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Rozmowa z Tomaszem Malcem z Fundacji AntySchematy2.

W Tarnowie działa Fundacja AntySchematy2. Czym się
zajmuje?

– Fundacja AntySchematy2 została założona w lipcu 2014 r.
Działalność Fundacji skupia się na przełamywaniu stereotypów w
stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych poprzez edukację
międzykulturową. AntySchematy2 są pokłosiem zapoczątkowanej w
2008 r. inicjatywy uczenia na rzecz tolerancji do mniejszości
żydowskiej poprzez sprzątanie i dbanie o cmentarze żydowskie na
terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Misją Fundacji

AntySchematy 2 jest wspieranie działań edukacyjnych na rzecz walki z ksenofobią, rasizmem i
dyskryminacją, promocja pokojowego współistnienia w wielokulturowym środowisku oraz ochrona
miejsc pamięci. Działania swe kierujemy do młodzieży, ale także nauczycieli, edukatorów, liderów
lokalnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą i/lub instytucją, która ma zbieżne
ideały i cele do naszych. Chcemy działać przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych i
nowych technologii/mediów. Wierzymy, że świat można zmienić na lepsze. Chociaż trochę.

Na czym dokładnie polega Państwa działalność?

– Nasza działalność polega na łamaniu schematów społecznych. Włączamy się w różne
inicjatywy społeczne i kulturalne na terenie miasta Tarnowa a także gminy Szerzyny. Takim
przykładem jest współorganizacja Galicjaner Sztetl czy partnerstwo w organizacji II Integracyjnej
Spartakiady Dzieci i Młodzieży w Szerzynach. Współtworzyliśmy także projekt Mezuza, a nasi
wolontariusze stworzyli Tarnowską Mapę Nienawiści oraz zamalowali napisy antysemickie, które
szpeciły elewacje budynków i bloków w Tarnowie. Fundacja pozyskuje środki finansowe na
ochronę dziedzictwa kulturowego. Możemy się pochwalić pozyskaniem środków finansowych z
Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
na projekt "Zapomniana Historia Ołpin". Dzięki przychylności, zaufaniu i wsparciu Wojewody
Małopolskiego przeprowadziliśmy renowację trzech macew żołnierzy żydowskich z zapomnianego
cmentarza żydowskiego w Ołpinach, którą wykonała młodzież Zespołu Szkół Plastycznych w
Tarnowie. Fundacja edukuje młodzież i do prac przy projektach angażujemy wolontariuszy. Także
wspólnie realizujemy pomysły samej młodzieży. 

Jednym z ostatnich projektów Fundacji AntySchematy2 jest projekt pt. Kartką i węglem.
Odkrywanie dziedzictwa żydowskiego w gminie Szerzyny. Na czym on polega?

– Jesteśmy w trakcie realizacji grantu z konkursu „Małopolskie dziedzictwo – bon edukacyjny”.
Grant ten realizowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Edukacji i
Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celami
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projektu są: wzbudzenie w uczniach i uczennicach ze szkół podstawowych oraz gimnazjów na
terenie gminy Szerzyny chęci poznania mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących
Małopolskę, a w szczególności gminę Szerzyny, oraz podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na
temat tych mniejszości; zachęcenie młodzieży do poznawania wielokulturowego dziedzictwa
swojej małej ojczyzny oraz krzewienie postaw otwartości wobec Innego. Cele szczegółowe dzielą
się na: poznawcze: wzbogacenie wiedzy młodzieży o mniejszościach, historii i kulturze
(szczególnie żydowskiej i romskiej) na terenie gminy, oraz wychowawcze: motywowanie uczniów
do poszerzana wiedzy zdobytej podczas lekcji szkolnych i wzbudzenie w uczniach chęci
szczegółowego poznania historii i kultury swojej małej ojczyzny. Poprzez działania przewidziane
w projekcie, uczestnicy rozwiną także kluczowe kompetencje międzykulturowe m.in.: świadomość
kulturową, otwartość na innego, tolerancję, empatię. Zdobyte przez uczniów wiedza i umiejętności
mogą przyczynić się do wykształcenia umiejętności krytycznego myślenia, co pozwoli tej
młodzieży w przyszłości na walkę z negatywnymi stereotypami i dyskryminującymi
zachowaniami. W ramach projektu proponujemy młodzieży warsztaty takie jak: Swoi czy obcy?
Historia kultura i tradycja mniejszości żydowskiej i romskiej; Odwzorowywania ornamentyki
macewnej na cmentarzu żydowskim w Ołpinach; Różni a jednak podobni. Mniejszości narodowe i
etniczne na wesoło; Budujemy mosty kulturowe. My i świat wokół nas. W ramach projektu
przeprowadzane są także wykłady otwarte w lokalnych placówkach oświatowych.

W okresie, kiedy wielokulturowość budzi wielki emocje - mam tu niestety na myśli
niedawne zamachy w Paryżu -prowadzenie działalności nakierowanej m.in. na walkę ze
schematami "żyjącymi" w społeczeństwie, zapewne jest nie lada wyzwaniem?

– To, co się stało we Francji to jest ogromna tragedia. Boli mnie, że w XXI wieku, pomimo tylu
doświadczeń ludobójstw, a zwłaszcza Holokaustu, parafrazując Nałkowską, ludzie ludziom nadal
gotują taki los i że tyle niewinnych ludzi straciło życie. Prowadzenie Fundacji, która poprzez swoje
działania stara się łamać schematy społeczne nie jest łatwe w ogóle. Zawsze będą ludzie, którzy
będą mówić negatywnie o nas i naszych działaniach. My jednak idziemy do przodu, widzimy, że
to ma sens. Ludzie tworzący naszą Fundację, a zwłaszcza wolontariusze wkładają wiele pracy i
wysiłku w podejmowane działania podczas realizacji projektów. Jestem im za to ogromnie
wdzięczny.

Dla nas bardzo ważne jest, żeby przygotować młodzież do krytycznego myślenia. Dać im
narzędzia, dzięki którym będą mogli lepiej rozumieć i analizować rzeczywistość, ale także być
bardziej wrażliwymi na drugiego człowieka, swojego koleżankę, kolegę, sąsiada, ale też obcego,
innego, uchodźcę. Chcemy ich uczyć, że zawsze trzeba stawać w obronie człowieka, walczyć w
imieniu dobra i prawdy. Że nawet jedno złe słowo może ranić, może zabić. I że zawsze powinni
brać odpowiedzialność za swoje wybory.

Jak można wesprzeć działalność Fundacji?
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– Jako młoda Fundacja borykamy się z wieloma problemami. Przede wszystkim zachęcamy do
kontaktu z nami. Jeśli ktoś ma ciekawy pomysł na projekt, wykład, warsztat, spotkanie. Zawsze
chętnie pomożemy, będziemy coś razem organizować. Można wesprzeć naszą działalność
poprzez zostanie wolontariuszem. Dla naszych wolontariuszy planujemy w najbliższym czasie
warsztaty, w dalszej perspektywie i w miarę środków chcielibyśmy organizować wyjazdy studyjne
dla młodzieży, która z nami współpracuje. Wsparciem będzie oczywiście także
rozpropagowywanie informacji o nas i naszych działaniach np. przez media społecznościowe.

Borykamy się także z kwestiami finansowymi. Nasza siedziba mieści się na ul Żydowskiej 11.
Wyremontowaliśmy to pomieszczenie ze swoich środków. Nadal nie jest to pomieszczenie w
pełni wyposażone do celów edukacyjnych - brakuje np. krzeseł. Chciałbym, by siedziba Fundacji
pełniła funkcję miejsca spotkań młodzieży, która spełniała by swoje marzenia. 

Wszystkich którzy zechcieliby wesprzeć nas finansowo prosimy o wpłatę na nr konta Fundacji
Pekao SA 69 1240 5194 1111 0010 6307 0160. Firmom i sponsorom możemy zaofiarować
promocję poprzez reklamę na naszej stronie www.antyschematy2.com, do której odwiedzenia
zachęcamy!
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