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1 Kraków na lotniczych fotografiach.
Dawne lotnisko Rakowice, Czyżyny [DUŻE
2 Św. Mikołaj kocha gorszy sort". Z jakimi
hasłami przyszli krakowscy demonstranci
3 Maturzystka z Zakopanego przegrała
proces o wynik egzaminu
4 Minister Piotr Gliński na premierze sztuki
w Starym Teatrze. Spotkał się z Janem
5 Auto wjechało pod pociąg. Rogatka od
kilku dni była uszkodzona
REKLAMA

Napisy (ŁUKASZ KRAJEWSKI)

Kilkadziesiąt zamalowań, warsztaty dla młodzieży czy stworzenie
krakowskiej "Mapy Wstydu"  to efekt ponadrocznej pracy wolontariuszy w
ramach projektu "Zmaluj to! Kraków przeciw antysemityzmowi".

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Hasła "Anty Jude", przekreślone gwiazdy Dawida i wulgaryzmy  takie napisy to
element szpecący obraz miasta. Można dyskutować, czy hasła nawołujące do
nienawiści wobec narodu żydowskiego to tylko kibicowskie utarczki, czy przejaw
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19370411,wolontariuszewakcjimapawstyduzamalowanenapisywarsztaty.html
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polskiego antysemityzmu. Dla krakowianina kontekst wydaje się oczywisty, ale
zupełnie inaczej kipiące nienawiścią napisy postrzegają zagraniczni turyści. To,
jak widzą nasze miasto, wpływa na to, co myślą o nas.
REKLAMA

Z takiego założenia wyszła grupa 20 wolontariuszy z Podgórza i Kazimierza,
którzy we wrześniu ubiegłego roku uruchomili projekt "Zmaluj to! Kraków przeciw
antysemityzmowi". To inicjatywa Stowarzyszenia Festiwalu Kultury Żydowskiej,
realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Jak mówi
koordynatorka projektu Joanna Antonik, ich działania prowadzone były
dwutorowo. Po pierwsze: walka z nielegalnym graffiti. Ale wyłącznie takim, które
swoją treścią nawołuje do nienawiści, ksenofobii i antysemityzmu. Podczas
zamalowań wolontariusze nie tylko usuwali ze ścian obraźliwe hasła, ale uczulali
lokalne społeczności, jak reagować na przejawy mowy nienawiści.

POLECAMY

Stworzyli Mapę Wstydu
 Problemem, na jaki napotykaliśmy, był opór administratorów budynków 
podkreśla Antonik.  Kiedy już udało się dotrzeć do zarządcy ściany, którą
chcieliśmy zamalować, zdarzało się, że nie chcieli z nami współpracować. Nie
widzieli w tym sensu, nie ufali nam lub nie chcieli przyjąć pomocy  dodaje. Stąd
pomysł, by do administratorów i właścicieli kamienic napisać list otwarty, w którym
uczestnicy projektu apelują o współpracę. Organizatorzy akcji piszą w nim, że
tylko wspólnymi siłami uda się usunąć z miasta mowę nienawiści.
Sygnatariuszami listu mają być prezydent Krakowa, przewodniczący krakowskiej
rady miasta czy marszałek Małopolski.  Chcemy tym pokazać, że miasto jest
otwarte na działania, które sprawią, że z Krakowa znikną przejawy antysemityzmu
 mówi Antonik. List będzie też można podpisać przez internet.

Majchrowski: Lubię krakowian, sądzę
że większość też mnie lubi

Dawne Aleje, mokradła na
Grzegórzeckiej, mosty [ZDJĘCIA]

W ramach projektu wolontariusze stworzyli także "Mapę Wstydu". Za jej pomocą
internauci mogą sprawdzić, które miejsca na Kazimierzu i w Podgórzu zostały
oszpecone antysemickimi napisami i które z nich już zamalowano.
Warsztaty z młodzieżą

Na dworze cadyka. Ach, co to był za
ślub! [ZDJĘCIA]

Drugim torem działań "Zmaluj to" jest edukacja. Najpierw szkolili się sami
wolontariusze (The Machers), poznając techniki reagowania na mowę nienawiści i
usuwania jej z przestrzeni publicznej. W czerwcu zaczęli serię warsztatów z
młodzieżą w XI liceum w Nowej Hucie.
 Przyjęliśmy luźną formę dotarcia do uczniów, organizując prace w grupach i
dyskusje, żeby nie znudzić ich wykładami. Zaangażowanie i reakcje licealistów
pozytywnie nas zaskoczyły, co pokazuje, że podejmowanie w szkołach trudnego
tematu dyskryminacji i antysemityzmu jest potrzebne  mówi wolontariuszka
Aleksandra Kalisz.
Z końcem grudnia projekt "Zmaluj to!" finiszuje. Jednak  jak zapowiadają
wolontariusze  to nie koniec ich walki z mową nienawiści. Chcą kontynuować
zajęcia z młodzieżą w szkole i organizować akcje zamalowań, do których
zapraszają mieszkańców Krakowa. Najbliższe usuwanie bazgrołów w sobotę 19
grudnia o godz. 12 przy ul. Limanowskiego i Celnej.
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Gwiezdne wojny na DVD + prenumerata Wyborczej
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