Europa dla
obywateli
Projekt „Być Uchodźcą: Narracja Europejska” został
sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Europa dla obywateli”
W ramach tego projektu zrealizowano 6 wydarzeń:
Wydarzenie 1
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 110 obywateli, w tym 96 uczestników ze Słowenii, trzech
z Australii, trzech z Chorwacji, dwóch z Bośni i Hercegowiny, jednego z Niemiec, jednego z
Serbii, dwóch z Rosji i dwóch z Francji.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Historii Współczesnej w Lublanie
(Słowenia) w dniach od 08/02/2018 do 25/03/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia było zaprezentowanie celów, działań i wyników projektu
(publikacji, wystawy i działalności edukacyjnej) szerokiej społeczności w Słowenii. Muzeum
Historii Współczesnej w Lublanie (słoweńska organizacja partnerska projektu) zorganizowało
wydarzenie wspólnie z Austriacką Akademią Nauk w Wiedniu (wnioskodawcą projektu). 8
lutego, w dniu Słoweńskiego Święta Narodowego, otwarto wystawę projektu (w języku
słoweńskim: "Biti begunec: Evropska zgodba") przedstawiającą piętnaście eksponatów
towarzyszących piętnastu historiom europejskich uchodźców XX wieku. Tego samego dnia
dla uczniów gimnazjum Gimnazija Škofja Loka (Škofja Loka) odbyły się w Muzeum warsztaty
historyczne "Być uchodźcą" zakończone dyskusją. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele
Austriackiej Akademii Nauk, dr Anisa Hasanhodžić i mgr Rifet Rustemović. Uczniowie
udzielili informacji zwrotnej na omawiany temat i wystawę, oraz zaprezentowali swój własny
wkład do projektu, pokazując film na temat uchodźców, który wyprodukowali podczas
warsztatów prowadzonych wspólnie z kuratorem Muzeum Historii Współczesnej, Panią
Uršką Purg. Wystawę projektu zaprezentowano następnie w liceum w Škofji Loka.
Wydarzenie 2
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 63 obywateli, w tym 58 uczestników z Chorwacji, dwóch
z Austrii, dwóch z Serbii, jednego ze Słowacji i dwóch z Bostonu, USA.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Morskim i Historycznym
Chorwackiego Wybrzeża w Rijece (Chorwacja) od 05/03/2018 do 04/04/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia było zaprezentowanie celów, działań i wyników projektu
(publikacji, wystawy i działalności edukacyjnej) szerokiej społeczności w Chorwacji. Muzeum
Morskie i Historyczne Chorwackiego Wybrzeża w Rijece (chorwacka organizacja partnerska
projektu) zorganizowało wydarzenie wspólnie z Austriacką Akademią Nauk (wnioskodawcą
projektu). 5 marca w instytucji partnerskiej projektu w Chorwacji otwarto wystawę projektu (w
języku chorwackim: "Biti izbjeglica: europski narativ") prezentującą piętnaście historii
europejskich uchodźców XX wieku. Warsztaty historyczne "Być uchodźcą", wraz z
późniejszą dyskusją, odbyły się dla uczniów z liceum Prva riječka hrvatska gimnazija
(Pierwszego Chorwackiego Liceum w Rijece), którzy uczestniczyli również w wydarzeniu
otwierającym w Muzeum. Warsztaty poprowadzili: przedstawiciel austriackiej Akademii Nauk
dr Anisa Hasanhodžić oraz kurator muzeum Ivo Mileusnić. Zorganizowano również
dodatkowe wycieczki z przewodnikiem dla uczniów z kilku chorwackich szkół średnich.

Wydarzenie 3
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 121 obywateli, w tym 114 uczestników z Serbii, trzech z
Austrii, dwóch ze Słowenii, jeden z Grecji i jeden z Bośni i Hercegowiny.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce Muzeum Vojvodina w Nowym Sadzie (Serbia) od
26/03/2018 do 09/04/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia było zaprezentowanie celów, działań i wyników projektu
(publikacji, wystawy i działalności edukacyjnej) szerokiej społeczności w Serbii. Muzeum
Vojvodina (serbska organizacja partnerska projektu) zorganizowało wydarzenie wspólnie z
Austriacką Akademią Nauk (wnioskodawcą projektu). Wystawa projektu (w języku
serbskim: "Biti izbeglica: evropski narativ") prezentująca piętnaście historii europejskich
uchodźców XX wieku i związane z nimi piętnaście eksponatów, a także dodatkowe
eksponaty dotyczące historii ruchu uchodźców wniesione przez Muzeum Vojvodina,
została otwarta w dniu 26 marca 2018 r. przez dr. Johannesa Irschik, dyrektora
Austriackiego Forum Kultury w Belgradzie, który przemawiał w imieniu Ambasady Austrii w
Serbii. Przed ceremonią otwarcia w Muzeum, dla uczniów liceum Jovana Jovanovića
Zmaja odbyły się warsztaty historyczne "Być uchodźcą", po których odbyła się ożywiona
dyskusja. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Austriackiej Akademii Nauk, dr Anisa
Hasanhodžić i mgr Rifet Rustemović.
Wydarzenie 4
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 93 obywateli, z których 89 uczestników z Bośni i
Hercegowiny, dwóch z Austrii, jeden z Polski i jeden z Francji / Kanady.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Wschodniej Bośni w Tuzli (Bośnia i
Hercegowina) od 09/04/2018 do 09/05/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia było zaprezentowanie celów, działań i wyników projektu
(publikacji, wystawy i działalności edukacyjnej) szerokiej społeczności w Bośni i
Hercegowinie. Muzeum Wschodniej Bośni (organizacja partnerska Bośni i Hercegowiny)
zorganizowało wydarzenie wspólnie z Austriacką Akademią Nauk (wnioskodawcą
projektu). Wystawa projektu (w języku bośniackim: "Biti izbjeglica: evropski narativ")
prezentująca piętnaście historii europejskich uchodźców XX wieku została otwarta 9
kwietnia 2018 r. Warsztaty poświęcone "Byciu uchodźcą", w tym dyskusja, odbyły się dla
uczniów liceum Srednja građevinska škola w Tuzli, którzy uczestniczyli również w
wydarzeniu otwierającym w Muzeum, oraz przekazali informacje zwrotne na temat
warsztatów i wystawy. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Austriackiej Akademii Nauk,
dr Anisa Hasanhodžić i mgr Rifet Rustemović. Muzeum zorganizowało następnie
dodatkowe wycieczki z przewodnikiem dla uczniów różnych klas szkół podstawowych i
średnich oraz dla studentów uniwersytetów z Bośni i Hercegowiny.
Wydarzenie 5
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 106 obywateli, w tym 87 uczestników z Austrii, czterech
ze Słowenii, trzech z Serbii, po dwóch z Bośni i Hercegowiny, Niemiec, Chorwacji i Syrii oraz
po jednym z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji.
Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Wiedeńskim w Wiedniu (Austria) i
początkowo planowano je zorganizować w dniach od 16/05/2018 do 16/06/2018, a następnie
przedłużono do 13/01/2019.
Krótki opis: Celem wydarzenia było przedstawienie celów, działań i wyników projektu
szerokiej publiczności w Austrii. Wystawa projektu ("Co pozostaje: Ślady uchodźców")
została otwarta w Muzeum Wiedeńskim w Wiedniu w dniu 16 maja 2018 r. Muzeum
Wiedeńskie (austriacka organizacja partnerska projektu) zorganizowało wydarzenie wspólnie
z Austriacką Akademią Nauk (wnioskodawcą projektu). Przed ceremonią otwarcia, w
Muzeum Wiedeńskim odbyła się publiczna dyskusja panelowa na temat europejskiej narracji
o uchodźcach, która zgromadziła przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich projektu i
dodatkowo zaproszonych gości. Opinii publicznej zostały przedstawione cele i rezultaty
projektu, w tym publikacja projektu „Być uchodźcą: Narracja Europejska”, a także działania

edukacyjne i wystawy w krajach partnerskich projektu. 17 maja uczniowie z Gimnazjum
Draschestraße Gymnasium w 23. dzielnicy Wiednia wzięli udział w warsztatach
historycznych i udzielili informacji zwrotnej na temat wystawy. Warsztaty zostały
przygotowane przez przedstawicieli Austriackiej Akademii Nauk: dr Anisę Hasanhodžić i mgr.
Rifeta Rustemović oraz przedstawiciela Muzeum Wiedeńskiego mgr. Gerharda Milchram.
Wystawa projektu miała trwać cztery tygodnie, jednak po włączeniu projektu i wystawy do
oficjalnego przewodnika po kulturze opublikowanego w związku z austriacką prezydencją w
Radzie Unii Europejskiej (od lipca do grudnia 2018 r.), przedłużona została do stycznia 2019
roku. Dodatkowe wydarzenia publiczne i wycieczki z przewodnikiem będą w tym czasie
ponownie organizowane wspólnie przez Muzeum Wiedeńskie i Austriacką Akademię Nauk.
Wydarzenie 6
Udział: Projekt umożliwił spotkanie 27 obywateli, w tym dziesięciu uczestników z Ukrainy,
dziewięciu z Polski, trzech z Austrii i po jednym z Gruzji, Wielkiej Brytanii, Białorusi,
Kazachstanu i Jordanii.
Miejsce/Data: Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie
(Polska) w dniu 22/06/2018.
Krótki opis: Celem wydarzenia było przedstawienie celów, działań i wyników projektu
szerokiej publiczności w Polsce. Uczelnia Łazarskiego (polska organizacja partnerska
projektu) zorganizowała wydarzenie wspólnie z Austriacką Akademią Nauk
(wnioskodawcą projektu). Dwóch przedstawicieli Austriackiej Akademii Nauk, dr Anisa
Hasanhodžić i mgr Rifet Rustemović, zaprezentowali uczestnikom działania w ramach
projektu, podkreślając jego cele i wyniki. Zaprezentowali także historie uchodźców
przedstawione na wystawie projektu i przedstawili publikację na temat europejskiej narracji
o uchodźcach. Ponadto, dr Christopher Lash omówił doświadczenia uchodźców w polskiej
historii. Wydarzenie zakończyło się długą dyskusją, która skupiła się również na
europejskim kryzysie uchodźczym w XXI wieku dotykającym europejskich polityk, oraz na
poglądach i postawach obywateli, łącząc w ten sposób historyczne narracje i aktualne
doświadczenia z uchodźcami, a także wyzwania, które zostały podjęte i nadal są
podejmowane.

Dalsze wydarzenia
Wydarzenia prezentujące ten projekt trwają nadal po oficjalnym zakończeniu projektu. Na
przykład, w dniu 10 lipca 2018 r. projekt został wdrożony na Uniwersytecie w Lipsku
(Niemcy), który wraz z Uniwersytetem w Tybindze był jedną z instytucji partnerskich projektu
w Niemczech. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie projektem, obecnie planowane są
kolejne podobne wydarzenia.
Uwaga: Ten projekt był również wspierany przez Wydział Kultury Austriackiej Kancelarii
Federalnej.

