc. 

ogółu mieszkańców), miała oczywiście wiele przywar, ale witała 

przybyszów z zewnątrz na ogół przychylnie. O ile oczywiście ci nie godzili 

w jej interesy. Doceniano też ich przymioty, patrzono na potencjalne 

korzyści, jakie mogą przynieść nowej ojczyźnie. 

 

Domena publiczna 

Żydzi byli przydatni z uwagi na swe obeznanie z handlem i operacjami 

finansowymi, podobnie Karaimi i Ormianie. W przypadku Tatarów, 

częściowo też Karaimów, decydowały względy militarne, w przypadku 

Niemców ich kompetencje gospodarcze. Szkoci dysponowali 

kompetencjami militarnymi i dodatkowo wypełniali lukę w zakresie handlu 

wewnętrznego. I choć nieraz dochodziło do konfliktów między 

przybyszami a miejscowymi (...) to nie prowadziły one do ustawowego 

ograniczenia imigracji. 

 



Odrębność w dawnej Rzeczpospolitej 

była czymś naturalnym. 

 

 

 

 

Źródło: https://natemat.pl/154985,rzeczpospolita-wielu-narodow-setki-lat-

temu-przeszlismy-udany-eksperyment-z-wielokulturowoscia 

 

 

 

https://natemat.pl/154985,rzeczpospolita-wielu-narodow-setki-lat-temu-przeszlismy-udany-eksperyment-z-wielokulturowoscia
https://natemat.pl/154985,rzeczpospolita-wielu-narodow-setki-lat-temu-przeszlismy-udany-eksperyment-z-wielokulturowoscia


Jesteśmy jednocześnie odbiorcami i 

twórcami kultury. 

Tradycja jest  istotnym elementem kultury społecznej. Wielość 

wzorców kulturowych z którymi się stykamy codziennie może 

wywoływać uczucie zagubienia-dezorientacji. 

 

Tradycje i obyczaje z niektórych zakątków 

świata, o których warto wiedzieć. 

 Hiszpania - Nie zdziw się  kiedy podczas zapoznawania 

się Hiszpanka pocałuje Cię w oba policzki! To hiszpański 
sposób na powiedzenie "cześć, miło mi!".   

  Niemcy - Klaskanie w ręce tylko przy owacji po 

koncertach. Powód do radości czy uznania okazuje się 
poprzez uderzanie w stół dłońmi lub jak przystało na kraine 
piwem płynącą... kuflami. Szacunek dla innych osób 
okażesz podczas wznoszenia toastu, to patrzenie sobie w 
oczy. 

 Francja - Pamiętaj , że sery  po daniu głównym przed 

deserem. Jeśli zechcesz zmienić wino czerwone na białe 
nigdy nie nalewaj go do tego samego kieliszka! Zmień 
kieliszek na czysty lub umyj, inaczej staniesz się 
pośmiewiskiem wieczoru!  

 Włochy -  Jeśli natkniesz się na ulicy na zakonnice lub 

ambulans szybko przeżegnaj się ... tak na wszelki wypadek 
– Włosi lubują się w przesądach. 

 Chiny i Korea - Głośne siorbanie zupy lub innych 

płynnych potraw jest wyrazem aprobaty i pochwały dla pani 
domu czy kucharza, który przygotował posiłek.  

 Japonia - w bardzo złym tonie jest głośne wydmuchiwanie 

nosa. Nie powinno się tego robić publicznie, wyłącznie w 
ustronnym miejscu. 



 Irlandia, Anglia, USA - Jeśli szukasz pracy  pamiętaj 

żeby nie dodawać zbyt wielu danych personalnych do 
swojego. Prawo do równości i zakaz dyskryminacji w tych 
krajach podkreśla, że decyzja o przyjęciu na dane 
stanowisko powinna wynikać tylko i wyłącznie z 
kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata.  

Źródło: https://www.sprachcaffe.com/polski/magazyn-artykul/10-zwyczajow-w-
roznych-krajach-ktore-powinienes-znac-2015-09-22.htm 
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