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DRUHNO DRUģYNOWA!
DRUHU DRUģYNOWY!
Przekazujemy Wam propozycjĆ programowü „KaĤdy inny, wszyscy równi”. Jej zasadniczym
celem – wynikajücym z „Podstaw wychowawczych ZHP” – jest ksztaâtowanie u mâodych
ludzi postaw otwartoĘci, tolerancji i zrozumienia dla drugiego czâowieka.
DziĘ, kiedy przybywa ogromna rzesza uchodĢców i migrantów z Afryki i Azji, szczególnie z ogarniĆtej wojnü Syrii, w wielu obywatelach Europy nasila siĆ niechĆþ, a nawet wrogoĘþ zwiüzana z nietolerancjü wobec ludzi innego pochodzenia i wyznajücych innü religiĆ.
Jest teĤ wiele osób, które próbujü temu zaradziþ, przygotowujüc programy pomocowe dla
uchodĢców, wspóâdziaâajüc w organizacjach pozarzüdowych oraz podejmujüc inicjatywy
lokalne.
We wspóâczesnym Ęwiecie, kiedy prawie kaĤdy doĘwiadcza kontaktu z innymi kulturami, wzajemna tolerancja staâa siĆ konieczna. Nie da siĆ zamknüþ okna na Ęwiat. Uczestniczymy w miĆdzynarodowych spotkaniach skautowych, wĆdrownicy i instruktorzy studiujü za granicü. Chcemy podjüþ siĆ wielkiego miĆdzynarodowego i miĆdzykulturowego
wyzwania – organizacji w naszym kraju ėwiatowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.
PodróĤujemy po Ęwiecie, a cudzoziemcy odwiedzajü nasz kraj. Coraz wiĆksza liczba obcokrajowców mieszka w Polsce.
Zwróþmy uwagĆ na kontakty miĆdzy ludĢmi, którzy róĤniü siĆ stylem Ĥycia, religiü
i kulturü, a takĤe na relacje miĆdzy wiĆkszoĘciami i mniejszoĘciami (kulturalnymi, spoâecznymi, etnicznymi) w naszym spoâeczeĎstwie. Punktem wyjĘcia niech bĆdü postawy
wobec róĤnic oraz poszukiwanie wspólnych obszarów. Ciekawü przygodü dla kaĤdego
z nas moĤe staþ siĆ odkrywanie, jak Ĥyþ z innymi i twórczo wzajemnie na siebie oddziaâywaþ. Spróbujmy dostrzec w róĤnorodnoĘci bogactwo. Rzecz jasna, nie zapominajmy przy
tym o wâasnej toĤsamoĘci.
Uczmy otwartoĘci i zrozumienia dla innych. To czĆsto wymaga wielkiego wysiâku, przeâamania stereotypów i uprzedzeĎ, pokonania strachu przed nieznanym – to trudne zadanie, do którego potrzebna jest dobra atmosfera w gromadzie i druĤynie, szczery kontakt
z wychowankami, ale teĤ przekazywanie im rzetelnej i kompletnej, a nie wyrywkowej
wiedzy o tym, co siĆ dzieje na Ęwiecie. Najbardziej boimy siĆ przecieĤ tego, o czym tak
naprawdĆ wiemy bardzo maâo.

Propozycja zostaâa opracowana na podstawie pakietu Rady Europy „KaĤdy inny, wszyscy
równi” („All different, all equal – education pack”), stanowiücego jeden z elementów programu miĆdzykulturowej edukacji mâodzieĤy i dorosâych.
Materiaâ ten – zgodnie z intencjü wyraĤonü przez autorów – przystosowaliĘmy do
naszych realiów i wspóâczesnej sytuacji. Aby wzbogaciþ propozycjĆ, szczególnie w zakresie edukacji miĆdzykulturowej najmâodszych – wâüczyliĘmy do pakietu dodatkowe treĘci,
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pochodzüce z innych Ģródeâ, w sposób kompetentny i ciekawy prezentujüce waĤne dla
nas tematy. DoâüczyliĘmy takĤe pomysây opracowane na podstawie zrealizowanych juĤ
zbiórek, przygotowanych w Hufcu ZHP Pruszków w ramach akcji „ZHP dla Syrii”. Warto
upowszechniaþ dobre praktyki tego rodzaju!
Zamieszczone tu þwiczenia, gry i zajĆcia pomyĘlane zostaây jako uniwersalny materiaâ
do edukacji miĆdzykulturowej mâodych ludzi. To pozwoli korzystaþ z naszej publikacji
takĤe innym osobom – spoza ZHP – prowadzücym edukacjĆ miĆdzykulturowü.
Wpisanie prezentowanych þwiczeĎ w planowane przez Was scenariusze zbiórek nie
bĆdzie trudne. Warto przy tym zwróciþ uwagĆ, Ĥe wystĆpujüca czĆsto w þwiczeniach
praca w kilkuosobowych zespoâach to w naszym przypadku praca w zastĆpach (chyba,
Ĥe z instrukcji wynika, Ĥe chodzi o losowy dobór czâonków grupy). Realizujüc þwiczenia,
pamiĆtajcie, Ĥe potrzebny na nie czas zostaâ podany orientacyjnie (z reguây decyduje o nim
dâugoĘþ dyskusji podsumowujücej). Grupa docelowa teĤ nie jest do koĎca zdeterminowana – wybór zaleĤy od dojrzaâoĘci Waszych wychowanków, znajomoĘci tematu, atmosfery
w druĤynie itp.
Realizowane na caâym Ęwiecie wychowanie miĆdzykulturowe – wychodzüc od emocji
i osobistych doĘwiadczeĎ – przez zdobywanie wiedzy prowadzi do dziaâania. To idealnie
wpisuje siĆ w metodĆ harcerskü. MoĤemy wiĆc w naturalny sposób podejmowaþ ciekawe,
skuteczne wychowawczo i przydatne spoâecznie przedsiĆwziĆcia druĤyn, zadania zastĆpów i projekty starszoharcerskie. MoĤemy odkryþ pole prawdziwej sâuĤby dla innych i dokonaþ wyczynu zwiüzanego z przeâamywaniem schematów i pozbywaniem siĆ uprzedzeĎ.
MoĤemy zdobywaþ wiedzĆ i ksztaâtowaþ poglüdy podczas form dyskusyjnych inspirowanych poruszonymi we „Wprowadzeniu” zagadnieniami i postawionymi tam pytaniami.
Podejmujüc wychowanie miĆdzykulturowe w gromadach i druĤynach, pamiĆtajcie
o zadaniach z prób na stopnie oraz sprawnoĘciach, które naleĤy wykorzystaþ przy tej
okazji. Postawy zuchów bĆdü ksztaâtowaþ siĆ podczas cyklów sprawnoĘciowych „ambasadorka/ambasador przyjaĢni”, „Europejka/Europejczyk”, „Maây KsiüĤĆ”, „Muminek”, „podróĤnik po kontynentach”, „AfrykaĎczyk” czy „Azjata”, a takĤe zdobywania sprawnoĘci
indywidualnych, np. „obywatelka/obywatel Unii Europejskiej” czy „przyjacióâka/przyjaciel
innych”. Podobne cele zrealizujü harcerki i harcerze, zdobywajüc m.in. sprawnoĘci „znawca
praw czâowieka”, „obroĎca praw czâowieka”, „negocjator/negocjatorka”, „poszukiwacz
nieznanego Ęwiata”, „obroĎca nieznanego Ęwiata”. „mâody religioznawca”, „religioznawca”,
„poszukujüca/poszukujücy wartoĘci”.
Propozycja ukazuje siĆ w momencie, gdy kontakty Polaków z ludĢmi innych kultur sü
coraz czĆstsze, a strach przed nadciügajücü falü uchodĢców i sprzeciw wobec aktów terroryzmu ma duĤy wpâyw na nasze poglüdy i zachowanie. Mam nadziejĆ, Ĥe materiaâ „KaĤdy
inny, wszyscy równi” bĆdzie pomocny w realizacji trudnego zadania ksztaâtowania postaw
i Ĥe kadra Zwiüzku w peâni mu sprosta.
Emilia Kulczyk-Prus
czâonkini Gâównej Kwatery ZHP
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áatwo powiedzieþ: „Nie mam Ĥadnych uprzedzeĎ”, „Nie jestem rasistü, wiĆc to
mnie nie dotyczy” albo „To nie ja zapraszaâem tych uchodĢców”. Trudniej juĤ
powiedzieþ: „Nie jestem winny temu, co siĆ staâo, ale chcĆ wziüþ na siebie odpowiedzialnoĘþ za to, aby to siĆ wiĆcej nie powtórzyâo”.
Mâodzi ludzie nie bĆdü skutecznie przygotowani do Ĥycia, jeĘli nie zrozumiejü sytuacji miĆdzynarodowej ksztaâtujücej ich Ęwiat, a takĤe relacji spoâecznych we wâasnym kraju. Edukacja miĆdzykulturowa moĤe im
w tym zakresie pomóc. Dlatego düĤyliĘmy do stworzenia praktycznego
i teoretycznego materiaâu, który przyda siĆ wychowawcom oraz edukatorom pracujücym z mâodzieĤü. KorzystaliĘmy przy tym z doĘwiadczeĎ
Ruchu MâodzieĤy przeciw Rasizmowi i Ksenofobii „ALIEN 93”.
Nasz pakiet nie jest zbiorem akademickich tez – staraliĘmy siĆ, aby
byâ jak najbardziej przystĆpny. Pierwsza czĆĘþ jest ogólnym przeglüdem
sytuacji w Europie i wskazaniem potrzeby edukacji miĆdzykulturowej.
Krótko zaprezentowane zostaây historyczne, polityczne i gospodarcze
czynniki, które uksztaâtowaây nasze spoâeczeĎstwa. Po zdeÀniowaniu
gâównych pojĆþ przedstawiono podstawy edukacji miĆdzykulturowej.
Stawiane w tekĘcie pytania sugerujü tematy do dyskusji z uczestnikami
zajĆþ.
Prezentowane dalej þwiczenia i zajĆcia bazujü na pracy w grupie.
Mamy nadziejĆ, Ĥe dziĆki nim mâodzi ludzie lepiej zrozumiejü zagadnienia
rasizmu i nietolerancji i nauczü siĆ dostrzegaþ ich wystĆpowanie w spoâeczeĎstwie. ýwiczenia powinny zachĆciþ uczestników do praktycznego
dziaâania w duchu wspóâpracy, budowania spoâecznoĘci ceniücych pokój,
w których godnoĘþ ludzi przejawia siĆ w ich równym traktowaniu.

1. WYZWANIA, PROBLEMY I ICH GENEZA
Realia naszych spoãeczečstw. Zróĥnicowanie
Jako istoty ludzkie róĤnimy siĆ pod wieloma aspektami. MoĤemy byþ
charakteryzowani wedâug rozmaitych kryteriów, np. pâci, wieku, cech
Àzycznych, orientacji seksualnej, osobowoĘci, hobby, standardu Ĥycia,
religi...
Chcemy zwróciþ uwagĆ na kontakty miĆdzy ludĢmi, którzy róĤniü
siĆ stylem Ĥycia, zasadami i kulturü, a takĤe na relacje miĆdzy wiĆkszoĘciami i mniejszoĘciami w naszych spoâeczeĎstwach. Punktem wyjĘcia
bĆdü podstawowe róĤnice, dotyczüce Ęwiatopoglüdu, wyznawanych
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idei, wartoĘci i zachowaĎ. UwzglĆdniajüc róĤnice, bĆdziemy poszukiwaþ
tego, co nas âüczy. Przekonamy siĆ, Ĥe dziĆki wzajemnemu oddziaâywaniu
rozmaitych kultur moĤemy osiügnüþ nowe rozwiüzania i wypracowaþ
zasady oparte na poszanowaniu godnoĘci i jednakowych prawach dla
wszystkich.
Problem „innoĘci” pojawia siĆ zwykle wtedy, kiedy myĘlimy o ludziach
z innych spoâecznoĘci lub odlegâych krajów, ale powinniĘmy rozmawiaþ
takĤe o tym, co siĆ dzieje w obrĆbie granic geograÀcznych naszego paĎstwa. Sü przecieĤ ludzie, którzy urodzili siĆ i Ĥyjü obok, ale których kultura jest odmienna od naszej. Wielkim wyzwaniem dla kaĤdego z nas
jest wiĆc odkrywanie, jak Ĥyþ z innymi, twórczo na siebie oddziaâujüc.

W dziejach Europy mieliĘmy wiele fal migracji, wiĆc dziĘ nasz kontynent jest wspólnym domem dla ludzi róĤnych kultur. To wâaĘnie jest rzeczywistoĘþ XXI wieku –
Ĥyjemy w spoâeczeĎstwach wielokulturowych. Jednak nadal róĤnice miĆdzy ludĢmi nie sü uznawane za coĘ wartoĘciowego, czĆĘciej prowadzü do niechĆci i odrzucenia.

Kiedy po raz pierwszy
usâyszaâeė wyraģenie
„spoâeczečstwo
wielokulturowe”?
Co wtedy to dla ciebie
znaczyâo, a co znaczy
teraz?

Mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Z jednej strony stajemy
siĆ sobie coraz bliĤsi. Kontakt z drugü póâkulü moĤna nawiüzaþ w ciügu
kilku sekund. Ale im bliĤej domu, tym odlegâoĘci miĆdzy nami sü wiĆksze. Nie doceniamy wielokulturowoĘci naszego spoâeczeĎstwa. „Innych”
w naszym Ęrodowisku dotyka nie tylko obojĆtnoĘþ, ale i brak tolerancji. Dyskryminacja mniejszoĘci w naszych spoâeczeĎstwach przenika
róĤne aspekty Ĥycia. Narastajüce zjawisko nietolerancji czĆsto prowadzi
do przemocy, a w najgorszych przypadkach do zbrojnych konÁiktów.
JeĘli od lat zróĤnicowanie jest normü w obrĆbie naszych spoâecznoĘci,
to dlaczego jesteĘmy tak nietolerancyjni dla ludzi, których uwaĤamy za
innych? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niemniej sprawy mogü siĆ nieco wyjaĘniþ, jeĘli odkryjemy pochodzenie tych „nowych”
wielokulturowych spoâeczeĎstw, których pojawienie siĆ jest mniej nagâe,
niĤ nam siĆ wydaje.
Dzisiejsze spoâeczeĎstwa wielokulturowe sü w znacznym stopniu
konsekwencjü procesów politycznych i ekonomicznych. W Europie rozwój takich spoâeczeĎstw staâ siĆ wyraĢnie zauwaĤalny po drugiej wojnie
Ęwiatowej. Podziaâ ideologiczny kontynentu i „Ĥelazna kurtyna” oddzielajüca strefĆ wpâywów ZSRR spowodowaây pozostanie wielu ludzi poza
ojczystym krajem. JednoczeĘnie rozwój gospodarczy póânocnych i centralnych paĎstw (gâównie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Holandii)
oznaczaâ wiĆksze zapotrzebowanie na siâĆ roboczü. W zwiüzku z tym
wâaĘnie zjawiskiem w latach piĆþdziesiütych i szeĘþdziesiütych XX wieku
wystĆpowaây dwa podstawowe typy migracji. Do pierwszego naleĤeli
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przybywajücy z kolonii i byâych kolonii – powracajücy do ojczyzny Europejczycy i osoby z grup etnicznych zamieszkujücych kraje, które byây
koloniami (przykâadem moĤe byþ Wielka Brytania – przybysze z Indii,
Francja – z Algierii, Holandia – z Indonezji). Drugi nurt ówczesnej migracji tworzyli ludzie, których wysoko uprzemysâowione kraje rekrutowaây
gâównie z poâudniowej Europy (Hiszpanii, Portugalii, Wâoch) i którzy zostali przyjĆci przyjaĢnie, gdyĤ byli tam potrzebni.
Kryzys ekonomiczny, który rozpoczüâ siĆ w 1973 roku, zmieniâ sytuacjĆ imigrantów. Gwaâtowny wzrost cen ropy naftowej przyczyniâ siĆ
do zintensyÀkowania poszukiwaĎ nowych technologii i form produkcji. Ich wdraĤanie spowodowaâo szybki wzrost bezrobocia, widoczny
w kaĤdym uprzemysâowionym kraju. DotknĆâo ono gâównie najsâabszych w systemie produkcyjnym, czyli niewykwaliÀkowanych robotników, imigrantów z innych krajów. Cudzoziemcy byli ponadto obwiniani
za zabieranie pracy rodzimym mieszkaĎcom. Wielu emigrantów z lat
piĆþdziesiütych i szeĘþdziesiütych XX wieku wróciâo wtedy do ojczystych krajów, które takĤe cierpiaây z powodu kryzysu.
W koĎcu lat siedemdziesiütych ubiegâego stulecia Europa staâa siĆ
celem nowej fali migracyjnej, skâadajücej siĆ gâównie z mieszkaĎców
krajów poâudniowych wybrzeĤy Morza ėródziemnego i tzw. krajów
trzeciego Ęwiata. W odróĤnieniu od imigracji lat piĆþdziesiütych i szeĘþdziesiütych, ta nie byâa inicjowana przez paĎstwa europejskie, ale wynikâa z niepewnej sytuacji spoâecznej, ekonomicznej i politycznej krajów,
z których przybywali imigranci.

Jakie typy migracji
do twojego kraju
lub z niego wystûpiây
w latach 1950–1970?

Póãnoc – Poãudnie. Pytanie o brak równowagi
Nasz Ęwiat na przestrzeni dziejów byâ przedmiotem niezliczonych podziaâów. Rzymianie podzielili go na Cesarstwo Rzymskie i Ęwiat barbarzyĎski, po wyprawach Kolumba ludzie mówili o Nowym i Starym
ėwiecie, „Ĥelaznü kurtynĆ” zbudowano po drugiej wojnie Ęwiatowej dla
oddzielenia Europy Zachodniej i Wschodniej. PóĢniej zaczĆliĘmy mówiþ
o podziaâach Ęwiata na Póânoc i Poâudnie.
To zróĤnicowanie pomiĆdzy Póânocü i Poâudniem nie odnosi siĆ
do poâoĤenia geograÀcznego kaĤdego kraju w zaleĤnoĘci od równika
(Australia z ekonomicznego punktu widzenia naleĤy do Póânocy), ale
do zâoĤonej sytuacji gospodarczej i politycznej. Tylko niewielka czĆĘþ
mieszkaĎców naszej planety korzysta z dobrodziejstw Ęwiata, w którym
postĆp technologiczny i poziom spoĤycia przewyĤszajü podstawowe
potrzeby. Terminy Póânoc i Poâudnie sü uogólnieniem, ale jest mnóstwo
róĤnic miĆdzy krajami z obu tych grup. Niezaprzeczalne jest jednak,
Ĥe prawdziwü barierü dzielücü Póânoc od Poâudnia jest bieda. ChociaĤ
wystĆpuje ona równieĤ w krajach Póânocy, to jest nieporównywalna
z biedü na Poâudniu.

Jakie inne podziaây
ėwiata oraz jego
mieszkačców przychodzû ci na myėl?
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Stan biedy nie jest czymĘ naturalnym – w wielu przypadkach paĎstwa
Poâudnia majü wiĆcej bogactw naturalnych od tych rozwiniĆtych. Jakie sü
wiĆc przyczyny tej niesprawiedliwej sytuacji? Zakâadajüc pewne uproszczenie, moĤna powiedzieþ, Ĥe zmianĆ sytuacji w tych krajach uniemoĤliwia system, który w sferze politycznej i ekonomicznej opanowaâ nasz
Ęwiat. Po drugiej wojnie Ęwiatowej obecny miĆdzynarodowy porzüdek
gospodarczy tworzyâa przez lata niewielka liczba paĎstw „póânocnych”.
Te kraje ustaliây zasady i stworzyây struktury odzwierciedlajüce ich potrzeby (np. MiĆdzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank ėwiatowy). UĤywaây teĤ zasobów, które do nich nie naleĤaây. Jednym sâowem – powstaâ system, w którym rozwojowi mniejszoĘci towarzyszyâo ubóstwo
wiĆkszoĘci. Kraje Poâudnia do dziĘ wpadajü w puâapkĆ systemu eksploatowania i sprzedawania wâasnych bogactw jako zapâaty za maszyny
Co to jest rozwój? i technologie sprowadzane z Póânocy. Pewne formy zaleĤnoĘci staây siĆ
Kto okreėla kryteria normü – ich gâównym wyrazem moĤe byþ idea kredytów zagranicznych,
rozwoju pačstw? udzielanych przez najbardziej rozwiniĆte kraje.
Jak wyobraģasz
sobie biedą?
Jak wielu ludzi
wokóâ ciebie ģyje
w biedzie?

WystĆpujüca wspóâczeĘnie nierównoĘþ systemów gospodarczych, wojny domowe,
przeĘladowania polityczne i religijne, kataklizmy i katastrofy ekologiczne (pustynnienie, trzĆsienia ziemi), gâód (szczególnie w Afryce) – wszystko to razem tworzy
dramatycznü sytuacjĆ. Coraz wiĆksza liczba ludzi jest zmuszana do podejmowania
bolesnej, a nawet traumatycznej decyzji – opuszczajü swoje domy, emigrujü lub
szukajü azylu. Robiü to, Ĥeby przeĤyþ, chociaĤ sü Ęwiadomi trudnoĘci zwiüzanych
z Ĥyciem zagranicü.

Wschód – Zachód. Poszukiwanie równowagi
Jakie zmiany zaszây Czym jest Europa? Kto moĤe uwaĤaþ siĆ za Europejczyka? Czy jest coĘ
w twoim kraju takiego, jak kultura europejska? Odpowiedzi na te pytania nie sü âatwe. Po
po 1989 roku? 1989 roku w Europie nastüpiây ogromne zmiany – w tym rozpad ZSRR,

Jakie znasz formy
wspóâpracy europejskiej poza strukturami
Unii Europejskiej?
Jakie sukcesy i poraģki
moģna zaobserwowaý
we wspóâpracy pačstw
europejskich?

wojna w byâej Jugosâawii, zjednoczenie Niemiec, niezaleĤnoĘþ Czech
i Sâowacji. Konsekwencje tych przemian sü ogromne.
Tak ogromne zmiany wywoâaây wiele emocji: radoĘþ z otwartych granic, obawĆ przed masowymi falami migracji, nadziejĆ dla nowych paĎstw,
strach przed kolejnymi konÁiktami. Relacje miĆdzy paĎstwami a narodami, które wydawaây siĆ wczeĘniej ustalone, podlegaây renegocjacji. To,
jak dziĘ widzimy siebie nawzajem, jest wynikiem zâoĤonej i stale zmieniajücej siĆ sytuacji.
Nie jest tajemnicü, Ĥe integracja europejska nadal napotyka trudnoĘci.
RoĘnie przekonanie, Ĥe paĎstwa nie sü tylko podmiotami gospodarczymi, które naleĤy âüczyþ dla podwyĤszenia skali wzrostu gospodarczego.
Rozszerzanie Unii Europejskiej nie jest procesem tak prostym, jak siĆ
wydawaâo na poczütku.
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O istocie toĤsamoĘci bĆdziemy mówiþ póĢniej, ale tutaj wypadaâoby zapytaþ: czy jest moĤliwe posiadanie toĤsamoĘci europejskiej? ėcisâa wspóâpraca paĎstw europejskich prowadzi do wyâüczenia innych.
Gdy zanikajü granice pomiĆdzy krajami europejskimi, rosnü bariery dla
przybyszów z dalszych czĆĘci Ęwiata. Widaþ to wyraĢnie po podpisaniu
ukâadu w Schengen – miĆdzyrzüdowej umowy, która likwiduje kontrolĆ granic pomiĆdzy zainteresowanymi krajami. PaĎstwa te ujednolicajü
politykĆ wizowü, koordynujü zapobieganie przestĆpczoĘci, prowadzü
wspólne akcje poszukiwawcze oraz wymieniajü informacje o uchodĢcach.
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Zewnątrzne granice
zjednoczonej Europy
sû wzmacniane
i moģe sią wydawaý,
ģe budowana jest
„forteca Europa”. Czy
zgadzasz sią z takû
opiniû?

Mniejszoėci w Europie
Mniejszoėci lokalne. W kaĤdym niemal kraju sü „tradycyjne” mniejszoĘci – grupy etniczne, które przez wieki byây tam obecne. Przedstawiciele tych mniejszoĘci majü odmienne zwyczaje, nawyki i róĤniü siĆ
od wiĆkszoĘci sposobem Ĥycia. MoĤna tu przytoczyþ mnóstwo przykâadów. Historia europejska jest wypeâniona ruchami ekspansywnymi, podbojami religijnymi i militarnymi, tworzeniem wspólnot gospodarczych.
Wszystkie tego rodzaju dziaâania wywoâywaây przemieszczanie siĆ ludzi
i przenikanie kultur...

Kiedy mniejszoėý
nie jest mniejszoėciû?
Gdy jest znaczûcû elitû!
Czy zgadzasz sią z tû
odpowiedziû? Czy
potraÀsz podaý przykâady takiej sytuacji?

Uwaga! MniejszoĘþ w jednym miejscu moĤe okazaþ siĆ wiĆkszoĘciü w innym.
W Ęredniowieczu normandzcy rycerze podbijali ziemie dzisiejszej
Francji, wyruszali do Hiszpanii, zdobyli SycyliĆ i AngliĆ. Siây Imperium
OsmaĎskiego siĆgnĆây bram Wiednia w 1529 i w 1683 roku. Przykâadem
zmian jest miasto Ilok w Chorwacji: w 1992 roku jego populacja skâadaâa
siĆ z 3000 Serbów, zaĘ rok wczeĘniej liczyâa 3000 Chorwatów, 500 Serbów i 1900 sâowackich potomków XIX-wiecznych imigrantów. W 1930
roku wielu mieszkaĎców tej miejscowoĘci byâo Niemcami i ģydami.
W czasach Imperium OsmaĎskiego miasto Ilok byâo osiedlem muzuâmaĎskim. a jeszcze wczeĘniej – miastem katolickim.
W Hiszpanii, gdzie znaczücü mniejszoĘþ tworzü cygaĎskie grupy
Roma i Sinti (które takĤe sü mniejszoĘciü etnicznü w wielu innych krajach), sü równieĤ m.in. wspólnoty muzuâmaĎskie, Ĥydowskie i hinduskie.
W Szwecji mamy pokaĢnü mniejszoĘþ Finów. Szacuje siĆ, Ĥe znaczüca
czĆĘþ populacji w Turcji to Kurdowie. Najliczniejsza mniejszoĘþ w Rumunii to WĆgrzy. AĤ do lat osiemdziesiütych XX wieku wydawaâo siĆ,
Ĥe Jugosâawia jest jednym z najbardziej pozytywnych przykâadów wspóâistnienia w paĎstwie wielu narodowoĘci. DziĘ trudno powiedzieþ, jak
bardzo ten obraz byâ nieprawdziwy.

Czy jakaė miejscowoėý
w twojej okolicy ma
równie skomplikowanû
historią?
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Jak wielu ludzi
Formalna decyzja, aby uznaþ grupĆ ludzi za mniejszoĘþ, wymaga duĤo
potrzeba, aby nazwaý rozwagi. MoĤe prowadziþ do wzmoĤonej dyskryminacji i segregacji. Jedich mniejszoėciû? nak z drugiej strony moĤe skutkowaþ rozszerzeniem praw przysâugujü-

cych takiej grupie.
Nie ma w Europie kraju, w którym Ĥyjü ludzie mówiücy tylko jednym
jĆzykiem, ale w wiĆkszoĘci paĎstw przyjĆto jeden jĆzyk jako urzĆdowy. JĆzyk odgrywa ogromnü rolĆ w kulturze narodów. Reprezentanci
mniejszoĘci posiadajücych wâasny jĆzyk domagajü siĆ oÀcjalnego uznania,
nauki w szkoâach w tym jĆzyku oraz posiadania mediów (prasy, radia,
programów TV).
Rada Europy od poczütku swego istnienia (powstaâa w 1949 roku)
wielokrotnie podejmowaâa problem mniejszoĘci narodowych w krajach
czâonkowskich. ChociaĤ moĤemy przyjüþ, Ĥe okreĘlenie „mniejszoĘþ narodowa” odnosi siĆ do ludzi, którzy byli zmuszeni do uchodĢstwa do
innego kraju albo znaleĢli siĆ na jego terytorium ze wzglĆdu na zmianĆ
granic, trudno stworzyþ jednolitü deÀnicjĆ tego terminu.
PaĎstwa czâonkowskie Rady Europy zdecydowaây siĆ w Konwencji
Ramowej ds. Ochrony MniejszoĘci Narodowych, przyjĆtej w listopadzie 1994 roku (ratyÀkowanej 1 lutego 1995 roku przez 25 paĎstw,
w tym PolskĆ), uĤyþ bardzo pragmatycznej formuây. Konwencja nie zawiera deÀnicji mniejszoĘci narodowej, przyznajüc, Ĥe kaĤda sprawa ma
byþ rozpatrywana na podstawie konkretnych okolicznoĘci i warunków
w danym paĎstwie. PaĎstwa, które podpisaây i ratyÀkowaây konwencjĆ,
zobowiüzujü siĆ prawnie umoĤliwiþ mniejszoĘciom narodowym zachowanie istotnych elementów ich toĤsamoĘci, w szczególnoĘci religii, jĆzyka, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Na mocy tej konwencji przyznaje
Jakie prawa powinny siĆ kaĤdemu prawo do wyboru swej narodowoĘci, w tym narodowoĘci
posiadaý mniejszoėci? mniejszoĘciowej.

Czy dziecko pary
cudzoziemców,
urodzone w twoim
kraju, takģe jest
obcokrajowcem?

Jaka jest róģnica
miądzy uchodġcû
a imigrantem?

Migranci, imigranci, uchodġcy. Terminologia jest skomplikowana
takĤe i w tym zakresie. Akceptowane i praktykowane w wielu krajach
europejskich jest mówienie o migrantach jako o ludziach, którzy majü
swoje korzenie na terenie innego kraju. ChociaĤ dla niektórych byâoby
wygodne, gdyby migranci wrócili to krajów przodków, coraz wyraĢniej
widaþ, Ĥe wielu z nich zamierza pozostaþ tam, gdzie sü. I wielu z nich jest
juĤ obywatelami krajów, w których Ĥyjü.
W ostatnim dziesiĆcioleciu obserwujemy na Ęwiecie masowy wzrost
liczby uchodĢców.
Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogü przeprowadzaþ siĆ swobodnie z jednego paĎstwa do drugiego. Przybysze spoza
Europy mogü mieþ problemy z uzyskaniem pozwolenia na to, Ĥeby Ĥyþ
i pracowaþ w kraju EOG. W zaleĤnoĘci od miejsca pochodzenia, narodowoĘci i statusu materialnego jest im âatwiej lub trudniej osiedliþ
siĆ w krajach europejskich. JeĤeli chcü legalnie zostaþ w jednym z tych
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krajów, muszü uzyskaþ odpowiednie zezwolenia i podporzüdkowaþ siĆ Co mówi Konwencja
Genewska o traktowaobowiüzujücym przepisom.
niu uchodġców?

Jeĥeli... to...

JeĤeli istniejü i bĆdü istniaây spoâeczeĎstwa wielokulturowe...
JeĤeli nastĆpuje eksploatacja jednych spoâeczeĎstw, by utrzymaþ inne, uprzywilejowane...
JeĤeli na Ęwiecie, który staje siĆ coraz mniejszy i bardziej wspóâzaleĤny, niewiele
problemów pozostaje w obrĆbie granic paĎstw i moĤe dotknüþ nas wczeĘniej czy
póĢniej...
JeĤeli mamy ĘwiadomoĘþ, iĤ poszczególne paĎstwa nie mogü pozostawaþ w izolacji...
JeĤeli wierzymy w równoĘþ praw obywatelskich dla wszystkich...
To nasze dziaâania powinny byþ rezultatem przekonaĎ co do koniecznych zmian.
To nasze postawy nie mogü budowaþ instytucjonalnych albo osobistych murów
majücych na celu „zatrzymanie innych w ich miejscu”.
To nie moĤemy narzucaþ naszych poglüdów innym.
To powinniĘmy zaczüþ porozumiewaþ siĆ ze sobü partnersko – czy to pomiĆdzy
róĤnymi spoâecznoĘciami i kulturami, czy miĆdzy wiĆkszoĘciami i mniejszoĘciami
w ramach jednego spoâeczeĎstwa.
To powinniĘmy düĤyþ do wyeliminowania dyskryminacji w miĆdzynarodowym
systemie ekonomicznym, bo w przeciwnym przypadku marginalizacja oraz bieda
bĆdü trwaþ w skali globalnej.
To musimy pracowaþ nad zrozumieniem i zmianü uprzedzeĎ i stereotypów,
zmierzaþ do zmiany naszych spoâeczeĎstw wielokulturowych w miĆdzykulturowe.

2. ZROZUMIEü RÓĤNICE I DYSKRYMINACJĄ
Od spoãeczečstw wielokulturowych do miądzykulturowych
ChociaĤ na pierwszy rzut oka terminy „spoâeczeĎstwo wielokulturowe”
i „spoâeczeĎstwo miĆdzykulturowe” wydajü siĆ podobne, naszym zdaniem nie sü synonimami. Czym siĆ róĤniü?
Spoâeczečstwo wielokulturowe to takie, w których róĤne kultury, grupy zróĤnicowane narodowoĘciowo, etnicznie, religijnie itp. Ĥyjü
na terenie tego samego terytorium, ale niekoniecznie wspóâdziaâajü
ze sobü. W takiej spoâecznoĘci róĤnice bywajü odbierane negatywnie
i wywoâujü powszechne usprawiedliwienie dla dyskryminacji. MniejszoĘci mogü byþ tolerowane, ale nie zawsze sü akceptowane czy postrzegane jako Ģródâa kulturowych wartoĘci.
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Spoâeczečstwa miądzykulturowe to takie, w których róĤne
kultury, grupy narodowe itp. Ĥyjüce na jednym terytorium pozostajü
otwarte na wzajemne oddziaâywania, wymianĆ oraz uznawanie wâasnych
i cudzych wartoĘci lub sposobów Ĥycia. W takim spoâeczeĎstwie nastĆpuje proces akceptacji, kaĤdy jest tak samo waĤny, nie ma lepszych lub
gorszych ludzi...
MiĆdzykulturowoĘþ to proces, nie stan rzeczy lub cel sam w sobie.

Porozmawiajmy o kulturze
Co, twoim Pierwsza myĘl, która przychodzi do gâowy: kultura to balet, opera, muzyzdaniem, znaczy ka, ksiüĤki i inne intelektualne lub artystyczne dziaâania.
sâowo „kultura”?
Patrzüc szerzej, moĤemy utoĤsamiaþ z kulturü wartoĘci i zachowania,

Wybierz jedno
z podanych obok pytač.
Wyobraġ sobie, jak
odpowiedzieliby na nie
twoi dziadkowie.

które wskazujü ludziom sens Ĥycia. DostrzeĤemy wtedy, Ĥe skâada siĆ
na niü wiele aspektów Ĥycia w danej spoâecznoĘci. Niektóre z nich sü
natychmiast zauwaĤalne, ale Ĥeby znaleĢþ inne, trzeba poszukaþ gâĆbiej,
zastanawiajüc siĆ m.in. nad tym:
Co jest deÀniowane jako „dobro” i „zâo”?
Jakü strukturĆ ma rodzina?
Jakie sü relacje miĆdzy mĆĤczyznü i kobietü?
Jakie tradycje sü waĤne?
Jakimi jĆzykami siĆ mówi?
Jakie zasady regulujü spoĤywanie posiâków?
Jak czâonkowie spoâecznoĘci komunikujü siĆ ze sobü?
Kto sprawuje wâadzĆ i w jaki sposób jü uzyskaâ?
Jakie sü relacje czâonków spoâecznoĘci z innymi kulturami?
Jakü rolĆ odgrywa religia?

„MĆĤczyĢni i kobiety sü nie tylko nimi samymi, sü teĤ regionem, w którym siĆ urodzili, mieszkaniem w mieĘcie lub gospodarstwem wiejskim, gdzie uczyli siĆ chodziþ; grami, w które bawili siĆ jako dzieci, historiami, których sâuchali, jedzeniem,
które jedli, szkoâami, do których chodzili, sportami, które uprawiali, poezjü, którü
czytali, i Bogiem, w którego wierzyli”. W. Somerset Maugham
Czâonkowie jednej kultury zachowujü siĆ podobnie, dzielü podobne
poglüdy i oceniajü rzeczywistoĘþ w podobny sposób. Taki wniosek jest
oczywisty, kiedy konfrontujemy swojü kulturĆ z innü albo wyjeĤdĤamy
za granicĆ. OczywiĘcie, kultury nie sü statyczne, zmieniajü siĆ, wiĆc odpowiedzi i pytania z czasem teĤ siĆ zmieniajü.
Istnienie róĤnic pomiĆdzy kulturami odzwierciedla wysiâek poszczególnych spoâeczeĎstw, które chciaây przetrwaþ w okreĘlonej rzeczywistoĘci, uwarunkowanej przez:
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czynniki geograÀczne,
czynniki spoâeczne, czyli inne grupy ludzi, z którymi dana spoâecznoĘþ
miaâa kontakt,
czynniki „metaÀzyczne”, poszukiwanie sensu Ĥycia.
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Kultury sû róģne.
Czy to znaczy, ģe
niektóre z nich sû
lepsze od innych?

Nawet w obrĆbie jednej kultury sü tacy, którzy nie zgadzajü siĆ
z powszechnymi normami i okreĘlajü siĆ jako subkultury. Czâonkowie
subkultur sü czĆsto oÀarami nietolerancji spoâecznej. Subkultury mogü
obejmowaþ ludzi niepeânosprawnych, gejów i lesbijki, grupy religijne
i szerokie spektrum subkultur mâodzieĤowych. Czâonków subkultur Czy naleģysz do jakiejė
charakteryzowaþ moĤe swoisty jĆzyk, wâasne zwyczaje, oryginalny ubiór subkultury?
czy preferowana muzyka.

Uczenie sią wãasnej kultury – tak naturalne jak oddychanie
KaĤda spoâecznoĘþ przekazuje swoim czâonkom system wartoĘci okreĘlajücy jej kulturĆ. Dzieci uczü siĆ, jak rozumieþ i uĤywaþ znaków i symboli funkcjonujücych w danej spoâecznoĘci. WyobraĢ sobie, co by siĆ
staâo, gdyby ktoĘ nie rozumiaâ znaczenia czerwonego Ęwiatâa na skrzyĤowaniu... A przecieĤ nie ma obiektywnej przyczyny, dla której czerwone
oznacza „stop”, a zielone „idĢ”.
Rodzina, szkoâa, przyjaciele, Ęrodki masowej komunikacji – wszystko
to przyczynia siĆ do socjalizacji dzieci. KaĤdy czâowiek jest mieszaninü
wpâywów kultury, indywidualnych cech i doĘwiadczeĎ. Ten zestaw jest
bogatszy, jeĤeli Ĥyjemy w dwóch lub kilku kulturach – np. ktoĘ urodziâ
siĆ w drugim pokoleniu imigrantów i w rodzinie uczy siĆ kultury kraju
pochodzenia, a w szkole i dziĆki mediom – kultury kraju, w którym Ĥyje.

Toĥsamoėý
Kim jestem? ToĤsamoĘþ, podobnie jak kultura, ma wiele aspektów, mniej
lub bardziej widocznych. MoĤna siĆ jej przyjrzeþ, wyobraĤajüc sobie siebie samego jako cebulĆ. KaĤda warstwa cebuli odpowiada innej czĆĘci
toĤsamoĘci.
Te warstwy, czyli elementy toĤsamoĘci mogü byþ zwiüzane z takimi
sprawami, jak:
role, jakie peânisz w Ĥyciu (córki, przyjaciela, ucznia, piekarza, bankowca),
czĆĘci twojej toĤsamoĘci, które moĤesz wybraþ (miâoĘnik pewnego
gatunku muzycznego, czâonek partii politycznej),
miejsce urodzenia i zamieszkania,
przynaleĤnoĘþ do mniejszoĘci,
pâeþ i seksualnoĘþ,
wyznanie.

Czy narodowoėý jest
toģsama z kulturû?

Co miaâo najwiąkszy
wpâyw na twojû socjalizacją?
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5..........................................................................
Jakie elementy tworzû twojû toģsamoėý? Wpisz je obok rysunku, zaczynajûc od najwaģniejszego.

Ludzie majû utarte
skojarzenia
z róģnymi krajami, np.
Szwajcaria to zegarki
i banki, Rosja – wódka
i futrzane czapki.
Wskaģ dwa skojarzenia
z twoim krajem. Czy te
rzeczy sû rzeczywiėcie
waģnû cząėciû twojej
toģsamoėci?

ToĤsamoĘþ nie jest tylko kwestiü postrzegania samego siebie. Inni nas
identyÀkujü, czy nam siĆ to podoba czy nie. Rezultatem tego jest m.in.
etykietowanie pewnych ludzi jako „mniejszoĘci”. Dzielimy ludzi na grupy
z powodu potrzeby odróĤniania siĆ od innych.
W naturalny sposób przypisujemy swojej grupie (klasie, rodzinie,
przyjacioâom) wartoĘci, które podnoszü naszü samoocenĆ. NiebezpieczeĎstwo kryje siĆ w przypisywaniu wartoĘci negatywnych osobom
spoza naszej grupy.
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Wszyscy ĥyjemy wyobraĥeniami
Mamy tendencjĆ do koncentrowania siĆ tylko na wybranych aspektach
jakiegoĘ zagadnienia, pomijajüc inne jego strony. To czĆsto rezultat funkcjonowania stereotypów, uprzedzeĎ i etnocentryzmu.
Stereotypy. Na stereotypy skâadajü siĆ zbiorowe poglüdy lub przekonania na temat okreĘlonych grup ludzi. Stereotyp jest zbiorem cech,
zwykle dotyczücych zachowania, zwyczajów itp., które im siĆ przypisuje. Celem stereotypu jest uproszczenie rzeczywistoĘci, okreĘlenie
w jednym lub kilku sâowach, np. „oni sü tacy”. Ci ludzie sü leniwy, tamci
punktualni, mieszkaĎcy tej czĆĘci miasta sü niebezpieczni – czĆĘþ osób
moĤe taka byþ, ale wszyscy?
Czasami uĤywamy stereotypów w stosunku do grupy, z którü siĆ
identyÀkujemy – zwykle po to, by poczuþ siĆ pewniej lub usprawiedliwiþ
swoje bâĆdy: „Co ja mogĆ z tym zrobiþ? My tacy jesteĘmy!”. Stereotypy sü oparte na wyobraĤeniach, z którymi zetknĆliĘmy siĆ w szkole,
w mediach lub w rodzinie, które zostaây uogólnione, aĤ przeniosây siĆ na
wszystkie osoby zaliczane do jakiejĘ grupy.
Uprzedzenia. Uprzedzenie do kogoĘ lub czegoĘ wystĆpuje wówczas, gdy ktoĘ wyraĤa niechĆþ lub negatywny osüd bez wczeĘniejszego
doĘwiadczenia z danü osobü czy zjawiskiem, przewaĤnie na podstawie
faâszywych lub niekompletnych informacji. Uprzedzenia wynikajü takĤe z utrwalonych w spoâecznoĘciach stereotypów. Osoby do czegoĘ
uprzedzone trudno za pomocü racjonalnych argumentów przekonaþ do
pozbycia siĆ uprzedzeĎ.
Uprzedzenia i stereotypy to schematy, które pomagajü nam rozumieþ
rzeczywistoĘþ. Kiedy rzeczywistoĘþ nie odpowiada naszemu nastawieniu, âatwiej jest nam zmieniþ jej interpretacjĆ niĤ wâasne nastawienie.
Schematy pomagajü nam uzupeâniþ informacje, kiedy nasza wiedza nie
jest kompletna. Posâugujemy siĆ nimi czĆsto, kiedy chcemy:
oceniþ naszü wâasna kulturĆ,
oceniþ inne kultury i sposoby Ĥycia,
sterowaþ naszymi relacjami z innymi kulturami,
oceniaþ traktowanie i dyskryminacjĆ ludzi z innych kultur.
Czasami przyjmujemy uprzedzenia i stereotypy na temat
innych grup kulturowych zupeânie nieėwiadomie.
Etnocentryzm. Formuâowane przez nas südy i oceny sü pod silnym wpâywem naszego etnocentryzmu. Oznacza to, Ĥe wierzymy, iĤ nasz
punkt widzenia i nasza kultura sü najwâaĘciwsze. Czujemy, Ĥe to wâaĘnie
nasze wartoĘci i sposób Ĥycia sü uniwersalne, odpowiednie dla wszyst-

Mówi sią, ģe potrzebujemy stereotypów,
ģeby przetrwaý. Czy
twoim zdaniem sû one
naprawdą uģyteczne?
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kich ludzi, a „inni” sü gorsi, bo nie potraÀü zrozumieþ tego oczywistego
faktu. Codzienne kontakty z ludĢmi z innych kultur mogü utrwalaþ nasze uprzedzenia, etnocentryczne okulary pokazujü nam tylko to, czego
siĆ spodziewamy. Inne kultury mogü siĆ nam wydawaþ interesujüce lub
egzotyczne, ale odrzucamy je, bo uwaĤamy, Ĥe nasza kultura jest lepsza.
Dzieje siĆ tak dlatego, Ĥe zwykle nasze spojrzenie na inne kultury jest
zdominowane przez uprzedzenia i stereotypy.

Wyobraĥenia i ich efekty
Odrzucenie nierzadko przyjmuje formĆ blisko zwiüzanych ze sobü zjaCzy znasz inne wisk: dyskryminacji, ksenofobii, nietolerancji, antysemityzmu i rasizmu.
przykâady Te reakcje stajü siĆ szczególnie wyraĢne, kiedy wiĆkszoĘþ styka siĆ
dyskryminacji? z mniejszoĘciami.

Czy w kaģdym
przypadku szczególna
kontrola nad jakûė
grupû oznacza
dyskryminacją?

Dyskryminacja to uprzedzenie przejawiajüce siĆ w dziaâaniu. Grupy ludzi zostajü zaszuÁadkowane jako „inne” i dyskryminowane. MoĤe
to prowadziþ do ich izolacji, uznania ich sposobu Ĥycia za nielegalny, kontrolowania ich przez policjĆ, zmuszania do Ĥycia w warunkach zagraĤajücych zdrowiu, pozbawienia reprezentacji politycznej. CzĆsto osoby
dyskryminowane otrzymujü najgorsze miejsca pracy lub w ogóle sü pozbawione moĤliwoĘci podjĆcia pracy.

WĘród grup mniejszoĘciowych sü takie, które walczü przeciwko dyskryminacji,
czasami wspierane przez czâonków wiĆkszoĘci. To potwierdza opiniĆ, Ĥe pierwszym krokiem prowadzücym do równoĘci w traktowaniu jest propagowanie
przejawów pozytywnego dziaâania skierowanego do mniejszoĘci.

Czy moģesz zaproponowaý pozytywne
dziaâanie zwiûzane
z przeciwstawieniem
sią jakiejė formie
dyskryminacji?

Ksenofobia pochodzi od greckiego sâowa oznaczajücego „strach
przed obcokrajowcami”. Mamy tu do czynienia z zamkniĆtym koâem:
obawiam siĆ osób odmiennych, poniewaĤ ich nie znam i nie znam ich,
poniewaĤ siĆ ich obawiam. Podobnie jak dyskryminacja i rasizm, ksenofobia Ĥywi siĆ stereotypami i uprzedzeniami, wywodzi siĆ z poczucia
braku bezpieczeĎstwa i strachu przed „innymi”. Ten strach czĆsto przekâada siĆ na odrzucenie, wrogoĘþ lub przemoc wobec ludzi z innych
krajów lub naleĤücych do mniejszoĘci.

Nietolerancja to brak szacunku dla praktyk lub wierzeĎ innych
niĤ wâasne. Okazywana jest przez ludzi, którzy nie chcü pozwoliþ innym
Czy sû sytuacje, zachowywaþ siĆ w sposób odmienny niĤ oni sami. Nietolerancja moĤe
w których naleģy byý oznaczaþ, Ĥe ludzie sü wykluczeni z powodu swoich przekonaĎ religijnych,
nietolerancyjnym? seksualnoĘci, a nawet z powodu noszonych ubraĎ lub fryzury.
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Antysemityzm. Poâüczenie dominacji, uprzedzeĎ, ksenofobii i nietolerancji skierowanych przeciwko ģydom nazywane jest antysemityzmem. Ta forma nietolerancji religijnej i etnicznej prowadzi do dyskryminacji pojedynczych osób, a takĤe do przeĘladowaĎ ģydów w ogóle.
Najbardziej przeraĤajüce przejawy antysemityzmu miaây miejsce, gdy
doszedâ do wâadzy Hitler ze swojü ideologiü czystoĘci rasowej. W czasie
drugiej wojny Ęwiatowej zginĆâo 6 milionów ģydów, przede wszystkim
w gettach, obozach zagâady i obozach koncentracyjnych.

Co wiesz o holokauėcie?
Jakie formy antysemityzmu wystąpujû
wspóâczeėnie?

Rasizm. Konsekwencje rasizmu sü przeraĤajüce, nawet samo to sâo- Kiedy ostatnio
wo budzi obawy. Nie jest âatwo je zdeÀniowaþ. Rasizm opiera siĆ na zetknûâeė sią ze
przekonaniu, Ĥe pewne cechy charakteru, zdolnoĘci itp. sü zdetermino- sâowem „rasista”?
wane przez rasĆ oraz Ĥe istniejü rasy nadrzĆdne i rasy podrzĆdne.To, Ĥe
ktoĘ akceptuje taki argument, oznacza, Ĥe uwaĤa, iĤ istniejü róĤne rasy
ludzkie. Koncepcja nadrzĆdnoĘci, która podporzüdkowuje jednü grupĆ
ludzi drugiej, jest z zaâoĤenia niebezpieczna. JeĘli uwierzymy, Ĥe istniejü
rasy lepsze i gorsze, moĤemy przyczyniþ siĆ, choþby poĘrednio, do uzasadnienia:
eksterminacji przez nazistów 400 tys. Cyganów,
masakry i wyniszczenie caâych spoâecznoĘci w byâej Jugosâawii w imiĆ
„czystek etnicznych”,
rezerwowania miejsc pracy i usâug dla pewnych grup spoâecznych,
gâoszenia haseâ „Europa dla Europejczyków”, „Francja dla Francuzów”
itp.,
umocnienia systemu pomocy, który prowadzi do schwytania w puâapkĆ, a nie wsparcia,
aktów terroryzmu.
Caâkowicie odrzucamy takie teorie lub przekonania. Mamy
jeden gatunek ludzi. Mamy tylko jednû rasą – rasą ludzkû.

I co dalej?
JeĘli chcemy tworzyþ rzeczywistoĘþ miĆdzykulturowü, mamy duĤo do
zrobienia, przeciwstawiajüc siĆ naszym wâasnym postawom, a takĤe systemowi organizacji Ĥycia spoâecznego, politycznego i ekonomicznego,
który prowadzi do nierównoĘci.
Rozwój miĆdzykulturowego podejĘcia bĆdzie zaleĤaâ nie tylko od
ludzkiej otwartoĘci, ale teĤ od dziaâaĎ polityków. Dialog miĆdzy kulturami wymaga duĤo czasu i doĘwiadczenia. NiezbĆdne jest przejĘcie
pewnych etapów, takich jak:
1. Akceptacja tego, Ĥe kaĤdy jest równy – akceptowanie równoĘci praw,
wartoĘci i zdolnoĘci, sprzeciwianie siĆ rasizmowi i dyskryminacji.
2. Lepsze poznawanie siebie nawzajem – angaĤowanie siĆ w dyskusjĆ,
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poznawanie innych kultur, zbliĤanie siĆ do nich, obserwowanie ich
w dziaâaniu.
3. Wspólne dziaâanie – wspóâorganizowanie, wspóâpraca, pomaganie
sobie nawzajem.
4. Porównanie i wymiana: wymiana poglüdów, doĘwiadczanie innych
kultur i idei, dyskusja, osiüganie porozumienia i wspólne podejmowanie decyzji.

3. EDUKACJA MIĄDZYKULTUROWA
Skûd sią wziąãa edukacja miądzykulturowa?
W naszym pakiecie edukacyjnym staraliĘmy siĆ rozwaĤnie uĤywaþ terminów „wielokulturowy” i „miĆdzykulturowy”.
Tempo zmian w naszych spoâeczeĎstwach znaczüco wzrosâo w ostatnich dekadach. Spotkanie róĤnych kultur nadal jest gâównym czynnikiem,
a zarazem efektem tych zmian. RównoczeĘnie zaczĆliĘmy zauwaĤaþ, Ĥe
nawet wewnütrz kultur dominujücych moĤna znaleĢþ ludzi, którzy nie
podporzüdkowujü siĆ wszystkim ogólnym normom i sü uznawani za
czâonków subkultur. Razem z tymi obserwacjami pojawiâa siĆ ĘwiadomoĘþ, Ĥe w spoâeczeĎstwie wielokulturowym róĤne grupy – wiĆkszoĘciowe i mniejszoĘciowe – muszü siĆ poznaþ i wspóâpracowaþ ze sobü.
Ta ĘwiadomoĘþ leĤy u podstaw edukacji miĆdzykulturowej.
Warto zauwaĤyþ, Ĥe juĤ od lat szeĘþdziesiütych ubiegâego wieku niektóre paĎstwa prowadzü specjalne programy edukacyjne skierowane
do dzieci mniejszoĘci dawno osiadâych i dzieci niedawno przybyâych
imigrantów.

„Odkrycie innych oznacza odkrycie zwiüzków, a nie barier”. Claude Lévi-Strauss
SpoâeczeĎstwo wielokulturowe nie jest mozaikü, w której kultury
ukâada siĆ jedna obok drugiej i nie majü one na siebie Ĥadnego wpâywu. Nie jest teĤ tyglem, w którym róĤne kultury stapiajü siĆ w jednü.
Edukacja miĆdzykulturowa proponuje procesy, które pomagajü odkryþ
wzajemne relacje i zlikwidowaþ bariery. UĤywamy sâowa „miĆdzykulturowa”, poniewaĤ z przedrostka „miĆdzy” wynika:
wspóâdziaâanie,
wymiana,
likwidacja barier,
wzajemnoĘþ,
solidarnoĘþ.
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Edukacja miądzykulturowa – proces edukacji spoãecznej
ģeby spoâeczeĎstwo mogâo staþ siĆ naprawdĆ miĆdzykulturowe, kaĤda grupa
spoâeczna powinna byþ traktowana tak samo. Oznacza to, Ĥe musimy zwróciþ
uwagĆ nie tylko na to, jak Ĥyjemy z przedstawicielami kultur, które wydajü siĆ nam
odlegâe i obce, ale teĤ jak Ĥyjemy z takimi mniejszoĘciami, jak homoseksualiĘci
lub ludzie niepeânosprawni, którzy spotykajü siĆ z wieloma formami nietolerancji
i dyskryminacji. Wiele siâ – spoâecznych, politycznych, ekonomicznych – musi ze
sobü wspóâpracowaþ, Ĥeby wspieraþ edukacjĆ miĆdzykulturowü.
Edukacja miĆdzykulturowa jest jednym z podstawowych narzĆdzi,
umoĤliwiajücych wykorzystanie potencjaâu spoâeczeĎstw wielokulturowych. Gâównym celem edukacji miĆdzykulturowej musi byþ przychylnoĘþ i wzmacnianie podstaw wzajemnych zwiüzków miĆdzy róĤnymi
spoâecznoĘciami i róĤnymi – wiĆkszoĘciowymi i mniejszoĘciowymi –
grupami kulturowymi. Cel ten oznacza:
zrozumienie, Ĥe odmiennoĘþ nie usprawiedliwia marginalizacji,
uĘwiadomienie róĤnych kulturowych toĤsamoĘci i propagowanie szacunku dla mniejszoĘci,
pokojowe rozwiüzywanie konÁiktów interesów.

Edukacja miĆdzykulturowa powinna objüþ caâe spoâeczeĎstwo. Nie moĤna düĤyþ
do spoâeczeĎstwa miĆdzykulturowego, pracujüc tylko z jego czĆĘciü, niezaleĤnie
od tego, czy jest to wiĆkszoĘþ czy mniejszoĘþ.
W przypadku grup wiĆkszoĘciowych pierwszü potrzebü w edukacji
miĆdzykulturowej jest zweryÀkowanie zwyczajowych sposobów myĘlenia (szczególnie stereotypów i uprzedzeĎ) zwiüzanych z mniejszoĘciami.
Z tym wiüĤü siĆ róĤne zadania:
porzucenie negatywnych uprzedzeĎ i stereotypów etnicznych,
pozytywna ocena róĤnorodnoĘci i odmiennoĘci,
poszukiwanie i podkreĘlanie podobieĎstw,
tworzenie pozytywnych postaw i nawyków w zachowaniu wobec ludzi z innych kultur i spoâeczeĎstw,
przekâadanie pozytywnych postaw na codzienne zachowania,
podejmowanie dziaâaĎ wspierajücych wspóâistnienie i róĤnorodnoĘþ
w spoâeczeĎstwie.
W przypadku grup mniejszoĘciowych, szczególnie jeĘli sü one zwiüzane z imigracjü, cele edukacji miĆdzykulturowej zawierajü dodatkowo
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naukĆ Ĥycia w gâównym nurcie spoâeczeĎstwa bez utraty wâasnej toĤsamoĘci kulturowej. Chodzi tu np. o zdobycie umiejĆtnoĘci porozumiewania siĆ w jĆzyku powszechnie uĤywanym w danym kraju, bez której
przetrwanie w spoâeczeĎstwie jest bardzo trudne.

Edukacja miĆdzykulturowa powinna obejmowaþ caâe spoâeczeĎstwo, ale szczególny
sens ma koncentrowanie siĆ na dzieciach i mâodzieĤy, obywatelach przyszâych spoâeczeĎstw miĆdzykulturowych. Dzieci i mâodzieĤ stanowiü teĤ waĤny kanaâ komunikacji z dorosâymi i mogü pomóc starszym w dostrzeĤeniu potrzeby zmian.
Edukacja miĆdzykulturowa dzieci i mâodzieĤy ma dwa aspekty:
pomaga im w zdobyciu umiejĆtnoĘci dostrzegania nierównoĘci, niesprawiedliwoĘci, rasizmu, stereotypów i uprzedzeĎ,
dostarcza wiedzy i umiejĆtnoĘci, które pomogü im podjüþ wyzwanie,
jakim jest zmiana tych mechanizmów, kiedy zetknü siĆ z nimi w spoâeczeĎstwie.

Nieformalna edukacja miądzykulturowa
Cele nieformalnej edukacji miĆdzykulturowej sü zbieĤne z celami edukacji formalnej (szkolnej). RóĤnica miĆdzy nimi polega przede wszystkim
na metodach pracy i osobach prowadzücych. Wychowawcy nieformalni
pracujü z mâodymi ludĢmi w klubach, organizacjach i ruchach mâodzieĤowych, poradniach i oĘrodkach zajĆþ pozalekcyjnych, na ulicach, podczas wymian miĆdzynarodowych, w róĤnych warunkach geograÀcznych
i spoâeczno-gospodarczych. Wielu z nich to wolontariusze, poĘwiĆcajücy swój wolny czas sprawom, które sü dla nich waĤne.

Najskuteczniejszymi wychowawcami sü sami mâodzi ludzie, wychowujücy siebie
nawzajem. To oni samodzielnie odkrywajü, jaki jest sens ich Ęwiata i obmyĘlajü
strategie, jak pokojowo w nim Ĥyþ.
Edukacja nieformalna ma kilka szczególnych cech, które odróĤniajü jü
od edukacji formalnej:
Jest dobrowolna, nie jest obowiüzkowa tak jak szkoâa, wiĆc nie wywoâuje reakcji negatywnych na narzucane wychowankom treĘci.
Osoby zajmujüce siĆ edukacjü nieformalnü wkâadajü wiele staraĎ
w podtrzymanie zainteresowania mâodzieĤy, co jest istotne wobec
konkurencji ze strony komercyjnego Ęwiata, który oferuje wiele
atrakcyjnych sposobów spĆdzania czasu.
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Edukacja nieformalna sprzyja bliĤszym relacjom miĆdzy prowadzücymi a uczestnikami, uâatwia komunikacjĆ, odwoâuje siĆ do emocji.
TreĘci sü dostosowane do rzeczywistoĘci, w jakiej Ĥyjü uczestnicy,
a takĤe ich potrzeb.
Prowadzücy moĤe dowolnie ustalaþ cele i dobieraþ do nich odpowiednie zajĆcia.
W edukacji nieformalnej stosowane sü przewaĤnie metody aktywne
i uczestniczüce, które dajü bardzo dobre efekty.

Praca z mãodzieĥû – ciûgãy proces
Bez wzglĆdu na wiek osoby, które stajü wobec wyzwaĎ i problemów
spoâeczeĎstwa wielokulturowego, nie sü w stanie od razu przeskoczyþ
z fazy ignorancji do fazy krytycznej ĘwiadomoĘci i dziaâania. MoĤe to
nastüpiþ tylko w czasie procesu edukacji miĆdzykulturowej, zâoĤonej
z róĤnych zajĆþ i zadaĎ.
Edukacja miĆdzykulturowa ma umoĤliwiþ mâodym ludziom odkrycie
przyczyn i mechanizmów rasizmu, nietolerancji, ksenofobii i dyskryminacji. Osobiste zaangaĤowanie powinno prowadziþ do wspólnego dziaâania, a do osób prowadzücych edukacjĆ miĆdzykulturowü naleĤy uâatwienie tego procesu.
Wielokrotnie próbowano opisaþ kluczowe obszary, na które naleĤy
zwróciþ uwagĆ przy ukâadaniu programów edukacji miĆdzykulturowej.
Nasz opis porównuje nieformalnü edukacjĆ miĆdzykulturowü do drogi
zâoĤonej z róĤnych etapów. KaĤdy taki etap to temat, którym naleĤy siĆ
zajüþ, poznajüc jego szczegóâowe aspekty:
WyobraĤanie sobie siebie z zewnütrz.
Rozumienie Ęwiata, w którym Ĥyjemy.
Zaznajomienie siĆ z innymi realiami.
Pozytywne spojrzenie na róĤnice.
Wspieranie pozytywnych postaw, wartoĘci i zachowaĎ.
Omówimy te zagadnienia po kolei, doâüczajüc tematy, nad którymi
moĤna pracowaþ.
1. WYOBRAĢANIE SOBIE SIEBIE Z ZEWNúTRZ
W edukacji miądzykulturowej punktem startowym jest reÁeksja o nas i naszej rzeczywistoėci.
Nasza spoâeczna i kulturowa rzeczywistoėý:
Pozytywy i negatywy w naszej rzeczywistoĘci kulturowej.
Nasze nawyki, sposoby myĘlenia, style Ĥycia itp. sü tylko jednü z moĤliwych reakcji na Ęwiat. Istniejü teĤ inne rzeczywistoĘci, które nie sü
lepsze lub gorsze – sü tylko odmienne.
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WyjaĘnienie naszej rzeczywistoĘci innym, którzy jej nie znajü, moĤe
byþ pomocne w spojrzeniu na niü z innej perspektywy.
Nasze reakcje na inne spoâeczne i kulturowe rzeczywistoėci,
z którymi ģyjemy:
Uprzedzenia i stereotypy na temat innych grup i kultur funkcjonujüce
w naszym spoâeczeĎstwie.
ġródâa uprzedzeĎ i stereotypów. Dlaczego niektóre z nich sü pozytywne, a inne negatywne?
Wpâyw stereotypów na nasze zachowanie siĆ wobec innych.
Dyskryminacja – arbitralne zjawisko:
KaĤdy moĤe byþ dyskryminowany z jakiegoĘ powodu.
Przyczyny dyskryminacji.
Formy dyskryminacji.

2. ROZUMIENIE ĖWIATA, W KTÓRYM ĢYJEMY
Spoâeczečstwa nie mogû sią rozwijaý w izolacji od pozostaâych.
Ģyjemy we wspóâzaleģnym ėwiecie:
SpoâeczeĎstwa potrzebujü siĆ wzajemnie.
Europa nie jest planetü!
Dzielenie sią odpowiedzialnoėciû:
W duĤej mierze przyczyny, które zmuszajü wielu ludzi do opuszczenia ich krajów, majü swoje Ģródâo w naszym systemie gospodarczym.

3. ZAZNAJOMIENIE SIĄ Z INNYMI REALIAMI
Wiele negatywnych postaw wobec kultur i stylów ģycia ma
ġródâo w obawie przed nieznanym. Dlatego istotnym elementem wychowania miądzykulturowego jest zachącanie do zdobywania wiedzy o innych kulturach – nie takiej, jakû zyskuje
turysta, który zachowuje bezpieczny dystans, ale takiej, która
pozwala podjûý ryzyko spotkania i wspóâdziaâania.
Co wiemy o innych kulturach lub stylach ģycia:
Sküd czerpiemy wiedzĆ na temat innych kultur, spoâeczeĎstw, krajów?
Czy zawsze ta wiedza jest zgodna z rzeczywistoĘciü?
Jak moĤemy siĆ przekonaþ, jak to jest „znaleĢþ siĆ w czyjejĘ skórze”?
Nie ma nadrządnych ani podrządnych kultur:
KaĤda kultura jest efektem odmiennej rzeczywistoĘci.
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W kaĤdej kulturze moĤemy znaleĢþ aspekty pozytywne, których warto siĆ uczyþ, i negatywne, które moĤna krytykowaþ. Jak je rozróĤniþ?
Odmienny – nie znaczy gorszy
Co sprawia, Ĥe róĤnice miĆdzy ludĢmi sü postrzegane jako coĘ zâego?

4. POZYTYWNE SPOJRZENIE NA RÓĢNICE
Czego potrzebujemy, ģeby w odmiennoėci dostrzec aspekty
pozytywne?
Nasza wâasna kultura nie jest jednolita:
RzeczywistoĘþ spoâeczna i kulturowa, do której naleĤymy, jest konglomeratem róĤnych wpâywów.
RóĤnice nie sü przeszkodü nie do pokonania we wspólnym Ĥyciu.
Róģnice miądzy kulturami sû zjawiskiem pozytywnym:
Relacje miĆdzy kulturami wzbogacajü nie tylko pojedyncze osoby, ale
teĤ spoâeczeĎstwa.
KaĤda kultura moĤe siĆ czegoĘ nauczyþ od innych i inni siĆ mogü
czegoĘ nauczyþ od niej.
Jak unikaþ pochopnych südów dotyczücych róĤnych kultur i stylów
Ĥycia?

Wspieranie pozytywnych postaw, wartoėci i zachowač
Wszystkie etapy edukacji miĆdzykulturowej sü oparte na propagowaniu wartoĘci: praw czâowieka, uznania, akceptacji, aktywnej tolerancji,
szacunku, pokojowego rozwiüzywanie konÁiktów i solidarnoĘci. Jednak
musimy wziüþ pod uwagĆ, Ĥe równolegle powinniĘmy rozwijaþ w mâodych ludziach uczciwoĘþ, umiejĆtnoĘþ wspóâpracy, komunikowania siĆ
i krytycznego myĘlenia. PowinniĘmy teĤ pamiĆtaþ, Ĥe:
Pojedyncze þwiczenia majü ograniczone rezultaty. W edukacji miĆdzykulturowej chodzi nam o wartoĘci, postawy i zachowania. Dlatego najlepiej, aby kaĤde þwiczenie byâo czĆĘciü wiĆkszego procesu
edukacyjnego. To jednak nie oznacza, Ĥe powinniĘmy rezygnowaþ
z okazjonalnych dziaâaĎ wzmacniajücych dobre postawy.
Tematyka þwiczeĎ powinna nawiüzywaþ do codziennego Ĥycia uczestników, wtedy ksztaâtowanie poĤüdanych postaw bĆdzie skuteczniejsze.
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JAK KORZYSTAý Z TEGO PAKIETU?
W tym zbiorze znajdujü siĆ þwiczenia, gry, scenariusze zajĆþ i pomysây
na zbiórki, które moĤecie wykorzystaþ w pracy z gromadü i druĤynü.
Umieszczone zostaây tutaj zarówno krótkie formy, jak i rozbudowane
scenariusze zajĆþ. ýwiczenia zostaây dobrane tak, aby zarówno zuchy,
harcerze, harcerze starsi, jak i wĆdrownicy znaleĢli coĘ dla siebie. NaleĤy
przy tym podkreĘliþ, Ĥe kaĤdy, kto korzysta z pakietu, powinien dostosowaþ zawarty w nim materiaâ do potrzeb swojego Ęrodowiska.

1. KROK DO ZMIANY
Prezentowane zajĆcia majü na celu dostarczyþ uczestnikom wiedzy
i zwiĆkszyþ wspóâodczuwanie z innymi ludĢmi. Jednak samo zrozumienie i odczuwanie nie wystarcza, bardzo waĤne jest, ĤebyĘmy pracowali
na rzecz budowy spoâeczeĎstwa miĆdzykulturowego. Wiedza o prezentowanych zagadnieniach musi znaleĢþ odzwierciedlenie w naszych postawach.

Konsekwencjü þwiczeĎ zawartych w pakiecie powinno byþ podejmowanie konkretnych dziaâaĎ. Nawet niewielkie dziaâania, na skalĆ lokalnü, mogü prowadziþ do
waĤnych zmian w otaczajücym nas Ęwiecie.

2. EDUKACJA MIĄDZYKULTUROWA W PRAKTYCE
Edukacja miĆdzykulturowa to proces, który sprawia, Ĥe stajemy siĆ
bardziej Ęwiadomi wâasnej kultury i wspóâzaleĤnoĘci miĆdzy kulturami,
Ĥywimy szacunek dla odmiennoĘci, bez wzglĆdu na to, czy jest ona zwiüzana z kulturü, religiü, pochodzeniem etnicznym, orientacjü seksualnü,
narodowoĘciü, statusem spoâecznym czy niepeânosprawnoĘciü. DziĆki
edukacji miĆdzykulturowej moĤemy doceniþ swojü kulturĆ w szerszym
kontekĘcie, rozumiejüc jednoczeĘnie tych, którzy sü odmienni – i wspóâpracujüc z nimi przy budowie lepszego Ęwiata.
Realizujüc proponowane þwiczenia, bĆdziemy pracowaþ z róĤnymi
aspektami funkcjonowania czâowieka, takimi jak uczucia, sposób postrzegania rzeczywistoĘci, wartoĘci i doĘwiadczenia. Nie osiügniemy
celu tylko przez pracĆ intelektualnü, wymaga on takĤe osobistego przeĤycia. JeĘli chcemy na przykâad zachĆciþ mâodych ludzi do solidarnoĘci
z imigrantami, nie wystarczy poinformowaþ ich o faktach lub pokazaþ
statystyki. Konieczne jest, Ĥeby nasi wychowankowie zrozumieli, Ĥe
imigracja nie zdarza siĆ przypadkowo, ale Ĥe sytuacja Ĥyciowa moĤe
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zmuszaþ ludzi do imigrowania. Podobnie, jeĘli chcemy zajüþ siĆ homofobiü lub dyskryminacjü Cyganów, nie powinniĘmy wygâaszaþ suchych
wykâadów, ale musimy stworzyþ ludziom moĤliwoĘþ poczucia, jak to
jest byþ obiektem codziennej dyskryminacji i uprzedzeĎ. Nie oznacza
to pomniejszania wagi podstawowej wiedzy, która jest potrzebna, Ĥeby
zmierzyþ siĆ z gâĆboko zakorzenionymi stereotypami i uprzedzeniami.
W przywoâanych przypadkach bĆdzie to wiĆc przede wszystkim informacja, Ĥe dziĘ wiĆkszoĘþ Cyganów nie mieszka w drewnianych wozach
oraz Ĥe homoseksualiĘci istnieli we wszystkich spoâeczeĎstwach i kulturach na przestrzeni dziejów.
Nasi wychowankowie tylko wtedy zrozumiejü problemy spoâeczeĎstwa zróĤnicowanego kulturowo i dyskryminacji innych, gdy zaczniemy
naszü pracĆ od odwoâania siĆ do posiadanej juĤ przez nich wiedzy, bliskich im uczuþ i doĘwiadczeĎ. Wychodzüc od znanych sobie spraw, bĆdü
zdobywaþ nowü wiedzĆ, nowe doĘwiadczenia emocjonalne i intelektualne. RównoczeĘnie nie powinniĘmy zapominaþ, Ĥe osiüganie waĤnych
w edukacji miĆdzykulturowej wartoĘci – solidarnoĘci, szacunku i wspóâodczuwania – jest moĤliwe tylko wtedy, kiedy pomagamy wychowankom
rozwijaþ ich umiejĆtnoĘci wspóâpracy, komunikacji i analizy krytycznej.

PowinniĘmy myĘleþ o naszym zadaniu wychowawczym jako o trzech etapach: myĘl,
uczucie i dziaâanie, podczas których zamierzamy siĆ zajmowaþ gâowami, sercami
i rĆkami. OsiügniĆcie przyjĆtych celów wychowawczych zaleĤy od umiejĆtnego
wykorzystania doĘwiadczeĎ, uczuþ, umiejĆtnoĘci i wiedzy.

3. ZASADY PROWADZENIA ZAJĄü
Realizujüc zajĆcia w ramach edukacji miĆdzykulturowej, powinniĘmy
uwzglĆdniþ kilka podstawowych zasad:
1. Zaczynamy od tego, co nasi wychowankowie wiedzû, ich
opinii i doėwiadczeč. Na podstawie tego umoģliwiamy im
poszukiwanie i wspólne odkrywanie nowych doėwiadczeč.
Majü one swoje Ģródâo w naszym otoczeniu rodzinnym i spoâecznym,
lekturach i informacjach zdobywanych w szkole, dostarczanych przez
media, w dyskusjach i wymianie poglüdów z innymi ludĢmi i osobistych przemyĘleniach. Wszystko to tworzy rodzaj Àltru, przez który
patrzymy na rzeczywistoĘþ. Dlatego jako wychowawca nie moĤesz
ignorowaþ tych zaleĤnoĘci. Wykorzystaj je jako podstawĆ, na której
powstanü nowe doĘwiadczenia.
2. Zachącamy mâodych ludzi do uczestnictwa w dyskusjach
oraz uczenia sią od siebie nawzajem. KaĤdy z nas moĤe siĆ czegoĘ nauczyþ i moĤe nauczyþ czegoĘ innych. Praca w grupie wzmac-
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nia zdolnoĘþ uczenia siĆ, pozwala wspólnie odkrywaþ nowe pomysây
i analizowaþ informacje, a przez to pobudza rozwój osobisty. W dodatku kiedy ludzie w czymĘ aktywnie uczestniczü, o wiele silniej identyÀkujü siĆ z podjĆtym tematem i w efekcie bardziej siĆ angaĤujü.
3. Dûģymy do tego, aby uczestnicy zająý umieli przeâoģyý swoje przeģycia zwiûzane z realizacjû proponowanych ýwiczeč
na proste, ale skuteczne dziaâania, które wykaģû ich sprzeciw wobec procesu marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia. Nasze zadanie polega przede wszystkim na wzmocnieniu
praktycznego wymiaru edukacji miĆdzykulturowej przez zapewnienie mâodym ludziom moĤliwoĘci wyciügniĆcia z efektów pracy w grupie wniosków nawiüzujücych do ich codziennego Ĥycia. Warto teĤ
dostosowaþ þwiczenia do aktualnej sytuacji w kraju i problemów
wystĆpujücych lokalnie. JeĘli uznasz, Ĥe podane przykâady lub pytania
nie sü odpowiednie dla twoich wychowanków (ze wzglĆdów spoâecznych, kulturowych, percepcyjnych lub innych) – sformuâuj takie,
które bĆdü lepiej pasowaþ.

4. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Dyskusja jest waĤnü czĆĘciü procesu edukacji miĆdzykulturowej i kaĤdego naszego þwiczenia. Po kaĤdym þwiczeniu pozostaw uczestnikom czas,
choþby krótki, na podsumowanie – okreĘlenie, czego siĆ nauczyli i jak
to wiüĤe siĆ z ich codziennym Ĥyciem, ich spoâecznoĘciü i resztü Ęwiata.
Dlatego do poszczególnych þwiczeĎ doâüczyliĘmy uwagi i pytania, które
pomogü ci prowadziþ dyskusjĆ. ZachĆþ do udziaâu w niej wszystkich
uczestników zajĆþ:
Stwórz dobrü atmosferĆ, która bĆdzie sprzyjaâa swobodnym wypowiedziom.
ZaproĘ uczestników do dzielenia siĆ swoimi opiniami lub doĘwiadczeniami zwiüzanymi z omawianym zagadnieniem.
UĤywaj sâów i wyraĤeĎ zrozumiaâych dla wszystkich, nawiüzuj do aktualnej sytuacji i wydarzeĎ z lokalnego otoczenia.
Na zakoĎczenie kaĤdego þwiczenia moĤesz zapytaþ uczestników:
Co wydarzyâo siĆ podczas þwiczenia i jak wpâynĆâo to na ich uczucia,
poglüdy i zachowanie?
Czego dowiedzieli siĆ o sobie?
Czego dowiedzieli siĆ o zagadnieniu, którego dotyczyâo þwiczenie?
Jak mogü wykorzystaþ to, czego siĆ nauczyli podczas þwiczenia?
OczywiĘcie, podsumowanie þwiczeĎ nie musi zawsze odbywaþ siĆ
w formie dyskusji. MoĤesz zastosowaþ inne techniki, np. zwiüzane z mowü
ciaâa, rysowaniem, rzeĢbieniem itp.
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5. LISTA üWICZEČ I GIER ZAMIESZCZONYCH W PAKIECIE
Lp.

Tytuâ

Adresaci

Czas

Gâówne zagadnienia

KRÓTKIE GRY I ýWICZENIA
1.

Antonio i Akira

harcerze,
harcerze starsi

30 minut

róĤnorodnoĘþ kulturowa,
stereotypy

2.

Co widzisz?

harcerze starsi,
wĆdrownicy

30 minut

stereotypy, uprzedzenia

3.

Czarny charakter

harcerze starsi,
wĆdrownicy

30 minut

stereotypy, uprzedzenia

4.

Eurokolej á la carte

wĆdrownicy

30 minut

wyobraĤenia, stereotypy,
uprzedzenia

5.

Gdzie stoisz?

harcerze starsi,
wĆdrownicy

30 minut

nietolerancja, rasizm,
ksenofobia

6.

Jeden odpada

harcerze,
harcerze starsi, 10 minut
wĆdrownicy

wykluczenie, dyskryminacja

7.

KaĤdy obrazek o czymĘ mówi

harcerze starsi,
wĆdrownicy

stereotypy

8.

Kultura w obrazkach

harcerze starsi,
wĆdrownicy

9.

Pierwsze wraĤenie

harcerze starsi,
wĆdrownicy

30 minut

stereotypy

10.

Szukanie podobieĎstw

harcerze,
harcerze starsi,
wĆdrownicy

20 minut

toĤsamoĘþ, akceptacja

11.

Zaufaj mi

zuchy,
harcerze

20 minut

niepeânosprawnoĘþ,
zaufanie, wspóâpraca

12.

Zawody eurodowcipów

harcerze,
harcerze starsi,
wĆdrownicy

30 minut

stereotypy, uprzedzenia,
dyskryminacja

30 minut

wyobraĤenia, stereotypy

DáUģSZE GRY, ýWICZENIA I ZAJąCIA
13.

BaĘnie Ęwiata

harcerze,
harcerze starsi

50–60 minut

stereotypy, etnocentryzm

14.

Châopiec z dwojgiem oczu

harcerze

50–60 minut

niepeânosprawnoĘþ,
nietolerancja, akceptacja

15.

Co teraz?

harcerze starsi,
wĆdrownicy

60–70 minut

prawa czâowieka,
rozwiüzywanie konÁiktów

16.

Drzewo Ĥycia

harcerze starsi,
wĆdrownicy

17.

Dzieci z caâego Ęwiata

zuchy,
harcerze

toĤsamoĘþ, ksenofobia
45–60 minut

prawa dziecka,
prawa czâowieka
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18.

JesteĘmy równi

harcerze,
harcerze starsi

60–70 minut

róĤnice i podobieĎstwa

19.

Portrety

harcerze,
harcerze starsi,
wĆdrownicy

90 minut

dyskryminacja,
preferencje spoâeczne

20.

Przygody Myszki Franciszki

zuchy

60–70 minut

niepeânosprawnoĘþ,
odrzucenie spoâeczne

21.

Redagowanie wiadomoĘci

harcerze starsi,
wĆdrownicy

50–90 minut

stereotypy

22.

Reguây gry

harcerze,
harcerze starsi,
wĆdrownicy

23.

ėcieĤka rozwoju

wĆdrownicy

24.

Tropienie róĤnorodnoĘci

harcerze starsi,
wĆdrownicy

25.

UchodĢca

harcerze,
harcerze starsi,
wĆdrownicy

40–80 minut

stereotypy, uprzedzenia,
empatia

26.

W naszym bloku

harcerze starsi,
wĆdrownicy

50–60 minut

rozwiüzywanie problemów,
wspóâistnienie kultur

27.

Wyspa

harcerze starsi,
wĆdrownicy

60–90 minut

tolerancja, wspóâdziaâanie

28.

Zabawy z caâego Ęwiata

zuchy

60 minut

prawa dziecka,
prawa czâowieka

29.

Zgadnij, kto przyjdzie na obiad

wĆdrownicy

45–60 minut

stereotypy, uprzedzenia

wykluczenie,
prawa mniejszoĘci
60–90 minut

relacje Póânoc – Poâudnie
wspóâzaleĤnoĘci kulturowe

A
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1. ANTONIO I AKIRA
Praca twórcza nie musi odbywaþ siĆ w samotnoĘci. Czy kiedykolwiek próbowaliĘcie uâoĤyþ opowiadanie w gronie kilkunastu osób? Teraz macie takü szansĆ!
Spróbujcie!
GáÓWNE ZAGADNIENIA

stereotypy

róĤnorodnoĘþ kulturowa

CELE

Odkrywanie wâasnych wyobraĤeĎ na temat ludzi z innych kultur i grup spoâecznych.
UĘwiadomienie, jak wyobraĤenia wpâywajü na nasze oczekiwania w stosunku
do osób „innych”.
Pokazanie, Ĥe stereotypy nie powinny dominowaþ w postrzeganiu przez nas
rzeczywistoĘci.
CZAS: 30 minut
LICZBA UCZESTNIKÓW: 8–10 osób (wiĆksze grupy moĤna podzieliþ na kilkuosobowe zespoây)
MATERIAáY: piâka

kartka i dâugopis dla obserwatora

duĤy arkusz papieru

mazaki

PRZEBIEG
1. PoproĘ wszystkich, aby usiedli w krĆgu. Zaproponuj jednej osobie rolĆ obserwatora.
WyjaĘnij, Ĥe ma usiüĘþ poza krĆgiem i uwaĤnie zapisywaþ powstajüce w trakcie gry
opowieĘci.
2. Pozostaâym powiedz, Ĥe bĆdü tworzyþ wspólnü opowieĘþ, wykorzystujüc przy tym piâkĆ. ZabawĆ rozpocznij od sâów: „Opowiem wam historiĆ Antonia, kilkunastoletniego
châopca, który mieszka w Rzymie”. NastĆpnie podaj piâkĆ komuĘ z grupy, zapraszajüc go
do rozwiniĆcia opowieĘci o wâoskim châopcu jednym lub dwoma zdaniami.
3. Gdy wybrana osoba dopowie dalszy ciüg historii, podaje piâkĆ nastĆpnej. ProwadĢ zabawĆ tak, by wszyscy mieli szansĆ siĆ wypowiedzieþ.
4. Po dziesiĆciu rundach poproĘ o piâkĆ i powiedz: „Antonio zna AkirĆ, japoĎskiego châopca, który takĤe ma swojü historiĆ” – i podaj piâkĆ komuĘ z koâa, proszüc o rozpoczĆcie
historii Akiry. ZakoĎcz zabawĆ po 15 minutach.

WSZYSCY RÓWNI
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PODSUMOWANIE
PoproĘ obserwatora o odczytanie zapisanych wypowiedzi. NastĆpnie uczestnicy przedstawiü, co historie Antonia i Akiry powiedziaây im o stylach Ĥycia tych châopców. PoproĘ
takĤe o sformuâowanie ich wyobraĤeĎ o mâodych ludziach z Wâoch i Japonii. Zanotuj
najistotniejsze stereotypowe wyobraĤenia. Zapytaj, jakie jest ich Ģródâo. Czy wszyscy mieli
podobne skojarzenia z tymi krajami?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Najlepiej, jeĘli historie o châopcach powstajü spontanicznie i w szybkim tempie. Jednak
wtedy obserwator moĤe mieþ problem z notowaniem. MoĤna go rozwiüzaþ, wprowadzajüc drugiego obserwatora lub nagrywajüc wypowiedzi.
Dobierz imiona bohaterów tak, aby dobrze informowaây o ich pochodzeniu. Dlatego
gdy historia bĆdzie dotyczyâa np. imigrantów, powinieneĘ wybraþ imiĆ tradycyjnie kojarzone z krajami ich pochodzenia.
Zabawa ta moĤe zostaþ zaadaptowana do kaĤdej sytuacji dyskryminacji przez wprowadzenie odpowiedniej informacji w pierwszym zdaniu: „Jest to historia Franka, uchodĢcy…” albo „Jest to historia Marii, która jest niepeânosprawna...”. Obok takiej historii,
dla porównania, moĤna uâoĤyþ opowieĘþ o osobie z wiĆkszoĘciowej grupy spoâecznej.

WARIANTY
1. Podziel grupĆ na dwie czĆĘci (w sposób losowy) i poleþ kaĤdej z nich, by przygotowaâa
jednü z historii. Potem porównajcie obie opowieĘci. Byþ moĤe rezultaty takiego porównania bĆdü zaskakujüce dla uczestników þwiczenia.
2. Podziel grupĆ na dwie czĆĘci (w sposób losowy) i poproĘ kaĤdü z nich o narysowanie
waĤnego momentu z Ĥycia jednego z bohaterów wymyĘlonych historii. NastĆpnie porównajcie rysunki.
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2. CO WIDZISZ?
Mówi siĆ, Ĥe jedno dobre zdjĆcie jest warte tysiüc sâów.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

utrwalanie stereotypów i uprzedzeĎ przez media
CELE

Zrozumienie, w jaki sposób uĤywa siĆ zdjĆþ w mediach.
Ksztaâcenie umiejĆtnoĘci krytycznej analizy.
CZAS: 30 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: kilka zdjĆþ (najlepiej reporterskich, które mogü byþ róĤnie interpretowane
paski papieru
dâugopisy
– z czasopism lub Internetu, kaĤde na oddzielnej kartce)
taĘma klejüca

PRZEBIEG
1. Zamocuj zdjĆcia na Ęcianie.
2. Rozdaj uczestnikom paski papieru. PoproĘ ich o obejrzenie zdjĆþ i napisanie do kaĤdego dwóch podpisów, pozytywnego i negatywnego, na oddzielnych paskach papieru.
3. Kiedy wszyscy sü gotowi, przyklejajü podpisy pod zdjĆciami.

PODSUMOWANIE
Porównajcie podpisy i zastanówcie siĆ:
Ile róĤnych interpretacji powstaâo do kaĤdego zdjĆcia?
Kiedy czytacie gazetĆ lub czasopismo, na co najpierw patrzycie, na tytuâ czy na zdjĆcie?
Czy zdjĆcia pokazujü prawdĆ o tym, co siĆ zdarzyâo?
Jak wydawcy uĤywajü zdjĆþ – Ĥeby przekazywaþ informacje czy wzbudzaþ emocje?

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Zwróþcie uwagĆ na to, jak zdjĆcia mogü zostaþ uĤyte w prasie, w reklamie (takĤe w reklamie spoâecznej). Poszukajcie fotograÀi, która zostaâa uĤyta najbardziej sâusznie i fotograÀi
uĤytej najbardziej mylüco.

WSZYSCY RÓWNI
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3. CZARNY CHARAKTER
Jakie macie skojarzenia z wyraĤeniem „czarny charakter”? Gdy sâyszycie, Ĥe ktoĘ
jest czarnym charakterem, südzicie, Ĥe jest zâym czâowiekiem. Kiedy mówi siĆ, Ĥe
przyszâoĘþ jawi siĆ czarno, chodzi o to, Ĥe nie zapowiada siĆ ona dobrze. Czy kolor
czarny zawsze kojarzy siĆ z czymĘ zâym? Czy za sprawü tego skojarzenia ludzie
o czarnym kolorze skóry uwaĤani sü za gorszych?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

jĆzyk jako noĘnik wartoĘci i ocen

stereotypy

uprzedzenia

CELE

UĘwiadomienie, Ĥe pozornie neutralne wyrazy i zwiüzki frazeologiczne zawierajü elementy oceny.
Wskazanie przykâadów dyskryminacji zawartych w jĆzyku.
UĘwiadomienie koniecznoĘci uĤywania niedyskryminujücego jĆzyka.
CZAS: 30 minut
LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna, którü moĤna podzieliþ przynajmniej na dwa zespoây
MATERIAáY: duĤy arkusz papieru i mazak dla kaĤdego zespoâu
tabeli powieszona tak, Ĥeby wszyscy mogli jü widzieþ

powiĆkszona kopia

PRZEBIEG
1. Podziel grupĆ na kilkuosobowe zespoây. PoproĘ kaĤdy, Ĥeby znalazâ sobie w sali takie
miejsce do pracy, aby nie przeszkadzaþ innym.
2. Rozdaj przybory do pisania. PoproĘ, aby zespoây narysowaây tabele wedâug nastĆpujücego wzoru:
skojarzenia
pozytywne

skojarzenia
neutralne
.

.

skojarzenia
negatywne

jĆzyk
alternatywny
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3. WyjaĘnij, Ĥe þwiczenie dotyczy uĤywanego przez nas jĆzyka. Zadaniem zespoâów jest
znalezienie wyraĤeĎ, które zawierajü takie sâowa, jak np. Cygan, ģyd, Arab, Rosjanin,
Francuz, Szwajcar, biaây, czarny (lub pochodzüce od nich inne czĆĘci mowy).
4. Kiedy uczestnicy znajdü te wyraĤenia, powinni okreĘliþ, jakie majü z nimi skojarzenia.
JeĘli pozytywne – wpisujü wyraĤenia do pierwszej kolumny, jeĘli neutralne – do drugiej, a jeĘli negatywne – do trzeciej. Przykâadowo „czarny charakter” odnosi siĆ do
kogoĘ ocenianego negatywnie, wiĆc naleĤy umieĘciþ to okreĘlenie w trzeciej kolumnie.
Z kolei „dokâadny jak szwajcarski zegarek” naleĤy zapisaþ w pierwszej kolumnie. Daj
zespoâom 10 minut na tĆ czĆĘþ þwiczenia.
5. PoproĘ zespoây, Ĥeby przyjrzaây siĆ wyraĤeniom z trzeciej kolumny (czyli tym, które
majü negatywne znaczenie) i zaproponowaây zamiast nich inne sformuâowania. Niech
wpiszü je do czwartej kolumny, zatytuâowanej „jĆzyk alternatywny”.
6. Kiedy zespoây skoĎczü wypeâniaþ swoje tabele, odczytujü innym znalezione przez siebie wyraĤenia.

PODSUMOWANIE
W dyskusji podsumowujücej þwiczenie odwoâaj siĆ do przygotowanych przez zespoây
tabel. MoĤesz przy tym wykorzystaþ nastĆpujüce pytania:
Która kolumna jest najdâuĤsza?
Jakie rodzaje sâów moĤemy znaleĢþ w pierwszej, drugiej i trzeciej kolumnie?
Co sprawia, Ĥe jĆzyk nie jest neutralny (stereotypy kulturowe, ksenofobia itp.)?
Jak stereotypowe skojarzenia zakorzenione w jĆzyku wpâywajü na postrzeganie ludzi
i krajów, których dotyczü?
Dlaczego naleĤy uĤywaþ jĆzyka, który nie niesie ze sobü negatywnych powiüzaĎ z innymi kulturami?
Jak powinniĘmy zmieniþ nasz jĆzyk?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Czasami po tym þwiczeniu spontaniczna dyskusja dotyczy jĆzykowej poprawnoĘci politycznej. To nie jest celem þwiczenia, ale pokazuje, jak relacje spoâeczne i polityczne
wpâywajü na ksztaâtowanie jĆzyka.
CzĆsto uczestnicy upierajü siĆ, Ĥe mówiüc np. „ona ma czarne myĘli”, nie nawiüzujü
wcale do osób czarnoskórych i nikogo w ten sposób nie dyskryminujü. W takim
przypadku naleĤy zwróciþ uwagĆ na rozróĤnienie indywidualnych postaw i wartoĘci
przekazywanych przez jĆzyk. Okazuje siĆ, Ĥe czĆsto uĤywamy takich powiedzeĎ, nie
wiedzüc, sküd siĆ one wziĆây i nie zastanawiajüc siĆ, jakie niosü ze sobü oceny. Podobnü dyskusjĆ moĤna przeprowadziþ m.in. na temat seksistowskiego zabarwienia wielu
wyraĤeĎ.

WSZYSCY RÓWNI
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PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
1. Zwróþcie uwagĆ na jĆzyk, którego sami uĤywacie i którego uĤywajü inni – w rozmowie,
w mediach, w reklamie. Poszukajcie wyraĤeĎ, które sü stosowane celowo, Ĥeby wywoâaþ uprzedzenie lub spowodowaþ dyskryminacjĆ. Zbadajcie pochodzenie powszechnie
uĤywanych wyraĤeĎ, np. „zachowujesz siĆ jak baba”.
2. MoĤecie równieĤ bawiþ siĆ sâowami i kalamburami podczas þwiczenia „Zawody eurodowcipów”, badajüc, jaki jest wpâyw Ĥartów na tych, którzy je opowiadajü, a takĤe na
tych, którzy sü ich bohaterami.
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4. EUROKOLEJ Á LA CARTE
Nikt z nas nie jest rasistü, ale… Ta gra pokazuje uprzedzenia w codziennym Ĥyciu
– podczas wspólnej podróĤy pociügiem.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

uprzedzenia

wyobraĤenia

stereotypy

tolerancja

akceptacja

CELE

UĘwiadomienie wystĆpowania uprzedzeĎ i stereotypów wobec innych ludzi
(mniejszoĘci).
OkreĘlenie granic wâasnej tolerancji.
Konfrontacja wartoĘci, wyobraĤeĎ, skojarzeĎ, stereotypów i uprzedzeĎ uczestników þwiczenia.
CZAS: 30 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: kopie „kart gry”

oâówki

PRZEBIEG
1. Rozdaj uczestnikom karty zawierajüce opis sytuacji. Podziel grupĆ na kilkuosobowe
zespoây.
2. Krótko wyjaĘnij zasady þwiczenia i poleþ zapoznanie siĆ z listü pasaĤerów pociügu
jadücego przez caâü EuropĆ.
3. PoproĘ kaĤdego uczestnika o wybór z listy trzech osób, z którymi najbardziej chciaâby
podróĤowaþ w przedziale, a takĤe trzech, których nie chciaâby mieþ za towarzyszy
podróĤy.
4. Gdy wszyscy wykonajü to polecenie, poproĘ, aby w zespoâach:
porozmawiali o swoich wyborach i ich przyczynach,
w rezultacie dyskusji stworzyli wspólnü dla zespoâu listĆ (trzy wybory pozytywne i trzy
wybory negatywne).
5. PoproĘ kaĤdy zespóâ o zaprezentowanie swoich wyborów i ich uzasadnienie.

WSZYSCY RÓWNI
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PODSUMOWANIE
Punktem wyjĘcia do dyskusji powinno byþ porównanie róĤnych wyborów. MoĤesz rozwinüþ dyskusjĆ, pytajüc:
Czy podobna sytuacja moĤe mieþ miejsce w rzeczywistoĘci?
Czy ktoĘ z grupy doĘwiadczyâ w Ĥyciu podobnej sytuacji?
Jakie czynniki miaây wpâyw na indywidualne wybory?
W grupach, które nie doszây do wspólnych wniosków, warto zapytaþ, dlaczego tak siĆ
staâo:
Co byâo najtrudniejsze? Co przeszkadzaâo w osiügniĆciu porozumienia?
Jakie stereotypy przywoâuje lista pasaĤerów?
Sküd siĆ biorü te stereotypy?
JakbyĘ siĆ czuâ, gdyby w pociügu nikt nie chciaâ dzieliþ z tobü przedziaâu?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
JeĘli uznasz za stosowne, zaadaptuj listĆ pasaĤerów do aktualnej sytuacji. WaĤne jest,
aby dobór potencjalnych pasaĤerów nawiüzywaâ do mniejszoĘci, które sü znane grupie,
wâüczajüc teĤ mniejszoĘci „niewidoczne”, takie jak homoseksualiĘci, niepeânosprawni
czy nosiciele wirusa HIV.
W wielu przypadkach grupy nie poradzü sobie z tworzeniem wspólnej listy pasaĤerów.
Nie kâadĢ specjalnego nacisku na ten aspekt zajĆþ, gdyĤ moĤe to doprowadziþ tylko
do faâszywego konsensusu. Równie interesujüce bĆdzie zastanowienie siĆ, dlaczego tak
trudno osiügnüþ porozumienie.
WaĤne jest, by kaĤdy szanowaâ opinie innych i nie atakowaâ ich za osobiste poglüdy. JeĘli
pewne wybory wydadzü siĆ wütpliwe, odpowiedniejsza bĆdzie dyskusja nad przyczynami tych wyborów, niĤ kwestionowanie czyjejĘ osobistej decyzji. Bardzo âatwo zmieniþ
tĆ grĆ w sesjĆ potĆpiania! Dlatego uwaĤaj, aby nie rozwinĆâa siĆ dyskusja o tym, „kto
ma najgorsze uprzedzenia” – raczej odwoâuj siĆ do zaâoĤenia, Ĥe wszyscy mamy jakieĘ
uprzedzenia. Istotne jest równieĤ, aby na koniec uĘwiadomiþ uczestnikom, Ĥe opisy
pasaĤerów sü lakoniczne, niewiele wiemy o nich naprawdĆ. Ale czy w Ĥyciu nie jest
podobnie?

ZAâúCZNIK. LISTA PASAĤERÓW
Zamierzasz odbyþ pociügiem ekspresowym „Dolina Jeleni” tygodniowü podróĤ z Lizbony
do Moskwy. PodróĤujesz w wagonie sypialnym i musisz dzieliþ przedziaâ z trzema innymi
osobami. Których z wymienionych pasaĤerów byĘ wybraâ?
Otyây Szwajcar – poĘrednik Ànansowy.
Wâoski didĤej, który szasta pieniĆdzmi.
Afrykanka sprzedajüca wyroby skórzane.
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Mâody artysta, który jest nosicielem wirusa HIV.
Cygan z WĆgier wâaĘnie zwolniony z wiĆzienia.
Nacjonalista baskijski, który regularnie podróĤuje do Rosji.
Niemiecki raper, który prowadzi bardzo alternatywny styl Ĥycia.
Niewidomy akordeonista z Austrii.
UkraiĎski student, który nie chce wracaþ do domu.
Rumunka w Ęrednim wieku, z rocznym dzieckiem, nieposiadajüca wizy.
Holenderka – zagorzaâa i agresywna feministka.
Skinhead ze Szwecji, prawdopodobnie pod wpâywem alkoholu.
ZapaĘnik z Belfastu jadücy na mecz futbolowy.
Francuski farmer, który mówi tylko po francusku i podróĤuje z koszem peânym sera
o ostrym zapachu.
UchodĢca kurdyjski, który jest wâaĘnie w drodze powrotnej do Iraku.

WSZYSCY RÓWNI
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5. GDZIE STOISZ?
Co südzimy o rasizmie, dyskryminacji i ich rozmaitych przejawach? Czy potraÀmy
obroniþ nasz punkt widzenia i sposób rozumienia róĤnych zjawisk wystĆpujücych
w Ĥyciu spoâecznym? Czy potraÀmy przekonywaþ innych, a zarazem racjonalnie
oceniaþ prezentowane przez nich argumenty?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

rasizm

ksenofobia

nietolerancja

odpowiedzialnoĘþ

CELE

Sformuâowanie wâasnej opinii na temat rasizmu, ksenofobii, nietolerancji i dyskryminacji.
DostrzeĤenie róĤnic w myĘleniu wewnütrz grupy.
ZachĆcenie do wyraĤenia swojego zdania.
UĘwiadomienie, Ĥe naleĤy sâuchaþ tego, co mówiü inni, a takĤe staraþ siĆ zrozumieþ ich punkt widzenia.
CZAS: 30 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 i wiĆcej osób

MATERIAáY: duĤy arkusz papieru

mazak

lista zdaĎ (zaâücznik)

PRZEBIEG
1. Przed rozpoczĆciem þwiczenia zapisz zdania (z zaâücznika lub wymyĘlone przez siebie)
na duĤym arkuszu papieru.
2. Podziel pomieszczenie na dwie czĆĘci. Jednü stronĆ sali oznacz znakiem minus (-),
a drugü znakiem plus (+).
3. WyjaĘnij uczestnikom, Ĥe przedstawisz im róĤne zdania. Osoby, którzy nie zgadzajü siĆ
z poglüdem wyraĤonym w danym zdaniu, powinni stanüþ po stronie sali oznaczonej
minusem. Osoby, które siĆ z nim zgadzajü, stajü po stronie oznaczonej plusem. Uczestnicy, którzy nie majü zdania lub nie mogü siĆ zdecydowaþ, zostajü na Ęrodku, jednak
w nastĆpnym etapie þwiczenia nie mogü zabieraþ gâosu.
4. Po kolei odczytuj zdania z zaâücznika. Po kaĤdym z nich wszyscy decydujü, gdzie chcü
stanüþ. PoproĘ kilka osób spoĘród tych, którzy wybrali stronĆ plus lub minus, Ĥeby po
kolei wyjaĘniây pozostaâym, dlaczego podjĆây takü decyzjĆ. Wskazane osoby powinny
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staraþ siĆ przekonaþ resztĆ grupy, Ĥe to one majü racjĆ i Ĥe pozostali powinni siĆ do
nich przyâüczyþ. Przeznacz 5–8 minut na wszystkie wypowiedzi po danym zdaniu.
5. PoproĘ o zmianĆ miejsca tych, którzy zmienili poglüd po wysâuchaniu argumentacji
innych osób.
6. Przeczytaj kolejne zdanie i powtórz þwiczenie.

PODSUMOWANIE
Po przeczytaniu wszystkich przygotowanych zdaĎ przejdĢ do podsumowania. MoĤesz wykorzystaþ nastĆpujüce pytania pomocnicze:
Co czuliĘcie podczas þwiczenia?
Czy wybór byâ trudny? Dlaczego?
Jak siĆ czuliĘcie, stojüc na Ęrodku bez moĤliwoĘci zabrania gâosu w dyskusji?
Jakie argumenty przewaĤaây – oparte na faktach czy zwiüzane z emocjami? Które z nich
byây skuteczniejsze?
Sküd czerpiemy informacje na tematy poruszone w þwiczeniu? Czy sü to rzetelne
Ģródâa wiadomoĘci?
Czy zachowania uczestników þwiczenia moĤna porównaþ z postĆpowaniem ludzi
w rzeczywistych sytuacjach?
Czy wybór zdaĎ byâ dobry?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
ģeby wszyscy uczestniczyli aktywnie, moĤesz zachĆcaþ do wypowiadania siĆ osoby
szczególnie ciche. Z kolei osoby, które zabierajü gâos zbyt czĆsto, poproĘ, Ĥeby daây
szansĆ innym.
Prezentowane przez prowadzücego zdania muszü byþ kontrowersyjne. PamiĆtaj, Ĥeby
wyjaĘniþ to na koĎcu þwiczenia.
PodkreĘl fakt, Ĥe róĤne osoby inaczej rozumiejü te same stwierdzenia. Jest to normalne, bowiem ludzie róĤniü siĆ w swoich poglüdach. Nie zawsze oznacza to, Ĥe ktoĘ ma
wâaĘciwe, a ktoĘ inny zâe nastawienie. WaĤne jest, Ĥeby staraþ siĆ poznaþ i zrozumieþ
przyczyny postaw innych osób.
Staraj siĆ wskazaþ, co wspólnego majü prezentowane poglüdy z sytuacjami wystĆpujücymi w prawdziwym Ĥyciu.
CzĆsto myĘlimy tylko o jednej stronie problemu. Zwróþ uwagĆ uczestników þwiczenia
na to, Ĥe kiedy ktoĘ prosi nas o poparcie jakiejĘ sprawy, powinniĘmy przyjrzeþ siĆ problemowi z róĤnych punktów widzenia.
MoĤesz poprosiþ grupĆ, Ĥeby zastanowiâa siĆ, jak postawy poszczególnych czâonków
spoâecznoĘci wpâywajü na demokracjĆ w waszym Ęrodowisku. Czy sâuchamy argumentów innych osób? Czy bierzemy je pod uwagĆ? Czy potraÀmy wyjaĘniþ nasze poglüdy
innym?

WSZYSCY RÓWNI
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PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
1. PrzeprowadĢcie burzĆ mózgów, podczas której zdecydujecie, co zrobicie, Ĥeby poprawiþ Ĥycie mniejszoĘci w waszym otoczeniu, poprzeþ prawa czâowieka w waszym kraju
i na Ęwiecie. Podejmijcie jakieĘ dziaâanie, choþby wydawaâo siĆ maâe.
2. JeĘli chcecie kontynuowaþ temat, moĤecie przeprowadziþ þwiczenie „Jeden odpada”,
które dzieli ludzi na grupy, a równoczeĘnie daje moĤliwoĘþ poznania i zrozumienia
poczucia izolacji.

ZAâúCZNIK. PRZYKâADY ZDAČ
Muzuâmanie nie chcü siĆ zintegrowaþ ze spoâeczeĎstwem europejskim.
Nacjonalizm prowadzi do wojny.
MĆĤczyĢni sü bardziej nietolerancyjni niĤ kobiety.
Lepiej byþ Murzynem niĤ gejem.
Cyganie sü jedynymi prawdziwymi europejczykami.
Imigranci zabierajü pracĆ i mieszkania.
KaĤdy powinien mieþ prawo kochaþ i zwiüzaþ siĆ z kim chce – z osobü tej samej pâci,
z innego kraju lub wyznajücü innü religiĆ, o innym kolorze skóry lub w innym wieku.
Za wszystkimi atakami terrorystycznymi stoi religia.
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6. JEDEN ODPADA
TĆ zabawĆ moĤna wykorzystaþ do przeâamania lodów na poczütku zajĆþ lub do
poâüczenia uczestników w grupy do nastĆpnej gry.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

relacje miĆdzy wiĆkszoĘciü i mniejszoĘciü

dyskryminacja

wykluczenie

CELE

UĘwiadomienie wystĆpowania zjawisk dyskryminacji i uprzedzeĎ, zwiüzanych
z funkcjonowaniem w spoâeczeĎstwie róĤnych grup i kultur.
Wzbudzenie wspóâczucia dla tych, którzy doĘwiadczyli odrzucenia lub wykluczenia.
CZAS: 10 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 16 lub wiĆcej osób

MATERIAáY: kolorowe kóâka z papieru samoprzylepnego (dla 16 osób naleĤy przygotowaþ po cztery kóâka czerwone, niebieskie i Ĥóâte, trzy kóâka zielone oraz jedno kóâko
biaâe)

PRZEBIEG
1. KaĤdemu uczestnikowi þwiczenia przyklej krüĤek na czole tak, aby nie wiedziaâ, w jakim
jest on kolorze.
2. Powiedz uczestnikom, by poâüczyli siĆ w grupy zgodnie z kolorami krüĤków. Nikt nie
moĤe przy tym rozmawiaþ. Wolno uĤywaþ jedynie komunikatów niewerbalnych.

PODSUMOWANIE
PomóĤ uczestnikom przeanalizowaþ swoje uczucia zwiüzane z tym, co robili podczas þwiczenia. MoĤesz wykorzystaþ nastĆpujüce pytania:
Jak siĆ czuliĘcie, kiedy natraÀliĘcie na pierwszü osobĆ z krüĤkiem w tym samym kolorze?
Jak siĆ czuâa osoba z biaâym krüĤkiem?
Do jakich grup (spoâecznoĘci) naleĤycie (np. do druĤyny piâkarskiej, klasy, koâa zainteresowaĎ)?
Czy kaĤdy moĤe doâüczyþ do takiej grupy?
Kim sü osoby wyeliminowane w naszym spoâeczeĎstwie?

WSZYSCY RÓWNI
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WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Zastanów siĆ nad tym, kto dostanie pojedynczy krüĤek. MoĤesz zaplanowaþ skâad tworzonych grup, ale nie daj uczestnikom tego odczuþ. Powinni mieþ wraĤenie, Ĥe krüĤki zostaây
rozdzielone przypadkowo.

WARIANTY
1. Nie wykorzystuj w þwiczeniu pojedynczego biaâego krüĤka – pod koniec kaĤdy bĆdzie
w jakiejĘ grupie.
2. PoproĘ, aby uczestnicy utworzyli grupy tak, Ĥeby nikt nie zostaâ sam. Jednak w Ĥadnej
grupie nie moĤe byþ wiĆcej niĤ jedna osoba z krüĤkiem w danym kolorze.
3. Zamiast przyklejaþ papierowe krüĤki, wrĆcz uczestnikom elementy ukâadanki (puzzle).

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Przyjrzyjcie siĆ zasadom przyjmowania nowych czâonków do waszej druĤyny. Czy sü
demokratyczne?
Niekiedy sami chcemy odróĤniaþ siĆ od grupy lub staþ z boku. Zastanówcie siĆ,
w jakich sytuacjach bycie „nie do pary” nie oznacza wcale odrzucenia lub wykluczenia.
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7. KAģDY OBRAZEK O CZYMė MÓWI
Czasami coĘ wydaje siĆ nam oczywiste. Ale spójrzmy na to jeszcze raz z innego
punktu widzenia, a moĤe zobaczymy coĘ zupeânie innego.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

zaleĤnoĘþ percepcji od wczeĘniejszych oczekiwaĎ i doĘwiadczeĎ
nie na podstawie fragmentarycznych informacji stereotypy

wnioskowa-

CELE

UĘwiadomienie wystĆpowania zjawisk dyskryminacji i uprzedzeĎ, zwiüzanych
z funkcjonowaniem w spoâeczeĎstwie róĤnych grup i kultur.
Wzbudzenie wspóâczucia dla tych, którzy doĘwiadczyli odrzucenia, wykluczenia.
UĘwiadomienie, Ĥe interpretacja i ocena wydarzeĎ, zjawisk i osób zaleĤy od
punktu widzenia, posiadanych doĘwiadczeĎ i oczekiwaĎ (nastawienia).
Analiza róĤnych sposobów pozyskiwania wiedzy o otaczajücym Ęwiecie. UĘwiadomienie, Ĥe nie wszystkie Ģródâa sü wiarygodne.
CZAS: 30 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: kartki i dâugopisy

przygotowane wczeĘniej obrazki

PRZYGOTOWANIA
1. Wybierz ilustracjĆ (zdjĆcie lub rysunek) dotyczücü omawianego tematu. Obrazek powinien zachĆcaþ do kreatywnej interpretacji.
2. Przetnij obrazek na dwie czĆĘci tak, aby kaĤda z nich osobno opowiadaâa jaküĘ historiĆ,
a caây obrazek mówiâ o czymĘ innym.
3. Przyklej kaĤdü czĆĘþ obrazka na oddzielnej kartce.
4. Wykonaj kopie tak przygotowanej ilustracji dla kaĤdego uczestnika zajĆþ.

PRZEBIEG
1. Daj kaĤdej osobie pierwszü czĆĘþ ilustracji. PoproĘ, aby wszyscy napisali na swoich kartkach, co przedstawia obrazek – kto na nim jest, co siĆ dzieje, gdzie rozgrywa siĆ akcja
itp. Uczestnicy majü 5 minut na wymyĘlenie i zapisanie uâoĤonej historyjki.

WSZYSCY RÓWNI
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2. Uczestnicy przedstawiajü to, co napisali. JeĘli grupa jest duĤa, moĤesz jü podzieliþ na
kilkuosobowe zespoây, w których zaprezentujü swoje historie.
3. Rozdaj kopie drugiej czĆĘci obrazka i poproĘ o zweryÀkowanie wczeĘniej uâoĤonych
historii.

PODSUMOWANIE
Zastanówcie siĆ nad sposobami zbierania i weryÀkowania informacji. MoĤesz zadaþ
uczestnikom nastĆpujüce pytania pomocnicze:
Co wyobraĤaâeĘ sobie na podstawie pierwszej czĆĘci obrazka?
Kim byây osoby przedstawione na ilustracji? Gdzie siĆ znajdowaây? Co robiây?
Dlaczego wyobraziâeĘ sobie akurat takü historiĆ?
Czy interpretacja przedstawionej na obrazku sytuacji dokonana przez poszczególnych
uczestników róĤniâa siĆ od siebie?
Czy twoja interpretacja przedstawionej sytuacji zmieniâa siĆ po obejrzeniu caâego obrazka?
W codziennym Ĥyciu czĆsto widzimy tylko maâü czĆĘþ „obrazka”, mimo to próbujemy
znaleĢþ jego sens, okreĘlamy, o co chodzi w danej sytuacji, dokonujemy interpretacji wydarzeĎ, oceniamy zachowania lub motywy dziaâania. Zapytaj uczestników þwiczenia:
Co widzisz, jeĘli spojrzysz na coĘ ponownie, w szerszym kontekĘcie lub z innego punktu widzenia?
Czy zwykle w takiej sytuacji zmieniasz zdanie?

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Zastanówcie siĆ, dlaczego naleĤy krytycznie podchodziþ do pozyskiwanych informacji,
szczególnie pochodzücych z niektórych Ģródeâ, np. internetowych portali plotkarskich,
mediów zaleĤnych politycznie, tabloidów, reklam itp.
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8. KULTURA W OBRAZKACH
Jakie jest nasze pierwsze wyobraĤenie dotyczüce osoby z zupeânie odmiennego
kulturowo kraju? Jak moĤemy to przedstawiþ na rysunku?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

wyobraĤenia

stereotypy

uprzedzenia

CELE

UĘwiadomienie pewnych stereotypów i uprzedzeĎ oraz istoty ich funkcjonowania.
Ksztaâtowanie wyobraĤeĎ o grupach mniejszoĘciowych.
Stymulowanie kreatywnoĘci i spontanicznoĘci w grupie.
CZAS: zaleĤy od wielkoĘci grupy

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: lista haseâ do narysowania
duĤy arkusz
mazak do zapisywania wynikartki i oâówki do rysowania w zespoâach
taĘma klejüca
ków

PRZEBIEG
1. Uczestnicy dzielü siĆ na kilkuosobowe zespoây. KaĤdy z nich otrzymuje kilka kartek papieru i oâówek, a nastĆpnie znajduje sobie takie miejsce, by byâ odizolowany od innych.
2. PoproĘ do siebie po jednej osobie z kaĤdego zespoâu i podaj im pierwsze sâowo
z przygotowanej listy.
3. Uczestnicy wracajü do swoich zespoâów i rysujü podane sâowo. Pozostali starajü siĆ
je odgadnüþ. Rysujücemu nie wolno przy tym nic mówiþ (oprócz potwierdzania odpowiedzi). Reszta grupy moĤe tylko wypowiadaþ swoje propozycje odpowiedzi, nie moĤe
natomiast zadawaþ pytaĎ.
4. Po kaĤdej rundzie poproĘ rysujücych, aby napisali na swoich rysunkach, jakie sâowo
starali siĆ zilustrowaþ (bez wzglĆdu na to, czy zostaâo odgadniĆte).
5. Na koniec poproĘ zespoây o wyeksponowanie swoich rysunków tak, aby moĤna byâo
je porównaþ i przedyskutowaþ róĤne interpretacje oraz wyobraĤenia dotyczüce pojĆþ
z listy.

WSZYSCY RÓWNI
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PODSUMOWANIE
W zaleĤnoĘci od liczebnoĘci grupy moĤna przeprowadziþ dyskusjĆ w zespoâach lub na
forum:
Co sprawiaâo trudnoĘþ odgadujücym? Dlaczego?
Co decydowaâo o wyborze konkretnych obrazów dla zilustrowania sâów?
Sküd siĆ biorü nasze wyobraĤenia dotyczüce róĤnych zjawisk i ludzi?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Byþ moĤe osoby, które uwaĤajü, Ĥe nie potraÀü rysowaþ, uznajü, Ĥe to dla nich zbyt
trudne zadanie. Zapewnij, Ĥe nie chodzi o prace artystyczne i zachĆþ je do rysowania.
ýwiczenie to ujawnia najbardziej rozpowszechnione stereotypy, jakie dotyczü innych
ludzi. Jest bardzo zabawne i kreatywne, jednak waĤne jest, by nie zakoĎczyâo siĆ na
rysowaniu, ale by grupa rozwaĤyâa przyczyny stereotypowego myĘlenia.
KaĤdy z nas nosi w sobie stereotypy. Dlatego powinno siĆ unikaþ osüdzania poglüdów
innych uczestników. W czasie dyskusji powinno siĆ podkreĘliþ, Ĥe stereotypy to tylko
wyobraĤenia majüce zwykle niewiele wspólnego z rzeczywistoĘciü. ėwiadomoĘþ istnienia stereotypów jest najlepszym sposobem ochrony przed uprzedzeniami prowadzücymi do dyskryminacji.
Zwykle nie mamy stereotypowych wyobraĤeĎ dotyczücych ludzi, z którymi mamy niewielki kontakt. Dlatego proponujemy, abyĘ zamieĘciâ na swojej liĘcie sâów do narysowania hasâa dotyczüce mniejszoĘci spotykanych w waszym Ęrodowisku i takich, z którymi
grupa nie miaâa bezpoĘredniego kontaktu.
Podejmijcie w dyskusji problem Ģródeâ stereotypów. MoĤna tu przeanalizowaþ rolĆ
Ęrodków masowego przekazu, szkoây, rodziny itp.
Zamieszczone sâowa sü jedynie propozycjami. JeĘli wykorzystasz w þwiczeniu nazwy
paĎstw, nie pozwól uczestnikom rysowaþ Áag – byâoby to zbyt âatwe zadanie!

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Zastanówcie siĆ nad tym, jak stereotypy sü wykorzystywane w mediach i reklamie. PoproĘ
uczestników, aby podali konkretne przykâady.

ZAâúCZNIK. PROPOZYCJE SâÓW DO NARYSOWANIA
rasizm
innoĘþ
edukacja
dyskryminacja
antysemityzm
uchodĢstwo
konÁikt
europejski
Polak
sâuĤücy
ubóstwo
muzuâmanin
ģyd
Europejczyk
równoĘþ
nosiciel
wirusa
HIV
Cygan
JapoĎczyk
Rosjanin
AfrykaĎczyk
prawa czâowieka
media
turysta
obcokrajowiec
solidarnoĘþ
uchodĢca
niewidomy
miâoĘþ
Arab
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9. PIERWSZE WRAģENIE
To, co dostrzegamy na pierwszy rzut oka, moĤe byþ mylüce. Jednak pierwsze wraĤenie liczy siĆ tak bardzo, Ĥe âatwo moĤna powziüþ faâszywe wyobraĤenia.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

znaczenie pierwszego wraĤenia

stereotypy

CELE

Przekonanie siĆ, jak odmienne moĤe byþ pierwsze wraĤenie róĤnych osób dotyczüce tego samego obiektu.
UĘwiadomienie, Ĥe indywidualne doĘwiadczenia wpâywajü na to, jak postrzegamy innych.
UĘwiadomienie, Ĥe pierwsze wraĤenie jest waĤnym czynnikiem wpâywajücym
na nasze zachowania wobec innych.
CZAS: 30 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: zdjĆcia znalezione w czasopismach, Internecie itp.

PRZYGOTOWANIA
1. Wyszukaj fotograÀe przedstawiajüce ludzi o interesujücych twarzach.
2. KaĤde z wybranych zdjĆþ przyklej u góry kartki, zostawiajüc duĤo miejsca pod spodem.
Przygotuj w ten sposób tyle zdjĆþ, ile osób weĢmie udziaâ w þwiczeniu.

PRZEBIEG
1. PoproĘ uczestników, aby usiedli w krĆgu. WrĆcz kaĤdemu dâugopis i kartkĆ z naklejonü
fotograÀü.
2. Uczestnicy spoglüdajü na zdjĆcie i zapisujü na dole kartki swoje pierwsze wraĤenie
w zwiüzku z oglüdanü osobü.
3. PoproĘ, aby kaĤdy zgiüâ dóâ kartki, zakrywajüc to, co napisaâ, a nastĆpnie podaâ kartkĆ
kolejnej osobie.
4. Uczestnicy oglüdajü kolejne zdjĆcie i zapisujü swoje pierwsze wraĤenie u doâu kart-

WSZYSCY RÓWNI
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ki, tuĤ nad zgiĆciem. NastĆpnie zaginajü kartkĆ jeszcze raz, zakrywajüc to, co napisali,
i podajü jü dalej.
5. Uczestnicy przekazujü sobie kartki aĤ kaĤdy obejrzy wszystkie zdjĆcia.
6. Na koniec poodginaj wszystkie kartki i porównajcie róĤne „pierwsze wraĤenia”.

PODSUMOWANIE
Porozmawiaj o przebiegu þwiczenia i o tym, czego uczestnicy siĆ nauczyli. Wykorzystaj
przy tym nastĆpujüce pytania:
Na jakiej podstawie sformuâowaâeĘ swoje pierwsze wraĤenie?
Czy miaâeĘ kiedyĘ caâkowicie nieprawdziwe wraĤenie dotyczüce jakiejĘ osoby? Opisz tĆ
sytuacjĆ i jej konsekwencje.
Co to þwiczenie ujawniâo o tobie samym?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Zanim rozpoczniesz, upewnij siĆ, Ĥe kaĤdy zrozumiaâ instrukcjĆ. PokaĤ, gdzie uczestnicy
powinni pisaþ i jak zaginaþ kartkĆ.
Kartki powinny wĆdrowaþ doĘþ szybko. Nie pozwól uczestnikom zbyt dâugo siĆ zastanawiaþ, majü zapisaþ swoje pierwsze wraĤenie.
Nie wybieraj fotograÀi sâawnych ludzi i znakomitych osobistoĘci. Zaprezentuj osoby
w róĤnym wieku, z odmiennych kultur i grup etnicznych, z widocznymi róĤnymi cechami, w tym takĤe z niesprawnoĘciami.
W niewielkiej grupie, w której wszyscy siĆ znajü, komentarze nie bĆdü anonimowe.
Nie pozwól krytykowaþ nawzajem swoich opinii, postaraj siĆ zogniskowaþ dyskusjĆ na
istotnych uwagach.

WARIANTY
W przypadku licznej grupy obrazki moĤna wyĘwietlaþ za pomocü rzutnika na Ęcianie.
Uczestnicy zapisujü wtedy swoje pierwsze wraĤenie równoczeĘnie na osobnych kartkach.
Zbieramy je po kaĤdej rundzie i na koĎcu gâoĘno odczytujemy.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
JeĘli spodobaâo siĆ wam konfrontowanie wyobraĤeĎ o nieznanych wam osobach, wykonajcie þwiczenie „Portrety”, które dotyczy obrazu ludzi spoâecznie „przegranych”
i „wygranych”.
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10. SZUKANIE PODOBIEčSTW
Czy âatwo jest znaleĢþ kogoĘ, kto myĘli i czuje tak samo, jak my?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

toĤsamoĘþ jednostki

akceptowanie i docenianie róĤnorodnoĘci

CELE:

Odkrywanie róĤnorodnoĘci wewnütrz grupy.
Rozwijanie umiejĆtnoĘci komunikowania siĆ.
CZAS: 20 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 i wiĆcej osób

MATERIAáY: kopie formularza i dâugopisy dla kaĤdej osoby

PRZEBIEG
PoproĘ, Ĥeby uczestnicy þwiczenia dokoĎczyli zdania z zaâücznika, a potem kaĤdy znalazâ
kogoĘ, kto ma takie same jak on wszystkie wpisy. JeĘli to nie jest moĤliwe, niech znajdzie
osobĆ, która ma cztery takie same odpowiedzi. JeĘli to teĤ nie jest moĤliwe, niech znajdzie
kogoĘ, z kim ma trzy lub chociaĤ dwa takie same punkty wspólne.

PODSUMOWANIE
Zacznij od pytania o to, czy þwiczenie siĆ podobaâo. Potem zapytaj, czego uczestnicy siĆ
podczas niego dowiedzieli oraz:
Ile osób znaleĢli z takimi samymi odpowiedziami?
Jakie róĤne upodobania majü czâonkowie grupy?
Czy moĤecie razem pracowaþ, skoro jesteĘcie tak zróĤnicowanü grupü?

ZAâúCZNIK. PRZYKâADOWY KWESTIONARIUSZ
DokoĎcz zdania i spróbuj znaleĢþ kogoĘ, kto tak samo je uzupeâniâ.
Najbardziej lubiĆ jeĘþ...
Mój ulubiony sport to...
Moja ulubiona muzyka to...
Nie lubiĆ koloru...
ZwierzĆ domowe, którego nie cierpiĆ, to...

WSZYSCY RÓWNI
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11. ZAUFAJ MI
To þwiczenie pokazuje, Ĥe dziĆki wspóâpracy i zaufaniu duĤo âatwiej jest pokonywaþ trudnoĘci.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

problemy osób z niepeânosprawnoĘciami

wzajemne zaufanie i wspóâpraca

CELE

UĘwiadomienie znaczenia zaufania i wspóâpracy.
Pokazanie, Ĥe bez wzglĆdu na istniejüce miĆdzy nami róĤnice musimy sobie
pomagaþ.
Zaprezentowanie, jak czujü siĆ osoby niewidome i dlaczego naleĤy im oÀarowaþ wsparcie.
CZAS: 20 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: chusty do zawiüzania oczu (dla poâowy uczestników)

PRZEBIEG
1. Uczestnicy dobierajü siĆ w pary. Jednemu dziecku w kaĤdej parze zawiüĤ oczy.
2. Drugie dziecko jest przewodnikiem i oprowadza osobĆ z zawiüzanymi oczami po caâym pomieszczeniu. Przewodnicy powinni wymyĘlaþ swoim towarzyszom róĤne proste
i bezpieczne zadania, np. rozpoznawanie przedmiotów dotykiem.
3. Dzieci zamieniajü siĆ rolami i powtarzajü þwiczenie.

PODSUMOWANIE
PrzeprowadĢ dyskusjĆ, wykorzystujüc nastĆpujüce pytania pomocnicze:
Jak siĆ czuliĘcie, bĆdüc przewodnikami / niewidomymi?
W jaki sposób porozumiewaliĘcie siĆ ze sobü w parach?
Która rola byâa âatwiejsza i przyjemniejsza? Dlaczego?
Czy bĆdüc przewodnikami, czuliĘcie siĆ odpowiedzialni za drugü osobĆ?
Czy jako niewidomi potraÀliĘcie zaufaþ swoim opiekunom?
Dlaczego zaufanie jest bardzo waĤne?
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12. ZAWODY EURODOWCIPÓW
To tylko Ęmiech! Czy ma znaczenie, kto jest bohaterem dowcipu i czego on dotyczy?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

stereotypy i uprzedzenia

Ģródâa dyskryminacji

CELE

Pokazanie, Ĥe dowcipy mogü wzmacniaþ stereotypy i uprzedzenia, a takĤe pogâĆbiaþ lĆki i spoâeczne wyobcowanie.
UĘwiadomienie wpâywu dowcipów na osoby, które je opowiadajü, które ich
sâuchajü i te, których one dotyczü.
Wskazanie wâaĘciwych sposobów reagowania na sytuacje, z którymi siĆ nie
zgadzamy.
CZAS: 30 minut
MATERIAáY: kapelusz

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna
duĤy arkusz papieru

mazaki

PRZYGOTOWANIA
Zbierz dowcipy z kilku kategorii, np.:
dowcipy na temat wegetarianów, ludzi bogatych, ģydów, niepeânosprawnych, polityków,
gwiazd muzyki pop, obcokrajowców, homoseksualistów itp.,
Ĥarty dotyczüce tematów tabu,
kalambury i gry sâowne,
Ĥarty dotyczüce uczestników zajĆþ,
Ĥarty pochodzüce z kreskówek.

PRZEBIEG
1. Zapisz dowcipy na maâych karteczkach i wâóĤ do kapelusza.
2. Uczestnicy siadajü w krĆgu. KaĤdy po kolei wyciüga z kapelusza jednü kartkĆ, a nastĆpnie prezentuje grupie wylosowany dowcip.
3. Uczestnicy oceniajü dowcip, przyznajüc mu od jednego do dziesiĆciu punktów. Gâosujü
poprzez podniesienie rĆki, pokazujüc odpowiedniü liczbĆ palców.

WSZYSCY RÓWNI
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4. Zsumowane wyniki oceny kaĤdego dowcipu zapisuj na duĤym arkuszu papieru, na
koniec porównajcie je.

PODSUMOWANIE
Porozmawiaj z uczestnikami o tym, jak siĆ czuli podczas þwiczenia. Zapytaj:
Który dowcip wygraâ i dlaczego?
Który dowcip uzyskaâ najmniej gâosów i dlaczego?
Jak siĆ czujesz, gdy dowcip jest o tobie lub o czymĘ, co jest dla ciebie waĤne?
Jaki rodzaj Ĥartów jest najlepszy?
Co sprawia, Ĥe dowcip jest nie do przyjĆcia?
Co moĤe byþ konsekwencjü opowiadania seksistowskich lub rasistowskich dowcipów?
Co robisz, gdy ktoĘ opowie obraĢliwy dowcip:
– grzecznie siĆ uĘmiechasz?
– Ęmiejesz siĆ, poniewaĤ twoi przyjaciele siĆ Ęmiejü?
– mówisz osobie opowiadajücej, Ĥe dowcip jest nie na miejscu?
– opuszczasz grupĆ, nie mówiüc nic?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Starannie dokonaj doboru dowcipów, poniewaĤ od niego zaleĤy przebieg þwiczenia. UwaĤaj na dowcipy, które mogü gâĆboko uraziþ kogoĘ z grupy.
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13. BAėNIE ėWIATA
BaĘnie naleĤü do najbardziej interesujücych i odkrywczych sposobów wyraĤania
kultury. Osadzone w historii, przekazywane ustnie, sü takĤe noĘnikami podstawowych wartoĘci danej kultury. To þwiczenie wykorzystuje baĘnie do pokazania
stereotypów, jakie wystĆpujü w postrzeganiu przez nas róĤnych kultur.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

stereotypy

etnocentryzm

CELE

Zaciekawienie baĘniami innych kultur i narodów.
Przeciwstawianie siĆ stereotypom i uprzedzeniom dotyczücymi innych kultur.
CZAS: 50–60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: tekst wszystkich lub wybranych baĘni dla kaĤdego uczestnika (zaâücznik)

PRZEBIEG
1. WrĆcz kaĤdej osobie tekst baĘni i daj 15–20 minut na ich przeczytanie.
2. KaĤdy uczestnik stara siĆ odpowiedzieþ na pytanie, sküd pochodzü prezentowane baĘnie. Dla uâatwienia podaj moĤliwe miejsca pochodzenia, np. Europa Poâudniowa, Europa Póânocna, Europa ėrodkowa, Europa Wschodnia, Afryka, ėrodkowy Wschód, Ameryka Poâudniowa, Azja, Ameryka Póânocna.
3. PoproĘ uczestników, aby utworzyli kilkuosobowe zespoây i porozmawiali o swoich
wyborach. KaĤdy zespóâ ustala swoje zdanie na temat pochodzenia baĘni. Ten etap
powinien trwaþ okoâo 10 minut.
4. Zespoây przedstawiajü swoje ustalenia na forum caâej grupy. Byþ moĤe na tym etapie
niektórzy – przekonani argumentami innych – zmieniü zdanie o pochodzeniu baĘni lub
zechcü podjüþ dyskusjĆ na ten temat.
5. WyjaĘnij uczestnikom, sküd pochodzü prezentowane baĘnie.

WSZYSCY RÓWNI
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PODSUMOWANIE
Rozpocznij dyskusjĆ, pytajüc, czy uczestnikom zajĆþ podobaây siĆ baĘnie, czy sü zaskoczeni
ich pochodzeniem, czy þwiczenie byâo trudne i czy dobrze siĆ bawili.

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Ta sama baĘĎ moĤe wystĆpowaþ w róĤnych wersjach w kilku krajach, w zaleĤnoĘci od
warunków geograÀcznych i klimatycznych, religii, preferowanych wartoĘci itp. Dlatego
na pewnym etapie dyskusji warto pominüþ konkretne okolicznoĘci (na przykâad imiona,
klimat, wystĆpowanie pewnych gatunków zwierzüt) i rozmawiaþ o uniwersalnych wartoĘciach przekazywanych przez baĘĎ.

POMYSâY NA KONTYNUACJĄ TEMATU
Kontynuacjü tematu na nastĆpnych zajĆciach moĤe byþ poznawanie i omawianie rodzimych baĘni oraz porównywanie prezentowanych w nich wartoĘci z przesâaniem moralnym baĘni innych narodów.

ZAâúCZNIK. BAĖNIE Z RÓĤNYCH STRON ĖWIATA
Ėlepy dzik (baėč etiopska)
Pewnego razu myĘliwy zabraâ strzelbĆ i wyruszyâ na polowanie. Kiedy zobaczyâ dwa dziki
idüce jeden za drugim, wziüâ drugiego dzika na cel i wystrzeliâ. Wtedy staâo siĆ coĘ zaskakujücego. Pierwszy dzik uciekâ, a drugi sprawiaâ wraĤenie, Ĥe nie wie, co robiþ. Staâ, trzymajüc w pysku coĘ, co wyglüdaâo jak sucha gaâüzka. MyĘliwy ostroĤnie zbliĤyâ siĆ do niego,
obawiajüc siĆ, Ĥe zwierzĆ moĤe zaatakowaþ. Jednak dzik nadal staâ w miejscu, w którym
siĆ zatrzymaâ, nie podüĤaâ za swoim towarzyszem. Zaciekawiony myĘliwy podszedâ bliĤej.
Wtedy zobaczyâ, Ĥe to, co wyglüdaâo na suchü gaâüzkĆ, byâo ogonem dzika, który uciekâ. MyĘliwy zrozumiaâ, Ĥe dzik, który zostaâ, byâ Ęlepy, a kula traÀâa w ogon przewodnika i odciĆâa
go. ZwierzĆ caây czas trzymaâo odciĆty ogon w pysku. MyĘliwy zâapaâ Ęlepe zwierzĆ i zabraâ
ze sobü. W domu karmiâ dzika i troszczyâ siĆ o niego najlepiej, jak potraÀâ.
Nawet zwierzĆta opiekujü siĆ sâabszymi towarzyszami. Czy ludzie, obdarzeni inteligencjü, nie powinni zatroszczyþ siĆ o swoich rodziców, rodzeĎstwo i przyjacióâ, którzy
potrzebujü pomocy?

Baėč o W., który ãowiã ryby dla swojej macochy (baėč chičska)
W. Ĥyâ dawno temu. Jego matka wczeĘnie umarâa i ojciec oĤeniâ siĆ po raz drugi z kobietü
o imieniu Z. W ten sposób zostaâa ona macochü W. Macocha byâa podâa i nie lubiâa pasierba, wiĆc zwykâa rzucaþ na niego oszczerstwa nawet przy jego ojcu. Wraz z upâywem
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czasu ojciec teĤ przestaâ byþ dobry dla syna. Syn mimo to pozostaâ grzeczny i szanowaâ
ojca oraz macochĆ.
Pewnej zimy przez wiele dni padaâ Ęnieg. Zrobiâo siĆ tak zimno, Ĥe maâa rzeczka pâynüca w pobliĤu, która zwykle wesoâo Ępiewaâa, ucichâa i zamarzâa. Z powodu zimna ludzie
siedzieli w domach, zwierzĆta teĤ rzadko opuszczaây swoje siedziby. Ziemia byâa caâkowicie przykryta Ęniegiem. KtóregoĘ dnia macocha zaĤyczyâa sobie ĘwieĤej ryby na kolacjĆ
i wysâaâa po niü pasierba. Châopak pomyĘlaâ:
– Sküd wezmĆ ĘwieĤü rybĆ, skoro Ęnieg pada caây dzieĎ i wszystkie rzeki zamarzây?
Jednak byâ posâusznym synem, wiĆc natychmiast wyszedâ wprost w biaâü dzikoĘþ, aby
szukaþ ryby. Szukaâ dâugo, ale bezskutecznie. W koĎcu zszedâ na brzeg rzeki. Ziemia byâa
twarda i lodowata, wyâ wiatr. Châopiec trzüsâ siĆ caây z zimna. Staâ wpatrzony w zamarzniĆta rzekĆ i myĘlaâ:
– Nie mogĆ wróciþ do domu z pustymi rĆkami, skoro moja macocha chce rybĆ.
Co mógâ zrobiþ? MyĘlaâ i myĘlaâ, ale nie znalazâ rozwiüzania. W koĎcu rozpâakaâ siĆ
zrozpaczony. Im bardziej pâakaâ, tym wiĆcej âez spadaâo i w koĎcu w lodzie pokrywajücym
rzekĆ zrobiâa siĆ dziura. Nagle z przerĆbli, która zrobiâa siĆ pod wpâywem ciepâa âez, wyskoczyây dwie ryby. Uradowany châopiec zaniósâ je do domu. Tak jak W., nie powinniĘmy
nigdy traciþ nadziei.

Goãąbie i sieý ptasznika (baėč indyjska)
Byâ sobie raz bardzo stary düb, na którym Ĥyâo wiele goâĆbi. Caây dzieĎ goâĆbie lataây wokóâ i szukaây jedzenia, a wieczorami wracaây, Ĥeby spĆdziþ noc na drzewie. Pewnego dnia
jak zwykle poleciaây szukaþ jedzenia. Nagle maây goâüb zauwaĤyâ:
– Patrzcie, patrzcie, ile ziarna! Ile jedzenia leĤy tam na ziemi!
Inne ptaki teĤ zobaczyây ziarno i poleciaây w tamtym kierunku, ale stara, müdra goâĆbica
krzyczaâa:
– Stop! Nie leþcie tam! Sküd siĆ wziĆâo tyle ziarna na Ęrodku pola?
– Nie waĤne! – powiedziaâ inny goâüb. – Jedz razem z nami!
Caâe stado z wyjütkiem müdrej goâĆbicy rzuciâo siĆ na rozsypane ziarno. Ptaki jadây,
a ona obserwowaâa je z oddali. Kiedy goâĆbie zjadây ziarno, chciaây odlecieþ, ale nie mogây.
Daây siĆ zâapaþ w sieþ ptasznika. ZaczĆây pâakaþ z rozpaczy:
– Pomocy! ZostaâyĘmy schwytane! Pomocy!
Müdra goâĆbica powtarzaâa:
– Uspokójcie siĆ.
Ale jeden z goâĆbi zawoâaâ:
– Spójrz! KtoĘ nadchodzi. To jest ptasznik, który nas schwytaâ.
Müdra goâĆbica powiedziaâa:
– Uspokójcie siĆ. UnieĘcie siĆ z ziemi wszystkie naraz, to podniesiecie sieþ.
Caâe stado wysiliâo siĆ jednoczeĘnie i wspólnie podniosâo trochĆ sieþ. Potem goâĆbie
znów wytĆĤyây siây i zdoâaây podnieĘþ jü na tyle, Ĥe udaâo im siĆ z niü odlecieþ. Stara, müdra
goâĆbica leciaâa na czele. Ptaki leciaây juĤ bardzo dâugo, kiedy müdra goâĆbica wskazaâa im
drzewo:
– MoĤecie tu usiüĘþ. Mieszka tu pewna mysz, mój stary przyjaciel.

WSZYSCY RÓWNI
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Zawoâaâa mysz, a ta wygryzâa w sieci dziurĆ, przez którü goâĆbie mogây z niej wylecieþ.
Caâe stado gorüco podziĆkowaâo myszy.

Dlaczego zajûc ma krótki ogon (baėč sãowečska)
Wilk sadziâ w winnicy nowü winoroĘl. Poprosiâ lisa i zajüca, Ĥeby mu pomogli. Przygotowaâ
dla nich smakowity posiâek – garniec miodu. Wszyscy trzej pracowali pilnie, ale lisa kusiâo,
Ĥeby wczeĘniej spróbowaþ miodu, wiĆc odwróciâ siĆ do najbliĤszej winoroĘli i zawoâaâ:
– Halo! Halo!
– Co siĆ dzieje? – spytaâ wilk.
– Jestem zaproszony na przyjĆcie – skâamaâ lis.
– No to biegnij – odpowiedziaâ wilk.
– I zaraz wracaj – powiedziaâ zajüc. Lis wszedâ w krzaki, gdzie wilk schowaâ miód. Jadâ,
aĤ byâ peâen sâodkoĘci. Wtedy wróciâ do wilka i zajüca.
– Jak tam przyjĆcie? – spytaâ zaciekawiony wilk.
– Udane – uĘmiechnüâ siĆ lis.
– A jak jedzenie? – kontynuowaâ zajüc.
– Sâodkie i smaczne – sprytnie odpowiedziaâ lis.
I tak wrócili do kopania. Wkrótce lis obróciâ siĆ i krzyknüâ:
– Halo! Halo!
– Co tym razem? – spytali wilk i zajüc.
– Jestem zaproszony na kolejne przyjĆcie – odpowiedziaâ lis.
– To idĢ – powiedziaâ wilk.
I lis znowu poszedâ. Kiedy wróciâ, wilk i zajüc spytali, jak podobaâo mu siĆ przyjĆcie.
– Nawet w poâowie nie tak bardzo, jak poprzednie.
Kiedy lis wymknüâ siĆ po raz trzeci – i skoĎczyâ miód w garncu – wilk i zajüc zasnĆli,
zmĆczeni ciĆĤkü pracü.
Kiedy sprytny lis wróciâ, posmarowaâ nos zajüca resztkü miodu. Potem zakrzyknüâ:
– Pobudka, Ępiochy!
– O, jesteĘ juĤ z powrotem? Jak tam przyjĆcie? – spytaâ wilk, ziewajüc.
– JuĤ siĆ skoĎczyâo – uĘmiechnüâ siĆ lis.
– Czy pojadâeĘ sobie? – spytaâ zajüc, sennie przecierajüc oczy.
– Dobrze i smacznie – powiedziaâ lis i oblizaâ usta. – Bracie wilku, nie zamierzasz nas
zaprosiþ na poczĆstunek?
– Tak, oczywiĘcie! – przytaknüâ wilk. – Jest juĤ poâudnie i czas na posiâek.
Poszedâ w kierunku krzaków winoroĘli, gdzie schowaâ garniec z miodem. Ale szybko
wróciâ z pustym garncem i warczüc powiedziaâ:
– KtoĘ zjadâ caây miód! Gdybym wiedziaâ, kto to, ukrĆciâbym mu âeb!
Wtedy lis powiedziaâ:
– To zajüc zjadâ caây miód, kiedy spaâeĘ, bracie wilku.
– To nieprawda! Nie zrobiâem tego! – zaprotestowaâ zajüc.
WĘciekây wilk skoczyâ na zajüca, Ĥeby ukrĆciþ mu âeb. Zajüc uciekaâ, ile siâ w nogach,
a wilk biegâ, dyszüc mu tuĤ przy szyi.W pewnej chwili wilk prawie go zâapaâ i zdoâaâ odgryĢþ
mu ogon. SzczĆĘliwie jednak zajüc umknüâ wilkowi. Od tego czasu ma krótki ogon.
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14. CHáOPIEC Z DWOJGIEM OCZU
Niepeânosprawni majü prawo do takiego samego traktowania jak wszyscy ludzie.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

spoâeczna akceptacja

nietolerancja

niepeânosprawnoĘþ

CELE

Rozbudzenie poczucia szacunku wobec innoĘci.
DostrzeĤenie problemów dyskryminacji w otoczeniu.
CZAS: 50–60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15–25 osób

MATERIAáY: „Historia o châopcu z dwojgiem oczu” (zaâücznik 1)
âücznik 2)

karty sytuacji (za-

PRZEBIEG
1. Opowiedz uczestnikom historiĆ o châopcu z dwojgiem oczu (zaâücznik 1).
2. Rozpocznij dyskusjĆ, zadajüc poniĤsze pytania:
Jak südzicie, jak to jest mieþ dwoje oczu na planecie, na której wszyscy majü jedno oko?
Jakie problemy miaâ châopiec z dwojgiem oczu? Dlaczego?
Czy bylibyĘcie uwaĤani za „innych”, gdybyĘcie mieszkali w innym miejscu na Ziemi?
Dlaczego?
Jak chcielibyĘcie byþ traktowani, gdybyĘcie byli „inni”?
Czy w waszym otoczeniu sü ludzie, którzy sü inni? Jacy oni sü? Co sprawia, Ĥe odbieracie ich jako innych? Jak siĆ zachowujecie wobec takich osób?
3. Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoây i rozdaj im karty sytuacji (zaâücznik 2) –
jednü kartĆ kaĤdej grupie. Uczestnicy dyskutujü w grupach na dany temat, a nastĆpnie
przygotowujü krótkü scenkĆ obrazujücü wylosowanü sytuacjĆ.

PODSUMOWANIE
Zapytaj uczestników zajĆþ:
Jak siĆ czuâa osoba bĆdüca w roli „innego”?
Jak siĆ czuli przedstawiciele wiĆkszoĘci?
Jak teraz postrzegacie bycie „innym”?
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Co siĆ dzieje, gdy oceniamy ludzi po pozorach, powierzchownie, zwracajüc uwagĆ
np. wyâücznie na ich wyglüd Àzyczny lub sprawnoĘþ?
Zastanówcie siĆ nad tym, co was wyróĤnia spoĘród innych.

PROPOZYCJE KONTYNUOWANIA TEMATU
Zastanówcie siĆ nad problemami osób niepeânosprawnych w Ęrodowisku lokalnym.
ZnajdĢcie w waszej okolicy organizacje zajmujüce siĆ sprawami osób niepeânosprawnych, pomóĤcie im w pracy jako wolontariusze.
Zbadajcie, na jakie przeszkody w codziennym Ĥyciu mogü natraÀþ osoby niepeânosprawne w waszej szkole (schody, wysokie krawĆĤniki itp.). Poszukajcie moĤliwoĘci
zmiany tej sytuacji, np. poprzez rozmowy z dyrekcjü czy dziaâania samorzüdu szkolnego.

ZAâúCZNIK 1. HISTORIA O CHâOPCU Z DWOJGIEM OCZU
Daleko, daleko w przestrzeni kosmicznej jest planeta zupeânie taka sama jak Ziemia. Ludzie, którzy na niej Ĥyjü, sü tacy jak my – z jednym wyjütkiem: majü tylko jedno oko. Nie
jest to jednak zwyczajne oko. Mogü dziĆki niemu widzieþ w ciemnoĘci. Dostrzegajü rzeczy
znajdujüce siĆ bardzo daleko i potraÀü widzieþ przez Ęciany.
Pewnego dnia na tej planecie urodziâ siĆ bardzo dziwny châopiec – z dwojgiem oczu!
Châopiec byâ szczĆĘliwym dzieckiem. Rodzicie kochali go. Byli jednak zmartwieni jego
innoĘciü. Prowadzali go do wielu lekarzy, oni jednak potrzüsali gâowami i mówili, Ĥe nic siĆ
nie da zrobiþ.
W miarĆ jak châopiec rósâ, problemów byâo coraz wiĆcej. PoniewaĤ nie widziaâ w ciemnoĘciach, musiaâ nosiþ ze sobü latarkĆ. Kiedy poszedâ do szkoây, okazaâo siĆ, Ĥe nie potraÀ
czytaþ tak dobrze, jak inne dzieci. Nauczyciele musieli zajmowaþ siĆ nim wiĆcej niĤ innymi
uczniami. PoniewaĤ nie widziaâ na odlegâoĘþ, musiaâ mieþ specjalny teleskop. Czasami, kiedy
wracaâ ze szkoây, czuâ siĆ bardzo samotny. „Skoro inne dzieci widzü to, czego ja nie widzĆ
– pomyĘlaâ – to musi byþ coĘ, co ja widzĆ, a czego one nie sü w stanie dostrzec”.
Pewnego dnia odkryâ, Ĥe widzi coĘ, czego nie widzi nikt inny. Widziaâ bowiem w kolorach, a nie czarno-biaâo, tak jak inni mieszkaĎcy planety. Opowiedziaâ rodzicom o tym, co
zobaczyâ. Rodzice zaniemówili ze zdziwienia. Jego koledzy byli równieĤ zaskoczeni. Opowiadaâ im wspaniaâe historie. UĤywaâ sâów, których przedtem nigdy nie sâyszeli, takich jak
„czerwone”, „Ĥóâte” i „pomaraĎczowe”. Mówiâ o zielonych drzewach i Àoletowych kwiatach.
Wszyscy byli zadziwieni tym, Ĥe moĤna widzieþ takie rzeczy. Châopiec opowiadaâ wspaniaâe
historie o gâĆbokim bâĆkicie mórz i bieli morskiej piany. Dzieci uwielbiaây sâuchaþ o niesamowitych smokach, zachâystywaây siĆ opisami ich oczu, skóry i ognistych oddechów.
Pewnego dnia châopiec poznaâ dziewczynĆ, w której siĆ zakochaâ z wzajemnoĘciü. Nie
przeszkadzaâo jej, Ĥe châopiec ma dwoje oczu. Odkryli oboje, Ĥe nie przeszkadza im to, co
ich róĤni. Po jakimĘ czasie urodziâ im siĆ syn. Dziecko byâo takie samo, jak wszystkie dzieci
na tej planecie – miaâo tylko jedno oko.
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ZAâúCZNIK 2. KARTY SYTUACJI
Osoba niewidoma chce wsiüĘþ do autobusu jadücego do centrum miasta. Usiâuje dowiedzieþ siĆ, jaki autobus zatrzymaâ siĆ na przystanku.
Na lekcji religii w szkole zgâasza siĆ osoba, która jako Ęwiadek Jehowy nie chce uczestniczyþ w zajĆciach.
Osoba narodowoĘci romskiej nie jest obsâugiwana w wiejskim sklepie.
Osoba na wózku inwalidzkim nie moĤe dostaþ siĆ na pocztĆ, do której prowadzü wysokie schody.
Osoba niedosâyszüca jest egzaminowana przez surowego nauczyciela, który mówi bardzo cicho.
Osoba czarnoskóra spotyka wieczorem grupĆ pijanych süsiadów.
Osoba wyznajüca judaizm mówi pracodawcy, Ĥe nie chce pracowaþ w soboty.
Na dalekiej planecie lüduje statek z Ziemianami.
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15. CO TERAZ?
Co jest waĤniejsze: prawa jednostki czy potrzeby grupy? Czy zawsze moĤna jednoznacznie odpowiedzieþ na to pytanie?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

prawa czâowieka

potrzeby spoâecznoĘci

rozwiüzywanie konÁiktów

CELE

Pokazanie, Ĥe mogü wystüpiþ konÁikty miĆdzy potrzebami spoâecznoĘci i prawami jednostki.
Ukazanie dyskusji jako sposobu rozwiüzywania konÁiktów.
CZAS: 60–70 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 12–30 osób

MATERIAáY: zasady gry (zaâücznik 1)
tekst „Lüdowanie na Mobiusie” (zaâücznik 2)
plansza do gry dla kaĤdego zespoâu (przygotowana na podstawie zaâücznika 4)
zestaw
kart z problemami (zaâücznik 3) dla kaĤdego zespoâu
kredki lub mazaki w dwóch kolouproszczona wersja Deklaracji Praw Czâowieka (zaâücznik 6)
rach

PRZEBIEG
1. Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoây. KaĤdemu zespoâowi wrĆcz planszĆ (zaâücznik 4) oraz zestaw kart z problemami (zaâücznik 3).
2. Odczytaj gâoĘno lub opowiedz historiĆ „Katastrofa na Mobiusie” (zaâücznik 2) i zapoznaj uczestników z zasadami gry (zaâücznik 1).
3. Zespoây rozpoczynajü grĆ. KaĤdy wykonuje zadania samodzielnie i we wâasnym tempie.
Obserwuj, czy wszyscy zrozumieli reguây gry, w razie koniecznoĘci udzielaj wyjaĘnieĎ.
4. Kiedy wszystkie zespoây skoĎczü, poproĘ o wyniki, a nastĆpnie przedstaw ich interpretacjĆ (zaâücznik 5).

PODSUMOWANIE
WyjaĘnij, Ĥe celem gry byâo pokazanie, iĤ mogü wystĆpowaþ konÁikty miĆdzy potrzebami
spoâecznoĘci i indywidualnymi potrzebami jej czâonków. Zainicjuj dyskusjĆ, pytajüc:
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Czy trudno byâo podejmowaþ pewne decyzje w twojej grupie? Jakie? Dlaczego?
Czy pewne decyzje byây âatwiejsze od innych? Dlaczego? Czy byây decyzje, z którymi
zgadzaâa siĆ wiĆkszoĘþ? Czy byây takie, których twój zespóâ nie mógâ podjüþ? Czy byây
osoby bardziej od innych przekonujüce w swojej argumentacji? Czy kaĤdy miaâ szansĆ
wypowiedzieþ swoje zdanie? Czy podejmowaliĘcie decyzje w wyniku gâosowania?
Wszystkie problemy dotyczyây praw jednostki i grupy. O jakie prawa chodziâo? (MoĤna
tu odwoâaþ siĆ do uproszczonej wersji Powszechnej Deklaracji Praw Czâowieka).
Z wieloma problemami wystĆpujücymi w grze spotykamy siĆ takĤe w codziennym
Ĥyciu. Grupa ocalaâych byâa mini wersjü naszego spoâeczeĎstwa. Jak podejmuje siĆ takie
decyzje w prawdziwym Ĥyciu? Czy uwaĤasz te metody podejmowania decyzji za sprawiedliwe? Czy prowadzü one do „dobrych” porozumieĎ?

WARIANTY
1. KaĤdy z problemów jest punktem wyjĘcia do duĤej dyskusji. Kilka jest zwiüzanych
z takimi zagadnieniami, jak niepeânosprawnoĘþ, kompetencje wâadzy, globalny podziaâ
dóbr. Uczestnicy zajĆþ mogü przeanalizowaþ sytuacje z realnego Ĥycia odpowiadajüce
problemom przedstawionym w opowiadaniu.
2. PoproĘ uczestników o przygotowanie scenki przedstawiajücej jednü z sytuacji. Zastanówcie siĆ, co myĘlü i czujü jej bohaterowie.
3. WyobraĢcie sobie, Ĥe traÀliĘcie na odlegâü planetĆ. W oparciu o przedstawione w opowiadaniu problemy zastanówcie siĆ, jakie zasady i reguây postĆpowania musielibyĘcie
przyjüþ, aby broniþ praw sâabszych. W jaki sposób moglibyĘcie ustaliþ i egzekwowaþ te
reguây?

ZAâúCZNIK 1. ZASADY GRY
Pomieszajcie karty z problemami i uâóĤcie je zapisanü stronü do stolika.
Odwróþcie jednü kartĆ i odczytajcie opisany na niej problem. KaĤdy problem moĤe
mieþ rozwiüzanie „a” lub „b”. Wasz zespóâ musi wybraþ jedno z nich.
JeĘli wybierzecie rozwiüzanie „a”, pokolorujcie jedno pole na planszy na zielono. JeĤeli
podjĆliĘcie decyzjĆ „b”, zamalujcie dwa pola na czerwono.
PrzejdĢcie do kolejnego problemu.
Mimo Ĥe opcje „b” cenione sü wyĤej niĤ „a”, nie wolno wybieraþ wariantu „b” tylko
dlatego, Ĥeby poruszaþ siĆ szybciej. Zawsze róbcie to, co grupa uwaĤa za wâaĘciwe, nawet jeĤeli przez to poruszacie siĆ wolniej.
Nie musicie przejĘþ wszystkich pól.
Kiedy dojdziecie do latarni, policzcie, ile ruchów zrobiliĘcie. Wpiszcie sumĆ ruchów „a”
i „b” do tabelki u doâu planszy.
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ZAâúCZNIK 2. LúDOWANIE NA MOBIUSIE
Kosmiczny statek wycieczkowy „Voyager” w czasie podroĤy z Ziemi na wypoczynkowü planetĆ Funfaria napotkaâ burzĆ meteorytów. Statek zostaâ powaĤnie uszkodzony
i wszystkie systemy komunikacji przestaây dziaâaþ, jeszcze zanim wysâano sygnaâ SOS. Pilot
zdoâaâ lüdowaþ awaryjnie na najbliĤszej planecie o nazwie Mobius.
Planeta jest prawie niezbadana, ale rozbitkowie wiedzü, Ĥe jest tam atmosfera podobna
do tej na Ziemi i Ĥe kiedyĘ zainstalowano latarniĆ ratunkowü na póânocnym biegunie
Mobiusa. Niestety, statek rozbiâ siĆ daleko od tego miejsca. Dotarcie do latarni moĤe zajüþ
miesiüce.
Znajdujesz siĆ w duĤej grupie ocalaâych, która rozpoczyna wĆdrówkĆ do latarni. ZdoâaâeĘ uratowaþ trochĆ jedzenia i innych zapasów, ale podczas wĆdrówki powstanie wiele
problemów, które bĆdziesz musiaâ rozwiüzaþ z towarzyszami podróĤy. JeĤeli nie rozwiüĤecie ich szybko, caâa grupa moĤe na tym ucierpieþ i moĤecie nigdy nie dotrzeþ do latarni.

ZAâúCZNIK 3. KARTY Z PROBLEMAMI
PROBLEM 1

PROBLEM 3

Jedna osoba w grupie lubi Ępiewaþ.
Niestety, Ępiewa caây czas. Niektórym
to nie przeszkadza, ale sü tacy, których
doprowadza to do szaâu. Czy:
a) nic nie robisz i pozwalasz jej Ępiewaþ, kiedy tylko chce?
b) Ĥüdasz, by nie Ępiewaâa, kiedy inni sü
w pobliĤu?

Nie ma zgodnoĘci, kto ma przewodziþ
w grupie. Przy podejmowaniu decyzji
duĤü stratü czasu sü dyskusje, w których kaĤdy moĤe zabraþ gâos. Czy:
a) jesteĘ za systemem, w którym kaĤdy
moĤe wypowiedzieþ swoje zdanie?
b) gâosujesz za jednym przywódcü, który bĆdzie podejmowaâ szybko decyzje?

PROBLEM 2

PROBLEM 4

Kilka osób, które zostaây ranne w czasie wypadku, opóĢnia poruszanie siĆ
grupy. Boisz siĆ, Ĥe nie dotrzecie do latarni, zanim skoĎczy siĆ jedzenie. Czy:
a) dostosowujesz siĆ do ich tempa
i ryzykujesz Ĥycie wszystkich?
b) zostawiasz rannych, prawdopodobnie skazujüc ich na Ęmierþ?

Czâonkowie rodziny, która ma niepeânosprawne dziecko, skarĤü siĆ, Ĥe nie
mogü siĆ nim prawidâowo opiekowaþ.
Dziecko cierpi. Czy:
a) przydzielasz rodzinie kogoĘ do pomocy?
b) nic nie robisz, pozostawiasz rodzinie rozwiüzanie ich problemu?
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PROBLEM 5

PROBLEM 8

W grupie urodziâo siĆ dziecko. Jest
chore i prawdopodobnie nie przeĤyje,
jeĤeli siĆ je ruszy. Czy:
a) zatrzymujesz grupĆ do chwili aĤ
matka i dziecko bĆdü mogli podróĤowaþ?
b) kontynuujesz wyprawĆ, majüc nadziejĆ, Ĥe dziecko przeĤyje?

14-letni châopiec zachowuje siĆ bardzo
Ģle, zakâócajüc porzüdek w grupie. Jego
rodzice nie umiejü siĆ nim odpowiednio zajüþ, jednak nie pozwalajü wtrücaþ siĆ w ich rodzinne sprawy. Czy:
a) respektujesz Ĥyczenie rodziców?
b) przenosisz dziecko do innej rodziny?

PROBLEM 6

PROBLEM 9

Zmarâa starsza kobieta. Okazuje siĆ,
Ĥe niosâa ze sobü duĤü sumĆ pieniĆdzy,
które, jak twierdzi jej córka, naleĤü teraz do niej. Czy:
a) pozwalasz jej zatrzymaþ pieniüdze?
b) kontrolujesz pieniüdze tak, Ĥeby nie
mogâa kupowaþ nieuczciwie dodatkowych racji ĤywnoĘci?

Jeden z czâonków waszej grupy zachorowaâ i potrzebna jest transfuzja krwi.
Kilka osób ma odpowiedniü grupĆ
krwi, ale nikt nie chce jej oddaþ, bojüc
siĆ infekcji. Czy:
a) nie kwestionujesz osobistych decyzji dotyczücych oddania krwi?
b) zmuszasz kogoĘ do oddania krwi?

PROBLEM 7

PROBLEM 10

Grupa znajduje jezioro wypeânione
wodü zabarwionü na zielono. Po jej
wypiciu ludzie czujü siĆ szczĆĘliwi. Jednak wypicie duĤej iloĘci tej wody wywoâuje rozleniwienie. Czy:
a) pozwalasz czâonkom grupy trochĆ
siĆ napiþ?
b) caâkowicie zakazujesz picia wody
z jeziora?

Jedna osoba ciügle krytykuje sposób,
w jaki prowadzona jest grupa. Jej opinie negatywnie wpâywajü na postawĆ
innych. Czy:
a) pozwalasz tej osobie dalej krytykowaþ sposób kierowania grupü?
b) kaĤesz jej przestaþ i izolujesz jü od
innych czâonków grupy?
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PROBLEM 11

PROBLEM 14

Jedna osoba z grupy odmawia wykonywania obowiüzków, które zostaây jej
przydzielone. Mówi, Ĥe nie ma to sensu, poniewaĤ i tak wszyscy zginü. Czy:
a) zostawiasz jü w spokoju i pozwalasz
robiþ, co chce?
b) grozisz, Ĥe jü ukarzesz, jeĤeli nie bĆdzie wykonywaâa swoich obowiüzków?

Dwie osoby zamierzajü urzüdziþ bójkĆ,
która ma rozstrzygnüþ ich spór. Czy:
a) pozwalasz im siĆ biþ?
b) nie pozwalasz na bójkĆ w obawie,
Ĥe inni mogü do niej doâüczyþ?

PROBLEM 12

PROBLEM 15

Para starszych osób uwaĤa, Ĥe zwalnia
tempo marszu grupy i postanawia dobrowolnie zostaþ w tyle. Czy:
a) pomagasz im w pokonywaniu trudów wĆdrówki?
b) zgadzasz siĆ na ich propozycjĆ?

Na planecie jest bardzo zimno. Niektórzy stracili swoje ciepâe ubrania
w katastroÀe statku. Czy:
a) pozwalasz, Ĥeby kaĤdy korzystaâ tylko ze swoich rzeczy?
b) kaĤesz wszystkim dzieliþ siĆ posiadanymi rzeczami?

PROBLEM 13

PROBLEM 16

Odkrywasz, Ĥe osoba, którü zobowiüzaâeĘ do zajmowania siĆ zapasami
ĤywnoĘci, spĆdziâa kilka lat w wiĆzieniu za kradzieĤ. Do tej pory dobrze
wykonuje swoje obowiüzki. Czy:
a) ufasz jej i pozwalasz, Ĥeby dalej wykonywaâa swojü pracĆ?
b) nie ryzykujesz i powierzasz ten
obowiüzek komuĘ innemu?

KtoĘ z grupy kradnie. Jedna osoba zostaje przyâapana na wyciüganiu pieniĆdzy z cudzej torby. Czy:
a) karzesz jü tylko za kradzieĤ, na której zostaâa przyâapana?
b) karzesz jü bardzo surowo – ma to
byþ ostrzeĤenie dla innych?
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ZAâúCZNIK 5. INTERPRETACJA WYNIKÓW
Jakim typem grupy byliĘcie?
8–10 ruchów. Wasze decyzje pomogây caâej grupie szybko dotrzeþ do latarni, ale niektóre osoby mogây zgubiþ siĆ po drodze.
11–13 ruchów. PróbowaliĘcie przemieszczaþ siĆ caâü grupü do przodu tak szybko, jak
to byâo moĤliwe, ale nie ignorowaliĘcie waĤnych potrzeb niektórych czâonków grupy.
14–16 ruchów. PrzedkâadaliĘcie Ĥyczenia poszczególnych czâonków grupy nad potrzeby caâej grupy. To spowodowaâo, Ĥe wasza podróĤ trwaâa dâuĤej.

ZAâúCZNIK 6. UPROSZCZONA WERSJA POWSZECHNEJ DEKLARACJI
PRAW CZâOWIEKA
Streszczenie Preambuãy
Zgromadzenie Ogólne uznaje, Ĥe wrodzona godnoĘþ i równe i niezbywalne prawa wszystkich czâonków rodziny ludzkiej sü podstawü wolnoĘci, sprawiedliwoĘci i pokoju na Ęwiecie.
Prawa czâowieka powinny byþ chronione przez rzüdy prawa, rozwijane muszü byþ przyjacielskie stosunki miĆdzy paĎstwami. Narody Zjednoczone potwierdzajü swojü wiarĆ
w prawa czâowieka, godnoĘþ i wartoĘþ czâowieka, równoĘþ praw mĆĤczyzn i kobiet i sü
zdecydowane popieraþ postĆp spoâeczny, poprawĆ warunków Ĥycia i wiĆkszü wolnoĘþ
oraz obiecujü rozpowszechniaþ prawa czâowieka i ich powszechne rozumienie.

Streszczenie Powszechnej Deklaracji Praw Czãowieka
1. KaĤdy czâowiek jest wolny i wszyscy powinniĘmy byþ traktowani w taki sam sposób.
2. KaĤdy czâowiek jest równy, niezaleĤnie od róĤnic, np. w kolorze skóry, pâci, religii,
jĆzyka.
3. KaĤdy czâowiek ma prawo do Ĥycia w wolnoĘci i bezpieczeĎstwie.
4. Nikt nie ma prawa traktowaþ ciĆ jak niewolnika ani ty nie moĤesz nikogo uczyniþ
swoim niewolnikiem.
5. Nikt nie ma prawa skrzywdziþ ciĆ lub torturowaþ.
6. KaĤdy czâowiek ma prawo byþ równym wobec prawa.
7. Prawo jest takie samo dla kaĤdego czâowieka, powinno byþ stosowane w taki sam
sposób wobec wszystkich.
8. KaĤdy czâowiek ma prawo domagaþ siĆ pomocy prawnej, gdy jego prawa nie sü przestrzegane.
9. Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwiĆzienia ciĆ albo wydalenia ciĆ z twojego
kraju.
10. KaĤdy czâowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu.
11. KaĤdy czâowiek powinien byþ uwaĤany za niewinnego do momentu udowodnienia
mu winy.
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12. KaĤdy czâowiek ma prawo domagaþ siĆ pomocy, jeĤeli ktoĘ chce go zraniþ, ale nikt nie
moĤe wejĘþ do twego domu, otwieraþ twoich listów albo niepokoiþ ciebie i twojej
rodziny bez dostatecznego powodu.
13. KaĤdy czâowiek ma prawo do podróĤowania tak, jak chce.
14. KaĤdy czâowiek ma prawo udaþ siĆ do innego kraju i domagaþ siĆ ochrony, jeĤeli jest
przeĘladowany albo grozi mu przeĘladowanie.
15. KaĤdy czâowiek ma prawo znaleĢþ miejsce w kraju. Nikt nie ma prawa powstrzymaþ
ciĆ przed przeniesieniem siĆ do innego kraju, jeĤeli tego chcesz.
16. KaĤdy czâowiek ma prawo zawrzeþ zwiüzek maâĤeĎski i zaâoĤyþ rodzinĆ.
17. KaĤdy czâowiek ma prawo do posiadania wâasnoĘci i swojego dobytku.
18. KaĤdy czâowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania wszystkich aspektów
swojej religii oraz do zmiany religii, jeĤeli tego chce.
19. KaĤdy czâowiek ma prawo do mówienia tego, co myĘli, do przekazywania oraz otrzymywania informacji.
20. KaĤdy czâowiek ma prawo do brania udziaâu w pokojowych zgromadzeniach i do
wstĆpowania do stowarzyszeĎ.
21. KaĤdy czâowiek ma prawo do uczestniczenia w rzüdzeniu swoim krajem.
22. KaĤdy czâowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do moĤliwoĘci rozwijania swoich
umiejĆtnoĘci.
23. KaĤdy czâowiek ma prawo pracowaþ za uczciwe wynagrodzenie w bezpiecznych warunkach i przynaleĤüc do zwiüzków zawodowych.
24. KaĤdy czâowiek ma prawo do odpoczynku i przyjemnoĘci.
25. KaĤdy czâowiek ma prawo do odpowiedniego standardu Ĥycia i opieki medycznej, gdy
jest chory.
26. KaĤdy czâowiek ma prawo uczĆszczaþ do szkoây.
27. KaĤdy czâowiek ma prawo do brania udziaâu w Ĥyciu kulturalnym spoâecznoĘci.
28. KaĤdy czâowiek musi przestrzegaþ porzüdku spoâecznego, który jest potrzebny do
korzystania z wszystkich tych praw.
29. KaĤdy czâowiek musi szanowaþ prawa innych, spoâecznü i publicznü wâasnoĘþ.
30. Nikt nie ma prawa usunüþ Ĥadnego prawa z tej deklaracji.

WSZYSCY RÓWNI
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16. DRZEWO ģYCIA
Sküd pochodzimy? Sküd pochodzü nasi rodzice i dziadkowie? Czy nasi przodkowie przenosili siĆ do innych krajów? To þwiczenie zachĆca uczestników do
zbadania swoich drzew genealogicznych i stwierdzenia, czy ich krewni byli lub sü
gdzieĘ cudzoziemcami.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

nacjonalizm

empatia w stosunku do „innych”

osobista i narodowa toĤsamoĘþ

CELE

UĘwiadomienie uczestnikom ich wâasnego tâa kulturowego.
Wywoâanie empatii w stosunku do innych: emigrantów, uchodĢców, mniejszoĘci.
Zaciekawienie róĤnymi kulturami.
ZauwaĤenie spoâecznych i kulturowych uprzedzeĎ.
DostrzeĤenie wzglĆdnoĘci „narodowej” kultury.
CZAS: czĆĘþ A – 30 minut
czĆĘþ B – tydzieĎ
wielkoĘci grupy)
podsumowanie: 30 minut

czĆĘþ C – 30–60 minut (zaleĤnie od
LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: przykâady drzewa genealogicznego do pokazania uczestnikom

PRZEBIEG
CZąėý A. PLANOWANIE ýWICZENIA
1. WyjaĘnij uczestnikom koncepcjĆ tworzenia drzewa genealogicznego.
2. Zaproponuj, aby uczestnicy porozmawiali z rodzicami lub dalszymi krewnymi i narysowali drzewo swojej rodziny – siĆgajüce tak daleko w przeszâoĘþ, jak pozwala pamiĆþ
czâonków ich rodzin.
3. Porozmawiajcie o tym, o kogo moĤna przy okazji zapytaþ rodziców, dziadków i innych
czâonków rodziny:
o krewnych, którzy wyemigrowali do innego kraju lub przenieĘli siĆ do innego miasta,
o krewnych, którzy pochodzili z innego kraju (imigranci lub uchodĢcy) lub w innych
okolicznoĘciach weszli do rodziny przez zawarcie zwiüzku maâĤeĎskiego,
o krewnych, którzy sü czâonkami mniejszoĘci (rasowej, religijnej itp.) lub zawarli zwiüzek maâĤeĎski z osobü naleĤücü do mniejszoĘci.
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CZąėý B. BADANIA
Daj uczestnikom czas (np. tydzieĎ) na zebranie informacji i wykonanie drzew genealogicznych swoich rodzin.
CZąėý C. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAč
ZaproĘ chĆtne osoby do prezentacji wyników reszcie grupy. Mogü pokazaþ swoje drzewa,
wskazujüc, jak daleko dotarli. Mogü opowiedzieþ o krewnych, którzy przenieĘli siĆ do innego kraju lub z innego kraju pochodzü. WaĤne, Ĥeby uczestnicy mówili tylko to, co chcü
powiedzieþ (nikt nie powinien czuþ siĆ zmuszany do przedstawienia faktów, które wolaâby
zachowaþ dla siebie). W innym wariancie tego þwiczenia uczestnicy nie pokazujü drzew,
tylko mówiü o niektórych faktach dotyczücych ich rodzin.

PODSUMOWANIE
Zastanówcie siĆ wspólnie:
Dlaczego wasi krewni przenieĘli siĆ do innego kraju (lub przyjechali do kraju, w którym
mieszkacie)?
Czy uwaĤacie za wâaĘciwe tworzenie barier dla ludzi, którzy poszukujü dla siebie miejsca w innym kraju?
Czy myĘleliĘcie kiedykolwiek o przeniesieniu siĆ na staâe zagranicĆ?
JeĘli tak, jak chcielibyĘcie byþ tam traktowani?
Jak czulibyĘcie siĆ, gdybyĘcie nie mogli praktykowaþ swojej religii, mówiþ swoim jĆzykiem lub gdybyĘcie nie mieli takich praw obywatelskich, jak inni?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Niektóre zdarzenia w historii rodziny mogü byþ bardzo osobiste i moĤe siĆ okazaþ, Ĥe
uczestnicy zajĆþ nie bĆdü chcieli opowiedzieþ o sprawach, które uznajü za nieprzyjemne lub niehonorowe. Dlatego musisz zwróciþ uwagĆ na to, Ĥeby nikt nie czuâ siĆ zmuszany do mówienia o rzeczach, o których nie chce mówiþ. WaĤne jest, Ĥeby stworzyþ
atmosferĆ zaufania, co pozwoli na rozpatrywanie róĤnic – bez obawy, Ĥe mogü one
prowadziþ do wykluczenia.
To þwiczenie moĤe uĘwiadomiþ uczestnikom, Ĥe na przestrzeni wieków ludzie przemieszczali siĆ z kraju do kraju, liczne migracje byây konsekwencjami wojen i zmiany
granic. NaleĤy teĤ pamiĆtaþ, Ĥe poza ruchami wymuszonymi mamy do czynienia z przemieszczaniem o innym charakterze (np. czasowa emigracja zarobkowa).
CzĆsto zdarza siĆ, Ĥe nie jesteĘmy Ęwiadomi pochodzenia swoich rodzin. W konsekwencji moĤemy byþ dumni z przeszâoĘci swojego narodu, a jednoczeĘnie nie zdawaþ
sobie sprawy z faktu, Ĥe nasi przodkowie przybyli z innego kraju lub wyemigrowali na
inne kontynenty.

WSZYSCY RÓWNI
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17. DZIECI Z CAáEGO ėWIATA
Mimo Ĥe kaĤdy z nas jest inny, bardzo wiele nas âüczy. Dzieci na caâym Ęwiecie majü
podobne potrzeby i dlatego przysâugujü im takie same prawa.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

prawa dziecka

prawa czâowieka

CELE

UĘwiadomienie, Ĥe kontakt z innymi kulturami wzbogaca nasze przeĤycia i naszü wiedzĆ o Ęwiecie.
Pokazanie, Ĥe dzieci na caâym Ęwiecie sü podobne i majü takie same prawa bez
wzglĆdu na przynaleĤnoĘþ paĎstwowü, pâeþ czy pochodzenie etniczne.
CZAS: 45–60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: zdjĆcia dzieci z caâego Ęwiata (powinny pokazywaþ jak najwiĆcej róĤnic
w wyglüdzie dzieci, klimacie, warunkach Ĥycia itp.)
streszczenie praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka (zaâücznik).

PRZEBIEG
1. Rozdaj przygotowane wczeĘniej zdjĆcia. W przypadku duĤej liczby uczestników naleĤy
podzieliþ ich na mniejsze zespoây i kaĤdemu wrĆczyþ osobny zestaw fotograÀi.
2. PoproĘ uczestników, aby pogrupowali przedstawione na zdjĆciach osoby wedâug widocznych cech, takich jak pâeþ, kolor wâosów, wiek itp.
3. NastĆpnie uczestnicy majü za zadanie przemieszaþ zdjĆcia i pogrupowaþ je wedâug
innych kryteriów, np.: dzieci, które siĆ bawiü, dzieci, które rozmawiajü, dzieci, które sü
w grupie, dzieci, które biegnü itp. Na tym etapie chodzi o to, Ĥeby wymieszaþ zdjĆcia
dzieci pochodzücych z róĤnych stron Ęwiata.

PODSUMOWANIE
Odwoâujüc siĆ do Konwencji o Prawach Dziecka (której uproszczonü wersjĆ zapisanü na
duĤym arkuszu moĤna powiesiþ w sali), porozmawiaj z uczestnikami zajĆþ o podobieĎstwach i róĤnicach zauwaĤonych na fotograÀach przedstawiajücych dzieci z caâego Ęwiata:
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Co âüczy wszystkie dzieci ze zdjĆþ?
Co róĤni przedstawione dzieci?
Czy na zdjĆciach byây jakieĘ rzeczy (przedmioty, sytuacje), których nie znacie?
Jak südzicie, czy gdyby dzieci ze zdjĆþ przyjechaây do nas, znalazâyby coĘ, czego nie znajü?
Jak chcielibyĘcie byþ traktowani, gdybyĘcie traÀli do szkoây w innej czĆĘci Ęwiata?
WyobraĢcie sobie, Ĥe dzieci ze zdjĆþ odwiedzajü waszü szkoâĆ. Co powiedzielibyĘcie
koleĤankom i kolegom o tym, jak majü je przyjüþ?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Uczestnicy zajĆþ mogü przygotowaþ inscenizacjĆ opowiadajücü o dziecku, które przeniosâo siĆ do nowej szkoây i doĘwiadczyâo zarówno dobrego, jak i zâego traktowania przez
innych uczniów.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
NawiüĤcie kontakt z dzieþmi w innym regionie Ęwiata. PoproĘ uczestników zajĆþ, aby
przygotowali obrazkowy list (najmâodszym pomóĤ sformuâowaþ podpisy w jĆzyku angielskim), z którego bĆdzie wynikaâo, jak wyglüda Ĥycie w Polsce. WyĘlijcie przygotowany list
do rówieĘników z innego kraju.

ZAâúCZNIK. STRESZCZENIE PRAW Z KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA
Dzieci majü prawo byþ ze swojü rodzinü lub z tymi, którzy zaopiekujü siĆ nimi najlepiej.
Dzieci majü prawo do wystarczajücej iloĘci poĤywienia i czystej wody.
Dzieci majü prawo do odpowiedniego standardu Ĥycia.
Dzieci majü prawo do opieki zdrowotnej.
Dzieci niepeânosprawne majü prawo do specjalnej opieki i rehabilitacji.
Dzieci majü prawo do zabawy.
Dzieci majü prawo do bezpâatnej edukacji.
Dzieci majü prawo do bezpieczeĎstwa i do niekrzywdzenia ich i niezaniedbywania.
Dzieci nie wolno wykorzystywaþ jako taniej siây roboczej i jako Ĥoânierzy.
Dzieci muszü mieþ prawo do mówienia w ich wâasnym jĆzyku, wyznawania swojej religii
i korzystania z dóbr kultury.
Dzieci majü prawo do wyraĤania swoich opinii, do wspólnego spotykania siĆ i wyraĤania swoich poglüdów.

WSZYSCY RÓWNI
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18. JESTEėMY RÓWNI
KaĤdy z nas jest inny. Czasami jesteĘmy dumni z tej innoĘci i lubimy jü okazywaþ.
Innym razem chcemy naszü odmiennoĘþ ukryþ, poniewaĤ boimy siĆ odrzucenia
albo chcemy byþ tacy jak inni. JesteĘmy takĤe równi, gdyĤ jako ludzie mamy wiele
wspólnych cech i przysâugujü nam takie same prawa.
GáÓWNE ZAGADNIENIA
wâasna toĤsamoĘþ podobieĎstwa i róĤnice wystĆpujüce miĆdzy ludĢmi
CELE

Poznanie i zaakceptowanie innych osób w grupie.
Pokazanie, Ĥe kaĤdy jest inny.
Pokazanie, Ĥe jesteĘmy sobie równi.
Zastanowienie siĆ nad sposobami ksztaâtowania wâasnej toĤsamoĘci.
CZAS: ok. 60–70 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: sznurek
lista kilkunastu indywidualnych cech charakterystycznych (do
kartki papieru
kolorowe kredki lub mazaki
szpilki lub taĘma klejüca
czĆĘci A)
(do czĆĘci B)

PRZEBIEG
Zabawa skâada siĆ z trzech czĆĘci, podczas których uczestnicy mogü przyjrzeþ siĆ temu,
co ich róĤni, zastanowiþ siĆ nad tym, co czyni kaĤdego z nich wyjütkowym i dostrzec to,
co âüczy ich wszystkich. Do przeprowadzenia zabawy potrzebne jest doĘþ przestronne
pomieszczenie.
CZąėý A. RÓģNICE
1. PoâóĤ sznurek na Ęrodku sali, dzielüc jü na dwie czĆĘci. StaĎ na linii sznurka.
2. PoproĘ wszystkich o przejĘcie na jednü stronĆ sali. NastĆpnie powiedz: „Niech przekroczy liniĆ ten, kto jest ubrany w spodnie”.
3. Gdy osoby w spodniach przejdü na drugü stronĆ, wymieĎ innü cechĆ, np. „Niech przekroczü liniĆ ci, którzy lubiü gotowaþ”.
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4. Kiedy grupa siĆ trochĆ rozgrzeje, moĤesz spróbowaþ odwaĤniejszych haseâ zwiüzanych z tematem, np. „Niech przekroczü liniĆ ci, którzy majü niepeânosprawnych przyjacióâ lub krewnych”.
CZąėý B. WYJûTKOWOėý
5. Powiedz uczestnikom, aby przypomnieli sobie koszulki, które noszü – z nadrukowanym
logo lub napisem zwiüzanym z jaküĘ kampaniü. Czy noszü je dlatego, Ĥe podoba im siĆ
wzór, czy dlatego, Ĥe popierajü konkretnü sprawĆ? Porozmawiajcie na ten temat.
6. Teraz kaĤdy projektuje wâasne logo na koszulkĆ, które bĆdzie go reprezentowaþ (mówiþ, kim jest). Rozdaj papier i kredki, daj uczestnikom zajĆþ 15 minut na narysowanie
projektu.
7. Gdy wszyscy skoĎczü pracĆ, poproĘ, by taĘmü lub szpilkami przyczepili sobie rysunki
do ubraĎ i przeszli siĆ dookoâa tak, aby pozostaâe osoby mogây obejrzeþ ich logo.
CZąėý C. SZUKANIE WSPÓLNYCH CECH
8. Uczestnicy dobierajü siĆ w pary i ustalajü trzy rzeczy, które sü dla nich wspólne; pierwsza – to, co zawsze robiü, myĘlü lub czujü; druga – to, co czasem robiü, myĘlü lub czujü;
trzecia – to, czego nigdy nie robiü, nie myĘlü ani nie czujü.
9. Teraz kaĤda para szuka innej pary, którü âüczü te same cechy. JeĘli nie moĤe takiej znaleĢþ, tworzy przypadkowü czwórkĆ i negocjuje trzy nowe cechy wspólne.
10. Zadaniem czwórek jest utworzyþ ósemki i powtórzyþ negocjacje. Gra koĎczy siĆ,
kiedy wszyscy stworzü jednü grupĆ, ustalajüc trzy cechy wspólne dla wszystkich uczestników.
11. JeĘli grupa jest bardzo duĤa, sprawdĢ, czy na pewno wszyscy utoĤsamiajü siĆ z wybranymi cechami. Uczestnicy siadajü w kole i ktoĘ gâoĘno wymienia jednü z ustalonych
cech. Ci, którzy identyÀkujü siĆ z niü, wstajü. Gdy okaĤe siĆ, Ĥe ktoĘ siedzi, naleĤy wróciþ
do negocjacji i wybraþ innü cechĆ.

PODSUMOWANIE
Zapytaj uczestników, czy dobrze siĆ bawili. Porozmawiajcie takĤe o tym, czego siĆ nauczyli.
Pomocne mogü byþ nastĆpujüce pytania:
Jak siĆ czuâeĘ, gdy tylko ty przekraczaâeĘ liniĆ?
Jak siĆ czuâeĘ, prezentujüc siebie jako indywidualnoĘþ, osobĆ innü niĤ pozostali?
Co odczuwaâeĘ, kiedy zorientowaâeĘ siĆ, Ĥe masz wiele cech wspólnych z innymi?
Kiedy lubimy w naszym codziennym Ĥyciu czuþ siĆ wyjütkowi, a kiedy chcemy byþ tacy,
jak wszyscy?

WSZYSCY RÓWNI
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PoproĘ takĤe o podzielenie siĆ osobistymi doĘwiadczeniami:
Czy kiedykolwiek musiaâeĘ ukryþ swojü odmiennoĘþ, aby zostaþ zaakceptowanym?
Czy kiedykolwiek czuâeĘ siĆ dyskryminowany z powodu swojej odmiennoĘci?
Czy kiedykolwiek byâeĘ zmuszony do rezygnacji z jakiejĘ czĆĘci swojej toĤsamoĘci, aĤeby zostaþ zakceptowanym w grupie?
Czy sam dyskryminujesz osoby „inne”? JeĘli tak, to dlaczego? MoĤe warto to zmieniþ?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
W czĆĘci A wybierz cechy poszczególnych osób, które nie sü wspólne dla caâej grupy,
ale nie sü teĤ zbyt intymne. Mogü to byþ indywidualne „ciekawostki” (np. to, Ĥe ktoĘ
Ępiewa pod prysznicem) lub cechy caâkiem neutralne. Kiedy grupa jest „rozgrzana”,
moĤesz odwoâaþ siĆ do bardziej osobistych doĘwiadczeĎ, wywoâujüc osoby, które czuây
siĆ dyskryminowane, które majü przyjaciela imigranta, które mieszkaây w innym kraju,
których bliscy wyemigrowali lub sü niepeânosprawni itp. UwzglĆdniajüc to, co wiesz
o uczestnikach, przygotuj przed zajĆciami listĆ cech, które wykorzystasz w czĆĘci A.
PamiĆtaj o tym, by nikogo nie uraziþ i nie zmuszaþ do dokonywania wyborów dotyczücych spraw, które uwaĤa za intymne lub których nie rozumie.
W czĆĘci B i C tyko od uczestników zaleĤy, z jakimi cechami siĆ utoĤsamiü. Na tym
etapie wâücz siĆ do zabawy, by lepiej Ęledziþ jej przebieg i rozwój.
Na zakoĎczenie zajĆþ moĤecie namalowaþ lub wydrukowaþ swoje logo na przygotowanych wczeĘniej koszulkach.

79

80

DáUģSZE GRY, ýWICZENIA I ZAJąCIA

KAģDY INNY

19. PORTRETY
Wszyscy jesteĘmy równi, ale niektórzy sü „równiejsi”. Wszyscy siĆ róĤnimy od
siebie, ale niektórzy sü uwaĤani za „innych”. Dlaczego?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

dyskryminacja

kryteria spoâecznego sukcesu i poraĤki

CELE

ZauwaĤenie róĤnic miĆdzy sukcesem spoâecznym i sukcesem ekonomicznym.
Zrozumienie przyczyn dyskryminacji.
UĘwiadomienie, jakie czynniki spoâeczne i ekonomiczne zmniejszajü lub zwiĆkszajü szansĆ na sukces spoâeczny.
CZAS: ok. 90 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: arkusze papieru i kolorowe pisaki
dâugopisy i kartki formatu A4 do sporzüdzania notatek
taĘma do przyklejenia obrazków do Ęciany

PRZEBIEG
1. Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoây. Powinna byþ parzysta liczba zespoâów,
najlepiej dwa lub cztery.
2. W tej czĆĘci þwiczenia uczestnicy pracujü indywidualnie. Poâowa uczestników (jedna
lub dwie grupy) sporzüdza portret osoby, którü uwaĤa za „spoâecznego zwyciĆzcĆ”. Pozostali majü wykonaþ portret osoby, która – ich zdaniem – jest „spoâecznie przegrana”.
3. Potem kaĤdy zespóâ robi listĆ charakterystycznych cech „sportretowanej” przez jego
czâonków osoby, np. okreĘlajüc jej status spoâeczno-ekonomiczny, wyksztaâcenie, zawód, pâeþ, grupĆ etnicznü, zwyczaje, sposoby spĆdzania wolnego czasu i hobby, sposób
ubierania siĆ, przekonania, poglüdy, ideaây i wartoĘci, pochodzenie spoâeczne, styl Ĥycia,
interesujüce jü tematy.
4. Teraz kaĤda grupa rysuje portret na duĤym arkuszu. Ten rysunek powinien odzwierciedlaþ wszystkie cechy, które czâonkowie danego zespoâu umieĘcili na swojej liĘcie.
WaĤne jest, by cechy zostaây przedstawione graÀcznie, a nie wyraĤone sâowami.

WSZYSCY RÓWNI
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5. NastĆpnie zespoây wymieniajü siĆ rysunkami. Zespóâ, który narysowaâ „przegranego”, zamienia siĆ z grupü, która sporzüdzaâa portret „zwyciĆzcy”. W obrĆbie zespoâu
uczestnicy próbujü objaĘniþ sobie otrzymany rysunek.
6. Wyeksponuj rysunki na Ęcianie tak, aby kaĤdy mógâ je obejrzeþ.
7. PoproĘ, aby zespoây po kolei przedstawiây interpretacjĆ rysunku, który otrzymaây po
wymianie. Autorzy omawianego rysunku nie mogü komentowaþ go na tym etapie.
8. Na koniec poproĘ zespoây o komentarze do wâasnych rysunków.

PODSUMOWANIE
OkreĘlcie i omówcie kryteria utoĤsamiane w spoâeczeĎstwie z sukcesem i poraĤkü. PoniĤsze pytania mogü pobudziþ do reÁeksji i uâatwiþ dyskusjĆ:
Jakie cechy wyróĤniajü spoâeczny sukces i poraĤkĆ?
Jakie sü przyczyny sukcesu i poraĤki? Jakie czynniki sü tu decydujüce?
Czy osoby, które osiügnĆây sukces, pochodzü z okreĘlonej grupy lub klasy spoâecznej
czĆĘciej niĤ z innej?
Czy przedstawiciele wszystkich grup spoâecznych majü takie same szanse na sukces?
Kto zajmuje bardziej, a kto mniej uprzywilejowanü pozycjĆ?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Niektórzy uczestnicy mogü mieþ problemy z rysowaniem portretu, poniewaĤ uwaĤajü,
Ĥe nie potraÀü âadnie rysowaþ. MoĤesz ich zachĆciþ, mówiüc, Ĥe nie chodzi o stworzenie arcydzieâa, ale spróbowanie innego niĤ mowa sposobu komunikowania siĆ. MoĤesz
takĤe pomóc, podpowiadajüc, jak przedstawiþ graÀcznie konkretnü cechĆ.
W czasie dyskusji podkreĘl fakt, Ĥe jeĘli utoĤsamimy sukces spoâeczny z sukcesem
ekonomicznym, moĤe siĆ okazaþ, iĤ osoba, która osiügnĆâa sukces, niekoniecznie moĤe
mówiþ o rozwoju osobistym. MoĤe po prostu okazaþ siĆ kimĘ, kto potraÀ zarabiaþ
i gromadziþ majütek.
Dobrze jest teĤ rozwaĤyþ, co spoâeczeĎstwo moĤe zrobiþ w zwiüzku z gospodarczymi
i spoâecznymi czynnikami zmniejszajücymi szansĆ na sukces, takimi jak braki w edukacji
lub marginalizacja ze wzglĆdu na kolor skóry czy przynaleĤnoĘþ do mniejszoĘci. MoĤecie dokonaþ analizy przyczyn dyskryminacji i odrzucenia ludzi lub grup, które sü „inne”
ze wzglĆdu na swojü kulturĆ, pochodzenie, orientacjĆ seksualnü, jĆzyk itp.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Spoâeczni zwyciĆzcy mogü w pewnym sensie odnieĘþ sukces, ale czy myĘlimy o nich jak
o bohaterach, ludziach, których szanujemy i podziwiamy? Kim sü twoi bohaterowie i jakie
cechy w nich podziwiasz? JeĘli spodobaâo wam siĆ interpretowanie portretów, moĤecie
wykonaþ þwiczenie „Co widzisz?”
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20. PRZYGODY MYSZKI FRANCISZKI
NiepeânosprawnoĘþ jest w tej historii przykâadem odmiennoĘci, którü otoczenie
postrzega poczütkowo jako wadĆ, ale w koĎcu przekonuje siĆ, Ĥe moĤe ona byþ
Ģródâem nowych, cennych wartoĘci.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

niepeânosprawnoĘþ

nietolerancja i odrzucenie spoâeczne

empatia

CELE

Rozbudzenie wraĤliwoĘci na szeroko rozumianü „innoĘþ” i zwiüzane z niü mechanizmy wykluczenia.
Zapobieganie nietolerancji i niezrozumieniu.
Pobudzenie empatii.
Nauka akceptowania wâasnych niedoskonaâoĘci.
Pokazanie, Ĥe kaĤdy jest „inny”, a róĤnorodnoĘþ to zaleta, nie wada.
Pokazanie, Ĥe wszyscy moĤemy daþ coĘ spoâecznoĘci, w której funkcjonujemy,
pod warunkiem, iĤ nie zostaniemy przez niü z jakiĘ powodów izolowani i odrzuceni.
CZAS: 60–70 minut

LICZBA OSÓB: dowolna

MATERIAáY: wâóczka do zabawy w mysie ogonki
chustka do zawiüzania oczu
kartony (po jednym dla kaĤdego uczestnika)
kredki lub farby
tekst bajki o Myszce
Franciszce (zaâücznik)

PRZEBIEG
1. Opowiedz dzieciom bajkĆ o Myszce Franciszce. WaĤne jest, aby sâuchacze skupili siĆ na
opowiadanej historii, a potem mogli siĆ wypowiedzieþ na temat tego, jak maâa myszka
czuâa siĆ w momencie, kiedy zostaâa opuszczona przez rówieĘników (kulminacyjny
moment baĘni).
2. ZajĆcia ruchowe. W ramach zaktywizowania grupy po czĆĘci statycznej zajĆþ zagrajcie
w dwie zabawy tematyczne:
Mysie ogonki to rodzaj berka. Dzieci otrzymujü od prowadzücego kawaâek wâóczki,
który przymocowujü sobie z tyâu, wkâadajüc za spodnie lub spódniczkĆ. Jedno dziecko
odgrywa rolĆ Kota Psota i próbuje zebraþ jak najwiĆcej ogonków (czyli zerwaþ je innym dzieciom). Pozostaâe dzieci uciekajü.

WSZYSCY RÓWNI
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Przeprowadzanie niewidomego. Dzieci zajmujü miejsca w róĤnych czĆĘciach sali
i „zamieniajü” siĆ w drzewa. NaĘladujü szum liĘci i ruch gaâĆzi, przenoszüc siĆ w baĘniowü rzeczywistoĘþ. Z grupy wybrana zostaje dwójka dzieci: jedno ma zawiüzane oczy
i odgrywa rolĆ niewidomego, drugie oprowadza je po lesie. WaĤne jest, aby zwróciþ
dzieciom uwagĆ, Ĥe przewodnik musi zadbaþ o bezpieczeĎstwo osoby, którü prowadzi,
w zamian za co osoba „niewidoma” moĤe opowiedzieþ mu to, co intensywnie sâyszy
i czuje w danej chwili (szum drzew, zapach lasu). Dzieci muszü ze sobü wspóâpracowaþ,
opiekowaþ siĆ sobü i dzieliþ wraĤeniami, które odbierajü za pomocü róĤnych zmysâów.
3. Dzieci otrzymujü kartki i kredki. Zostajü poproszone o narysowanie Myszki Franciszki
w momencie, kiedy byâa szczĆĘliwa i brak ogonka w niczym jej nie przeszkadzaâ.

PODSUMOWANIE
Dyskusja i omówienie prac namalowanych przez dzieci. Pokazanie, Ĥe niepeânosprawnoĘþ
nie ogranicza dostĆpu do szczĆĘcia.

ZAâúCZNIK. BAJKA O MYSZCE FRANCISZCE
Pewnego zimowego wieczoru na leĘnej polanie zebraâa siĆ spora grupa zwierzüt: gromada
rudych, puszystych wiewiórek z miĆkkimi ogonkami; lisia rodzina z maâym, ruchliwym
liskiem Felkiem; kilkanaĘcie zâocistych saren z mâodymi; grupa müdrych starych sów, przyjaĢniücych siĆ chyba od stu lat; samotny ryĘ wĆdrownik, a takĤe caâe mnóstwo pomniejszych stworzonek. PoĘród nich taĎczyây maâe, psotliwe elfy. KsiĆĤyc delikatnie oĘwietlaâ
zadumane pyszczki zwierzüt, a zimna nocna zawieja taĎczyâa nad polanü.
Wydawaâo siĆ, jakby wszystkie leĘne stworzonka na coĘ czekaây, jakby czas siĆ zatrzymaâ i nie mógâ ruszyþ dalej. MieszkaĎcy Ciemnego Lasu tulili siĆ czule do siebie i spoglüdali
w kierunku schroniska... Stare schronisko wybudowali na poczütku XX wieku miejscowi
górale, Ĥeby kaĤdy turysta mógâ znaleĢþ w nim bezpieczne schronienie.
RównieĤ tego wieczoru schronisko byâo wypeânione po brzegi. Kot Psot wylegiwaâ
siĆ na âawie, a ludzie grzali siĆ wokóâ kominka i – zapatrzeni w ogieĎ – nie zdawali sobie
sprawy z tego, co dziaâo siĆ na strychu... Tam, w caâkowitej ciemnoĘci, tuĤ obok ciepâego
komina, zakopana w miĆkkich trocinach, Mysz Aldona wydawaâa na Ęwiat swoje dzieci. Jej
müĤ Marek oczekiwaâ w napiĆciu na gâoĘny mysi pisk, zwiastujücy narodziny pierwszego
potomka. I rzeczywiĘcie, po kilkunastu minutach na strychu sâychaþ byâo maâe, piszczüce
myszki domagajüce siĆ pokarmu. Ich pisk odbiâ siĆ echem po caâym Ciemnym Lesie i zostaâ przywitany gorücü owacjü przez wszystkie leĘne stworzenia. Nawet ludzie, zdziwieni
odgâosami dochodzücymi ze strychu, zachowali siĆ caâkiem po ludzku i postanowili nie
wtrücaþ siĆ w sprawy, których do koĎca nie pojmowali.
Ojciec Marek podszedâ do Myszy Aldony i spojrzaâ czule na swojü rodzinĆ. Udaâo mu
siĆ naliczyþ trójkĆ dzieci: dwóch mysich châopców i jednü mysiü dziewczynkĆ. Wspólnie
nazwali je Tomcio, Rafcio i Franciszka. Dumni rodzice nakarmili swoje pociechy i poâoĤyli
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siĆ spaþ. Jakby oczekujüc na ten znak, zebrane na polanie zwierzĆta rozeszây siĆ do swoich
kryjówek, a turyĘci zasnĆli w ciepâych âóĤkach.
Maâe myszki szybko siĆ usamodzielniây i wymyĘliây sobie kilka ciekawych zabaw. Jednü
z ulubionych byâo podchodzenie do Ępiücego Kota Psota i draĤnienie go ogonkiem po
nosie. I chociaĤ rodzice wielokrotnie ostrzegali maâe myszki przed gâupimi zabawami, te
wymykaây siĆ ukradkiem z domu i bawiây w swojü grĆ.
Mocno Ępiücemu kotu Ęniâo siĆ wtedy, Ĥe przedziera siĆ przez leĘne gĆstwiny w poszukiwaniu ogromnej, pysznej i tâustej myszy, którü mógâby zjeĘþ na kolacjĆ. Kiedy jednak
budziâ siĆ gwaâtownie i okazywaâo siĆ, Ĥe ma przed sobü trzy rozbawione maâe myszki,
wpadaâ w prawdziwü furiĆ. Nigdy nie udaâo mu siĆ dopaĘþ Ĥadnego z przeĘladowców,
gdyĤ – jak wszystkim doskonale wiadomo – maâe myszki, dziĆki swym dâugim ogonkom,
sü bardzo zwinne: mogü skakaþ z fotela na fotel, z kwiatka na kwiatek, z póâki na póâkĆ
i zawsze bezpiecznie lüdujü tam, gdzie chcü.
A wszystko dziĆki temu, Ĥe za pomocü ogonka doskonale zachowujü równowagĆ. Niestety, pewnego dnia mysia zabawa skoĎczyâa siĆ tragicznie... Rozbawiona Myszka Franciszka zagapiâa siĆ na palücy siĆ w kominku ogieĎ i nie zauwaĤyâa, Ĥe Kot Psot juĤ nie Ępi. Kiedy
spojrzaâa w jego stronĆ, byâ juĤ blisko i próbowaâ przytrzymaþ jü za ogon.
Bracia pomogli jej schroniþ siĆ do mysiej nory, ale ogon Myszki Franciszki pozostaâ
w âapie Kota Psota. Maâa myszka straciâa swój skarb... Rodzice zajĆli siĆ troskliwie swojü córeczkü. Niestety, Franciszka przestaâa byþ juĤ taka sprawna jak jej rówieĘnicy... Brak ogonka
uniemoĤliwiaâ jej skakanie po gaâĆziach i schroniskowych krzesâach, musiaâa poruszaþ siĆ
duĤo wolniej niĤ jej bracia. W dodatku lekko utykaâa na jednü âapkĆ. Z powodu swojej niepeânosprawnoĘci Myszka Franciszka nie mogâa juĤ bawiþ siĆ w te same zabawy, co wczeĘniej.
– JesteĘ taka powolna! IdĢ sobie lepiej do domu! – krzyczaây inne myszki, bawiüc siĆ
w berka. – Nie chcemy tu takiej âamagi! Nie lubimy ciĆ, ty kaleko! – sâyszaâa wielokrotnie.
Co czuâa wtedy Myszka Franciszka? Jak myĘlicie? Myszce Franciszce byâo smutno. Prawie kaĤdego wieczora, kiedy juĤ mama gasiâa Ęwiatâo i kâadâa swoje dzieci spaþ, maâa myszka pâakaâa w ukryciu.
– Dlaczego inne myszki Ęmiejü siĆ ze mnie? Czym sobie na to zasâuĤyâam? – myĘlaâa. –
Tak bym chciaâa raz jeszcze pomachaþ temu podâemu Kotu przed nosem swoim ogonkiem.
Czemu akurat mnie to nieszczĆĘcie spotkaâo? Dlaczego Kot Psot nie zraniâ kogoĘ innego?
Maâa myszka zadrĆczaâa siĆ tak kaĤdego wieczora. W koĎcu szala goryczy siĆ przelaâa.
Franciszka postanowiâa siĆ nie poddawaþ i wymyĘliþ jakiĘ sposób na to, Ĥeby inne myszki
chciaây siĆ z niü bawiþ...
Nasza maâa bohaterka wymyĘliâa sobie, Ĥe nauczy siĆ piĆknie rysowaþ. Codziennie po
przedszkolu przez kilka godzin þwiczyâa pilnie swoje âapki, aby wykonywaây dokâadnie
takie ruchy, jak chciaâa. DziĆki uporowi i ciĆĤkiej pracy jej rysunki stawaây siĆ naprawdĆ
niesamowite: jedne przestawiaây leĘnü polanĆ zalanü sâoĎcem, inne mieszkaĎców Ciemnego Lasu, jeszcze inne zaczarowane krainy, których nikt nie widziaâ. Franciszka postanowiâa
wiĆc zorganizowaþ w swoim przedszkolu wystawĆ rysunków. W ciemnej piwnicy zapalono caâe mnóstwo Ęwiec, zaproszono goĘci i serwowano kawaâki pysznego sera. Wszyscy
byli oczarowani rysunkami Franciszki. Nawet jej przedszkolni koledzy mówili:
– Jakie niezwykâe obrazki! Nigdy nie widziaâem takich miejsc! Gdzie je widziaâaĘ, Franciszko? PrzecieĤ ty prawie nie wychodzisz z domu!

WSZYSCY RÓWNI
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Inni dodawali:
– Kwiaty, które malujesz, sü takie cudowne! Czasami wydaje mi siĆ, Ĥe pachnü jak prawdziwe!
Albo:
– Jakie niezwykâe sâoĎce! Jakie olĘniewajüce promyki!
Nagle wszystkim mysim przedszkolakom zrobiâo siĆ dziwnie gâupio... Zrozumieli, Ĥe
traktowali FranciszkĆ w sposób niewâaĘciwy. ģe byli niesprawiedliwi w stosunku do niej.
Myszki naradziây siĆ miĆdzy sobü i postanowiây przeprosiþ koleĤankĆ. Szczupây szczurek
Henio podszedâ do Franciszki i powiedziaâ:
– Przepraszamy ciĆ za nasze zachowanie. Nie mieliĘmy prawa tak podle ciĆ traktowaþ.
Czy moĤesz nam opowiedzieþ, jak to siĆ staâo, Ĥe taka maâa myszka, i to w dodatku bez
ogonka, potraÀ namalowaþ takie cudne dzieâa?
Franciszka przyjĆâa przeprosiny i wytâumaczyâa kolegom i koleĤankom:
– ChociaĤ straciâam swój ogonek, nadal chcĆ siĆ bawiþ z wami. Nie potraÀĆ juĤ tak
szybko biegaþ, nawet chodzĆ powoli, ale przecieĤ moĤemy razem robiþ wiele innych rzeczy! Siedzüc w domu, nauczyâam siĆ marzyþ i rysowaþ, stworzyâam te niezwykâe krainy
w swojej wyobraĢni. MogĆ was teraz nauczyþ rysowaþ, jeĘli chcecie.
– Tak, tak, naucz nas! – rozlegây siĆ gâoĘne krzyki.
I od tej pory, chociaĤ Myszka Franciszka nie miaâa ogonka, zyskaâa wielu prawdziwych
przyjacióâ, z którymi miâo spĆdzaâa czas. I wszyscy Ĥyli dâugo i szczĆĘliwie.
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21. REDAGOWANIE WIADOMOėCI
Nasza percepcja zaleĤy od wielu czynników, które mogü prowadziþ do braku
obiektywizmu w postrzeganiu róĤnych osób i wydarzeĎ.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

fakty i ich interpretacje

stereotypy

CELE
Wskazanie, dlaczego przekaz medialny moĤe byþ subiektywny i stronniczy.
UĘwiadomienie, Ĥe naleĤy oddzielaþ fakty od ich interpretacji i Ĥe te same wydarzenia mogü byþ róĤnie interpretowane.
CZAS: 50–90 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10–15 osób

MATERIAáY: duĤe arkusze papieru i mazaki

taĘma do przyklejania kartek

PRZEBIEG
1. Podziel uczestników na dwie grupy.
2. PoproĘ jednü grupĆ, aby przygotowaâa piĆciominutowü scenkĆ, opartü na jakimĘ wydarzeniu, które dotyczy konÁiktu miĆdzy grupami pochodzücymi z róĤnych kultur lub
reprezentujücymi róĤne style Ĥycia. MoĤe to byþ wydarzenie prawdziwe lub zmyĘlone.
3. Kiedy grupa bĆdzie gotowa, wyjaĘnij, Ĥe ma ona odegraþ scenkĆ dla drugiej grupy, która
wcieliâa siĆ w role reporterów telewizyjnych, przygotowujücych relacjĆ z obejrzanego
wydarzenia.
4. Po zakoĎczeniu scenki poproĘ reporterów, aby wyszli z sali. Daj im kilka minut na
zastanowienie siĆ nad tym, co widzieli i przygotowanie swoich relacji dla wiadomoĘci
wieczornych. Nie mogü przy tym robiþ notatek ani komunikowaþ siĆ ze sobü.
5. Zapraszaj reporterów kolejno do sali. KaĤdy w ciügu 3 minut ma przekazaþ swojü relacjĆ. Zapisuj poszczególne relacje na osobnych kartkach. Reporterzy, którzy opowiedzü
swojü wersjĆ wydarzenia, mogü sâuchaþ pozostaâych relacji, ale nie wolno im niczego
komentowaþ.
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6. Gdy wszystkie relacje zostanü zapisane, rozwieĘ kartki w sali.
7. PoproĘ uczestników, aby porównali sprawozdania.

PODSUMOWANIE
Zacznij od pytaĎ do reporterów:
Co byâo najâatwiejsze do zapamiĆtania i zrelacjonowania?
Co byâo najtrudniejsze do zapamiĆtania i zrelacjonowania?
Co robiliĘcie, jeĘli nie zapamiĆtaliĘcie czegoĘ dokâadnie?
Potem zapytaj aktorów:
Czy reporterzy sporzüdzili dokâadne relacje zdarzenia?
Czy w relacjach reporterskich byây jakieĘ znaczüce przeoczenia?
NastĆpnie zaproĘ wszystkich do dyskusji. Zapytaj:
Czego oczekujesz od wiadomoĘci? Czy tylko relacjonowania zdarzeĎ, czy takĤe komentarzy, opinii i ocen?
Czy reporterzy zawsze dajü wyraĢnie do zrozumienia, co jest faktem, a co komentarzem?
Czy wiarygodne sü wiadomoĘci, które oglüdamy w telewizji lub znajdujemy w serwisach internetowych?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
W razie potrzeby wskaĤ autentyczne informacje, które zostaây przedstawione w sposób stronniczy lub subiektywny.
Aby uatrakcyjniþ þwiczenie, moĤesz uĤyþ duĤej ramy wyobraĤajücej ekran telewizora
i przedmiotu, który bĆdzie atrapü mikrofonu.

WARIANTY
1. Reporterzy reprezentujü róĤne stacje telewizyjne (np. lewicowe, prawicowe), redakcjĆ
tabloidu, plotkarski serwis internetowy itp. Relacjonujü wydarzenia odpowiednio do
tego, kogo lub co reprezentujü. Podczas dyskusji porozmawiajcie o tym, jak relacje róĤniü siĆ od siebie i czy róĤne punkty widzenia oraz formy przekazu majü na nie wpâyw.
2. Zastanówcie siĆ, jaki wpâyw na charakter przekazu i jego rzetelnoĘþ majü decydenci
i wâaĘciciele mediów oraz ich powiüzania z opcjami politycznymi.
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22. REGUáY GRY
SpoâecznoĘci oraz organizacje muszü mieþ zasady regulujüce ich funkcjonowanie
i obowiüzujüce ich czâonków. Ale czy te zasady sü sprawiedliwe w stosunku do
wszystkich? Czy sprawiedliwie traktujü mniejszoĘci?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

relacje miĆdzy wiĆkszoĘciü i mniejszoĘciü
szoĘci z dostĆpu do zasobów

potĆga wâadzy

wykluczenie mniej-

CELE

Wywoâanie reÁeksji dotyczücej reguâ obowiüzujücych w spoâeczeĎstwie oraz
sytuacji wiĆkszoĘci i mniejszoĘci.
Zobrazowanie doĘwiadczenia dyskryminacji.
DoĘwiadczenie wâadzy i bezsilnoĘci.
CZAS: w zaleĤnoĘci od sytuacji (jest to þwiczenie do wykonania podczas zbiórki na doLICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna
wolny temat
MATERIAáY: kartki (etykietki) w dwóch kolorach do przyczepienia do ubrania, np. Ĥóâte
i zielone
lista reguâ (zaâücznik) zapisanych na duĤym arkuszu papieru

PRZEBIEG
1. Rozdaj losowo Ĥóâte i zielone etykietki. PoproĘ uczestników, Ĥeby je nosili przez caây
czas trwania þwiczenia. KaĤdy moĤe mieþ tylko jednü etykietkĆ.
2. UmieĘþ arkusz z zasadami w widocznym miejscu i wyjaĘnij, Ĥe naleĤy ich bezwzglĆdnie
przestrzegaþ.
3. ProwadĢ zbiórkĆ na dowolny temat.

PODSUMOWANIE
Zacznij od pytaĎ o to, jak uczestnicy czuli siĆ podczas gry, nastĆpnie przejdĢ do zagadnieĎ
odnoszücych siĆ do relacji wystĆpujücych w realnym Ĥyciu:
Jak to jest byþ „Ĥóâtym” lub „zielonym”?
Co byâo najlepsze i najgorsze w byciu „Ĥóâtym” lub „zielonym”?
Czy ktoĘ próbowaâ wymieniþ siĆ etykietkü?

WSZYSCY RÓWNI
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Jakie rodzaje dyskryminacji zdarzajü siĆ w spoâeczeĎstwie?
Kto ma prawo ustalaþ reguây obowiüzujüce w spoâeczeĎstwie?
Czy ZHP jest organizacjü demokratycznü? Czy w waszej druĤynie panujü zasady demokratyczne?
Co moĤecie zrobiþ, Ĥeby promowaþ demokracjĆ w waszej lokalnej spoâecznoĘci,
w wymiarze regionalnym lub krajowym?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Przygotuj reguây tak, Ĥeby znalazây odzwierciedlenie w toku prowadzonej zbiórki. WyraĢnie okreĘl czas trwania þwiczenia (np. godzina lub do koĎca spotkania). Uczestnicy nie
powinni wyjĘþ ze swoich ról przed przystüpieniem do podsumowania. JeĘli chcesz wyraĢniej zaakcentowaþ problem mniejszoĘci, zorganizuj to tak, Ĥeby wiĆkszoĘþ miaâa etykiety
Ĥóâte, a mniejszoĘþ zielone.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
1. Przyjrzyjcie siĆ zasadom przyjĆtym w waszej druĤynie. Czy sü sprawiedliwe w stosunku do wszystkich? Kto je ustala?
2. Zastanówcie siĆ, jak powinno wyglüdaþ sprawiedliwe (lub idealne) spoâeczeĎstwo i co
uniemoĤliwia osiügniĆcie takiego stanu.

ZAâúCZNIK. PRZYKâADOWE REGUâY
OSOBY Z ZIELONYMI ETYKIETKAMI
Nie mogü siedzieþ na krzesâach.
Nie mogü tworzyþ grup wiĆkszych niĤ dwuosobowe.
Nie mogü pierwsze odzywaþ siĆ do „Ĥóâtych”.
Nie mogü korzystaþ ze sprzĆtu bez specjalnego pozwolenia.
OSOBY Z ģÓáTYMI ETYKIETKAMI
Majü pierwszeĎstwo w korzystaniu z gier stolikowych.
Majü pierwszeĎstwo w wyborze muzyki.
Majü wolny dostĆp do sprzĆtu.
JeĘli przestrzegaây reguâ, na zakoĎczenie spotkania otrzymujü tabliczkĆ czekolady lub
napój.
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23. ėCIEģKA ROZWOJU
Wielokulturowy wymiar wspóâczesnych spoâeczeĎstw nie jest zjawiskiem nowym.
Jednak dziĘ nabiera nowego znaczenia wobec fali uchodĢstwa i zwiĆkszonej migracji ludnoĘci. Zjawiska te sü przede wszystkim wynikiem globalnego kryzysu
ekonomicznego, etnocentryzmu, agresywnego nacjonalizmu i przeĘladowaĎ religijnych.
Ta gra pomaga uczestnikom zrozumieþ, w jaki sposób bogate kraje europejskie poprzez podtrzymywanie braku równowagi w stosunkach Póânoc – Poâudnie
przyczyniajü siĆ do przemieszczania siĆ ludnoĘci.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

wzajemna zaleĤnoĘþ miĆdzy Póânocü i Poâudniem stosunki ekonomiczne jako
element przyczyniajücy siĆ do rozpowszechniania zjawisk rasizmu i ksenofobii
CELE

Zrozumienie wzajemnej zaleĤnoĘci wystĆpujücej miĆdzy mieszkaĎcami Póânocy
i Poâudnia.
Zrozumienie, Ĥe rasizm i ksenofobia to problemy ogólnoĘwiatowe, do których
przyczyniajü siĆ stosunki ekonomiczne.
Zrozumienie faktu, Ĥe brak równowagi w stosunkach Póânoc – Poâudnie zmusza ludzi do szukania lepszych warunków Ĥycia w innych krajach.
CZAS: 60–90 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: zasady gry (zaâücznik 1)
plansza (powiĆkszona, wykonana na podstawie zaâücznika 3)
cztery pionki (kóâka wyciĆte z kartonu) w róĤnych kolorach, np.:
Ĥóâty, brüzowy, zielony i niebieski
kostka do gry
karty dziaâania (wykonane na podstawie zaâücznika 2 – najlepiej je powycinaþ i umieĘciþ w maâym pudeâku)
70 ziaren
fasoli lub kawaâków makaronu sâuĤücych jako Ĥetony (zasoby rozdzielone miĆdzy uczestników gry).

PRZEBIEG
1. Podziel uczestników na cztery druĤyny. JeĤeli grupa jest maâa, uczestnicy mogü graþ
indywidualnie.
2. WâóĤ kolorowe pionki do kapelusza i poproĘ przedstawiciela kaĤdej druĤyny, aby wylosowaâ jeden. DziĆki temu przypadek zdecyduje o tym, kto jakim kolorem bĆdzie graâ.

WSZYSCY RÓWNI
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3. Rozdziel fasolki. DruĤyna grajüca pionkiem Ĥóâtym dostanie 7 ziaren, a pozostaâe druĤyny po 21 fasolek (ten podziaâ mniej wiĆcej odpowiada podziaâowi zasobów naturalnych pomiĆdzy krajami Póânocy i Poâudnia).
4. Teraz jeden czâonek kaĤdej druĤyny rzuca kostkü, aby ustaliþ, kto rozpocznie grĆ.
5. WyjaĘnij uczestnikom zasady gry (zaâücznik 1). Upewnij siĆ, Ĥe wszyscy je zrozumieli.
Rozpocznijcie grĆ.

PODSUMOWANIE
Na koniec gry poproĘ kaĤdü druĤynĆ, by przeanalizowaâa drogĆ, jakü pokonaâa, na jakich
polach siĆ zatrzymywaâa i co siĆ wtedy dziaâo. JeĘli na jakimĘ polu nie zatrzymaâa siĆ Ĥadna
druĤyna, odczytaj odpowiedniü kartĆ dziaâania, aby dowiedzieþ siĆ, co mogâo siĆ wydarzyþ.
PoprowadĢ dyskusjĆ na temat odczuþ i doĘwiadczeĎ uczestników:
Jak czuliĘcie siĆ w roli „Ĥóâtych”? Jakie to uczucie byþ „brüzowymi”, „zielonymi” lub
„niebieskimi”?
Czy przedstawione tu zagadnienia i problemy wystĆpujü w rzeczywistoĘci?
Kogo reprezentuje Ĥóâty pionek? A pozostaâe?
Czy Ĥóâty pionek reprezentuje tylko mieszkaĎców Póânocy?
Czy pozostaâe pionki reprezentujü jedynie mieszkaĎców Poâudnia?
Kto czerpie korzyĘci z obecnego systemu na Ęwiecie – zarówno na Póânocy, jak i na
Poâudniu?
Czy moĤemy mówiþ o jednym modelu rozwoju, który jest najlepszy dla wszystkich
krajów i grup spoâecznych?
Jakie sü cechy charakterystyczne dominujücego obecnie na Ęwiecie modelu rozwoju?
Jakie sü najczĆĘciej spotykane przyczyny rasizmu i dyskryminacji? Czy uczciwe jest
mówiþ, Ĥe imigranci przybywajü do naszego kraju, aby zabraþ nasze pieniüdze i zasoby?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Na 49 polu druĤyna grajüca Ĥóâtym pionkiem moĤe zmieniþ zasady w ustalony przez siebie
sposób. Zakâada siĆ, Ĥe najprawdopodobniej bĆdzie chciaâa zmieniþ je na swojü korzyĘþ.
MoĤe poleciþ pozostaâym druĤynom wróciþ na start, zabraþ im wszystkie fasolki, pozbawiþ je moĤliwoĘci ruchu przez trzy nastĆpne kolejki.
JeĘli jednak zechce zmieniþ reguây tak, by gra byâa bardziej fair, wyjaĘnij, Ĥe politycznie
jest to bardzo trudne do przeprowadzenia i moĤe wzbudziþ w ich kraju wielkie spoâeczne
niepokoje.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
1. Zróbcie listĆ rzeczy, które mogü poprawiþ sytuacjĆ ekonomicznü na Poâudniu, np. zakup towarów pochodzücych z uczciwego handlu, kampania nawoâujüca do zmian politycznych.
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2. SporzüdĢcie listĆ rzeczy, które moĤna zrobiþ, by polepszyþ sytuacjĆ w waszym kraju,
np. uczestniczyþ w realizacji projektów lokalnych spoâecznoĘci, wspieraþ lokalny maây
biznes, bojkotowaþ Àrmy, które postĆpujü nieetycznie.
3. Zastanówcie siĆ, co faktycznie wiecie o problemach poruszonych w grze. Jakie sü Ģródâa rzetelnej, obiektywnej informacji na ten temat?

ZAâúCZNIK 1. ZASADY GRY
W tej grze zasady nie sü jednakowe dla wszystkich. MoĤe siĆ to wydawaþ niesprawiedliwe,
ale to nie my je wymyĘliliĘmy – sü one odzwierciedleniem rzeczywistoĘci. RóĤnica polega na
tym, Ĥe w grze przypadek decyduje o tym, kto gra jakim kolorem pionków, a w rzeczywistoĘci o ograniczeniach i moĤliwoĘciach rozwoju decydujü czynniki historyczne, geograÀczne,
ekonomiczne i kulturalne.
Istota gry jest taka, jak w wielu grach planszowych:
DruĤyny kolejno rzucajü kostkü i przesuwajü siĆ o takü liczbĆ pól, jakü ona wskaĤe.
JeĘli ktoĘ zatrzyma siĆ na polu dziaâania, musi wziüþ odpowiedniü kartĆ dziaâania i postĆpowaþ zgodnie z zamieszczonü na niej instrukcjü.
Instrukcje zapisane na biaâym tle dotyczü druĤyny grajücej Ĥóâtym pionkiem, a zapisane
na ciemnym tle – pozostaâych druĤyn.
Gdy w trakcie gry na danym polu dziaâania stanie ktoĘ po raz pierwszy, musi przeczytaþ gâoĘno obie czĆĘci instrukcji. Kolejne druĤyny na tym polu odczytujü tylko czĆĘþ
instrukcji odnoszücü siĆ do nich.
JeĤeli druĤyna nie ma juĤ fasolek, poniewaĤ wszystkie oddaâa, musi je poĤyczyþ od druĤyny, która ma ich najwiĆcej, a potem najszybciej, jak to moĤliwe, oddaþ dâug.
Nie moĤna zmieniaþ zasad gry, chyba Ĥe na karcie dziaâania pojawi siĆ odpowiednie
polecenie.

ZAâúCZNIK 2. KARTY DZIAâANIA
POLE 3. KOLONIZATORZY I KOLONIZOWANI
W przeszâoĘci (a moĤe takĤe i teraz, tylko w inny sposób) twój kraj kolonizowaâ lub
podbijaâ inne paĎstwa, dziĆki którym zdobywaâ bogactwa i surowce. Zatem przesuwasz siĆ o jedno pole do przodu i zabierasz jednü fasolkĆ kaĤdej druĤynie.
W przeszâoĘci twój kraj byâ kolonizowany przez inne paĎstwa, które zabieraây wasze
zasoby i surowce. Zatem wasza druĤyna jest o krok dalej niĤ inni od celu rozwoju
i musicie oddaþ jednü fasolkĆ druĤynie grajücej Ĥóâtym pionkiem.

WSZYSCY RÓWNI
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POLE 7. ZDROWIE DLA ROZWOJU
W waszym kraju system opieki zdrowotnej jest na wysokim poziomie, zredukowano
wspóâczynnik umieralnoĘci niemowlüt, wyeliminowano zagroĤenie epidemiami, wzrosâa Ęrednia dâugoĘþ Ĥycia. Przesuwacie siĆ o jedno pole do przodu.
Poziom waszej opieki zdrowotnej jest bardzo niski. Cholera, AIDS i inne choroby
zakaĢne, a takĤe wysoki wspóâczynnik umieralnoĘci niemowlüt i malejüca Ęrednia dâugoĘþ Ĥycia oddalajü was od celu rozwoju. Cofacie siĆ o dwa pola.
POLE 10. EKSPLOZJA POPULACJI
Przyrost naturalny w waszym kraju utrzymuje siĆ na staâym, optymalnym poziomie.
Cieszycie siĆ dobrym standardem Ĥycia. Posuwacie siĆ o dwa pola do przodu.
Macie wysoki wspóâczynnik przyrostu naturalnego i niski poziom wzrostu gospodarczego, dlatego stajecie wobec problemów obejmujücych podstawowe potrzeby wielu
ludzi. Cofacie siĆ o dwa pola, oddalajüc siĆ coraz bardziej od postĆpu i rozwoju.
POLE 12. WOJNA I PRZEMOC
Posiadacie silny przemysâ zbrojeniowy. SprzedaĤ broni do innych krajów sprawia, Ĥe
stajecie siĆ bogatsi. Pozostaâe druĤyny pâacü wam po trzy fasolki i posuwacie siĆ
o jedno pole do przodu.
WewnĆtrzne niepokoje spoâeczne, âamanie praw czâowieka i zwiüzane z tym represje
czĆsto prowadzü do wojny domowej lub wojny z süsiednimi paĎstwami. W konsekwencji mieszkaĎcy waszego kraju sü wysiedlani lub sami szukajü schronienia gdzie
indziej. Aby zapewniþ bezpieczeĎstwo, musicie utrzymywaþ wielkü armiĆ i wydatkowaþ znacznü czĆĘþ budĤetu na cele wojskowe. Dajecie dwie fasolki druĤynie grajücej
Ĥóâtym pionkiem i tracicie dwie kolejki.
POLE 16. MIEJSKA REWOLUCJA
Wasze miasta staây siĆ znaczücymi centrami Ànansowymi i przemysâowymi. Znajduje
w nich zatrudnienie i dobre warunki Ĥycia wielu fachowców, ludzi nauki i kultury. Posuwacie siĆ o trzy pola do przodu.
Wyniszczenie, wyjaâowienie terenów wiejskich zmusiâo wielu rolników do emigracji
do miast, w wyniku czego powstaây w nich ogromne obszary nĆdzy (dzielnice slumsów). Brak moĤliwoĘci dziaâania i perspektyw rozwoju powodujü, Ĥe tracicie swoich
najlepszych pracowników i naukowców, którzy emigrujü do krajów, gdzie praca, pâaca
i warunki Ĥycia sü lepsze. Cofacie siĆ o dwa pola.
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POLE 18. NADMIAR ģYWNOėCI I GáÓD
Udoskonalanie produkcji ĤywnoĘci i sposobów jej przechowywania sprawia, Ĥe jest
jej zawsze pod dostatkiem (chociaĤ niebezpieczeĎstwo stanowi masowe stosowanie
polepszaczy ĤywnoĘci i konserwantów). MoglibyĘcie posunüþ siĆ do przodu o jedno pole. Jednak musicie siĆ borykaþ z problemem ogromnych nadwyĤek ĤywnoĘci,
z których czĆĘþ jest niszczona, aby nie zrujnowaþ rynku. Dlatego zostajecie w miejscu.
Susza, upustynnianie, wyjaâawianie gleb i fakt, Ĥe sprzedajecie wiĆkszoĘþ produkcji, aby
spâaciþ krajowy dâug, powiĆkszajü niedobory ĤywnoĘci, wzrasta gâód. Tracicie kolejkĆ.
POLE 21. SZARA STREFA I UKRYTE BEZROBOCIE
Automatyzacja i restrukturyzacja przemysâu podnoszü poziom ukrytego bezrobocia.
Musicie przeznaczyþ Ęrodki na zasiâki dla bezrobotnych. Z tego powodu powinniĘcie
siĆ cofnüþ o jedno pole, ale poniewaĤ ogólne zyski z handlu rosnü, zostajecie w miejscu.
Wasza baza produkcyjna jest przestarzaâa. Kryzys w przemyĘle rolniczym sprawia, Ĥe
roĘnie liczba osób bez pracy i pracujücych na czarno. Cofacie siĆ o jedno pole.
POLE 24. EDUKACJA DLA ROZWOJU
WiĆkszoĘþ waszej populacji ma dostĆp do szkóâ Ęrednich i wyĤszych, co sprzyja rozwojowi. Czerpiecie takĤe zyski z umoĤliwiania osobom z innych krajów ksztaâcenia siĆ
na waszych wyĤszych uczelniach, pobierajüc wysokie opâaty. PrzyjeĤdĤajü, poniewaĤ
nie majü moĤliwoĘci ksztaâcenia siĆ w swoim kraju, a póĢniej czĆsto zostajü, aby swoimi zdolnoĘciami, wiedzü i umiejĆtnoĘciami wspieraþ waszü gospodarkĆ. Posuwacie
siĆ o jedno pole do przodu i otrzymujecie po jednej fasolce od pozostaâych druĤyn.
Analfabetyzm i niedostĆpnoĘþ szkóâ Ęrednich dla wiĆkszoĘci waszego spoâeczeĎstwa
sprawia, Ĥe cofacie siĆ o cztery pola.
POLE 27. DZIURA W ATMOSFERZE
Wasz przemysâ niszczy Ęrodowisko, np. przez eksploatacjĆ zasobów naturalnych
i emisjĆ zanieczyszczeĎ spowodowanü szkodliwymi sposobami usuwania odpadów.
W rezultacie warstwa ozonowa jest uszczuplona, klimat siĆ zmienia i ma miejsce
wiele innych katastrof, bĆdücych nastĆpstwem postĆpu. Chcüc chroniþ swoje Ęrodowisko, przenosicie najbardziej szkodliwe procesy produkcji do krajów biedniejszych
i eksploatujecie ich zasoby naturalne. Posuwacie siĆ o dwa pola do przodu.
Dotykajü was katastrofy ekologiczne, bĆdüce rezultatem zniszczenia Ęrodowiska. Susze
stajü siĆ coraz czĆstsze i dâuĤsze. Inne paĎstwa osadziây w waszym kraju zatruwajücy
Ęrodowisko przemysâ i eksploatujü wasze zasoby naturalne. Cofacie siĆ o jedno pole.
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POLE 30. REWOLUCJA TECHNICZNA
Rewolucja techniczna otwiera przed wami nowe moĤliwoĘci rozwoju. Eksport nowych technologii przynosi duĤe zyski. Pozostaâe druĤyny dajü wam po dwie fasolki
i posuwacie siĆ do przodu o jedno pole.
Rewolucja techniczna omija was. Cofacie siĆ o trzy pola lub za trzy fasolki kupujecie
nowü technologiĆ od druĤyny grajücej Ĥóâtym pionkiem.
POLE 34. WOLNY RYNEK
Gratulacje, wolny rynek zatriumfowaâ nad wszystkimi ideologiami. Nie ma wiĆcej
przeszkód do waszego peânego rozwoju. Posuwacie siĆ o trzy pola do przodu.
Wolny rynek narzuca wam prawa. Szerzy siĆ spoâeczna izolacja i marginalizacja sprzyjajüca dziaâalnoĘci ruchów radykalnych. Spoâeczne niepokoje i zamieszki spotykajü siĆ
z represjami. To odstrasza zagranicznych inwestorów, tracicie nastĆpnü kolejkĆ.
POLE 37. W KOčCU ZAWSZE JEST MIąDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
MiĆdzynarodowy Fundusz Walutowy popiera waszü politykĆ gospodarczü i wspiera politykĆ inwestycyjnü polegajücü na wykupywaniu udziaâów przedsiĆbiorstw i instytucji paĎstwowych uboĤszych krajów, co jest przyczynkiem do ich „rozwoju”. Te
przedsiĆwziĆcia dostarczajü wam korzyĘci materialnych. Pozostaâe druĤyny dajü wam
po dwie fasolki jako zysk z waszych inwestycji. Posuwacie siĆ do przodu o dwa pola.
MiĆdzynarodowy Fundusz Walutowy narzuca wam zmiany strukturalne polityki gospodarczej.W konsekwencji musicie sprzedaþ paĎstwowe przedsiĆbiorstwa.Wzrasta
bezrobocie i duĤa czĆĘþ spoâeczeĎstwa Ĥyje na skraju nĆdzy. Pâacicie druĤynie Ĥóâtej
dwie fasolki jako odsetki waszego dâugu zagranicznego. Cofacie siĆ o dwa pola.
POLE 39. DZIAáANIA NA RZECZ GLOBALNEGO ROZWOJU
Musicie równo podzieliþ 1% fasolek, które w tej chwili posiadacie, pomiĆdzy wszystkie pozostaâe druĤyny (jeĘli trzeba, przetnijcie ziarna). Wâüczacie siĆ w ten sposób do
dziaâaĎ na rzecz globalnego rozwoju i posuwacie siĆ o jedno pole do przodu.
Otrzymujecie trochĆ fasolek od druĤyny grajücej Ĥóâtym pionkiem jako niskooprocentowany kredyt na rozwój. Jednak musicie siĆ zgodziþ na wydanie tych pieniĆdzy na
„dobra i sprzĆt” zakupione od kredytodawcy. MoglibyĘcie posunüþ siĆ o jedno pole
do przodu, ale poniewaĤ musicie zapâaciþ dwie fasolki jako odsetki waszego przeterminowanego dâugu druĤynie Ĥóâtej, zostajecie tam, gdzie jesteĘcie. I nie zapomnijcie
zapâaciþ dwóch fasolek!
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POLE 42. GLOBALNA KULTURA KOMUNIKOWANIA
Rozwój technologii komunikacyjnych i upowszechnienie elektronicznych Ęrodków
przekazu informacji sprawiây, Ĥe wartoĘci spoâeczne i kulturalne waszego kraju rozprzestrzeniajü siĆ na caây Ęwiat. Posuwacie siĆ o dwa pola do przodu i dostajecie od
kaĤdej z pozostaâych druĤyn po jednej fasolce jako zapâatĆ za udostĆpnione wytwory
waszej kultury.
Rewolucja komunikacyjna oznacza, Ĥe wartoĘci i wytwory zachodniej kultury coraz
czĆĘciej przenikajü do waszego spoâeczeĎstwa. Zaczynacie traciþ toĤsamoĘþ kulturowü. Powszechnie poĤüdane w waszym kraju stajü siĆ modele spoâeczne i kulturowe
dotychczas wam obce. Pozostajecie na swoim polu, siedzüc przed telewizorem i tracicie nastĆpnü kolejkĆ.
POLE 44. NOWE MIGRACJE, NOWE SEGREGACJE
Wzrost imigracji ludzi biednych z krajów Poâudnia w poszukiwaniu lepszego Ĥycia
zmusza was do wyasygnowania specjalnych Ęrodków, aby zajüþ siĆ imigrantami przybywajücymi do waszego kraju. JeĘli chcecie posunüþ siĆ do przodu o jedno pole, musicie daþ kaĤdej z pozostaâych druĤyn po jednej fasolce jako „pomoc”.
Wzrost migracji do krajów bogatej Póânocy wiüĤe siĆ ze zjawiskiem opuszczania
waszego kraju przez ludzi wyksztaâconych, zdolnych i utalentowanych, którzy zdobywszy umiejĆtnoĘci i wiedzĆ w ojczyĢnie, wykorzystujü je w obcym kraju, gdyĤ tam
mogü zarobiþ pieniüdze. Cofnijcie siĆ o trzy pola.
POLE 46. WYCINANIE LASÓW I GINûCE GATUNKI
Wysoki poziom konsumpcji zmusza was do wykorzystywania rozmaitych zasobów
znajdujücych siĆ w innych czĆĘciach naszej planety. To przyczynia siĆ do znikania
ogromnych poâaci lasów, licznych gatunków zwierzüt i roĘlin. JeĘli bierzecie pod uwagĆ interesy wszystkich grajücych grup, powinniĘcie cofnüþ siĆ o kilka pól, rozdzieliþ
wasze pieniüdze, aby naprawiþ popeânione bâĆdy i zmieniþ zasady gry. Ale poniewaĤ
nie jest to sposób, w jaki siĆ postĆpuje w Ęwiecie konkurencji i wspóâzawodnictwa,
oraz dlatego, Ĥe ciügle macie szansĆ na zmianĆ swojej polityki, posuĎcie siĆ do przodu
o jedno pole.
Wasze zasoby naturalne sü eksploatowane, a wasze paĎstwo nie czerpie z nich zysków, które umoĤliwiâyby wam rozwój. Coraz wiĆcej obszarów zamienia siĆ w pustyniĆ, zmienia siĆ klimat i wzrasta gâód. Staracie siĆ zrobiþ wszystko, co moĤliwe, aby
chroniþ Ęrodowisko, ale miĆdzynarodowe instytucje krytykujü waszü politykĆ w tej
dziedzinie. Cofnijcie siĆ o jedno pole i dajcie jednü fasolkĆ druĤynie grajücej Ĥóâtym
pionkiem.
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POLE 49. NOWY PORZûDEK
Teraz moĤecie zmieniþ zasady gry tak, abyĘcie osiügnĆli swój cel najszybciej, jak to
moĤliwe. JeĘli inni gracze protestujü lub chcü ingerowaþ w nowy porzüdek, muszü
oddaþ wam wszystkie swoje fasolki. Posuwacie siĆ do przodu o dwa pola.
Spróbujcie przystosowaþ siĆ do nowych warunków i nie stawiajcie oporu. Przy odrobinie szczĆĘcia nowy âad nie oddali was zbytnio od celu rozwoju. Tracicie nastĆpnü
kolejkĆ – potraktujcie to jako ostrzeĤenie przed niedostosowaniem siĆ do nowych
reguâ.
POLE 52. KRYZYS
Ryzyko gâĆbokiej recesji gospodarczej jest powaĤnym zagroĤeniem dla waszego modelu rozwoju. JeĘli nie chcecie zaczynaþ tej gry od zera, skorzystajcie z jedynej moĤliwoĘci wyjĘcia z kryzysu, jaka wam zostaâa. Jest niü „wyciĘniĆcie ostatniej kropli” ze
wspóâzawodników i zabranie kaĤdej druĤynie dwóch fasolek, które symbolizujü odsetki od dâugów. I aby nikt nie powiedziaâ, Ĥe robicie wszystko dla wâasnych korzyĘci,
cofnijcie siĆ o jedno pole.
Spadek cen surowców naturalnych i wzrost stopy procentowej waszych dâugów powoduje powaĤnü recesjĆ gospodarczü. Cofacie siĆ o dziesiĆþ lat, co w tej grze oznacza,
Ĥe zaczynacie od poczütku ĘcieĤki rozwoju.
POLE 53. CEL ROZWOJU
MieliĘcie szczĆĘcie, Ĥe mogliĘcie graþ Ĥóâtym pionkiem. OsiügnĆliĘcie swój cel rozwoju. Z pewnoĘciü zostawiliĘcie daleko w tyle pozostaâe paĎstwa. To wy posiadacie
i kontrolujecie prawie wszystkie Ęrodki pieniĆĤne i zasoby naturalne – niewiele
z tego zostaâo dla innych.Wasze Ĥycie jest bardzo przyjemne. Jednak musicie liczyþ siĆ
z wystüpieniem zagroĤeĎ w przyszâoĘci: zasoby naturalne znikajü lub ulegajü degradacji, powietrze i woda sü zatrute, a ziemia zamienia siĆ w pustyniĆ. W wielu czĆĘciach
Ęwiata pogâĆbia siĆ problem gâodu, rzesze imigrantów próbujü uciec przed nĆdzü, aby
dostaþ siĆ do waszego wygodnego i postĆpowego Ęwiata. Mimo wszystko cieszcie siĆ
waszymi osiügniĆciami, dopóki moĤecie.
JeĘli graliĘcie pionkiem innego koloru niĤ Ĥóâty, mieliĘcie albo niewiarygodne szczĆĘcie,
albo musieliĘcie oszukiwaþ, aby dojĘþ do tego etapu gry. Takie osiügniĆcia sü zarezerwowane dla nielicznych, szczególnie uprzywilejowanych – w naszej grze dla grajücych Ĥóâtym pionkiem. Aby wielu ludzi mogâo osiügnüþ ten poziom, konieczny byâby
szerszy podziaâ i tak juĤ ograniczonych zasobów, a ci, którzy teraz cieszü siĆ zyskami,
musieliby wiĆkszoĘþ z nich oddaþ. To jednak jest maâo prawdopodobne, poniewaĤ to
oni ustalajü zasady gry.
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24. TROPIENIE RÓģNORODNOėCI
WielokulturowoĘþ naszych spoâeczeĎstw wyraĤa siĆ na wiele sposobów. ėlady innych kultur sü wszĆdzie, wobec tego czĆsto ich nawet nie zauwaĤamy. To þwiczenie pozwoli nam wytropiþ Ęlady wielokulturowoĘci w bliskim otoczeniu i spojrzeþ
z nowej perspektywy na ich spoâeczne znaczenie.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

wspóâzaleĤnoĘci kulturowe

pozytywne wpâywy innych kultur

CELE

UĘwiadomienie wpâywu innych kultur na nasze spoâeczeĎstwo.
Poznanie pozytywnej wartoĘci tych wpâywów.
CZAS: czĆĘþ A – 30 minut
czĆĘþ B – 120 minut
czĆĘþ C – 60 minut (jeĘli ma formĆ wystawy, trzeba zapewniþ uczestnikom czas na jej przygotowanie)
LICZBA
UCZESTNIKÓW: dowolna
MATERIAáY: czĆĘþ A – kartki, dâugopisy, duĤy arkusz papieru, mazaki w kilku kolorach
czĆĘþ B – dyktafon, kamera, aparat fotograÀczny, ew. aparat telefoniczny posiadajücy
odpowiednie funkcje, kartki na notatki i dâugopisy
czĆĘþ C – laptop z projektorem, aby
obejrzeþ przygotowane materiaây

PRZEBIEG
CZąėý A. PLANOWANIE
1. Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoây.
2. WyjaĘnij, Ĥe zadaniem kaĤdego zespoâu jest zbadanie najbliĤszego otoczenia (wioski,
osiedla, miejscowoĘci), szukanie tam Ęladów innych narodowoĘci, paĎstw i kultur oraz
zrobienie listy znalezisk. Najlepiej, aby grupy udokumentowaây efekty swoich poszukiwaĎ za pomocü zdjĆþ, Àlmów itp.
3. Aby przygotowaþ grupy do wyjĘcia w teren, zróbcie burzĆ mózgów i ustalcie obszary,
w których uczestnicy þwiczenia mogü szukaþ „Ęladów”, np.:
gastronomia: ĤywnoĘþ i przyprawy z innych kultur, które sü uĤywane w lokalnej
kuchni, restauracje serwujüce potrawy innych narodów itp.,
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ubrania i moda: odzieĤ szyta zagranicü dla krajowych producentów, odzieĤ importowana, etniczne inspiracje w modzie i designie,
muzyka: zagraniczne przeboje w stacjach radiowych i telewizyjnych, zagraniczna
muzyka w miejscach publicznych (kawiarnie, puby i dyskoteki, koncerty wykonawców
z innych krajów),
media: zagraniczne programy i Àlmy w ramówce róĤnych stacji telewizyjnych,
jązyk: wyrazy obcego pochodzenia, których uĤywamy na co dzieĎ.
CZąėý B. TROPIENIE
4. PoproĘ uczestników þwiczenia, Ĥeby przeznaczyli w nadchodzücym tygodniu co najmniej 2 godziny na szukanie w swoim otoczeniu Ęladów innych krajów i kultur.
CZąėý C. PREZENTACJA WYNIKÓW
5. Zaprezentowanie przez wszystkie zespoây efektów poszukiwaĎ i krótkie podsumowanie znalezionych Ęladów.
6. Przygotowanie wystawy dokumentacji zebranej w czasie poszukiwaĎ. Taka wystawa
pozwoli ukazaþ caâoĘciowy efekt zbiorowej pracy, jakü wykonali uczestnicy þwiczenia.

PODSUMOWANIE
Prezentacja efektów poszukiwaĎ powinna zakoĎczyþ siĆ dyskusjü. Dla uâatwienia moĤesz
zadaþ uczestnikom pytania:
Czy coĘ was zaskoczyâo?
Jakie znaczenie ma to, Ĥe otacza nas tak wiele Ęladów innych kultur?
Jak oceniacie fakt, Ĥe zwiĆksza siĆ wiedza o innych kulturach i spoâeczeĎstwach, nawet
jeĘli jest tylko powierzchowna lub fragmentaryczna? Co daje nam ta wiedza? Jakie
ograniczenia sü z niü zwiüzane?
Czy naleĤy zachĆcaþ spoâeczeĎstwo do poszerzania wiedzy o innych kulturach? Jak
moĤemy to zrobiþ?
Czy moĤna wskazaþ reguây lub tendencje dotyczüce znalezionych Ęladów?
Czy jakieĘ kraje pozostawiây wiĆcej Ęladów niĤ inne? Czym to jest spowodowane?
Na zakoĎczenie dyskusji podkreĘl, Ĥe:
ģyjemy w Ęwiecie, w którym kraje powiüzane sü ze sobü róĤnymi zaleĤnoĘciami.
W kaĤdym spoâeczeĎstwie znajdziemy Ęlady innych kultur.
Rewolucja technologiczna i komunikacyjna zapewnia nam ogromne moĤliwoĘci wymiany wiedzy.
Zwiüzki miĆdzy róĤnymi kulturami i ich wzajemne wpâywy wzbogacajü te kultury.
Wkâad kaĤdej kultury powinien byþ oceniany obiektywnie, a nie w kontekĘcie kraju lub
spoâecznoĘci, z której pochodzi.
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WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Bardzo waĤne jest, Ĥeby uczestnicy byli zmotywowani do wykonania þwiczenia. MoĤesz
zachĆciþ ich do dziaâania, porównujüc ich zadanie do pracy detektywów lub odkrywców
tajemnic. NaleĤy teĤ podkreĘliþ, Ĥe poszukiwanie Ęladów ma byþ zbiorowym wysiâkiem
wszystkich czâonków grupy.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
MoĤecie pokazaþ innym swojü wystawĆ dokumentujücü Ęlady róĤnych kultur. ZaproĘcie na
wernisaĤ przedstawicieli lokalnych organizacji pozarzüdowych i mediów, osoby pochodzüce z innych krajów i róĤnych obszarów kulturowych.
Zwróþ uwagĆ uczestników zajĆþ, Ĥe âatwo akceptuje siĆ niektóre rzeczy pochodzüce
z innych kultur (np. ĤywnoĘþ i napoje), ale czĆsto ludzie pochodzücy z tych kultur nie
sü u nas mile widziani. Co myĘlicie, gdy wasz süsiad ma niezrozumiaâe dla was zwyczaje
i nawyki?
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25. UCHODġCA
„UchodĢca chciaâby mieþ wasze problemy”. Co naprawdĆ wiemy o okolicznoĘciach i problemach, które zmusiây kogoĘ do opuszczenia swojego domu, rodziny i pracy, do dalekiej i czĆsto niebezpiecznej podróĤy i zamieszkania w kraju,
w którym nie jest mile widziany?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

problemy uchodĢców

empatia

stereotypy, uprzedzenia i ksenofobia

CELE

Zrozumienie rzeczywistoĘci, z jakü stykajü siĆ uchodĢcy i imigranci w krajach
pochodzenia.
UĘwiadomienie problemów, jakie majü uchodĢcy w krajach, do których przybyli.
Rozbudzenie uczuþ solidarnoĘci i wspóâczucia dla uchodĢców i imigrantów
w zwiüzku z ich sytuacjü.
CZAS: 40–80 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna

MATERIAáY: kartki i dâugopisy dla kaĤdej grupy

duĤy arkusz papieru i mazak

PRZYGOTOWANIA
1. Zapoznaj siĆ z przyczynami, które skâaniajü ludzi do imigracji i szukania azylu w innym
kraju.
2. Przygotuj kartki z zapisanym poczütkiem historii (imiĆ oraz pochodzenie uchodĢcy czy
imigranta powinno byþ dostosowane do aktualnej sytuacji lub okolicznoĘci, w jakich
przeprowadzasz grĆ).
3. JeĘli masz takü moĤliwoĘþ, skontaktuj siĆ z imigrantem lub uchodĢcü albo nawiüĤ kontakt z instytucjü, która siĆ nimi zajmuje.

PRZEBIEG
1. Przeczytaj gâoĘno poczütek historii: „Miriam mieszka w naszym mieĘcie i jest uchodĢcü. Przyjechaâa dwa miesiüce temu ze swojego kraju, w którym baâa siĆ o swoje Ĥycie
z powodu przeĘladowaĎ religijnych”.
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2. Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoây. KaĤdy zespóâ ma za zadanie przedyskutowaþ sytuacjĆ Miriam, a nastĆpnie napisaþ opowiadanie lub artykuâ do gazety
o tym, w jaki sposób dziewczyna opuĘciâa swojü ojczyznĆ i jak wyglüda jej Ĥycie, odküd
przyjechaâa do naszego kraju. W opisywanej historii naleĤy uwzglĆdniþ nastĆpujüce
informacje:
Jak wyglüda Ĥycie Miriam w naszym kraju?
Jakie trudnoĘci napotyka Miriam?
Jakie otrzymuje wsparcie (a moĤe wcale go nie otrzymuje)?
W jaki sposób uczy siĆ jĆzyka?
Czy moĤe podjüþ pracĆ i jaki jest to rodzaj pracy?
Czy âatwo jest jej Ĥyþ u nas?
Co Miriam südzi o naszym spoâeczeĎstwie?
Co Miriam musiaâa zrobiþ, Ĥeby dostaþ siĆ do naszego miasta?
W jaki sposób podróĤowaâa?
W jaki sposób zdobyâa pieniüdze na podróĤ?
Jakie byây procedury administracyjne po przybyciu Miriam do naszego kraju?
Co pozostawiâa za sobü?
3. PoproĘ zespoây o przedstawienie kolejno historii Miriam. Zapisz na duĤym arkuszu
najwaĤniejsze sprawy wynikajüce z tych opowieĘci.

PODSUMOWANIE
Rozpocznij dyskusjĆ od przedstawienia wniosków, do jakich doszây poszczególne grupy,
ukâadajüc historiĆ Miriam. Wspólnie oceĎcie, które elementy wymyĘlonych przez was historii sü najbardziej prawdopodobne, a które zupeânie nierealne.
MoĤesz zadaþ pytania pomocnicze:
Czy znacie kogoĘ, kto doĘwiadczyâ lub doĘwiadcza podobnego losu?
Czy kiedykolwiek wyobraĤaliĘcie sobie, Ĥe coĘ takiego moĤe takĤe was spotkaþ?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
Bardzo waĤne jest, aby prowadzücy byâ dobrze przygotowany i posiadaâ rzetelne informacje dotyczüce problemu uchodĢców. MoĤe bowiem zostaþ zapytany przez uczestników
o konkretne fakty zwiüzane z aktualnü sytuacjü.

WARIANTY
1. Zamiast opisywaþ historiĆ uchodĢcy, zespoây mogü przedstawiþ wyjazd Miriam z jej
kraju i przyjazd do waszego miasta w formie inscenizacji.
2. MoĤecie zaprosiþ na zajĆcia uchodĢcĆ lub imigranta, który zamieszkaâ w waszej miejscowoĘci. PoproĘcie go o krótkü opowieĘþ o tym, dlaczego opuĘciâ swojü ojczyznĆ,
w jaki sposób podróĤowaâ i co siĆ wydarzyâo w czasie drogi. NastĆpnie zorganizujcie
sesjĆ pytaĎ i odpowiedzi.
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JeĘli niemoĤliwe jest znalezienie w waszym otoczeniu takiej osoby, moĤna przeczytaþ
lub opowiedzieþ prawdziwü historiĆ imigranta lub uchodĢcy.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Zastanówcie siĆ, co moĤecie zrobiþ, aby wesprzeþ uchodĢców i imigrantów w swoim
mieĘcie, a takĤe – bardziej ogólnie – jakiego rodzaju wsparcia potrzebujü uchodĢcy, aby
zintegrowaþ siĆ z nowü spoâecznoĘciü. Podejmijcie takie dziaâanie.

WSZYSCY RÓWNI
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26. W NASZYM BLOKU
Postawa rasistów doprowadza nie tylko do brutalnych ataków na obcokrajowców czy uchodĢców, ale takĤe do dyskryminacji w kwestii zamieszkania i zatrudnienia oraz w innych aspektach Ĥycia codziennego.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

konÁikty miĆdzy ludĢmi róĤnych kultur

rozwiüzywanie problemów

CELE

Analiza naszej postawy wobec ludzi z innych krajów, grup spoâecznych i kulturowych.
Poznawanie strategii rozwiüzywania problemów.
Zastanowienie siĆ nad granicami tolerancji.
Zastanowienie siĆ nad zwiüzkiem miĆdzy dyskryminacjü a konÁiktem interesów.
CZAS: 50–60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10–25 osób

MATERIAáY: karty ról (zaâücznik 1)
wskazówki do znalezienia rozwiüzania (zaâüczniki
2 i 3)
dâugopisy i kartki do notowania dla obserwatorów

PRZEBIEG
1. Przeczytaj gâoĘno poniĤszy tekst: „W waszym bloku jedno z mieszkaĎ zostaâo wynajĆte grupie studentów obcokrajowców. Mâodzi cudzoziemcy czĆsto urzüdzajü gâoĘne
imprezy z udziaâem licznych goĘci. Niektórzy süsiedzi, zwâaszcza mieszkajücy tuĤ obok
obcokrajowców, sü zirytowani i narzekajü na haâas, jaki robiü studenci i ich koledzy, takĤe w nocy. Problemem jest równieĤ fakt, Ĥe studenci nie dbajü o porzüdek w budynku.
Süsiedzi zwoâali zebranie, aby rozwiüzaþ ten problem”.
2. Wybierz ochotników do odegrania ról süsiadów. W zaproponowanym wariancie potrzebne jest do tego dziewiĆþ osób. Reszta uczestników zostaje obserwatorami.
3. Rozdaj ochotnikom karty ról, a kaĤdemu z obserwatorów daj kartkĆ na notatki i dâugopis. Aktorzy otrzymujü 5 minut na zaznajomienie siĆ ze swoimi rolami. Przypomnij,
Ĥe celem inscenizacji jest znalezienie rozwiüzania problemu, a nie popis gry aktorskiej.
NastĆpnie zacznijcie odgrywanie ról.
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4. Po 10 minutach dyskusji, nie zakâócajüc jej przebiegu, rozdaj odgrywajücym role kartki
ze wskazówkami do znalezienia rozwiüzania. Pozwól na odgrywanie ról przez kolejne
10 minut. Jednak jeĘli uznasz to za konieczne, moĤesz przerwaþ wczeĘniej lub przedâuĤyþ inscenizacjĆ.

PODSUMOWANIE
Najpierw na forum caâej grupy przeprowadĢ dyskusjĆ dotyczücü inscenizacji. Wykorzystaj
poniĤsze pytania:
Co zanotowali obserwatorzy i jakie byây ich wraĤenia z tego, co dziaâo siĆ w czasie
odgrywania ról?
Jak siĆ czuli aktorzy? Czy trudno byâo wcieliþ siĆ w rolĆ? Co okazaâo siĆ najtrudniejsze,
a co najâatwiejsze?
Czy uczestnicy zauwaĤyli róĤnicĆ w dyskusji pomiĆdzy pierwszym a drugim etapem, tzn.
po tym jak otrzymali wskazówki do znalezienia rozwiüzania?
Jakich argumentów uĤywano w dyskusji i czy byây one racjonalne (oparte na faktach)
czy emocjonalne?
Czy âatwiej byâo znaleĢþ argumenty za czy przeciw studentom?
Sküd süsiedzi czerpali argumenty?
Czy problem zostaâ rozwiüzany i czy wszyscy byli zadowoleni?
Czy rozwiüzanie byâo sprawiedliwe, czy jedna ze stron musiaâa zgodziþ siĆ na wiĆksze
ustĆpstwa niĤ druga?
Jakie inne rozwiüzania byây moĤliwe?
W drugiej czĆĘci dyskusji zajmijcie siĆ odniesieniami do sytuacji z codziennego Ĥycia:
Czy podobne sytuacje zdarzajü siĆ w rzeczywistoĘci? Jakie sü podobieĎstwa i róĤnice?
Czy w scenariuszu coĘ zostaâo wyolbrzymione?
Jakie okreĘlenia odzwierciedlajü postawy powszechne w naszym spoâeczeĎstwie?
W obliczu konÁiktu angaĤujücego ludzi z róĤnych krĆgów kulturowych szukamy rozwiüzania, które wszystkich satysfakcjonuje, czy raczej próbujemy narzuciþ nasz punkt
widzenia i lekcewaĤymy tych, którzy myĘlü lub czujü inaczej niĤ my?
Czy podobne konÁikty faktycznie sü zwiüzane z róĤnicami kulturowymi, a nie z prywatnymi lub ekonomicznymi interesami?
Czy ktoĘ z was uczestniczyâ w podobnym konÁikcie? Jakie byây jego przyczyny?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
UwaĤnie obserwuj przebieg inscenizowanej dyskusji. MoĤesz zdecydowaþ, Ĥe nie ma
potrzeby wykorzystania wskazówek do znalezienia rozwiüzania.
WeĢ pod uwagĆ, Ĥe sü dwa rodzaje tych wskazówek: karta nr 1 dla przewodniczücego
i karta nr 2 dla pozostaâych graczy. To, kto otrzyma kartĆ nr 1, bĆdzie zaleĤaâo od przebiegu inscenizowanej dyskusji do momentu rozdania wskazówek. JeĘli zdecydowano
juĤ demokratycznie, Ĥe konkretna osoba bĆdzie przewodniczyþ spotkaniu, daj kartĆ
nr 1 tej osobie. W innym przypadku daj jü przewodniczücemu komitetu mieszkaĎców.

WSZYSCY RÓWNI
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Rozwiüzywanie konÁiktów i podejmowanie decyzji to trudne procesy. Wymagajü komunikatywnoĘci, wraĤliwoĘci na potrzeby innych i wyobraĢni oraz rzetelnego zbadania
problemu. Strony konÁiktu powinny racjonalnie dowodziþ swoich racji i szukaþ podstaw do wzajemnego porozumienia. Niestety, zbyt czĆsto dyskutanci wypracowujüc
kompromis, majü wraĤenie, Ĥe wiĆcej tracü, niĤ zyskujü.
W podsumowaniu dyskusji podkreĘl, Ĥe naleĤy odróĤniþ postawĆ, jakü przyjmujemy
wobec obcokrajowców lub mniejszoĘci, od stanowiska, jakie zajmujemy wobec codziennych problemów, wymagajücych komunikatywnoĘci i umiejĆtnoĘci nawiüzywania
kontaktu z innymi ludĢmi.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Zapytaj uczestników, jakie kroki (w Ęwietle tego, czego dowiedzieli siĆ dziĆki tej grze)
moĤna podjüþ, aby polepszyþ stosunki miĆdzy róĤnymi grupami spoâecznoĘci lokalnej. Podejmijcie odpowiednie dziaâania.

ZAâúCZNIK 1. KARTY RÓL
MáODY OBCOKRAJOWIEC
Mówisz bardzo dobrze w jĆzyku kraju, w którym mieszkasz. Rozumiesz ten jĆzyk, ale
nie rozumiesz, dlaczego twoi süsiedzi sü zdenerwowani. UwaĤasz, Ĥe ty i przyjaciele
twojego wspóâlokatora zachowujecie siĆ zupeânie normalnie. W Ĥadnym przypadku
nie opuĘcisz wynajmowanego mieszkania.

PRZEWODNICZûCY KOMITETU MIESZKAčCÓW
Twoje mieszkanie jest daleko od tego, w którym mieszkajü studenci. OsobiĘcie w niczym ci oni nie przeszkadzajü. Jednak nie lubisz obcokrajowców i nie chcesz, aby mieszkali w twoim bloku.

MáODA KOBIETA (25–30 LAT)
Mieszkasz sama i boisz siĆ studentów obcokrajowców, poniewaĤ wydajü ci siĆ dziwni
i inni. WolaâabyĘ, aby zamiast nich zamieszkaâa w twoim süsiedztwie jakaĘ spokojna,
miâa rodzina.

MáODY CHáOPAK
JesteĘ takĤe studentem. Nie masz wyrobionej opinii o tym problemie, ale chciaâbyĘ siĆ
wprowadziþ do mieszkania, w którym teraz mieszkajü studenci obcokrajowcy.
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UCHODġCA
TakĤe jesteĘ obcokrajowcem, ale z innego kraju niĤ studenci. Mieszkasz w tym bloku
juĤ kilka lat. Ty i twoja rodzina nie macie wiele wspólnego ze wspóâmieszkaĎcami
bloku. Nigdy nie miaâeĘ z nikim problemów, mimo Ĥe czujesz siĆ raczej wyizolowany.

PARA STARSZYCH LUDZI
Sami wiele przeĤyliĘcie w przeszâoĘci. JesteĘcie Ęwiadomi problemów, jakie zmuszajü
ludzi do opuszczenia swojej ojczyzny i zamieszkania w innym kraju. Wspieracie organizacjĆ, która niesie pomoc krajom rozwijajücym siĆ.

BEZROBOTNY SûSIAD
Zdecydowanie nie zgadzasz siĆ z politykü, która zezwala obcokrajowcom przyjeĤdĤaþ
do twojego kraju, mieszkaþ i pracowaþ w nim. UwaĤasz, Ĥe cudzoziemcy powinni
zjawiaþ siĆ tu tylko w charakterze turystów.

WáAėCICIEL BUDYNKU
Mâodzi obcokrajowcy zawsze w terminie opâacali czynsz, wiĆc nie chciaâbyĘ straciþ
zysków z tego mieszkania. Ale nie za bardzo lubisz obcych i ten konÁikt postrzegasz
jako moĤliwoĘþ podniesienia studentom czynszu. Z drugiej jednak strony rozwaĤasz
moĤliwoĘþ wynajĆcia im innego mieszkania na peryferiach miasta.

OBSERWATOR
UwaĤnie Ęledzisz dyskusjĆ i sporzüdzasz notatki, które wykorzystasz w rozmowie po
zakoĎczeniu inscenizacji. PowinieneĘ zanotowaþ:
Czy uczestnicy inscenizowanej dyskusji szanujü fakt, Ĥe kaĤdy ma prawo gâosu. Czy
ktoĘ przerywa wypowiedzi innych? Czy ktoĘ próbuje mówiþ równoczeĘnie? Czy
ktoĘ próbuje narzuciþ swój punkt widzenia?
Czy ktoĘ próbuje przewodziþ i prowadziþ spotkanie?
Jakiego rodzaju argumentów uĤywajü uczestnicy?
Czy coĘ siĆ zmieniâo w postawie i zachowaniu uczestników po otrzymaniu wskazówek do znalezienia rozwiüzania?

WSZYSCY RÓWNI
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ZAâúCZNIK 2. KARTA 1. WSKAZÓWKI DO ZNALEZIENIA ROZWIúZANIA
Ta karta jest przeznaczona dla osoby prowadzücej spotkanie. JeĘli wczeĘniej nikt nie zostaâ
demokratycznie wybrany na przewodniczücego, karta powinna byþ wrĆczona przewodniczücemu komitetu mieszkaĎców.
1. Przewodniczûcy spotkania. ZostaâeĘ demokratycznie wybrany, aby prowadziþ spotkanie, wiĆc kontynuuj swoje zadanie. Kieruj siĆ poniĤszymi wskazówkami.
2. Przewodniczûcy komitetu mieszkačców. PoniewaĤ do tej pory nikt nie zostaâ
wybrany na przewodniczücego spotkania, zasugeruj, Ĥe dla dobra sprawy naleĤy demokratycznie zdecydowaþ, kto nim bĆdzie. Zaproponuj siebie z racji swojej funkcji
przewodniczücego komitetu mieszkaĎców. JeĘli pozostali siĆ zgodzü, zatrzymaj tĆ kartĆ
i postĆpuj wedâug zawartych tu wskazówek. JeĘli ktoĘ inny zostanie wybrany, przekaĤ
mu tĆ kartĆ, a weĢ tĆ, którü on dostaâ.

Twoim zadaniem jest utrzymywaþ porzüdek i prowadziþ zebranie. Upewnij siĆ, czy:
KaĤdy ma moĤliwoĘþ wypowiedzenia siĆ.
Uczestnicy dyskusji przestrzegajü ustalonej kolejnoĘci zabierania gâosu.
JeĘli to konieczne, ustal limit czasu na kaĤdü wypowiedĢ i nie pozwalaj go przekroczyþ.
Nie pozwól na uĤywanie obelĤywych sâów i pilnuj, aby dyskutanci wypowiadali siĆ
na temat.
Postaraj siĆ podtrzymywaþ dyskusjĆ i utrzymywaþ pozytywnü atmosferĆ.
Naprowadzaj zebranych na wâaĘciwy trop.

ZAâúCZNIK 3. KARTA 2. WSKAZÓWKI DO ZNALEZIENIA ROZWIúZANIA
TĆ kartĆ naleĤy wrĆczyþ wszystkim uczestnikom spotkania oprócz przewodniczücego.

Zastanów siĆ, co moĤesz zrobiþ w ramach swojej roli, aby znaleĢþ rozwiüzanie:
Sâuchaj uwaĤnie innych i szanuj prawo kaĤdego do wypowiadania siĆ.
Staraj siĆ odnosiþ swoje wypowiedzi do tego, co zostaâo powiedziane wczeĘniej.
Kiedy nadejdzie twoja kolej, zacznij od podsumowania wypowiedzi poprzedniej
osoby.
Staraj siĆ odróĤniaþ fakty od opinii i ocen.
Nie zmieniaj tematu dyskusji, trzymaj siĆ istoty sprawy, skup siĆ na problemie studentów i potrzebie znalezienia rozwiüzania, nie wprowadzaj innych faktów, opinii
czy dodatkowych pomysâów.

109

110

DáUģSZE GRY, ýWICZENIA I ZAJąCIA

KAģDY INNY

27. WYSPA
Na przestrzeni dziejów wszystkie spoâeczeĎstwa adaptowaây i zapoĤyczaây od
siebie róĤne elementy. Kiedy spotykajü siĆ odmienne kultury, pojawia siĆ szansa
na wzajemne korzyĘci. Dlatego spróbujmy porzuciþ uprzedzenia i etnocentryzm.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

tolerancja i szacunek

wspóâistnienie róĤnych kultur

CELE

UĘwiadomienie, w jaki sposób kultura wpâywa na nasze Ĥycie i Ęwiatopoglüd.
Pokazanie, jak ludzie z róĤnych kultur porozumiewajü siĆ i wzajemnie na siebie
oddziaâujü.
Zbadanie kulturowych tabu i granic tolerancji.
Ukazanie moĤliwoĘci, jakie mogü siĆ przed nami otworzyþ jako rezultat wspóâpracy miĆdzykulturowej.
CZAS: 60–90 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10–16 osób

MATERIAáY: czĆĘþ A. Do tworzenia wâasnej kultury przez grupĆ: dâugopisy
kartki
opis gry dla kaĤdego plemienia
czĆĘþ B. Do przeprowadzenia spotkania: napoje
kubki
ciasteczka w iloĘci wystarczajücej dla kaĤdego uczestnika
czĆĘþ C. Do
poszukiwaĎ: mapa pokazujüca lokalizacjĆ schowanych balonów pociĆta na cztery czĆĘci
piĆþ okrügâych czerwonych balonów
trzy dodatkowe balony (kaĤdy innego ksztaâtu
i koloru, np. okrügây Ĥóâty, podâuĤny zielony, podâuĤny niebieski)
dwa balony podobne do
siebie, ale inne od pozostaâych, schowane w sekretnym miejscu
sznurek do zwiüzania
balonów
taĘma do przyklejenia balonów do Ęciany
skrzynka z narzĆdziami zawierajüca pinezki, noĤyczki, czerwony mazak, taĘmĆ oraz inne potrzebne i niepotrzebne przybory

PRZYGOTOWANIA
Ta gra wymaga starannych przygotowaĎ. Zanim jü rozpoczniesz, przeczytaj uwaĤnie caâü
instrukcjĆ, aby mieþ jasny obraz tego, co majü zrobiþ uczestnicy. Przed rozpoczĆciem zajĆþ:
1. Schowaj w odpowiednim miejscu dwa specjalne balony (nie nadmuchuj ich).
2. Narysuj mapĆ, która pozwoli odnaleĢþ miejsce ukrycia balonów. Potnij jü na cztery
czĆĘci (upewnij siĆ wczeĘniej, Ĥe miejsce ukrycia balonów nie moĤe zostaþ zlokalizowane juĤ za pomocü dowolnych dwóch lub trzech czĆĘci mapy).
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3. Dwa kawaâki mapy w trakcie gry dasz plemieniu Z. Pozostaâe dwie czĆĘci mapy zwiĎ
i wâóĤ po jednej do kaĤdego z dwóch balonów, które dasz plemieniu Y.
4. Nadmuchaj osiem kolorowych balonów (piĆþ okrügâych czerwonych, jeden okrügây
Ĥóâty, jeden podâuĤny zielony, jeden podâuĤny niebieski) i zwiüĤ je sznurkiem tak, aby
moĤna byâo spuĘciþ z nich powietrze, nie uszkadzajüc ich.
5. Przyklej taĘmü cztery czerwone balony do Ęciany w jednym koĎcu sali (na wybrzeĤu,
gdzie mieszka plemiĆ Z), pozostaâe cztery balony (w tym dwa z fragmentami mapy
w Ęrodku) przymocuj do Ęciany w przeciwlegâym koĎcu (na wzgórzach, gdzie mieszka
plemiĆ Y).
6. Pudeâko z narzĆdziami postaw na Ęrodku sali. Nie informuj, które narzĆdzia przydadzü
siĆ w grze – o tym uczestnicy zdecydujü sami w trakcie tworzenia swojej kultury i jej
zasad. Dodaj takĤe inne przedmioty, jeĘli uwaĤasz, Ĥe mogü byþ przydatne, np. szkâo
powiĆkszajüce, jeĘli mapa jest bardzo maâa, latarkĆ, jeĤeli mapa jest schowana w zaciemnionym miejscu, klucz do otwarcia pudeâka, w którym ukryta jest mapa itp.

PRZEBIEG
Gra skâada siĆ z trzech czĆĘci. W czĆĘci A oba plemiona uczü siĆ swojej kultury, w czĆĘci B plemiona spotykajü siĆ i uczü siĆ porozumiewaþ ze sobü w swoich jĆzykach, w czĆĘci C plemiona szukajü balonów.
1. Podziel uczestników na dwie grupy i przeczytaj im opis gry (zaâücznik 1).
CZąėý A. PLEMIONA POZNAJû SWOJû KULTURą I TWORZû WáASNE JąZYKI
2. Grupy zajmujü miejsca w przeciwlegâych kraĎcach pomieszczenia (symbolizujücych tereny, które zamieszkujü – wzgórza i wybrzeĤe).
3. Daj kaĤdemu plemieniu opis gry (zaâücznik 1) i dâugopisy oraz kartki do sporzüdzania
notatek.
4. Grupy wymyĘlajü nazwĆ swojego plemienia, uczü siĆ zasad swojej kultury i tworzü
swój jĆzyk. Majü na to 20 minut.
CZąėý B. SPOTKANIE
5. PlemiĆ Y otrzymuje ciasteczka i kubki, a plemiĆ Z napoje i talerzyki.
6. Obie grupy spotykajü siĆ na Ęrodku pomieszczenia (reprezentujücym terytorium neutralne). Jest to dla nich szansa nauczenia siĆ wzajemnego porozumiewania i wspóâpracy
podczas dzielenia siĆ jedzeniem i napojami.
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7. WyjaĘnij, Ĥe od tej chwili zaczyna siĆ gra symulacyjna. KaĤdy uczestnik zajĆþ odgrywa
swojü rolĆ, tzn. musi uĤywaþ jĆzyka swojego plemienia i przestrzegaþ zasad okreĘlonych w jego kulturze.
CZąėý C. POSZUKIWANIE BALONÓW
8. Kolejna czĆĘþ gry trwa ok. 30 minut. PlemiĆ Z moĤe podjüþ z plemieniem Y negocjacje
w sprawie drugiej poâówki mapy i staraþ siĆ odnaleĢþ potrzebne mu lekarstwo (dwa
ukryte nienadmuchane balony).

PODSUMOWANIE
Zacznij od rozmowy na temat przebiegu gry. NastĆpnie zapytaj, czego uczestnicy nauczyli
siĆ podczas niej i jak stanowiüca fabuâĆ gry symulacja odnosi siĆ do prawdziwego Ĥycia:
Czy trudno byâo posâugiwaþ siĆ wymyĘlonymi jĆzykami?
Jak porozumiewaliĘcie siĆ podczas poszukiwaĎ? UĤywaliĘcie tylko jednego czy obu jĆzyków? A moĤe porozumiewaliĘcie siĆ w inny sposób? Czy powstawaây z tego powodu
jakieĘ nieporozumienia?
Jak rozwiüzaliĘcie problem „otwarcia” balonów plemienia Y? Kto to zrobiâ? Jak to jest
zâamaþ kulturowe tabu?
Jakie kulturowe tabu wystĆpujü w naszym spoâeczeĎstwie? Jaka jest ich funkcja?
Czego, pochodzücego z innych kultur czy kontynentów, uĤywamy w naszym codziennym Ĥyciu?
Czy moĤemy sobie wyobraziþ, Ĥe w codziennym Ĥyciu korzystamy tylko z tego, co pochodzi z naszego kraju lub z naszej kultury?
Czy twoja kultura jest dla ciebie waĤna? Dlaczego?
Co przeszkadza nam w zrozumieniu innych kultur?
Czy potraÀcie wskazaþ przykâady (z przeszâoĘci lub teraĢniejszoĘci) dwóch kultur, które dostosowaây siĆ do siebie, zyskujüc na tym obustronnie?
W dzisiejszym Ęwiecie jest wiele konÁiktów wywoâanych róĤnicami kulturowymi. Wybierzcie jeden z tego rodzaju przykâadów i zastanówcie siĆ, co spowodowaâo ten konÁikt. Co ludzie tracü, otwierajüc swojü kulturĆ dla innych? Co mogü zyskaþ w ten
sposób?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
SPOTKANIE
Dajüc jednemu plemieniu ciastka, a drugiemu napoje, stwarzasz im moĤliwoĘþ nauczenia
siĆ wzajemnie swoich jĆzyków. Uczestnicy bĆdü musieli siĆ porozumieþ, jeĘli zechcü podzieliþ siĆ dobrami w sposób satysfakcjonujücy obie strony.
POSZUKIWANIA
Poszukiwania zaleĤü przede wszystkim od umiejĆtnoĘci negocjacji i temperamentu
uczestników. JeĘli gra utknie w miejscu, moĤesz interweniowaþ za pomocü podpowiedzi.

WSZYSCY RÓWNI
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Przebieg poszukiwaĎ powinien wyglüdaþ tak:
PlemiĆ Z otrzymuje dwa kawaâki mapy. Po chwili uczestnicy z plemienia Z zauwaĤajü
kawaâki papieru w balonach plemienia Y. NastĆpnie orientujü siĆ, Ĥe jest moĤliwe uszanowanie balonów plemienia Y i odzyskanie ukrytych w nich fragmentów mapy. MoĤna to
zrobiþ, rozwiüzujüc balony, wypuszczajüc z nich powietrze, a potem znowu nadmuchujüc
je. Jednak czâonkowie plemienia Z bĆdü musieli umiejĆtnie negocjowaþ, aby przekonaþ
do tego plemiĆ Y. KtoĘ bĆdzie musiaâ zâamaþ kulturowe tabu dotyczüce dotykania balonów, a plemiĆ Y moĤe postawiþ warunki – np. zaĤüdaþ tego, Ĥeby przedstawiciel plemienia Z miaâ pomalowany na czerwono nos i dreptaâ w kóâko. To bĆdzie jeszcze jedno tabu
do przeâamania.
Poczütkowo moĤe siĆ wydawaþ, Ĥe plemiĆ Y nie skorzysta na tym, Ĥe pomoĤe plemieniu Z, poniewaĤ plemiĆ Z ma tylko czerwone balony, a plemiĆ Y juĤ ma jeden taki
(a czâonkom plemienia Y zaleĤy przede wszystkim na róĤnorodnoĘci posiadanych balonów). Jednak pod koniec gry okaĤe siĆ, iĤ plemiĆ Y takĤe moĤe zyskaþ, gdyĤ mapa prowadzi
do miejsca ukrycia dwóch balonów nowego rodzaju i plemiĆ Z, które je odnajdzie, moĤe
siĆ nimi podzieliþ.

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Wspóâistnienie róĤnych kultur wymaga staâej edukacji miĆdzykulturowej. MoĤe mieþ ona
róĤne formy. Zastanówcie siĆ, co moĤecie zrobiþ w tej dziedzinie w waszej spoâecznoĘci.
MoĤe bĆdzie to ciekawa wystawa fotograÀczna, festiwal muzyczny, prezentacja kuchni
róĤnych narodów albo turniej gier i zabaw z caâego Ęwiata.

ZAâúCZNIK. OPIS GRY
Na wyspie Ĥyjü dwa plemiona. PlemiĆ Y mieszka w wyĤynnym, pagórkowatym regionie,
plemiĆ Z na wybrzeĤu. Oba plemiona bardzo rzadko kontaktujü siĆ ze sobü – majü inny
jĆzyk i odmiennü kulturĆ, jednak dla obu szczególne znaczenie majü balony. Dla ludzi
z plemienia Y róĤnorodnoĘþ balonów ma wielkü wartoĘþ ze wzglĆdów religijnych. Starajü
siĆ zebraþ jak najwiĆcej rozmaitych balonów, o róĤnych ksztaâtach i kolorach. W plemieniu Z ceni siĆ przede wszystkim okrügâe czerwone balony, które uĤywane sü do celów
leczniczych.
Niedawno czâonkowie plemienia Z zaczĆli cierpieþ na dziwnü chorobĆ, na którü, jak
gâosi legenda, jest tylko jedno lekarstwo – niezwykle rzadki rodzaj balonu, wystĆpujücy
wyâücznie w nieznanej czĆĘci wyspy. Podobno istnieje stara mapa, która moĤe wskazaþ
drogĆ do miejsca, gdzie jest poszukiwany balon. Niestety, plemiĆ Z ma tylko jej poâowĆ.
Legenda mówi, Ĥe drugü poâowĆ zdobyâo przed laty plemiĆ Y.
Celem gry dla plemienia Y jest ochrona posiadanych balonów, a dla plemienia Z znalezienie potrzebnego lekarstwa (balonu). Jednak, tak jak w codziennym Ĥyciu, uczestnicy
mogü odkryþ inne nieoczekiwane rozwiüzania.
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28. ZABAWY Z CAáEGO ėWIATA
Zabawa to nieodzowny element dzieciĎstwa, niezaleĤnie od kraju zamieszkania,
pochodzenia etnicznego, religii, warunków Ĥycia dzieci, a takĤe tego, czy sü one
biedne czy bogate.
GáÓWNE ZAGADNIENIA

prawa czâowieka

prawa dziecka

CELE

Zaprezentowanie róĤnic i podobieĎstw miĆdzy dzieþmi z caâego Ęwiata.
Pokazanie dzieciom, Ĥe prawa zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka, w tym
równieĤ prawo do zabawy, w naturalny sposób przysâugujü wszystkim dzieciom
na Ęwiecie.
CZAS: ok. 60 minut

Liczba uczestników: 10–30 osób

MATERIAáY: gry z róĤnych krajów (zaâücznik)
Dziecka (zaâücznik na s. 76)

najkrótsza wersja Konwencji o Prawach

PRZEBIEG
1. WyjaĘnij uczestnikom zajĆþ, Ĥe dzieci na caâym Ęwiecie znajü rozmaite bardzo ciekawe
gry i zabawy.
2. Przedstaw dzieciom gry pochodzüce z innych krajów. Zagrajcie w nie (przykâadowe
gry i zabawy w zaâüczniku). Na przygotowanej wczeĘniej mapie lub globusie dzieci pokazujü kraj, z którego pochodzü kolejne gry i zabawy.
3. Zapytaj dzieci, którü z lubianych przez nie gier zaproponowaâyby rówieĘnikom z innych krajów. Zagrajcie w tĆ grĆ.
4. Podziel uczestników na dwie grupy. Jedna grupa na chwilĆ opuszcza salĆ. W tym czasie
przedstaw drugiej grupie zasady zupeânie nowej dla wszystkich gry. Kiedy pierwsza
grupa wróci, reszta uczestników tâumaczy jej czâonkom zasady nowej gry – robi to bez
uĤycia sâów. W ten sposób moĤna przekonaþ siĆ, Ĥe jĆzyk nie jest najwaĤniejszy przy
wspólnej zabawie.

WSZYSCY RÓWNI
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PODSUMOWANIE
Zapytaj dzieci:
Czy któraĘ gra podobaâa wam siĆ bardziej niĤ inne? Dlaczego? Co sprawia, Ĥe zabawa
jest ciekawa?
Czy chcielibyĘcie poznaþ wiĆcej gier i zabaw rówieĘników z innych krajów?
Wszystkie dzieci majü prawo do zabawy. Jest ono zapisane w Konwencji o Prawach
Dziecka (przedstaw uczestnikom skróconü wersjĆ tego dokumentu zamieszczonü w
zaâüczniku na s. 76). Jak myĘlicie, dlaczego w Konwencji zostaâo wymienione prawo
dzieci do zabawy?
Czy ostatnie zadanie byâo trudne? Czy potraÀlibyĘcie nauczyþ dzieci z innych krajów
waszych gier i zabaw, nawet gdybyĘcie nie znali jĆzyka, którym siĆ one posâugujü? W jaki
sposób moglibyĘcie to zrobiþ?

PROPOZYCJE KONTYNUACJI TEMATU
Podobne zajĆcia moĤna przeprowadziþ, wykorzystujüc piosenki z róĤnych czĆĘci Ęwiata
lub róĤnych regionów kraju.

ZAâúCZNIK. PRZYKâADOWE GRY
Zakryj uszy (zabawa z Korei)
ZabawĆ tĆ uwielbiajü zarówno dzieci, jak i doroĘli. MoĤe siĆ w niü bawiþ dowolna liczba
osób. Uczestnicy siadajü w kole i wybierajü prowadzücego, który zakrywa sobie uszy
rĆkami. Osoba siedzüca po jego prawej stronie zakrywa lewe ucho prawü rĆkü, a osoba
siedzüca po jego lewej stronie zakrywa prawe ucho lewü rĆkü (innymi sâowy, osoby te
przykrywajü ucho „najbliĤsze” prowadzücego). Prowadzücy zdejmuje rĆce z uszu i wskazuje innego uczestnika. Nowy prowadzücy przykrywa sobie uszy i tak jak poprzednio osoby siedzüce po obu jego stronach przykrywajü ucho „najbliĤsze” prowadzücego. Nowy
prowadzücy wskazuje kolejnego gracza i gra toczy siĆ dalej tak szybko, jak to moĤliwe.
Uczestnik, który nie zdüĤy przykryþ sobie uszu lub siĆ pomyli, odpada. Wygrywa osoba,
która zostanie w grze.

Kto to jest? (zabawa z Chile)
Jedno z dzieci jest „tym”. Gracze ustawiajü siĆ w rzĆdzie za nim. „To” robi powoli osiem
kroków do przodu, podczas gdy pozostali uczestnicy szybko zamieniajü siĆ miejscami.
Jeden z uczestników staje bezpoĘrednio za „tym”. Pozostali pytajü „tego”: „Kto stoi za
tobü?”. „To” moĤe zadaþ trzy pytania, zanim zgadnie, kto za nim stoi, np.: „Czy to jest
châopiec czy dziewczynka?”, „Czy ta osoba jest wysoka czy niska?”, „Czy ma jasne czy
ciemne wâosy?”. Pozostali uczestnicy odpowiadajü na te pytania jednym sâowem. Osoba,
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którü odgadnie „to”, zostaje „tym” na nastĆpnü kolejkĆ. JeĤeli nie padâa dobra odpowiedĢ,
prowadzücy wskazuje nowe „to”.

Pilolo (zabawa z Ghany)
W tĆ grĆ najlepiej graþ na trawie. NaleĤy narysowaþ na ziemi liniĆ lub poâoĤyþ sznurek.
Gracze wybierajü spoĘród siebie szefa, który bĆdzie dawaâ sygnaâ do startu i decydowaâ, kto wygraâ dany wyĘcig. NastĆpnie gracze odwracajü siĆ tyâem do linii, a szef chowa
w trawie lub rozkâada na ziemi kamyczki (monety). Gdy szef daje sygnaâ, gracze stajü
przodem do linii i na hasâo „Pilolo!” zaczynajü wyĘcig w poszukiwaniu kamyka lub monety.
Kto pierwszy znajdzie ukryty przedmiot i przybiegnie z nim na liniĆ startu, zdobywa jeden
punkt. WyĘcig zaczyna siĆ od nowa, szefem zostaje inny uczestnik (przeprowadĢcie tyle
rund, aby kaĤdy mógâ byþ szefem).

WSZYSCY RÓWNI
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29. ZGADNIJ, KTO PRZYJDZIE NA OBIAD?
Tytuâ þwiczenia nawiüzuje do sâynnego Àlmu, w którym wystĆpujü Spencer Tracy
i Katherine Hepburn. Gâówny problem bohaterów tej fabuây, nakrĆconej w latach
szeĘþdziesiütych XX wieku, wynika ze stereotypów i uprzedzeĎ. Czy straciâ na
aktualnoĘci?
GáÓWNE ZAGADNIENIA

stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

radzenie sobie z konÁiktami

CELE

UĘwiadomienie, Ĥe w ocenie ludzi nie wolno kierowaþ siĆ stereotypami.
UĘwiadomienie roli rodziny w przekazywaniu wartoĘci spoâecznych.
CZAS: 45–60 minut

LICZBA UCZESTNIKÓW: dowolna, co najmniej osiem osób

MATERIAáY: karty ról (zaâücznik)

kartki i dâugopisy dla specjalnych obserwatorów

PRZEBIEG
1. WyjaĘnij grupie, Ĥe jest to zabawa z podziaâem na role, dotyczüca funkcji rodziny w przekazywaniu wyobraĤeĎ o ludziach naleĤücych do innych grup spoâecznych i kulturowych.
2. PoproĘ czterech ochotników do odegrania ról (najlepiej dwie dziewczyny i dwóch
châopców) i czterech na obserwatorów specjalnych. Reszta grupy to obserwatorzy
ogólni.
3. KaĤdy obserwator specjalny Ęledzi zachowania jednej osoby grajücej rolĆ i zapisuje
wszystkie jej argumenty. Ustal, kto kogo obserwuje.
4. Rozdaj karty ról i daj odgrywajücym je kilka minut na przygotowanie siĆ.
5. Przygotuj scenĆ, ustawiajüc cztery krzesâa w póâokrĆgu. WyjaĘnij, Ĥe scena przedstawia
pokój, w którym odbĆdzie siĆ rodzinna dyskusja.
6. Daj sygnaâ do rozpoczĆcia gry. W zaleĤnoĘci od tego, jak bĆdzie siĆ rozwijaþ sytuacja,
zdecyduj, kiedy zakoĎczyþ ten etap. DoĘwiadczenie pokazuje, Ĥe ta czĆĘþ gry powinna
trwaþ okoâo 15 minut. W odpowiednim momencie daj sygnaâ oznaczajücy koniec.
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PODSUMOWANIE
Rozpocznij dyskusjĆ od wypowiedzi aktorów. Niech podzielü siĆ z resztü grupy swoimi
odczuciami. NastĆpnie poproĘ kaĤdego obserwatora o odczytanie argumentów, których
uĤywali aktorzy, aby przekonaþ innych do swojego punktu widzenia. Potem przejdĢcie do
ogólnej dyskusji. MoĤesz zapytaþ:
Czy argumentów uĤywano w sposób podobny do tego, który wystĆpuje w waszych
rodzinach?
Czy taka rodzinna dyskusja miaâaby miejsce, gdyby châopak nie byâ czarnoskóry?
Czy byâoby inaczej, gdyby to châopak przyprowadziâ do domu czarnoskórü dziewczynĆ?
Co by siĆ staâo, gdyby córka powiedziaâa rodzicom, Ĥe jest w zwiüzku z innü dziewczynü?
Co by byâo, gdyby syn zaprezentowaâ rodzinie swojego châopaka?
Czy tego rodzaju konÁikty zdarzajü siĆ nadal, czy jest to relikt przeszâoĘci?
Matka popieraâa wszystko to, co mówiâ ojciec, który jest uznawany za gâównego decydenta w rodzinie. Czy taki model rodziny jest w dalszym ciügu popularny? Czy jest
godny naĘladowania?
Czy znasz kogoĘ, kto miaâ tego rodzaju problem?

WSKAZÓWKI DLA PROWADZúCEGO
JeĘli grupa zna juĤ gry z podziaâem na role, nie trzeba udzielaþ dodatkowych instrukcji,
jeĘli nie – waĤne bĆdzie uĘwiadomienie uczestnikom róĤnicy pomiĆdzy wcielaniem
siĆ w rolĆ w takim þwiczeniu a profesjonalnym aktorstwem (podczas prezentowania
postawy lub poglüdu pozostajemy sobü, a podczas profesjonalnego grania musimy interpretowaþ postaþ innü od naszej wâasnej osoby).
ýwiczenie to moĤna zaadaptowaþ do realiów kulturowych i spoâecznych uczestników
(châopak moĤe byþ muzâumaninem, ģydem itp.). JeĘli uznasz, Ĥe opisane role nie majü
wiele wspólnego ze znanü wam rzeczywistoĘciü, moĤesz przygotowaþ wâasne opisy ról,
uwzglĆdniajüc poglüdy typowe dla rodziny w twojej kulturze.
MoĤesz wprowadziþ do gry wiĆcej ról, rozbudowaþ pomysâ i opisaþ wiĆcej postaci.

ZAâúCZNIK. KARTY RÓL
MATKA
Twoja córka ma czarnoskórego châopaka, z którym chce zamieszkaþ. Bardzo kochasz
córkĆ, ale nie rozumiesz, jak moĤe ci to robiþ. Popierasz mĆĤa we wszystkim, co
mówi. Nie odrzucasz córki, ale starasz siĆ wywoâaþ w niej uczucie Ĥalu z powodu
bólu, jaki ci sprawia. W dodatku uwaĤasz, Ĥe czarnoskóry châopak porzuci jü i bĆdzie
bardzo cierpiaâa.

WSZYSCY RÓWNI
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CÓRKA
ZdecydowaâaĘ siĆ powiedzieþ swojej rodzinie, Ĥe chcesz zamieszkaþ z czarnoskórym
châopakiem. W trakcie rodzinnej dyskusji bronisz swojej decyzji, argumentujüc, Ĥe
nie obchodzü ciĆ uprzedzenia dotyczüce zwiüzków mâodych ludzi, takĤe majücych
róĤne kolory skóry.

STARSZY BRAT
Twoja siostra ma czarnoskórego châopaka, z którym jest w bardzo bliskiej relacji.
Nie jest dla ciebie specjalnie waĤny fakt, Ĥe siostra chodzi z czarnoskórym. UwaĤasz,
Ĥe ludzie majü prawo do wolnoĘci w zawieraniu zwiüzków. Jednak kiedy mama mówi,
Ĥe twoja siostra moĤe zostaþ porzucona, zaczynasz myĘleþ, iĤ byþ moĤe czarnoskóry
châopak jü wykorzystuje. WyraĢnie okazujesz swoje zaniepokojenie i chcesz chroniþ
siostrĆ.

OJCIEC
Twoja córka ma czarnoskórego châopaka, z którym jest w bardzo bliskiej relacji. To
ty decydujesz w domu i nie akceptujesz zwiüzku córki. Reprezentujesz moralnoĘþ
„masowü”, najszerzej akceptowanü i dbasz o to, co ludzie powiedzü. Nie uwaĤasz siĆ
za rasistĆ, ale Ęlub twojej córki z czarnym to coĘ innego... WyobraĢ sobie surowego
ojca i uĤywaj takich argumentów, jakie on by wykorzystaâ.
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BO NIKT NIE JEST DOSKONAáY

O
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SYRYJSKA SZTUKA DAJE TYLE RADOėCI
CELE

Zapoznanie zuchów z elementami kultury syryjskiej.
Rozwijanie kreatywnoĘci.
UwraĤliwienie na potrzeby innych.
MATERIAáY: oâówki
pie zaâücznika

farby plakatowe

kartki

szary papier

wydrukowane ko-

PRZEBIEG
1. ZUCHOWE ZNAKI, ZWYCZAJE,
OBRZąDY I TRADYCJE
ObrzĆdowe rozpoczĆcie zbiórki zgodnie
z tradycjü gromady.
2. GAWąDA
Powiedz zuchom, Ĥe gromada otrzymaâa list od rówieĘnika zuchów, syryjskiego
châopca. Adnan musiaâ opuĘciþ swój kraj,
w którym trwa wojna i ludzie nie mogü
bezpiecznie Ĥyþ.
Mam na imiĆ Adnan. Wyjechaâem z moimi
rodzicami z Syrii, bo wokóâ naszego domu ciügle padaây bomby. Teraz podróĤujĆ do Europy
i jest mi smutno, bo nie wiem, gdzie bĆdzie mój
dom. ģal mi moich kolegów, których zostawiâem w Damaszku.
Sâyszaâem, Ĥe niektórzy ludzie w Europie opowiadajü róĤne niedobre rzeczy o nas,
uchodĢcach. MyĘlü chyba, Ĥe jesteĘmy jakimiĘ
dzikusami i nie potraÀmy mieszkaþ w normalnych domach, nie chcemy siĆ uczyþ i pracowaþ.
Po prostu – Ĥe jesteĘmy niekulturalni i Ģli. A to
nie prawda. Dlatego chciaâem wam opowiedzieþ w tym liĘcie o moim kraju, ĤebyĘcie wiedzieli, Ĥe ma on swojü kulturĆ, zabytki i trady-

cje, za które bardzo go kochamy. Przeczytajcie
moja opowieĘþ:
Dawno, dawno temu Ĥyâo sobie plemiĆ. To
plemiĆ Ĥyâo bardzo daleko od waszego kraju
na innym kontynencie. Posiadaâo kawaâek morza oraz gaje oliwne i pola arbuzowe. Czâonkowie tego plemienia bardzo siĆ nawzajem
wspierali. Kobiety czĆsto siĆ spotykaây i razem
coĘ gotowaây, dzieci wspólnie siĆ bawiây, a mĆĤczyĢni dzielili wspólne pasje. ģyâo siĆ im dobrze, a ich Ĥycie byâo bardzo spokojne. TrochĆ
byâo im tylko smutno, poniewaĤ ich Ęwiütynie
byây szare i nie byâo w nich Ĥadnych ozdób ani
kolorów. WszĆdzie panowaâa biel. Czâonkowie
plemienia wierzyli, Ĥe malowanie na Ęcianach
ludzi oraz zwierzüt przynosi nieszczĆĘcie.
Wiele osób myĘlaâo nad tym, jak rozwiüzaþ ten problem. Wreszcie uczony Aszur na
âoĤu Ęmierci powiedziaâ: „Namalujcie w Ęwiütyni geometryczne wzory, czyli kwadraty, koâa
i inne Àgury. UâóĤcie z nich piĆkne wzory”.
I czâonkowie plemienia tak zrobili. Na czeĘþ
Aszura nazwali miasto, w którym Ĥyâ, Asyriü.
PóĢniej gdy plemiĆ siĆ rozrosâo na wiele wiosek,
z których utworzono paĎstwo, nazwano je Syriü – czyli krajem lewej rĆki.

WSZYSCY RÓWNI

Zuchy pokazujü na przygotowanej mapie SyriĆ i Damaszek. Upewnij siĆ, Ĥe dzieci
zrozumiaây, dlaczego Adnan musiaâ pozostawiþ swój kraj.WyjaĘnij im krótko przyczyny
opuszczania ojczyzny przez mieszkaĎców
Syrii.
3. MAJSTERKA
PokaĤ zuchom róĤne wzory arabskie wydrukowane na kartkach (zaâücznik). KaĤdy zuch na podstawie tego, co zobaczyâ,
próbuje sobie wyobraziþ wâasny wzór. Na
zawieszonych na Ęcianach zuchówki arkuszach szóstki rysujü i kolorujü podobny rysunek. Zapytaj, czy dzieciom podobajü siĆ
takie wzory i z czym im siĆ one kojarzü (np.
przypominajü one wzory z kaÁi uĤywanych
do wykoĎczenia Ęcian i podâóg). PokaĤ teraz zuchom zdjĆcia takich wspóâczesnych,
europejskich zastosowaĎ podobnych wzorów.
O czym Ęwiadczy fakt, Ĥe ludziom w Europie podobajü siĆ takie wzory i chĆtnie je
umieszczajü w swoich domach?
4. PIOSENKI I PLûSY
Wspólne plüsy, taĎce i piosenki na pewno
mogü pomóc zaprzyjaĢniþ siĆ z kolegami
z odlegâych krajów. Prowadzücy plüs mówi
jeden wers, a zuchy po nim powtarzajü:
Fli – podskakujemy,
Fli Áaj –2 x podskakujemy,
Fli Áaj Áo – 2 x podskakujemy, a nastĆpnie
wykonujemy przysiad,
Wista – szybki wyskok z przysiadu,
Kumala, kumala, kumala wista – idziemy
po obwodzie koâa i na „wista” podskakujemy,
Aszi âaszi uâaâaszi aszi uâa âa âe – âapiemy
siĆ za rĆce i najbardziej jak siĆ da rozciügamy okrüg,
Iszti di optop uâama dipti uâa ma szi – maksymalnie zmniejszamy okrüg i na ,,szi’’
wyskakujemy w górĆ.
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5. ZUCHOWY TEATR
JeĘli podobajü nam siĆ takie same wzory,
znamy takie same plüsy, to pewnie nie jesteĘmy zupeânie róĤni – chociaĤ mieszkaĎcy Syrii mówiü innym jĆzykiem, majü inne
zwyczaje, wielu z nich wyznaje innü niĤ my
religiĆ. Pewnie potraÀlibyĘmy razem siĆ bawiþ, uczyþ i przyjaĢniþ.
Gdyby Adnan traÀâ do naszej gromady
(klasy), na pewno chcielibyĘmy mu pomóc
i uâatwiþ poznanie jĆzyka polskiego i Ĥycia w Polsce. Jak przyjĆlibyĘmy go podczas
pierwszego spotkania? Zuchy w szóstkach
przygotowujü scenki powitania, nastĆpnie
kolejno je prezentujü.
6. ýWICZENIA
Przyjaciel zawsze pomaga. MoĤna na niego
liczyþ w kaĤdej sytuacji. Czy potraÀmy pomóc przyjacielowi uchodĢcy porozumieþ siĆ
i poruszaþ w nieznanym dla niego Ęwiecie?
Czy potraÀlibyĘmy porozumieþ siĆ z nowym kolegü bez sâów? ChĆtne zuchy pokazujü mimikü róĤne uczucia. Pozostaâe
dzieci muszü odgadnüþ, jakie to uczucie.
Czy bylibyĘmy dobrymi przewodnikami
po naszej miejscowoĘci? ýwiczenie odbywa siĆ w parach. Jeden zuch ma zawiüzane oczy, drugi prowadzi go po sali,
w której rozstawiono rozmaite przeszkody. Potem nastĆpuje zmiana ról.
7. KRûG RADY
Zuchy zastanawiajü siĆ, co jest waĤne dla
dzieci syryjskich, a co dla polskich. Omawiajü swoje wraĤenia ze zbiórki. Odpowiadajü na pytanie, dlaczego warto pomagaþ
Syryjczykom, który musieli uciec ze swojego kraju. Zastanawiajü siĆ, co mogü zrobiþ
dla syryjskich dzieci.
8. ZUCHOWE ZNAKI, ZWYCZAJE,
OBRZąDY I TRADYCJE
ObrzĆdowe zakoĎczenie zbiórki.
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KIM Sû UCHODġCY?
CELE

Poznanie przyczyn, które zmuszajü ludzi do opuszczenia domu i ojczyzny.
Ksztaâtowanie zrozumienia dla sytuacji uchodĢców.
UĘwiadomienie, Ĥe wszyscy ludzie majü prawo do godnego Ĥycia.
MATERIAáY: Áipchart
duĤe arkusze papieru
mazaki
dâugopisy
kredki
lorowe karteczki (w tym samoprzylepne)
zdjĆcia przedstawiajüce uchodĢców

ko-

PRZEBIEG
1. ROZPOCZąCIE ZBIÓRKI ZGODNIE
ZE ZWYCZAJEM DRUģYNY
2. GAWąDA
Przedstaw temat zbiórki, opowiadajüc historiĆ o indywidualnych losach uchodĢców,
np. :
Na skraju Pustyni Syryjskiej, daleko od
innych ludzi, mieszkali Karim i Amin ze
swoimi rodzicami. Karim miaâ siedem lat,
a Amin dziesiĆþ. Rodzice châopców uprawiali maâe pole przy domu. Tam rosây warzywa
i owoce, którymi Ĥywiâa siĆ rodzina. Ich Ĥycie nie byâo âatwe, ale mieli co jeĘþ, mieli
dom, mieli siebie nawzajem. Nikt nie przypuszczaâ, Ĥe ich skromne, uczciwe Ĥycie legnie w gruzach.
W pewnym momencie sytuacja w ich
kraju staâa siĆ bardzo niebezpieczna. RozpoczĆâa siĆ wojna, która codziennie zabieraâa kolejnych ludzi. KaĤdego dnia bomba
mogâa traÀþ w dom Karima i Amina. Kiedy
wojna trwaâa juĤ wiele miesiĆcy i nie widaþ
byâo jej koĎca, rodzice châopców postanowili zabraþ synów i poszukaþ bezpiecznego
miejsca do Ĥycia. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy i opuĘcili swojü wioskĆ.

Czekaâa ich ciĆĤka i dâuga droga. Gdy tylko przekroczyli granicĆ swojego kraju, zaczĆli szukaþ pomocy. Byli w obcym miejscu,
nie znali nikogo i nie wiedzieli, doküd siĆ
udaþ. Na szczĆĘcie traÀli na ludzi, którzy zaoferowaâ im swojü pomoc. Byli to przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej. DziĆki
nim udaâo im siĆ dotrzeþ do Polski, gdzie
traÀli do oĘrodka dla uchodĢców. Poprosili
polskie wâadze o pomoc i opiekĆ. WyjaĘnili,
Ĥe pochodzü z kraju ogarniĆtego wojnü.
Decyzja o nadaniu przybyâemu do Polski
cudzoziemcowi statusu uchodĢcy wymaga
czasu – czasem trwa to nawet kilka miesiĆcy. Kiedy Karim i Amin z rodzicami opuszczali swój dom, nie mogli zabraþ wiele. Do
oĘrodka dla uchodĢców traÀli bez niezbĆdnych do Ĥycia w naszym klimacie ubraĎ i innych rzeczy. DziĆki pomocy dobrych ludzi
udaâo siĆ im zgromadziþ to, co najbardziej
potrzebne.
Teraz Karim i Amin uczü siĆ jĆzyka polskiego i chodzü do polskiej szkoây. Rodzice châopców równieĤ poznajü nowy jĆzyk,
uczü siĆ nowych zawodów i przygotowujü
siĆ do Ĥycia w Polsce. Nie jest im âatwo, ale
syryjska rodzina czuje siĆ u nas bezpiecznie.
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5. ýWICZENIE „BAGAģ UCHODġCY”
Osoby uciekajüce ze swojego kraju bardzo
czĆsto robiü to w poĘpiechu, w dodatku
majü ograniczone moĤliwoĘci transportowe i do ostatniej chwili nie wiedzü, gdzie
traÀü oraz co bĆdzie im potrzebne w nowym miejscu.
ZastĆpy wypisujü na osobnych kartkach
dziesiĆþ rzeczy, które sü najbardziej potrzebne w trakcie podróĤy i w obozie dla
uchodĢców. NastĆpnie przyklejajü wszystkie kartki na jeden duĤy arkusz. Podczas
dyskusji druĤyna wybiera z nich piĆþ najwaĤniejszych. Jakie to sü rzeczy?
W drugiej czĆĘci þwiczenia zastanówcie
siĆ, czy w takiej sytuacji zabiera siĆ z domu
tylko rzeczy praktyczne. UâóĤcie teraz drugü listĆ – najwaĤniejszych rzeczy, które po4. PRACA PLASTYCZNA I ROZMOWA
zwolü zachowaþ toĤsamoĘþ i pamiĆþ o tym,
„KIM Sû UCHODġCY”
KaĤdy zastĆp otrzymuje kartkĆ z deÀnicjü co jest dla ludzi opuszczajücych ojczyznĆ
pojĆcia „uchodĢca” (zaâücznik). Po zapo- bliskie i cenne (pamiütki rodzinne, zdjĆcia
znaniu siĆ z niü zastĆpy majü narysowaþ krewnych i przyjacióâ, fotograÀe waĤnych
symboliczny portret uchodĢcy. KaĤdy za- miejsc, ulubione zabawki itp.).
stĆp prezentuje swój rysunek reszcie druĤyny, wyjaĘniajüc, dlaczego w taki sposób 6. ýWICZENIE „DLACZEGO BOIMY
przedstawiâ uchodĢcĆ.
SIą OBCYCH”
NastĆpnie zastĆpy opowiadajü o przy- Przybywajücy z odlegâych rejonów Ęwiata
puszczalnych przyczynach, które zmusiây uchodĢcy wyglüdajü inaczej, majü inny styl
przedstawione osoby do opuszczenia swo- Ĥycia niĤ my. To moĤe wzbudzaþ nieufnoĘþ
jego kraju (np. sü innego wyznania niĤ wiĆk- w kontaktach z nimi. Czy sâusznie?
szoĘþ obywateli w kraju, majü inne poglüdy
Do tego þwiczenia trzeba przygotowaþ
polityczne, pochodzü z innego plemienia kartki formatu A4 ze zdjĆciami nietypowych
niĤ wiĆkszoĘþ narodu – i z tego powodu osób (poszukaj ich w czasopismach lub
dotykajü je przeĘladowania).
w Internecie). Najlepiej, aby byây to osoby,
JeĘli w wypowiedziach harcerzy pojawiü które na pierwszy rzut oka budzü negatywsiĆ takie okolicznoĘci, jak poszukiwanie ne skojarzenia (np. mĆĤczyzna w czarnym
bezpieczeĎstwa z powodu utraty domu turbanie z brodü, czâowiek z przekrwionymi
w wyniku suszy, powodzi, trzĆsienia ziemi oczami, dziewczyna z tatuaĤami i kolczykami,
czy innej klĆski Ĥywioâowej, wyjaĘnij krótko mâody mĆĤczyzna w spâowiaâym ubraniu sieróĤnicĆ miĆdzy uchodĢcü i migrantem.
dzücy przy murze itd.). Musisz wiedzieþ, kim
Podczas dalszej czĆĘci zbiórki uczest- sü ci ludzie w rzeczywistoĘci i przygotowaþ
nicy zapoznajü siĆ z niektórymi aspektami prawidâowe podpisy, których poczütkowo
trudnego Ĥycia uchodĢców.
nie pokaĤesz uczestnikom.
3. ýWICZENIE „UCIECZKA”
Harcerze stajü w krĆgu. Jedna osoba wchodzi do Ęrodka, a reszta stopniowo zacieĘnia
wokóâ niej krüg. Zadaniem harcerza stojücego w Ęrodku jest wydostanie siĆ na zewnütrz.
Po przeprowadzeniu kilku rund gry poproĘ harcerzy, którzy znajdowali siĆ w kole,
Ĥeby opowiedzieli o swoich emocjach – jak
czuli siĆ, gdy byli w Ęrodku i co poczuli, kiedy udaâo siĆ im wydostaþ. Podsumowujüc
ich wypowiedzi, podkreĘl, Ĥe byâo to tylko
þwiczenie, a mimo to przeĤywali silne emocje. Jak wobec tego czujü siĆ ludzie, dla których wydostanie siĆ z zagroĤonego terenu
jest sprawü, od której zaleĤy ich Ĥycie?
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Przykâady fotograÀi:
przedstawiony na zdjĆciu niepokojüco
wyglüdajücy Arab to saudyjski król Abdullah bin Abdul Aziza Al-Saud, który sÀnansowaâ operacjĆ rozdzielenia polskich
bliĢniaczek syjamskich i zostaâ przez polskie dzieci odznaczony Orderem UĘmiechu,
mĆĤczyzna z przekrwionymi oczami
przeszedâ operacjĆ oczu lub ma zapalenie spojówek,
dziewczyna z tatuaĤami i kolczykami
moĤe siĆ okazaþ zdolnü studentkü, stypendystkü Oksfordu, najlepszej uczelni
w Wielkiej Brytanii,
mĆĤczyzna w zniszczonym i zakurzonym
ubraniu moĤe byþ znanym profesorem
archeologii, który wâaĘnie odpoczywa
podczas swojej pracy na wykopaliskach.
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wiony. Porównujemy zapisane skojarzenia
z prawdziwymi podpisami.
Po wykonaniu þwiczenia zastanówcie siĆ
wspólnie, dlaczego czĆsto oceniamy ludzi
po wyglüdzie i jakie mogü byþ konsekwencje takiego zachowania.

7. DYSKUSJA O TYM, CO MOģEMY
ZROBIý
Uczestnicy zbiórki wymyĘlajü w zastĆpach,
w jaki sposób mogü pomóc uchodĢcom
(najlepiej odnieĘþ siĆ tu do aktualnej sytuacji, ewentualnie takĤe moĤliwoĘci dziaâania
w najbliĤszym Ęrodowisku). Swoje pomysây
zapisujü i prezentujü reszcie druĤyny. Podczas wspólnej dyskusji druĤyna wybiera
dziaâanie, którego siĆ podejmie. Pomysây
mogü byþ rozmaite, np.:
kampania na temat uchodĢców skierowana do koleĤanek i kolegów w szkoZastĆpy otrzymujü caây zestaw przyle (zastĆpy przygotowujü plakaty, ulotki,
gotowanych zdjĆþ. KaĤda osoba bierze
komiks o równoĘci i tolerancji),
jednü kartkĆ i na dole zapisuje pierwsze
udziaâ w zbiórce na rzecz uchodĢców,
skojarzenie, jakie nasuwa siĆ jej w zwiüzku
pomoc kolegom obcokrajowcom w naz postaciü przedstawionü na zdjĆciu. Nauce jĆzyka polskiego i poznawaniu polstĆpnie zawija swój podpis, aby byâ nieskich zwyczajów.
widoczny dla innych i podaje kartkĆ dalej.
Gdy wszyscy podpiszü zdjĆcia, prezentu- 8. ZAKOčCZENIE ZBIÓRKI ZGODNIE
jemy, kto jest na nich faktycznie przedsta- ZE ZWYCZAJEM DRUģYNY

ZAâúCZNIK. KIM JEST UCHODĢCA?
UCHODġCA
Zgodnie z Konwencjü Genewskü z 1951 roku – to osoba, która na skutek uzasadnionej
obawy przed przeĘladowaniem z powodu swojej rasy, narodowoĘci, religii, przynaleĤnoĘci
do okreĘlonej grupy spoâecznej lub z powodu przekonaĎ politycznych przebywa poza
granicami paĎstwa, którego jest obywatelem i nie moĤe lub nie chce korzystaþ z ochrony
tego paĎstwa.
UchodĢca w rozumieniu potocznym to osoba, która zmuszona zostaâa opuĘciþ teren,
na którym mieszkaâa ze wzglĆdu na zagroĤenie Ĥycia, zdrowia lub wolnoĘci. NajczĆĘciej
jest to zwiüzane z walkami zbrojnymi, klĆskami Ĥywioâowymi, przeĘladowaniami na tle
religijnym, rasowym lub politycznym.
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UCHODġCY BLIģEJ NAS
CELE

Zrozumienie pojĆþ: uchodĢca, status uchodĢcy, pobyt tolerowany oraz odróĤnianie od siebie takich pojĆþ, jak: azylant, migrant, cudzoziemiec.
Zrozumienie sytuacji uchodĢców, trudnoĘci i problemów, z jakimi siĆ spotykajü.
MATERIAáY: Áipchart
duĤe arkusze papieru
kolorowe karteczki
kartki formatu A4

Áamastry

markery

dâugopisy

PRZEBIEG
1. ROZPOCZąCIE ZBIÓRKI ZGODNIE
ZE ZWYCZAJEM DRUģYNY

mi, zastanawiajüc siĆ, które z nich pojawiaây
siĆ najczĆĘciej i dlaczego. W tym punkcie
musisz byþ przygotowany na to, Ĥe zdania
2. GAWąDA
co do faktów i mitów, czyli faâszywych wyW gawĆdzie wprowadzajücej przedstaw obraĤeĎ o uchodĢcach mogü byþ podzielotemat zbiórki, nawiüzujüc do aktualnej sy- ne i rozwinie siĆ oĤywiona dyskusja.
tuacji bĆdücej rezultatem napâywu uchodĢców do Europy. Zwróþ uwagĆ sâuchaczy 4. ýWICZENIE „DEFINICJE”
na rolĆ uprzedzeĎ i stereotypów w oce- Przed zbiórkü zapisz na oddzielnych kartnie sytuacji, a przede wszystkim w naszym kach pojĆcia: uchodĢca, status uchodĢcy,
stosunku do konkretnych osób, które sü azyl, migrant, cudzoziemiec, pobyt tolerouchodĢcami. MoĤesz przy tym wykorzy- wany itp. KaĤdy zastĆp losuje dwie lub trzy
staþ np. tekst zamieszczony w zaâüczni- kartki. Czâonkowie zastĆpów dyskutujü ze
ku 1, który porusza kwestiĆ archaicznych sobü i tworzü wâasne deÀnicje wylosowawyobraĤeĎ, z których wynika, Ĥe uchodĢcy nych pojĆþ. Swoje przemyĘlenia zapisujü na
to wyâücznie ludzie bardzo biedni, zacofani, duĤym arkuszu.
niewyksztaâceni, którzy nie potraÀü korzyNastĆpnie arkusze przekazywane sü
staþ ze zdobyczy nowych technologii.
kolejnemu zastĆpowi, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. KaĤdy zastĆp ma kilka
3. BURZA MÓZGÓW „KIM JEST
minut, by coĘ uzupeâniþ w otrzymanych
UCHODġCA”
deÀnicjach. Po zakoĎczeniu rundki deÀniHarcerze zapisujü na duĤym arkuszu cje wracajü do swoich wâaĘcicieli i kaĤdy
wszystkie skojarzenia, jakie majü ze sâo- zastĆp prezentuje na forum to, co zostaâo
wem „uchodĢca”. NastĆpnie wpisujü je wypracowane. Teraz porównajcie sformuodpowiednio do dwóch kolumn w tabeli, âowania uczestników z przygotowanymi
zatytuâowanych „mity” i „fakty”. Wspólnie przed zbiórkü prawidâowymi deÀnicjami
dyskutujü nad wymienionymi skojarzenia- (zaâücznik 2).
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5. GRA „SYMULACJA PRZEJėCIA”
Najlepiej, aby ta czĆĘþ zbiórki byâa realizowana przez grupy dobrane przypadkowo.
KaĤdy z uczestników losuje kolorowü karteczkĆ. Na podstawie jej koloru harcerze
dobierajü siĆ w piĆþ grup. Cztery grupy
wcielü siĆ w role rodzin uciekajücych z rodzimego kraju, czâonkowie jednej bĆdü pracownikami StraĤy Granicznej.
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Przebieg symulacji:
Rodziny przedstawiajü siĆ po kolei i opowiadajü reszcie druĤyny swojü historiĆ.
KaĤda rodzina musi zdecydowaþ, co zabierze ze sobü i stworzyþ listĆ dziesiĆciu
najpotrzebniejszych rzeczy.
Rozpoczyna siĆ ucieczka z rodzinnego
kraju. Po drodze niektóre zabrane przez
uchodĢców rzeczy siĆ koĎczü (np. lekarstwa, woda), inne zostajü zgubione lub
skradzione. Rodziny muszü wykreĘliþ
z przygotowanych wczeĘniej list po trzy
rzeczy wskazane przez prowadzücego.
Przed dotarciem do przejĘcia granicznego rodziny muszü siĆ zastanowiþ, co
powiedzü urzĆdnikom, aby przepuĘcili je
przez granicĆ. Swoje argumenty rodziny
spisujü na kartkach.
Wreszcie uchodĢcy docierajü do przejĘcia granicznego. KaĤda rodzina przedstawia swojü sytuacjĆ funkcjonariuszowi
StraĤy Granicznej. Musi takĤe wypeâniþ
dokumenty i odpowiedzieþ na wszelkie
pytania.
Po dotarciu uchodĢców do kraju docelowego symulacja zostaje zakoĎczona.
Uczestnicy wychodzü z roli i podsumowujü zadanie.

Rodziny otrzymujü zaâücznik 2 – prawdziwe historie osób, które opuĘciây swój
kraj (uwaga, nie wszystkie przedstawione
tu osoby speâniajü kryteria otrzymania statusu uchodĢcy!). Zapoznajü siĆ z nimi, aby
zdobyþ wiedzĆ o okolicznoĘciach wpâywajücych na koniecznoĘþ opuszczenia ojczyzny i róĤnych losach osób, które przybyây
do Polski, a takĤe ich rozmaitych oczekiwaniach. NastĆpnie ukâadajü wâasnü opowieĘþ
z wymyĘlonymi szczegóâami. Powinny siĆ
w niej znaleĢþ podstawowe informacje o rodzinie, w którü wcieliâa siĆ grupa, takie jak:
kraj, z którego pochodzü czâonkowie
rodziny,
skâad rodziny (pokrewieĎstwo),
informacje o poszczególnych czâonkach
rodziny (wiek, zawód, znajomoĘþ jĆzyków obcych, dodatkowe umiejĆtnoĘci,
stan zdrowia itp.),
6. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE
opis wydarzeĎ, które zmusiây rodzinĆ do PRZEPROWADZONEJ GRY
ucieczki.
Na zakoĎczenie zbiórki podsumujcie, jak
uczestnicy czuli siĆ w odgrywanych rolach
Funkcjonariusze StraĤy Granicznej do- oraz jakie wnioski pâynü z zaprezentowastajü informacje dotyczüce procedur praw- nych sytuacji. Pomocne w dyskusji bĆdü zanych (zaâücznik 3), moĤesz teĤ przygotowaþ mieszczone poniĤej pytania.
odpowiednie formularze, które wrĆczü oni
Pytania do osób wcielajücych siĆ w role
na przejĘciu rodzinom ubiegajücym siĆ czâonków rodziny:
o status uchodĢcy. Pracownicy StraĤy GraJakie uczucia towarzyszyây wam podczas
nicznej na podstawie zaâücznika 3 opracoucieczki?
wujü na swój uĤytek szczegóâowe zasady
Jak czuliĘcie siĆ, gdy planowaliĘcie, co nawpuszczania rodzin lub odmawiania im, gdy
leĤy zabraþ, gdy straciliĘcie swój dobytek,
pojawiü siĆ na przejĘciu.
gdy zostaliĘcie odesâani lub wpuszczeni
przez StraĤ Granicznü?
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Co myĘleliĘcie o innych rodzinach? Czy
wspóâpracowaliĘcie z nimi?
Pytania do osób odgrywajücych role
funkcjonariuszy StraĤy Granicznej:
Jakie emocje towarzyszyây wam, kiedy
rozmawialiĘcie z uchodĢcami, odsyâaliĘcie ich lub wpuszczaliĘcie?
Jakie mieliĘcie problemy w kontaktach
z uchodĢcami? Jak sobie z nimi radziliĘcie?
Jakie mieliĘcie argumenty w rozmowach?
Czy trudno byâo prowadziþ dyskusjĆ
z uchodĢcami?
Jak czuliĘcie siĆ w swoich rolach?
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7. LIST DO UCHODġCY
Na koniec zbiórki harcerze mogü napisaþ
list do uchodĢcy, w którym przedstawiü
swoje uczucia i myĘli, podzielü siĆ tym, co
chcieliby mu powiedzieþ.
8. PODSUMOWANIE ZBIÓRKI
Podczas podsumowania caâej zbiórki porozmawiajcie o sytuacji uchodĢców. Zastanówcie siĆ, w jaki sposób moĤna wspieraþ
osoby, które zmuszone byây opuĘciþ swojü
ojczyznĆ.
W zastĆpach lub utworzonych doraĢnie
grupach podejmijcie projekty, które bĆdü
sâuĤyây temu celowi.
9. ZAKOčCZENIE ZBIÓRKI ZGODNIE
ZE ZWYCZAJEM DRUģYNY

ZAâúCZNIK 1. KIM JEST UCHODĢCA?
WyobraĤenie o tym, jak powinien wyglüdaþ uchodĢca, to obraz kogoĘ obdartego, bez
Ĥadnego dobytku, na poây zagâodzonego; jest to wyobraĤenie zwyczajnie bâĆdne. Na taki
obraz uchodĢcy skâada siĆ wiele czynników. W duĤej mierze przekonanie to moĤe wywodziþ siĆ z wojen w latach osiemdziesiütych i dziewiĆþdziesiütych XX wieku.
KonÁiktom toczücym siĆ w Afryce czĆsto towarzyszyây dâugie lata skrajnego gâodu.
W rezultacie do obozów ONZ traÀali ludzie niedoĤywieni, ludzie, którym nie zostaâo
nic, bo caây dobytek porzucili albo wymienili na jedzenie. Takie wâaĘnie obrazy docieraây
do domów na caâym Ęwiecie. Zarówno obecny kryzys, jak i obecne realia sü diametralnie
inne.
REALIA SYRII
Syria nie byâa szczególnie biednym krajem przed Arabskü Wiosnü 2011 roku, która zapoczütkowaâa toczücü siĆ wciüĤ wojnĆ domowü. (...) Przed wojnü Syria byâa caâkiem przeciĆtnym przykâadem „kraju drugiego Ęwiata”. (...) Razem z niü rozwijaâa siĆ klasa Ęrednia. Dwie
trzecie obywateli to lekarze, prawnicy, bankierzy, sprzedawcy, fryzjerzy, przedsiĆbiorcy. (...)
Nie kaĤdego staþ byâo na luksusy, ale wiĆkszoĘþ nie Ĥyâa teĤ w skrajnej biedzie. Wielu
ludzi miaâo domy, samochody, konta w bankach. Gdy zaczĆây siĆ walki i ich Ĥycie staâo siĆ
zagroĤone, nie zaczynali od zera.
Nietrudno wyobraziþ sobie analogicznü sytuacjĆ w Ĥyciu osoby z zachodniej Europy.
Zmuszona do ucieczki ze swojego kraju z dnia na dzieĎ, wziĆâaby walizki, które kiedyĘ sâuĤyây do wyjazdów na wakacje, zapakowaâa do nich parĆ solidnych butów, swoje najlepsze
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i najwygodniejsze ubrania, rodzinnü biĤuteriĆ i pamiütki, âadowarkĆ do telefonu i poszâa do
banku wypâaciþ oszczĆdnoĘci. Nawet pod presjü czasu nie sposób zapomnieþ o telefonie,
który towarzyszy czâowiekowi zachodu caây dzieĎ. Syryjczycy mieszkajücy daleko od starþ
mieli czĆsto wiĆcej czasu na zaplanowanie ucieczki.
SMARTFONY I XXI WIEK
(...) Smartfon dla nas jest luksusem – dla uchodĢcy moĤe byþ waĤniejszy niĤ jedzenie. To
w ten sposób znajdujü swojü drogĆ przez EuropĆ, unikajü oszustów Ĥerujücych na ich
niewiedzy, koordynujü zbiórki czy teĤ pomagajü sobie policzyþ koszty podróĤy. Smartfon
pozwala utrzymywaþ kontakt z rodzinü przez darmowe aplikacje jak Skype i WhatsApp.
Coraz czĆĘciej powstajü teĤ aplikacje internetowe stworzone specjalnie na potrzeby
uchodĢców, na przykâad serwis RefugeesWelcome.net, pomagajücy znaleĢþ uchodĢcom
tymczasowy nocleg w Niemczech, albo aplikacja do orientacji w DreĢnie. Gdy ich sytuacja
bĆdzie stabilniejsza, te same smartfony, które pozwoliây im uciec przed wojnü, pozwolü im
szukaþ pracy, uczyþ siĆ jĆzyka, posâuĤü za tâumacza i ostatecznie sprawiü, Ĥe tysiüce kilometrów od domu poczujü siĆ trochĆ mniej obco. Sü nadzieje, Ĥe dziĆki tym urzüdzeniom nie
traÀü na zasiâek. [http://mityouchodzcach.pl/opracowania-najnowsze/2015/9/14/co-to-zauchodcy-skoro-maj-smartfony-markowe-ubrania-i-tysice-dolarw-na-podr]

ZAâúCZNIK 2. SâOWNICZEK KLUCZOWYCH POJĄü
CUDZOZIEMIEC
W rozumieniu przepisów prawa jest to
osoba przebywajüca na terytorium danego
paĎstwa, ale nieposiadajüca jego obywatelstwa. Potocznie – kaĤdy obcokrajowiec.
MIGRACJA
Przemieszczanie siĆ ludnoĘci majüce na
celu zmianĆ miejsca pobytu. Przyczyny
migracji mogü byþ róĤne, np. zâa sytuacja
gospodarcza w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacja polityczna nieodpowiadajüca migrujücym (migracje
polityczne).
Formy migracji:
emigracja – wyjazd ze swojego kraju
zamieszkania,
imigracja – przyjazd do kraju innego niĤ
ten, którego posiada siĆ obywatelstwo,
reemigracja – powrót z emigracji czasowej do swojego kraju,
ewakuacja – zmiana miejsca przebywa-

nia zorganizowana przez paĎstwo w celu
unikniĆcia spodziewanego zagroĤenia,
przesiedlenie (transfer) – przeniesienie obywateli z jednego regionu
w inny w granicach paĎstwa lub transfer
uchodĢców z pierwszego paĎstwa azylu
do paĎstwa, które wyraziâo zgodĆ na ich
przyjĆcie i udzielenie im prawa pobytu
na swoim terytorium,
deportacja – przymusowe przesiedlenie osoby lub grupy osób na peryferie
danego paĎstwa lub poza jego granice,
repatriacja – powrót obywateli z obcego terytorium zorganizowany przez
ich paĎstwo,
uchodġstwo.
UCHODġCA
Osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed przeĘladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowoĘci, przynaleĤnoĘci
do okreĘlonej grupy spoâecznej lub z powo-
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du przekonaĎ politycznych przebywa poza
granicami paĎstwa, którego jest obywatelem; jednoczeĘnie nie moĤe lub nie chce
z powodu tych obaw korzystaþ z ochrony
swojego paĎstwa (art. 1A ust. 2 Konwencji
Genewskiej z 1951 roku).
Potocznie uchodĢca to osoba, która jest
objĆta ochronü miĆdzynarodowü lub ubiega siĆ o objĆcie takü ochronü.
UNHCR
OfÀce of the UN High Commissioner for
Refugees (Wysoki Komisarz Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. UchodĢców),
urzüd powoâany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
w 1951 roku. Poczütkowo byâ odpowiedzialny za przesiedlenie 1,2 miliona europejskich uchodĢców pozbawionych domu
w wyniku drugiej wojny Ęwiatowej. Obecnie UNHCR udziela pomocy i wsparcia
uchodĢcom na caâym Ęwiecie.
STATUS UCHODġCY
Status prawny przyznawany osobie, która
speânia kryteria okreĘlone w prawie miĆdzynarodowym. Dane paĎstwo, nadajüc
status uchodĢcy, gwarantuje jej pewne prawa na swoim terytorium. Chodzi przede
wszystkim o prawo do pobytu na bezpiecznym terytorium (czyli nieodesâania do
kraju, w którym Ĥycie lub bezpieczeĎstwo
cudzoziemca byâoby zagroĤone).
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ale potrzebujü pomocy. W polskiej praktyce
udzielany jest on osobom, którym odmówiono statusu uchodĢcy, ale jednoczeĘnie
nie moĤna ich wydaliþ do kraju pochodzenia z powodu zagroĤenia wolnoĘci, zdrowia,
Ĥycia, a takĤe z innych przyczyn niezaleĤnych
od cudzoziemca, jak np. brak podpisanych
umów ekstradycyjnych.
OCHRONA CZASOWA
OchronĆ czasowü mogü otrzymaþ cudzoziemcy masowo przybywajücy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji,
gdy w ich kraju jest wojna, inwazja obcej
armii, wojna domowa, konÁikt etniczny büdĢ
wystĆpujü raĤüce naruszenia praw czâowieka.
Ochrony takiej udziela siĆ do chwili, kiedy
zaistniejü moĤliwoĘci bezpiecznego powrotu cudzoziemców na tereny uprzedniego
miejsca zamieszkania. DecyzjĆ w sprawie
udzielenia lub odmowy cudzoziemcowi
ochrony czasowej podejmuje uprawiony do
tego organ, czyli Prezes UrzĆdu do spraw
Repatriacji i Cudzoziemców. Jest to centralny organ administracji rzüdowej, podlegajücy Ministerstwu Spraw WewnĆtrznych
i Administracji.

UCHODġCY A MIGRANCI
Podstawowü róĤnicü miĆdzy migrantem
a uchodĢcü jest przyczyna opuszczenia rodzinnego kraju. Migranci przewaĤnie wyjeĤdĤajü z kraju dobrowolnie w poszukiwaniu
lepszych warunków Ĥycia. UchodĢca zmuAZYL (z âaciĎskiego asylum – „schronienie”) szony jest do zmiany miejsca ze wzglĆdu
Krajowa forma ochrony udzielana cudzo- na zagroĤenie Ĥycia lub inne niebezpieczeĎziemcom w sytuacji, gdy jest to niezbĆdne stwa. W praktyce rozróĤnienie bywa truddo zapewnienia im ochrony oraz gdy prze- ne, ale istnieje waĤne kryterium podstawomawia za tym waĤny interes Rzeczypospo- we: migrant pozostaje pod ochronü rzüdu
litej Polskiej.
swego kraju, podczas gdy uchodĢca jest
takiej ochrony pozbawiony.
POBYT TOLEROWANY
Status przyznawany osobom, które nie kwaliÀkujü siĆ do otrzymania statusu uchodĢcy,
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ZAâúCZNIK 3. HISTORIE OSÓB, KTÓRE MUSIAâY OPUĖCIü SWÓJ KRAJ
(Z LAT 1995–2015)
HISTORIA PALESTYčCZYKA MOHAMMEDA
Wychowaâem siĆ w najstarszym mieĘcie Ęwiata – Jerychu. Mój ojciec prowadziâ restauracjĆ i hotel. ByliĘmy zamoĤni i prowadziliĘmy spokojne Ĥycie. Niedawno wprowadzone
zostaây nowe zasady kontroli – od tamtej pory turyĘci omijajü nasze miasto.
Mój ojciec zmarâ na zawaâ, poniewaĤ nie dowieziono go na czas do szpitala. Ojciec
umieraâ, a Ĥoânierze pomimo tego dokâadnie, kawaâek po kawaâku sprawdzali karetkĆ, która go wiozâa.
JakiĘ czas temu zaczüâem studia w Gazie, ale nie mogâem swobodnie siĆ poruszaþ pomiĆdzy miastami. Za kaĤdym razem kiedy przekraczaâem granicĆ Autonomii PalestyĎskiej,
byâem obrzucany wyzwiskami, a moje rzeczy osobiste bardzo dokâadnie sprawdzano. Oni
myĘlü, Ĥe jak student, to terrorysta. Do ucieczki namówiâ mnie mój szwagier, który skoĎczyâ studia w Polsce. Pracuje tutaj i sprowadziâ juĤ swojü ĤonĆ. Jest szczĆĘliwy.
Na razie przebywam w oĘrodku dla cudzoziemców i czekam, Ĥeby dostaþ status
uchodĢcy. Wtedy bĆdĆ mógâ ponownie zaczüþ studia i uâoĤyþ swoje Ĥycie od nowa.
HISTORIA SECONDINY Z UGANDY
Przyjechaâam z Póânocnej Ugandy. Mam czterech synów – majü cztery, siedem, osiem
i dziesiĆþ lat. Wojna w naszym kraju zabraâa mojego mĆĤa. Teraz bojĆ siĆ o dzieci. Wiele
dzieci z naszej wioski zostaâo juĤ porwane przez bandytów, aby walczyây i zabijaây. To jest
okropne, jak dzieci muszü zabijaþ. Dzieci Ĥoânierze sü okrutniejsze niĤ doroĘli. WiĆkszoĘþ
bardzo szybko traci Ĥycie.
Baâam siĆ, Ĥe ukradnü takĤe moich synów. Baâam siĆ teĤ, Ĥe mnie zgwaâcü. Uciekâam
do Kinszasy. Tam spotkaâam dobrych ludzi, którzy postarali siĆ dla mnie o wizĆ do Polski.
Tutaj moim dzieciom ani mnie nie grozi niebezpieczeĎstwo. Niestety, nie znam polskiego
i nie mam pracy. RozpoczĆâam kurs jĆzyka, ale nie umiem pisaþ ani czytaþ, przez co nie
mogâam nadüĤyþ za caâü grupü.
Mój najstarszy syn chodzi do szkoây w Polsce. Na poczütku dzieci przezywaây go „czekolada”, ale teraz siĆ z nimi zaprzyjaĢniâ i nawet jest najlepszy w piâce noĤnej. DostaliĘmy
status uchodĢców. W przyszâoĘci chcĆ wyjechaþ do Londynu. W Wielkiej Brytanii jest
wiĆcej Afrykanów i mogâabym mówiþ po angielsku, znaleĢþ pracĆ.
HISTORIA RAISY Z CZECZENII
PochodzĆ z Groznego. Pracowaâam tam jako lekarz pediatra. Podczas ataku na nasze miasto zostaâ zabity mój müĤ. Brat w trakcie walk zostaâ gdzieĘ wywieziony i do tej pory nie
mamy informacji, co siĆ z nim staâo. Mam dwie córki, jedna ma 12 lat, a druga 10. Prawie
caâa moja rodzina albo nie Ĥyje, albo uciekâa do Francji. Ja takĤe zdecydowaâam siĆ wyjechaþ, bo nie miaâam nikogo bliskiego w Czeczenii i baâam siĆ, Ĥe kiedyĘ mogü zabiþ takĤe
i mnie, a moje córki zostanü zupeânie same.
W Polsce jestem juĤ rok i siedem miesiĆcy. Mam pobyt tolerowany, który koĎczy siĆ
w paĢdzierniku. BojĆ siĆ, czy dostanĆ przedâuĤenie statusu. Moje córki zaczĆây chodziþ
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do polskiej szkoây, jednak ja nie mam staâej pracy. Zarabiam na Ĥycie sprzütaniem i jest mi
ciĆĤko, ale udaje siĆ zwiüzaþ koniec z koĎcem. Najgorsza w naszej sytuacji jest niepewnoĘþ,
co stanie siĆ w paĢdzierniku – czy bĆdziemy mogây zostaþ dâuĤej czy kaĤü nam wracaþ do
Czeczenii. TĆskniĆ za rodzinü i dlatego najbardziej chciaâabym pojechaþ do Francji.
HISTORIA MEHMETA Z KURDYSTANU
Mieszkaâem we wschodniej Turcji, na terenach, które zamieszkujü Kurdowie. MniejszoĘþ
kurdyjska pozbawiona jest tutaj moĤliwoĘci publicznego uĤywania swojego jĆzyka i ma
ograniczony dostĆp do kultury. Nie mamy Ĥadnej autonomii politycznej.
Caâa moja rodzina byâa zaangaĤowana w politykĆ, m.in. mój brat Nehir. W tej chwili
przebywa w wiĆzieniu i bojĆ siĆ, Ĥe zostanie tam zabity przez Ĥoânierzy. Ojciec równieĤ
byâ w wiĆzieniu, spĆdziâ tam w sumie 15 miesiĆcy. Byâ wâaĘcicielem sklepu, ale zmuszono
go do zamkniĆcia dziaâalnoĘci, twierdzüc, Ĥe pomaga partyzantom. Byâa to nieprawda, ale
nie mógâ udowodniþ swojej racji.
LudnoĘþ kurdyjska w Turcji jest przeĘladowana i nie ma szans na bezpieczne i spokojne
Ĥycie. Obawiaâem siĆ, Ĥe w koĎcu ja takĤe zostanĆ uwiĆziony, dlatego postanowiâem wyjechaþ z kraju. Nie mogâem, niestety, zabraþ ze sobü swojej rodziny – Ĥony i dwójki dzieci.
Kiedy wjeĤdĤaâem z Turcji, funkcjonariusze sâuĤb bezpieczeĎstwa powiedzieli mi na lotnisku: „Wrócisz tutaj i wypijesz z nami herbatĆ”.To zdanie oznacza, Ĥe jeĘli wrócĆ do kraju,
to traÀĆ do wiĆzienia. Mam nadziejĆ, Ĥe uda mi siĆ sprowadziþ najbliĤszych i Ĥe nie zostanĆ
deportowany z powrotem do Turcji, gdzie grozi mi niebezpieczeĎstwo.
HISTORIA EMILII Z AZERBEJDģANU
JesteĘmy Ormianami. Moja rodzina od pokoleĎ mieszkaâa w Baku – stolicy AzerbejdĤanu. Kiedy Ormianie zaczĆli podnosiþ gâowĆ w Górnym Karabachu (obwód na terenie
AzerbejdĤanu, blisko granicy z Armeniü, zamieszkaây w 80% przez Ormian), w odwecie
zaczĆto przeĘladowaþ Ormian wewnütrz AzerbejdĤanu. W Sumgaicie byâ pogrom, w którym zginĆâo kilkudziesiĆciu Ormian. Nie chcieliĘmy ryzykowaþ, Ĥe spotka nas nieszczĆĘcie
– spakowaliĘmy, co siĆ daâo, do samochodu i wraz z mĆĤem i dwójkü dzieci pojechaliĘmy
do Erewania – stolicy Armenii, w której mieszka mój kuzyn.
UchodĢcy z AzerbejdĤanu praktycznie nie otrzymujü Ĥadnej pomocy od paĎstwa. MusieliĘmy mieszkaþ caâü rodzinü w jednym, niewielkim pokoju. ZaczĆây siĆ konÁikty z kuzynem. Najbardziej dotkliwe okazaây siĆ jednak skutki blokady gospodarczej Armenii. Mój
müĤ nie mógâ znaleĢþ pracy, w domu czĆsto nie byâo ogrzewania ani prüdu. Dzieci duĤo
chorowaây, brakowaâo pieniĆdzy na jedzenie czy leki.
W polskiej ambasadzie udaâo nam siĆ uzyskaþ wizĆ turystycznü. SprzedaliĘmy wszystko,
co mieliĘmy i kupiliĘmy bilety do Polski. Chcemy tu zostaþ i zaczüþ bezpieczne Ĥycie.
HISTORIA ģAWIEGO Z SYRII
ģawiego, jego trzynastoletniü siostrĆ Farah, dziewiĆcioletniego brata Fadiego oraz rodziców Nidala i Bajsan wygnaâo z Syrii przeraĤenie. Mieszkali niedaleko Babbili, niewielkiego
miasta poâoĤonego zaledwie 15 kilometrów na poâudnie od Damaszku. Ich wioska, kiedyĘ
spokojna, w czasie wojny staâa siĆ regularnym polem bitwy miĆdzy armiü rzüdowü a rebeliantami. Wymiany ognia, ostrzaây artyleryjskie staây siĆ tam codziennoĘciü. CodziennoĘciü,
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do której nie moĤna siĆ przyzwyczaiþ. „Nie mieliĘmy wody i prüdu, coraz trudniej byâo
zdobyþ coĘ do jedzenia” – wspomina ģawi. „Z dwóch tysiĆcy osób, które mieszkaây tam
przed wojnü, zrobiâo siĆ mniej niĤ tysiüc. Reszta uciekâa. ChcieliĘmy zostaþ, ale po kolejnym bombardowaniu, podczas którego eksplozja pocisku artyleryjskiego zniszczyâa punkt,
w którym naprawiaâem komputery, uznaliĘmy, Ĥe ryzyko jest zbyt duĤe”.
Wybrali PolskĆ, bo jeszcze przed wybuchem wojny wyjechaâ tam brat ģawiego Hasan.
DziĆki temu, Ĥe wysâaâ im zaproszenie, mogli dotrzeþ do Warszawy samolotem, majüc
w rĆku wizy. Ich celem byâa jednak Szwecja. „Nawet nie wiedzieliĘmy, czy w Polsce jest jakikolwiek system ochrony uchodĢców. SâyszeliĘmy, Ĥe trudno tu o pracĆ i mieszkanie. Nie
chcieliĘmy zamieniaþ jednej wegetacji na drugü” – tâumaczy ģawi, który w Syrii studiowaâ
informatykĆ i prowadziâ nieĢle prosperujücy biznes.
W Szwecji caâa rodzina dostaâa dach nad gâowü, dzieci poszây do szkoây, a ģawi znalazâ
pracĆ. Wâadze nie zgodziây siĆ jednak na przyjĆcie wniosku o nadanie statusu uchodĢcy,
bo byâoby to wbrew unijnym przepisom. ģawi i jego najbliĤsi usâyszeli, Ĥe o status ubiegaþ
siĆ mogü tylko w kraju, w którym przekroczyli granicĆ Unii Europejskiej. To oznaczaâo
powrót do Polski. Wniosek o nadanie statusu uchodĢcy rodzina ģawiego zâoĤyâa na lotnisku w Katowicach, gdzie traÀâa ze Szwecji. Wywiad z funkcjonariuszem StraĤy Granicznej
zakoĎczyâ siĆ w Ęrodku nocy skierowaniem do oĘrodka dla cudzoziemców w DĆbaku
pod Warszawü. Trzeba byâo czekaþ kolejne dâugie godziny na pociüg. [http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/wiadomosci/2014/syryjski-konÁikt-zrujnowal-im-zycie-wiec-chcaje-odbudowac.-w-polsce.html]

ZAâúCZNIK 4. PROCEDURA PRZEKRACZANIA GRANICY
Przekroczenie granicy paĎstwowej jest
moĤliwe wyâücznie w wyznaczonym do
tego celu miejscu, czyli na przejĘciu granicznym.
Przy przekraczaniu granicy trzeba pamiĆtaþ, Ĥe wjeĤdĤajüc do Polski, przekracza
siĆ takĤe granicĆ Unii Europejskiej (UE)
oraz strefy Schengen. Na terytorium UE
– równieĤ poza przejĘciem granicznym –
cudzoziemiec moĤe zostaþ zobowiüzany
do przedstawienia waĤnych dokumentów
uprawniajücych go do pobytu i do przekraczania granicy paĎstwa. WjeĤdĤajüc do Polski, cudzoziemiec powinien posiadaþ:
paszport lub inny waĤny dokument
podróĤy. Osoby niepeânoletnie, o ile
sü wpisane lub dopisane do paszportu
rodzica lub opiekuna prawnego, mogü
odbywaþ podróĤ pod opiekü posiadacza
paszportu. Wpisów w rubryce „dzieci”

dokonujü wyâücznie urzĆdnicy w urzĆdzie paszportowym,
waĤnü wizĆ,
w wypadku przejazdu tranzytem przez
PolskĆ do innego paĎstwa – zezwolenie
na wjazd do innego kraju lub zezwolenie
na pobyt w innym kraju.
Ponadto StraĤ Graniczna ma prawo zaĤüdaþ od cudzoziemca udokumentowania
posiadania:
ubezpieczenia zdrowotnego na okres
pobytu w Polsce,
wystarczajücych Ęrodków utrzymania na
czas pobytu oraz na powrót do kraju
pochodzenia.
Na granicy cudzoziemiec moĤe byþ pytany
o cel i warunki pobytu w Polsce. Cudzoziemiec nie musi dokumentowaþ posiadania
Ęrodków utrzymania, jeĤeli przekraczanie
granicy odbywa siĆ na podstawie:
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umowy miĆdzynarodowej, która zwalnia
z obowiüzku posiadania takich Ęrodków
albo wedâug której polskie organy lub
instytucje publiczne majü obowiüzek
pokrycia kosztów jego pobytu,
wizy repatriacyjnej,
wizy wydanej w celu wykonywania pracy,
wizy wydanej w celu korzystania z ochrony czasowej,
wizy wydanej w celu udziaâu w postĆpowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
karty pobytu.
Cudzoziemcowi moĤna odmówiþ wjazdu
do Polski, jeĘli:
nie przedstawiâ dokumentów wystarczajücych do potwierdzenia celu pobytu,
posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróĤy, wizĆ lub kartĆ pobytu,
nie moĤe udokumentowaþ posiadania
ubezpieczenia zdrowotnego,
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wykorzystaâ dopuszczalny czas pobytu
na podstawie wizy,
nie posiada wystarczajücych Ęrodków
utrzymania w odniesieniu do dâugoĘci
i celu planowanego pobytu lub Ęrodków
na powrót,
jego dane znajdujü siĆ w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest
niepoĤüdany,
jego pobyt moĤe stanowiþ zagroĤenia
dla zdrowia publicznego oraz obronnoĘci lub bezpieczeĎstwa paĎstwa.
DecyzjĆ o odmowie wjazdu wydaje komendant placówki StraĤy Granicznej. W dokumencie podróĤy cudzoziemca odnotowuje
siĆ odmowĆ wjazdu i zapisuje siĆ podstawĆ prawnü wydania tej decyzji. Od decyzji komendanta przysâuguje odwoâanie do
Komendanta Gâównego StraĤy Granicznej.

WSZYSCY RÓWNI

PROPOZYCJE ZBIÓREK

KONCEPCJA GRY FABULARNEJ
„WYPRAWA DO SYRII”
Przedstawiona koncepcja gry moĤe byþ inspiracjü do jej szczegóâowego, merytorycznego opracowania, twórczego rozwiniĆcia i dowolnych modyÀkacji.

CEL
Gra pozwoli uczestnikom poznaþ SyriĆ. PrzeĤywajüc wynikajüce z fabuây gry przygody, jej
uczestnicy bĆdü mogli poznaþ przyrodĆ, miasta i zabytki tego kraju. JednoczeĘnie kolejne
punkty gry bĆdü zwiüzane z wykonywaniem zadaĎ z zakresu pierwszej pomocy, co umoĤliwi graczom doskonalenie umiejĆtnoĘci w tym zakresie.

FABUâA
Fabuâa gry wybiega w przyszâoĘþ, w czasy szczĆĘliwsze dla narodu syryjskiego. SkoĎczyâ
siĆ trwajücy lata konÁikt zbrojny. Syria dziĆki pomocy innych krajów oraz organizacji miĆdzynarodowych podnosi siĆ z ruin, odbudowuje gospodarkĆ i zabytki, powracajü dawni
mieszkaĎcy. Gracze to grupa przyjacióâ z Polski, wczeĘniej zaangaĤowanych w pomoc
humanitarnü dla Syrii i wsparcie syryjskich uchodĢców. DziĆki temu zaangaĤowaniu narodziâo siĆ w nich zainteresowanie historiü i kulturü syryjskü. Wobec ustabilizowania siĆ
sytuacji w tym kraju postanowili wybraþ siĆ na wyprawĆ turystycznü do Syrii.
WĆdrówkĆ po Syrii zamierzajü zaczüþ w Aleppo (przez miejscowych nazywane Halab)
– jednym z najpiĆkniejszych syryjskich miast, a zakoĎczyþ w Damaszku, stolicy kraju.
Wyruszajü wypoĤyczonü awionetkü. Przed nimi wyprawa peâna przygód!

FORMA GRY
Gra moĤe byþ przeprowadzona w terenie lub jako gra planszowa (stolikowa). W pierwszym przypadku moĤna zaplanowaþ jü w postaci caâodniowej wyprawy, oprócz sprzĆtu
turystycznego warto przygotowaþ odpowiednie rekwizyty, zgodnie z opisem miejsc stylizowaþ poszczególne punkty, a nawet wprowadziþ postacie odgrywajüce na trasie wynikajüce z fabuây role.
W drugim przypadku naleĤy przygotowaþ planszĆ (przedstawiajücü mapĆ Syrii), z trasü,
po której poruszajü siĆ pionki zawodników.

GRACZE
Gracze tworzü druĤynĆ, w której kaĤdy odgrywa rolĆ zgodnü z opisem na karcie postaci,
którü otrzymaâ.
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Do druĤyny zostaje doâüczony obserwator, którego zadaniem bĆdzie sprawdzanie poprawnego udzielania pierwszej pomocy, ocena wykonania zadania merytorycznego zwiüzanego z realiami Ĥycia w Syrii, przydzielanie graczom punktów, rozstrzyganie kwestii
spornych itp.
GrĆ moĤna przeprowadziþ na dwa sposoby:
w przypadku mniejszej liczby graczy – wszystkie uczestniczüce w niej osoby tworzü
jednü druĤynĆ i wspóâdziaâajüc ze sobü, gromadzü indywidualne punkty na kartach postaci,
w przypadku wiĆkszej liczby uczestników – gracze tworzü kilka druĤyn, a w celu wyâonienia zwyciĆzcy sumuje siĆ punkty zgromadzone na kartach postaci graczy z jednej
druĤyny.
W kaĤdym wariancie konieczna jest wspóâpraca osób stanowiücych druĤynĆ.

MATERIAâY
KOėCI DO GRY
Za pomocü rzutu koĘci przed kaĤdym zadaniem gracze tworzü swój indywidualny ciüg
zdarzeĎ. W zaleĤnoĘci od tego, ile oczek wypadnie, ich los potoczy siĆ inaczej. Od liczby
wyrzuconych oczek zaleĤy wybór trasy, wystüpienie zdarzenia zwiüzanego z zadaniem,
otrzymanie premii w grze itp.
MAPA
Gracze otrzymujü mapĆ, na której naniesione sü punkty z zadaniami. W zaleĤnoĘci od
formy gry:
mapa przedstawia rzeczywisty teren, przez który wĆdrujü gracze (najlepiej, aby wyznaczony przez organizatorów obszar gry przypominaâ kontur Syrii),
mapa (przedstawiajüca obszar odwiedzanego kraju) jest wykonana jako plansza
(w przypadku gry stolikowej).
KARTY ZADAč
Karty zadaĎ uzyskujü gracze w poszczególnych punktach gry. Na kaĤdej karcie powinny
znaleĢþ siĆ:
opis autentycznego miejsca w Syrii, w którym w danym momencie znaleĢli siĆ gracze
zgodnie z fabuâü gry (walory krajobrazowe, zabytki i inne przejawy kultury, spotkania
z miejscowymi ludĢmi itp.),
opis zdarzenia, w którym konieczne jest udzielenie wskazanej osobie pierwszej pomocy
(ze szczegóâowym podaniem objawów wystĆpujücych u chorego lub poszkodowanego),
opis zadania zwiüzanego ze znajomoĘciü Syrii.
KARTY WYBORU
W kaĤdym punkcie gry przed otrzymaniem karty zadania uczestnicy muszü dokonaþ wyboru, losujüc (wyrzucajüc odpowiedniü liczbĆ oczek za pomocü koĘci) kartĆ z wersjü
zadania. Do wyboru sü dwa typy kart: zielona (dobra) i czerwona (zâa).
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KARTY POSTACI
KaĤda karta zawiera informacje potrzebne graczowi do stworzenia toĤsamoĘci postaci,
w którü ma siĆ wcieliþ (pâeþ, wiek, imiĆ, zawód, znajomoĘþ jĆzyków obcych, stan zdrowia,
zdolnoĘci, posiadane wyposaĤenie itp.). OkreĘlone na karcie cechy bĆdü miaây znaczenie
przy realizacji poszczególnych zadaĎ.
FOTOGRAFIE I INFORMACJE O ZWIEDZANYCH MIEJSCACH
MoĤna je przygotowaþ na podstawie dostĆpnej literatury i materiaâów pozyskanych
z Internetu (np. atlasów, portali i blogów podróĤniczych). BĆdü znajdowaây siĆ w okreĘlonych punktach w terenie i sâuĤyây jako podstawa do wykonania zadaĎ „syryjskich” lub
zostanü uĤyte przy wprowadzeniu zadaĎ wykonywanych przez druĤyny poruszajüce siĆ
po planszy.

PRZEBIEG GRY
TRASA
W terenie gracze przemieszczajü siĆ od punktu do punktu, na planszy przesuwajü pionki
w zaznaczone miejsca. Przed kolejnym ruchem gracze rzucajü kostkü, aby ustaliþ, jakü trasü
bĆdü podüĤaþ.
PUNKT ZADANIOWY
KaĤdy punkt zadaniowy znajduje siĆ w konkretnym miejscu okreĘlonym na mapie Syrii.
Gracze dokonujü w nim najpierw losowania karty wyboru, a potem – zgodnie z nim –
otrzymujü odpowiedniü kartĆ zadania. NastĆpnie wykonujü dwa zwiüzane z sytuacjü zadania, z których jedno dotyczy udzielenia pierwszej pomocy, a drugie znajomoĘci realiów
syryjskich.
W terenie punkty mogü prowadziþ przygotowane przez organizatorów osoby lub gracze mogü odnajdywaþ ukryte listy, podczas gry planszowej uczestnicy otwierajü odpowiednio oznaczone koperty i odczytujü zamieszczone w nich informacje i treĘþ zadaĎ.
WSPÓáZAWODNICTWO I PUNKTACJA
Punkty w grze moĤna zdobyþ za dobrze wykonane zadania, przyznawane sü indywidualnym graczom za ich wkâad pracy w konkretnej sytuacji. Na zakoĎczenie gry dodatkowe
punkty moĤna uzyskaþ za rozwiüzanie testu zwiüzanego z tematykü gry.
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WYBRANE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE ZAJMUJúCE SIĄ
EDUKACJú MIĄDZYKULTUROWú
AMNESTY INTERNATIONAL
www.amesty.org.pl
MiĆdzynarodowa organizacja zajmujüca siĆ problematykü praw czâowieka. Prowadzi dziaâania edukacyjne oraz organizuje akcje obywatelskie, np. pisanie listów w sprawie âamania
praw czâowieka lub pomoc Ànansowü i prawnü osobom poszkodowanym.
www.ceo.org.pl
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Instytucja edukacyjna zajmujüca siĆ przede wszystkim promocjü projektów edukacyjnych
opartych na lokalnych dziaâaniach uczniów. Na swoich stronach internetowych gromadzi
m.in. ciekawe scenariusze zajĆþ z zakresu praw dziecka i praw czâowieka.
FUNDACJA „AUTONOMIA”
www.autonomia.org.pl
Organizacja zajmujüca siĆ dziaâalnoĘciü edukacyjnü i spoâecznü zmierzajücü do powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy, eliminowania stereotypów, upowszechniania idei praw czâowieka i równoĘci pâci, rozwoju demokracji oraz aktywnoĘci obywatelskiej. Prowadzi warsztaty, treningi, spotkania.
FUNDACJA EDUKACJI MIąDZYKULTUROWEJ
www.miedzykulturowa.org.pl
Na jej stronie internetowej moĤna znaleĢþ ciekawe scenariusze dotyczüce Ĥycia w róĤnych krajach, interesujüce materiaây pomocnicze do edukacji miĆdzykulturowej, gâównie
skierowanej do mâodszych dzieci.
HELSIčSKA FUNDACJA PRAW CZáOWIEKA
www.hfhr.pl
Jedna z najbardziej znanych i doĘwiadczonych organizacji dziaâajücych na rzecz praw czâowieka w Polsce i Europie. Gâówne obszary dziaâalnoĘci fundacji to edukacja, wspieranie
dziaâalnoĘci organizacji praw czâowieka, monitoring tworzenia i egzekwowania prawa, bezpâatna pomoc prawna dla uchodĢców i cudzoziemców.
www.pah.org.pl
POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Organizacja pozarzüdowa, która pomaga spoâecznoĘciom dotkniĆtym przez konÁikty
zbrojne, przeĘladowania, gâód, klĆski Ĥywioâowe. Prowadzi edukacjĆ spoâeczeĎstwa promujücü wartoĘci humanitarne.
POLSKIE FORUM MIGRACYJNE
www.forummigracyjne.org
Fundacja, której celem jest dbanie o poszanowanie praw cudzoziemców w Polsce. Na jej
stronie znajdujü siĆ ciekawe materiaây z edukacji miĆdzykulturowej.
www.fabrykarownosci.com
STOWARZYSZENIE „FABRYKA RÓWNOėCI”
Organizacja kulturalno-edukacyjna zajmujüca siĆ szeroko pojĆtü animacjü kultury, promowaniem postaw akceptacji wobec osób nieheteroseksualnych oraz edukacjü równoĘcio-
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wü i antydyskryminacyjnü. Organizuje m.in. debaty na tematy spoâeczne, spotkania kulturalne, pokazy Àlmowe oraz wykâady akademickie, a takĤe warsztaty antydyskryminacyjne.
STOWARZYSZENIE „INTERKULTURALNI”
www.interculturalni.com
Organizacja zaâoĤona przez grupĆ psychologów, prawników i kulturoznawców. Misjü stowarzyszenia jest dziaâanie na rzecz rozwoju spoâeczeĎstwa otwartego i wielokulturowego.
Jest ona realizowana przez dziaâania na rzecz zmiany systemu prawnego, edukacjĆ kulturowü, promowanie innych kultur oraz dziaâania integracyjne.
www.nigdywiecej.org.pl
STOWARZYSZENIE „NIGDY WIąCEJ”
Organizacja, której celem jest przeciwdziaâanie ksenofobii, rasizmowi i nietolerancji. Promuje wielokulturowoĘþ i szacunek dla odmiennoĘci. Stowarzyszenie byâo inicjatorem akcji
„Muzyka przeciwko rasizmowi”, wydaje takĤe swój magazyn.
TOWARZYSTWO EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
www.tea.org.pl
Skupia trenerów i twórców róĤnorodnych projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, trenerów i edukatorów oraz instytucji zajmujücych siĆ edukacjü nieformalnü.
UNHCR
http://www.unhcr-centraleurope.org/pl
Urzüd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodĢców (ang. United Nations High Commissioner for Refugees) jest organem ONZ upowaĤnionym do prowadzenia miĆdzynarodowych dziaâaĎ majücych na celu ochronĆ uchodĢców i rozwiüzywanie
ich problemów na caâym Ęwiecie. Gâówne zadania Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce
to monitorowanie dostĆpu osób starajücych siĆ o nadanie statusu uchodĢcy do terytorium Polski, a takĤe dziaâania na rzecz poprawy warunków bytowych uchodĢców.
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WYBRANE PUBLIKACJE DOTYCZúCE EDUKACJI MIĄDZYKULTUROWEJ
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WPROWADZENIE

Zasadniczym celem propozycji programowej „k DĤG\ inny, wszyscy równi” jest NV]WDâWowanie u PâRG\FK ludzi postaw otwarWRĘFL, tolerancji i zrozumienia dla drugiegRF]âowieka.
z ZUyþmy XZDJĆ na kontakty PLĆG]\ OXGĢPL, którzy UyĤQLü VLĆ stylem Ĥ\cia, rHOLJLü i NXOWXUü. punktem Z\MĘFLD QLHFK EĆGü postawy wobec UyĤQLF oraz
poszukiwanie wspóln\FK obszarów. c iekaZü przygRGü dla NDĤGHgo z nas
PRĤH VWDþ VLĆ odkrywanie, jak Ĥ\þ z innymi i twórczo wzajemnie na siebie
odG]LDâ\ZDþ. Spróbujmy dostrzec w UyĤQRrRGQRĘFL bogactwo. r zecz jasna,
nie zapominajm\SU]\W\PRZâDVQHMWRĤVDPRĘFL.
r HDOL]XMüF w grRPDGDFK i GUXĤ\QDFK Z\FKowanie PLĆG]\NXOWXrowe,
uczmy otwarWRĘFL i zrozumienia dla inn\FK. t o F]ĆVWR wymaga wielkiego
Z\VLâNX, SU]HâDPDQLD stereotypów i XSU]HG]HĎ, pokonania VWUDFKX przed
nieznanym – to trudne zadanie, do którego potrzebna jest dobra atmosfera
w gromadzie i GUXĤ\QLe, szczery kontakt z Z\FKowankami, ale WHĤ przekazywanie im rzetelnej i kompletnej, a nie wyrywkowej wiedzy o tym, co VLĆ
G]LHMHQDĘZLHFLe.
w \FKowanie PLĆG]\NXOWXrowe – Z\FKRG]üF od emocji i RVRELVW\FK doĘZLDGF]HĎ – przez zdobywanie wiedzy prowadzi do G]LDâDQLD. t o idealnie
wpisuje VLĆ w PHWRGĆ KDrFHUVNü. mRĤHmy ZLĆF w naturalny sposób podejmoZDþ ciekawe, skuteczne Z\FKowawczo i przydatne VSRâHF]QLH przedVLĆZ]LĆFLD GUXĤ\Q, zadania ]DVWĆSyZ i projekty VWDUV]RKDrcerskie. mRĤHmy
odkr\þ pole prawdziwej VâXĤby dla inn\FK i dokRQDþ wyczynu ]ZLü]DQHgo
]SU]HâDm\ZDQLHPVFKHPDWyZLSR]b\ZDQLHPVLĆXSU]HG]HĎ.
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