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Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zostało powołane w 2004 roku jako niezależne stowarzyszenie skupiające 
krakowskich Żydów i Żydówki. Członkowie Stowarzyszenia mają różne zainteresowania i poglądy, ale łączy ich 
pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować 
i umacniać. Towarzystwo jest otwarte zarówno na tych, którzy skłaniają się ku religii, jak i tych, dla których 
żydostwo ma wymiar świecki, bowiem fundamentami naszego stowarzyszenia są: pluralizm, różnorodność, 
otwartość i tolerancja.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni, w której członkowie i członkinie, indywidualnie bądź wspólnie, 
mogą definiować swoją tożsamość i realizować zadania, jakie stawiają przed sobą jako aktywnymi członkami 
i członkiniami żydowskiej społeczności.

Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należą:

integracja środowiska żydowskiego;

Nasze działania skierowane są głównie do społeczności żydowskiej w Polsce. Realizowane przez nas pro-
jekty integrują różne grupy wiekowe, różne organizacje. Budujemy tym samym silne poczucie wspólnoty 
w obrębie społeczności żydowskiej.

pogłębianie wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej;

Realizujemy projekty, które z jednej strony, stwarzają możliwość łatwego dostępu do wiedzy, np. ogólno-
dostępna Biblioteka Żydowska i Szkółka Niedzielna Unzere Kinder. Z drugiej strony, organizując wystawy, 
prelekcje, spotkania z artystami/artystkami, dajemy odbiorcom/odbiorczyniom możliwość interakcji z kul-
turą i tradycją żydowską.

szerzenie tolerancji, kształtowanie postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych, ze 
szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm.

Realizujemy warsztaty, ćwiczenia, nieformalne formy edukacji antydyskryminacyjnej. Wspieramy działania 
mające na celu wymianę doświadczeń między organizacjami działającymi na rzecz szeroko rozumianej to- 
lerancji.

www.czulent.pl

O projekcie

Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem” zrealizowany został przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent 
przy współpracy z Fundacją Autonomia i Fundacją Korczakowską w okresie od sierpnia 2014 do kwietnia 
2016 roku.

W ramach projektu skoncentrowaliśmy się na następujących działaniach:

Analizie podręczników edukacyjnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek pod kątem zawartych w nich 
informacji dotyczących tematyki żydowskiej. Analiza podręczników została zrealizowana dzięki po-
mocy Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Metodologia do analizy została 
przygotowana przez Sergiusza Kowalskiego i Beatę Zadumińską.

Stworzeniu ogólnodostępnej bazy danych zawierającej przeanalizowane treści z podręczników.

Opracowaniu raportu dotyczącego treści zawartych w podręcznikach pod kątem zawartej w nich 
tematyki żydowskiej, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych. Analizę treści opraco- 
wały: Alina Cała, Bożena Keff i Anna Lipowska-Teutsch.

Stworzeniu innowacyjnego i uwspółcześnionego podręcznika antydyskryminacyjnego, skupia-
jącego się na przeciwdziałaniu postawom antysemickim. W podręczniku zawarto: raport z analizy 
podręczników, raport dotyczący współczesnego antysemityzmu w Polsce, artykuł o aspektach 
prawnych i psychologicznych mowy nienawiści, antysemityźmie w przestrzeni publicznej oraz 
przykładowe scenariusze warsztatów dla edukatorów i edukatorek zajmujących się przeciwdzia- 
łaniem antysemityzmowi, bazujące na metodach coachingowych, psychologicznych, edukacji 
antydyskryminacyjnej i metodzie korczakowskiej. Scenariusze warsztatów zostały opracowane przez: 
Sylwię Cichowską, Annę Makówkę-Kwapisiewicz, Wojciecha Lasotę, Beatę Zadumińską i Annę Zawadz-
ką. Jakość i adekwatność scenariuszy została zweryfikowana podczas zorganizowanych warsztatów 
pilotażowych.

Opracowaniu podręcznika ze scenariuszami warsztatów dla edukatorów/edukatorek wychowania 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Scenariusze zajęć w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób 
dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informacje o społeczności żydowskiej. Sce-
nariusze opracowane zostały przez: Ewę Gordon, Annę Makówkę-Kwapisiewicz, Wojciecha Lasotę, 
Urszulę Palusińską i Małgorzatę Mirgę-Tas.

Opracowaniu zeszytu ćwiczeń dla dzieci, będącego załącznikiem do podręcznika dla edukatorów/edu-
katorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Zeszyt ćwiczeń graficznie został opracowany 
przez Urszulę Palusińską.

W czasie realizacji projektu zorganizowano szkolenia dla edukatorów i edukatorek zajmujących się przeci-
wdziałaniem antysemityzmowi, 9 listopada 2015 roku odbyło się seminarium współorganizowane z Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich, a 18 kwietnia zorganizowano konferencję podsumowującą działania projektowe 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Zespół projektowy tworzyły osoby z bogatym doświadczeniem trenerskim, socjologicznym, psycho-
logicznym, historycznym i artystycznym. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem na polu zwalcza-
nia dyskryminacji, szerzenia wiedzy wolnej od stereotypów i tworzenia programów dla dzieci, młodzieży 
i nie tylko.
Projekt został objęty Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Równego Traktowania.

Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem” został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG, a także ze środków The Kronhill Pletka Foundation, International Council of 
Jewish Women: ICJW, Network of East-West Women oraz dzięki dotacji Kennetha Slatera, Allena Haberberga, 
Shaloma Levy i Michaela Traisona.
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