bajki w edukacji międzykulturowej
Redakcja
Anna Młynarczuk-Sokołowska
Katarzyna Potoniec
Katarzyna Szostak-Król

bajki w edukacji międzykulturowej

Redakcja
Anna Młynarczuk-Sokołowska
Katarzyna Potoniec
Katarzyna Szostak-Król

Białystok 2011

Recenzenci
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Dr Urszula Markowska-Manista

Autorzy zdjęć
K. Chodorowska, E. Gontarska, A. Malinowska, M. Onufryjuk (Gazeta Wyborcza), P. Radomska, A. Sadowska (Gazeta
Wyborcza)

Korekta
Katarzyna Szostak-Król
Publikacja ukazała się w ramach projektu Białystok dla
uchodźców, realizowanego przez Fundację Edukacji i Twórczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców,
ze środków budżetu państwa oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Projekt graficzny, skład i druk
www.burzastudio.pl

Za treść publikacji odpowiadają wyłącznie jej autorzy. Opinie w niej zawarte nie odzwierciedlają w żadnym wypadku
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być powielana w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawców (adresy powyżej). Fragmenty tej publikacji mogą
być wykorzystywane w celach niekomercyjnych, pod warunkiem wskazania autorów i wydawców.

Patronat honorowy

WOJEWODA PODLASKI

Prezydent Miasta
Białegostoku

Rysunki zawarte w niniejszej pracy zostały wykonane
przez uczestników programu w ramach zajęć wprowadzających, których celem była m.in. diagnoza postrzegania
odmienności. Analiza ich treści wskazuje na stereotypowe postrzeganie Innego przez dzieci przed rozpoczęciem
programu, którego zmianę zaobserwowaliśmy po jego zakończeniu. Prace zostały zamieszczone w książce w celu
wzbogacenia jej treści poprzez ukazanie percepcji dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Rektor Uniwersytetu
w Białymstoku

Wydanie I, Białystok 2011
Wydawcy
Fundacja Edukacji i Twórczości
ul. Św. Mikołaja 9
15-419 Białystok
biuro@mentoring.pl
www.mentoring.pl
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
fundacja@uwb.edu.pl
www.fundacja.uwb.edu.pl

ISBN 978-83-918485-7-9
ISBN 978-83-929455-6-7

Spis treści
Wprowadzenie����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1. W stronę edukacji międzykulturowej w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym ������������������������������������������� 7
Katarzyna Szostak-Król, Inny bliski i daleki – rozważania o potrzebie edukacji międzykulturowej we wczesnej edukacji dziecka���� 9
Katarzyna Potoniec, Bajki w edukacji międzykulturowej ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Inny w bajkach i wśród nas, czyli o uczestnictwie w międzykulturowej edukacji nieformalnej����� 14
2. Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego”������������������������������������������������������������������� 19
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” ���������������������������������� 21
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Potoniec, Kim jest Inny? (scenariusz zajęć wprowadzających) �������������������������������� 27
Agnieszka Sołbut, Leśne przygody Innego (bajka)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Agnieszka Sołbut, Katarzyna Szostak-Król,
Leśne przygody Innego (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających) ����������������������������������������������������������� 30
Jolanta Stanisławska, Inny i strach przed ciemnością (bajka)������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Jolanta Stanisławska, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król,
Inny i strach przed ciemnością (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)������������������������������������������������� 34
Katarzyna Szostak-Król, Inny i poszukiwanie skarbów (bajka)������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Katarzyna Szostak-Król, Inny i poszukiwanie skarbów (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)�������������� 38
Małgorzata Rusiłowicz, Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli (bajka)������������������������������������������������������������������������������������ 40
Małgorzata Rusiłowicz, Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)� 41
Małgorzata Rusiłowicz, Inny w cygańskim taborze (bajka)������������������������������������������������������������������������������������������������������ 43
Małgorzata Rusiłowicz, Inny w cygańskim taborze (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)������������������� 46
Katarzyna Szostak-Król, Inny na uchodźczym szlaku (bajka)��������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król,
Inny na uchodźczym szlaku (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)������������������������������������������������������ 50
Ewelina Rusicka-Karoui, Podróż Innego do Krainy Smoka (bajka)�������������������������������������������������������������������������������������������� 53
Ewelina Rusicka-Karoui, Podróż Innego do Krainy Smoka (scenariusz do zajęć z bajką, scenariusz zajęć wzmacniających)�������� 57
Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król,
Inspirujące różnice i podobieństwa (scenariusz zajęć podsumowujących)���������������������������������������������������������������������������������� 59
Mariusz Sokołowski, Śladami rodzimej wielokulturowości (propozycja wycieczki) �������������������������������������������������������������������� 60
3. Refleksje realizatorów Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” �������������������������� 63
Małgorzata Rusiłowicz, Dzieci wobec odmienności ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65
Karolina Chodorowska, Program „Przygody Innego” – krok po kroku. Perspektywa młodej nauczycielki ����������������������������������� 66
Kamila Drapczuk, Prawdziwe lekcje tolerancji ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67
Ewelina Polikatus, Inny w przedszkolu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Paulina Radomska, Kreatywność w uwrażliwianiu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Katarzyna Trybułowska, Procentujące doświadczenie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Autorzy tekstów, twórcy i realizatorzy programu�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
Karty pracy �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75

Wprowadzenie
Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest efektem
realizacji pilotażu Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie województwa podlaskiego1. Program
jest próbą odpowiedzi na potrzeby społeczne związane z realizacją edukacji międzykulturowej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym i zarazem zastosowania bajki w jej
toku. O zasadności kształtowania wrażliwości na odmienność
wśród najmłodszych dzieci i poszukiwania nowych metod pracy, przemawiają zarówno obserwacje środowiska społecznego, zwiększająca się różnorodność otaczającego nas świata,
jak i literatura przedmiotu2. Istotność kwestii, których program
dotyczy, potwierdziło również duże zainteresowanie realizacją
programu przez nauczycieli z Białegostoku i okolic3.
Na podstawie teoretycznych założeń programu powstało siedem bajek wraz ze scenariuszami do każdej z nich oraz
scenariusze zajęć wzmacniających. Dotyczą one różnych
płaszczyzn odmienności człowieka – od tych najbardziej
widocznych i bliskich dziecku, związanych z wyglądem
fizycznym, do dalszych – wynikających np. z wyznawanej
religii. Bajki zostały stworzone przez praktyków – pedagogów i edukatorów na co dzień pracujących z dziećmi, dla
których istotne jest upowszechnianie idei edukacji międzykulturowej. W ramach pilotażu programu zajęcia prowadziły głównie wolontariuszki – studentki pedagogiki oraz
nauczyciele, a poddane praktycznej weryfikacji scenariusze, zmodyfikowane o refleksje wynikające z ich realizacji,
stanowią zasadniczą część książki.
Prezentowana publikacja składa się z trzech głównych
części. Pierwsza jej część zawiera teksty dotyczące różnych kontekstów edukacji międzykulturowej. Katarzyna
Szostak-Król w artykule Inny bliski i daleki – rozważania
o potrzebie edukacji międzykulturowej we wczesnej edukacji
dziecka uzasadnia potrzebę wprowadzania edukacji międzykulturowej w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Artykuł Katarzyny Potoniec Bajki
w edukacji międzykulturowej, przedstawia charakterystykę oraz sposób konstruowania bajek międzykulturowych.
Anna Młynarczuk-Sokołowska w artykule Inny w bajkach
i wśród nas, czyli o uczestnictwie w międzykulturowej eduka1

2

3

Program został zrealizowany w pierwszym półroczu roku szkolnego 2010 – 2011 w następujących
placówkach: Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Szkoła Podstawowa
nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku, Szkoła
Podstawowa nr 16 im. T. Kościuszki w Białymstoku (oddział zerowy), Przedszkole Samorządowe
nr 26 Integracyjne w Białymstoku, Kids’ Academy – Prywatne Przedszkole Artystyczno-Językowe
w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu, Szkoła Podstawowa
im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku k. Kurian.
Szerzej na ten temat zob. w artykułach: K. Szostak-Król, Inny bliski i daleki – rozważania o potrzebie
edukacji międzykulturowej we wczesnej edukacji dziecka oraz A. Młynarczuk-Sokołowska, Program
Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” zamieszczonych w niniejszej publikacji.
Na etapie planowania realizacji programu zakładaliśmy, że jego pilotaż zostanie przeprowadzony na
terenie tylko czterech placówek. Jednak, pod wpływem wielu próśb nauczycieli zainteresowanych
prowadzeniem zajęć w swoich miejscach pracy, rozszerzyliśmy jego zakres o kolejne cztery miejsca.

cji nieformalnej analizuje przebieg programu nawiązując do
założeń międzykulturowej edukacji nieformalnej.
Druga część publikacji zawiera opis i założenia Programu
Kształtowania Wrażliwość na Odmienność opracowany przez
Annę Młynarczuk-Sokołowską oraz bajki międzykulturowe
wraz ze scenariuszami zajęć. Układ prezentowanych treści
nawiązuje do wymiarów odmienności pomiędzy ludźmi – od
najbliższych do bardziej odległych. Do każdej bajki załączone
są dwa scenariusze zajęć – pierwszy odnosi się bezpośrednio
do bajki, drugi – do zajęć wzmacniających, których zadaniem
jest powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie zakresu prezentowanej w bajce tematyki. Zamieszczone są również scenariusze zajęć wprowadzających w tematykę różnorodności oraz
zajęć podsumowujących cały cykl spotkań. Rozdział kończy
propozycja wycieczki śladami wielu kultur znajdujących się na
Podlasiu, połączona z grami edukacyjnymi wywodzącymi się
z różnych tradycji, autorstwa Mariusza Sokołowskiego.
Publikację zamykają refleksje osób, które bezpośrednio
były zaangażowane w prowadzenie zajęć w ramach programu (rozdział 3). Realizatorki dzielą się swoimi wrażeniami,
dotyczącymi zarówno pracy z dziećmi, jak i tymi związanymi
z wykorzystaniem bajek międzykulturowych w przedszkolach
i szkołach.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się użytecznym narzędziem w pracy dydaktyczno-wychowawczej
i jednocześnie inspiracją do tworzenia własnych bajek i zajęć
z zakresu edukacji międzykulturowej. Prezentowane w niej
pomysły nie stanowią zamkniętej całości – mogą być punktem
wyjścia do kreatywnych działań pedagogów oraz realizacji ich
twórczych pomysłów w pracy z dziećmi. Życzymy przyjemnej
lektury, radości w pracy z dziećmi na polu edukacji międzykulturowej oraz w codziennym odkrywaniu Innego.
Na koniec chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu oraz przygotowywanie bajek i scenariuszy zajęć, a także pracownikom szkół
i przedszkoli wspierających osoby prowadzące zajęcia oraz
dzieciom, które z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem
uczestniczyły w spotkaniach z Innym. Bez tego licznego
grona twórczych i zaangażowanych osób realizacja programu nie byłaby możliwa.
Redaktorki
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W stronę edukacji międzykulturowej
w kształceniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

!Katarzyna Szostak-Król

Inny bliski i daleki – rozważania o potrzebie edukacji międzykulturowej
we wczesnej edukacji dziecka
Znaczenie edukacji międzykulturowej jest coraz częściej
dostrzegane przez autorów literatury pedagogicznej i przedstawicieli nauk społecznych1. Celem niniejszego artykułu jest
uwrażliwienie nauczycieli na konieczność uwzględnienia we
wczesnej edukacji dziecka zagadnień z obszaru edukacji
międzykulturowej2, kształcenia wśród najmłodszych dzieci
umiejętności akceptowania Innego bliskiego i dalekiego3, aby
umiały one spojrzeć na rzeczywistość w różnych kontekstach
i umiały sobie radzić w warunkach różnic społecznych, religijnych, kulturowych, nie bały się podejmować międzykulturowego dialogu.
Zainteresowanie różnorodnością kultur i odmiennością
kulturową wzrosło w Polsce w momencie wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Jednocześnie dzięki przeobrażeniom
politycznym i społecznym w Europie i w świecie, a także
szybkiemu rozwojowi systemów komunikacyjnych i informatycznych, ułatwiających wymianę informacji i przemieszczanie się ludzi, pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku struktura etniczno-narodowościowa Polski podlegała,
i nadal podlega, powolnym zmianom4. Mimo, że przez ponad
pół wieku w świadomości społecznej pokutowało przeświadczenie o Polsce – państwie jednonarodowym, to po 1989 roku
takie postrzeganie naszego kraju stopniowo się zmienia. Polska staje się krajem docelowym dla wielu migrantów, których
korzenie kulturowe sięgają nieraz odległych kontynentów.
Mniejszości narodowe i etniczne mogą realizować w Polsce
swoje prawa5. Polskie społeczeństwo zaczyna być coraz bardziej zróżnicowane, a wielokulturowość nieuchronnie wpisuje
się w codzienną egzystencję przeciętnego Polaka. Nie sposób
już ignorować bliskości wielokulturowych doświadczeń i ich
wpływu na człowieka.
Efektem wcześniej opisanych zjawisk jest coraz częstsze
pojawianie się w palcówkach oświatowych dzieci o różnych
1

2

3

4
5

Zob. J. Rutkowiak, Kryzys pedagogiki a kryzys wychowania postrzegany przez pryzmat nauczycielskiej
odpowiedzialności wychowawczej, [w:] Ku pedagogii pogranicza, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.),
Toruń 1990; J. Nikitorowicz, Pogranicze – Tożsamość – Edukacja międzykulturowa, Białystok 1995;
M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa
polskiego, Warszawa 1997; T. Lewowicki (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie,
Katowice 2000; W. Theiss (red.), Mała Ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001.
Pojęcie edukacji międzykulturowej definiowane za: J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa.
Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2007, s. 45: ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek
i grup, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i związków sprzyjających takiemu rozwojowi człowieka,
w trakcie którego staje się on w pełni świadomym i twórczym członkiem wspólnoty rodzinnej, lokalnej,
regionalnej, wyznaniowej, narodowej, kontynentalnej, kulturowej i globalnej oraz zdolnym do aktywnej
samorealizacji własnej, niepowtarzalnej i ustawicznie kreowanej tożsamości.
Model postrzegania Innego i interakcji z Nim przedstawia: J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa…,
op. cit., s. 104 – 123.
Zob. A. Maryański, Narodowości świata, Warszawa 1998.
Najbardziej liczne na obszarze Polski mniejszości narodowe to: Niemcy, Ukraińcy, Białorusini. Pozostałe
mniejszości narodowe i etniczne są nieliczne. Należą do nich: Litwini, Słowacy, Czesi – zamieszkujący
tereny pogranicza; Romowie, Tatarzy, Karaimi, Ormianie – należący do mniejszości etnicznych
napływowych; Żydzi – mniejszość mająca charakter wspólnoty historycznej.

korzeniach kulturowych, wyznaniach, tradycjach, posługujących się różnymi językami. Przy bezpośrednim doświadczaniu
wielokulturowości rodzi się pytanie, jak wielość kultur, religii,
poglądów oswoić, jak je zaakceptować, aby móc budować
polską rzeczywistość pełną tolerancji i poszanowania inności?
Sygnałem alarmowym do podjęcia działań edukacyjnych
mogą być wskaźniki w badaniach nad postawami dzieci i młodzieży wobec odmienności kulturowej, wskazujące na wysoki
poziom dystansu wobec grup odrębnych w wymiarze ekonomicznym, etnicznym, religijnym, narodowościowym6. Jednocześnie wyniki tychże badań ukazują, iż dzieci uczestniczące
w zajęciach edukacji międzykulturowej wykazują niższy poziom dystansu społecznego wobec Innych.
Uzyskane dane wskazują na naglącą potrzebę zintensyfikowania działań edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do życia w wielokulturowym społeczeństwie.
Potrzebne są działania, które przyniosą wyraźne polepszenie
stosunku do Innych, ponieważ większość wychowanków polskich szkół – wcześniej czy później – zetknie się z problemem
wielonarodowości, wielokulturowości. Stąd szeroko zakrojona
edukacja międzykulturowa staje się jednym z najważniejszych
zadań współczesnej szkoły.
Nauczyciele, zapytani o edukację międzykulturową
w szkole, zapewniają, że jest ona realizowana na różnych etapach nauczania. W praktyce polega ona na organizowaniu dni
poświęconych różnym kulturom, dni języków obcych, festiwali
piosenek, wykonywaniu gazetek ściennych i folderów, dzięki
którym uczniowie pogłębią swoje wiadomości na temat innych
kultur, zwyczajów, religii. Rodzi się pytanie, czy to wystarczy?
Wydaje się, iż te działania mogą być jedynie pierwszym
krokiem do szeroko pojętej edukacji międzykulturowej tak,
aby w myśl zapisów w nowej podstawie programowej7 już na
poziomie najniższego etapu edukacji, działania edukacyjne
podjęte przez nauczycieli, kształtowały w wychowankach postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a tak6

7

Badaniami z tego zakresu zajmują się m. in.: A. Jasińska-Kania, K. M. Staszyńska (red.), Diagnoza
postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Białystok 2009; B. Weigl,
Stereotypy i uprzedzenia u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne, Warszawa 1999; E. Nowicka,
J. Nawrocki (red.), Inny - obcy – wróg, Warszawa 1996; B. Weigl, B. Maliszkiewicz (red.), Inni to
także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program
edukacji wielokulturowej w polskiej szkole, Gdańsk 1998; E. Chromiec, Dziecko wobec obcości
kulturowej, Gdańsk 2004.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku, opublikowana w dniu 15 stycznia 2009 roku w Dzienniku
Ustaw Nr 4, poz. 17: W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą,
kreatywność (…), gotowość do uczestnictwa w kulturze. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a
także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
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że poszanowania dla innych kultur i tradycji. Podobnie wśród
treści kształcenia wymienianych w podstawie programowej,
które winny być częścią składową programów edukacyjnych
wymienia się zagadnienia dotyczące podobieństwa i różnic
między ludźmi, zagadnienia związane z tolerancją, akceptacją
i poszanowaniem praw człowieka. Nauczyciel nie może uciec
przed podejmowaniem działań w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, aby uczeń zrozumiał otaczający nas świat
różnorodności oraz przezwyciężył w sobie lęk przed bliskim
i dalekim Innym.
Niektórzy dydaktycy powołują się na tezę, iż wielokulturowość dotyczy jedynie tych obszarów Polski, na których mamy
do czynienia z wyraźną obecnością tego, co odmienne kulturowo, czyli tzw. obszarów pogranicza. Wobec tego problem
przypisują tylko do tych miejsc i przestrzeni, które reprezentują jakieś odmienności kulturowe zaznaczone w życiu codziennym. Jest to pogląd bardzo uproszczony. Szkoła powinna dać
wychowankom szansę na wzajemne wzbogacenie międzykulturowe, redukowanie niechęci i wykraczanie poza negatywne
stereotypy bez względu na stopień reprezentowania innych
kultur czy wyznań na danym terenie, a co za tym idzie być
miejscem rozpoznawania własnej tożsamości bez potrzeby
odrzucania wszystkiego co inne i do tej pory uznawane za
gorsze.
Zagadnienia dotyczące wielokulturowości, pomimo obecności w podstawie programowej, traktowane są w sposób drugorzędny i nie są wprowadzane na szeroką skalę. W praktyce
szkolnej z trudnością zauważamy różnice kulturowe, traktujemy je drugoplanowo, nie dostrzegając pozytywnego wpływu,
jaki wywiera na relacje międzyludzkie kontakt dziecka z inną
kulturą. Tylko dla niewielu nauczycieli wielokulturowość jest
ciekawa, stanowi edukacyjne wyzwanie. Zazwyczaj uczniowie
z rodzin odmiennych kulturowo, uczniowie-uchodźcy stanowią problem.
Wszystko to przesądza o konieczności realizacji programów edukacyjnych mających na celu coś więcej niż tylko
uczenie o innych kulturach, języku, religii, tradycjach, ale
przede wszystkim kształtujących postawy otwartości i szacunku wobec inności w wymiarach: biologicznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym, przy jednoczesnej akceptacji
własnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego.
Wprowadzanie treści z zakresu edukacji międzykulturowej uzasadnione jest już na poziomie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, ponieważ obserwuje się, iż najmłodsze
dzieci przenoszą od osób dorosłych mechanizmy stereotypowego patrzenia na to, co inne, nieznane, dalekie. Na te mechanizmy duży wpływ ma dom rodzinny oraz środki masowego
przekazu, które często wzbudzają w dzieciach nieuzasadnione
uprzedzenia. Potoczne przekonania mówią o dziecięcej otwartości na odmienność oraz zwracają uwagę na tolerancyjne postawy dzieci wobec przedstawicieli innych grup narodowych.
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Jednak badania empiryczne dowodzą, że już dzieci 4 – 5-letnie wykazują postawę niechęci wobec obcokrajowców, demonstrują pierwsze uprzedzenia etniczne8. Zaprezentowane
wyniki badań oraz własne obserwacje dzieci w tym wieku
dowodzą, iż przekonania o naturalnej otwartości dziecka na
innych ludzi i łatwości akceptowania odmienności są mało
uzasadnione. Akceptacja Innych jest osiągnięciem rozwojowym, wypracowanym przez dziecko, przy wsparciu ważnych
dla niego dorosłych, podejmujących przemyślane działania
wychowawcze i edukacyjne9.
Dlatego podjęcie działań edukacyjnych przez nauczyciela
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego prezentującego postawę otwartą na wielokulturowość, będącego osobą znaczącą w życiu dziecka, może w zasadniczy sposób
wpłynąć na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
Jednocześnie dziecięce zaciekawienie i potrzeba poznawania
świata we wszystkich wymiarach, jaką charakteryzują się
dzieci w tym wieku, pobudzają je do działań niestereotypowych, opartych na samodzielnych sądach. Odpowiednia edukacja już na poziomie przedszkola pomoże dziecku dokonać
obiektywnej, adekwatnej do jego wieku, oceny odmienności
i zmodyfikować wcześniejsze uprzedzenia. Celowo dobrane
treści pozwolą nie tylko na identyfikację kulturową dziecka
oraz rozwój jego zainteresowań, ale przede wszystkim na
otwartość na inne kręgi kulturowe poprzez zabawę i w zabawie oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej skierowanej
w stronę szeroko rozumianego świata10.
Edukacyjne projekty wielokulturowe skierowane do
dzieci przedszkolnych i dzieci w wieku wczesnoszkolnym
przybierają różnorakie formy. Zawarte w nich treści najczęściej dotyczą informacji o wybranych kulturach i zróżnicowaniu kulturowym, prowadzą do poznawania środowiska lokalnego, Polski, świata. Bogactwo i różnorodność
poznawanych grup etnicznych, kulturowych, religijnych,
dodatkowo idzie w parze z uwypukleniem osobistego zakorzenienia kulturowego dzieci. Dzięki głębszemu poznaniu
historii i kulturowego dorobku regionu, dziecko wzmacnia
poczucie własnej tożsamości kulturowej.
Realizacji zakładanych przez edukację międzykulturową celów sprzyja także organizowanie spotkań z członkami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych.
Jednak warto pamiętać, że spotkanie z przedstawicielami
odmiennych kultur należy poprzedzić bezpośrednim kontaktem z przedmiotami kultury kraju, z którego pochodzą
goście. Biorąc bowiem pod uwagę kierunek rozwoju społecznego dzieci, w relacji dziecko – przedmiot nie ma problemu z barierą językową, dziecko ma czas na oswojenie
8

9
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B. Weigl, W. Łukaszewski, Modyfikacja stereotypów i uprzedzeń u dzieci, [w:] Z. Chlewiński, I. Kurcz
(red.), Stereotypy i uprzedzenia, Warszawa 1992.
Zob. B. Weigl, Stereotypy…, op. cit.
K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2005, s. 19.

się z innością, poznanie jej, zrozumienie i zaakceptowanie.
Dopiero potem przychodzi czas na bezpośredni kontakt
z przedstawicielami innych kultur, w tym z dziećmi z mniejszości narodowych, z dziećmi imigrantów. Wcześniejszy
kontakt z wytworami innej kultury, zaakceptowanie odmienności, umożliwi podjęcie dialogu z kolegą – obcokrajowcem, kolegą wyznawcą innej religii i pozwoli kreować
wspólną przestrzeń akceptacji. Oczywiście, w kontakcie
z kolegą – obcokrajowcem czy kolegą – przedstawicielem innej kultury czy wiary mogą pojawiać się napięcia
i problemy. Jednak dzieci, obcujące na co dzień z różnymi
przejawami odmienności kulturowej, stają się bardziej tolerancyjne.
Podstawą edukacji międzykulturowej na poziomie przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej powinno być
wykształcenie w dziecku przeświadczenia, że każdy jest Inny
i ma do tego prawo. Wówczas dziecko inaczej spojrzy na kolegów w klasie, w grupie. Dostrzeże Innego bliskiego siedzącego z nim w szkolnej ławce. Zmieni się jego stosunek do kolegi
z niepełnosprawnością, osób o niższym statusie materialnym,
osób wyznających odmienną religię czy wywodzących się z innych kręgów kulturowych. Kształcenie wrażliwości na odmienność kulturową rozpocząć należy od pokazania inności w bliskich dla dziecka wymiarach: biologicznym, ekonomicznym,

społecznym, kulturowym. Dopiero wykształcenie wrażliwości
na odmienność występującą w najbliższej dziecku, szkolnej
rzeczywistości oraz w społeczności lokalnej, pozwoli na ukazanie problemów Innego dalekiego, z którym uczniowie będą
mieli kontakt w przyszłości, podróżując po Europie i świecie.
Trudno jest bowiem, by dzieci akceptowały osoby wywodzące
się z innego kręgu kulturowego, jeżeli mają problemy z zaakceptowaniem siebie czy kolegi z sąsiedniej ławki, który ma
nadwagę lub jest wyznawcą innej religii. Dzięki wprowadzeniu
do edukacji programów kształtujących wrażliwość na odmienność, uczeń posiądzie umiejętność zgodnego współżycia z bliskim i dalekim Innym.
Wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności
z zakresu edukacji międzykulturowej wydaje się konieczne,
bo dobre doświadczenia edukacyjne zdobyte w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej są nieocenione
dla dalszego procesu uczenia się akceptacji odmienności.
Dzięki programom edukacyjnym uwzględniającym elementy
wielokulturowości, realizowanym już na najniższych etapach
edukacji, polska szkoła może stać się miejscem pogłębiania szacunku do Innych i jednocześnie do siebie, miejscem
umacniania idei dialogu, miejscem, w którym każdy uczeń
może bez obaw i lęku wyrazić swoje poglądy, czując się przez
wszystkich szanowany i akceptowany.
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!Katarzyna Potoniec

Bajki w edukacji międzykulturowej
Wprowadzenie
Świat bajki nie zna dyskryminacji płciowej1 pisał profesor
Julian Krzyżanowski2. Idąc tym tropem, można stwierdzić,
że świat bajek nie zna dyskryminacji w ogóle, a odpowiednio
skonstruowana bajka może być z powodzeniem wykorzystywana w celach przeciwdziałania dyskryminacji oraz rozwijania
wrażliwości na kwestie związane z odmiennością. Rolę taką
mogą odegrać bajki międzykulturowe, szczególnie we wczesnej edukacji dzieci3. Przy niedosycie metod efektywnej edukacji międzykulturowej, dostosowanych do młodego wieku
odbiorców, bajki stanowią ciekawą i wartościową alternatywę,
będącą jednocześnie formą lubianą i cenioną przez dzieci.

Bajka międzykulturowa – próba definicji4
Bajki są często stosowane w działaniach pedagogicznych
i terapeutycznych5. Są sposobem na poznawanie przez dzieci
świata, pomagającym im w jego oswajaniu i rozumieniu. Dzięki bajkom poznają mechanizmy nim rządzące6. Dzieci, słuchając
baśni, chcą przede wszystkim dowiadywać się czegoś o świecie,
przeżywać przygody wspólnie z bohaterami baśni i odczuwać
piękno tych utworów literackich7. Dzięki wykorzystaniu bajek w praktyce edukacyjnej poprawie ulegają relacje między
dziećmi, stają się dla siebie bardziej wyrozumiałe i tolerancyjne8.
Pomagają im również w rozwiązywaniu problemów, gdyż pokazują efektywne sposoby radzenia sobie z nimi.
Bajka międzykulturowa jest utworem adresowanym do
dzieci, którego zadaniem jest uwrażliwianie ich na istniejące
odmienności, permanentnie wpisane w każdą rzeczywistość
społeczną, we wszystkich wymiarach funkcjonowania człowieka: biologicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym9. Ma oswajać odbiorców z heterogenicznością otoczenia
oraz prowadzić do dostrzegania wartości w różnorodności. Ma
wzbudzać ciekawość świata i chęć wchodzenia w interakcje
z Obcym/Innym, którym może być człowiek różniący się pod
1
2
3

4

5
6

7

8

9

J. Krzyżanowski, Bajka ludowa, [w:] Szkice folklorystyczne, t. II, Kraków 1980, s. 133.
Prof. Julian Krzyżanowski (1892 – 1976) – folklorysta i historyk literatury.
Szerzej na temat edukacji międzykulturowej dzieci zob. w artykule: K. Szostak-Król, Inny bliski i daleki
– rozważania o potrzebie edukacji międzykulturowej we wczesnej edukacji dziecka opublikowanym
w niniejszej książce.
Niniejszy termin powstał na potrzeby Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody
Innego”, w odpowiedzi na poszukiwanie adekwatnego określenia, oddającego istotę prezentowanej
formy.
Por. O. Handford, W. Karolak, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2007, s. 10 – 11.
K. Szpilkowska, Bajki Przydrożne, [w:] Bajki przydrożne. Komentarze, K. Szpilkowska (red.), Łódź 2002,
s. 7.
M. Kielar-Turska, Wartości baśni odkrywane przez dzieci i dorosłych, [w:] Dziecko jako odbiorca literatury,
M. Kielar-Turska, M. Przetacznik-Gierowska (red.), Warszawa – Poznań 1992, s. 143.
A. Szczepańska, Bajki, które pomagają żyć, [w:] Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja – wsparcie – terapia,
M. Knapik, K. Krasoń (red.), Katowice 2003, s. 155.
Szerzej na temat wymiarów różnic w: P. P. Grzybowski, Edukacja międzykulturowa – przewodnik.
Pojęcia – literatura – adresy, Kraków 2008, s. 10.
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względem wyglądu fizycznego, stanu materialnego oraz zdrowotnego, wyznawanej religii, używanego języka itp. Z uwagi
na to, że spotkanie z Obcym/Innym może być dla dziecka
trudne, bajka międzykulturowa może je do tej sytuacji przygotować oraz kształtować pozytywne wzorce zachowań. Jednocześnie, bajka międzykulturowa jest pomocna w procesie
kształtowania się tożsamości dziecka, rozwijając zrozumienie
rodzimych wartości kulturowych i przynależności do określonej grupy (społecznej, narodowej, kulturowej).
Bajki międzykulturowe mogą pozytywnie oddziaływać na
odbiorców w następujących sferach10:
▶▶ intelektualnej – umożliwiają poznanie Obcego/Innego,
dostarczają i porządkują wiedzę o świecie pełnym różnic
oraz wzbogacają zasób słownictwa z tego zakresu, rozbudzają w dzieciach ciekawość poznawczą, pokazują różne
trudne sytuacje, które mogą wyniknąć podczas kontaktu
z odmiennościami i jednocześnie przedstawiają sposób
radzenia sobie z nią, wyjaśniają istniejące w świecie zależności;
▶▶ społecznej – dostarczają wiedzę na temat relacji społecznych oraz reguł określających współżycie społeczne,
wzmacniają wzajemne zaufanie i akceptację, kształtują
poczucie przynależności do grupy kulturowej, społecznej
i narodowościowej;
▶▶ emocjonalnej – rozwijają empatię, ukazują różne stany
emocjonalne;
▶▶ zachowania – kształtują pozytywne wzorce zachowań
w stosunku do odmienności, rozwijają akceptację i otwartość, ukazują skutki negatywnych postaw.
Bajki międzykulturowe można zaliczyć do bajek psychoedukacyjnych, których celem jest wprowadzanie zmian
w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie
możliwego repertuaru zachowań11. Służą one między innymi
rozwojowi empatii, uczą dzieci pozytywnych zachowań, pomagają zdobywać doświadczenie i rozpoznawać emocje12.
Wykorzystywanie bajek międzykulturowych w pracy z dziećmi
można wpisać w nurt biblioterapii wychowawczej (rozwojowej), która dotyczy ekspresji, twórczości i rozumienia innych.
Jej celem jest skorygowanie postaw, kompensacja, samorealizacja, samopoznanie oraz osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej13.
Metoda ta ma szeroki zakres zastosowań w oddziaływaniach
wychowawczych.
10

11

12
13

Na podstawie: K. Szeliga, Historia Guziołka, czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania
w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Poradnik dla dzieci,
rodziców i nauczycieli, Kraków 2005, s. 17.
E. Małkiewicz, Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, [w:]
Wspomaganie rozwoju, B. Kaja (red.), Bydgoszcz 1997, s. 273.
M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 161 – 164.
K. Szeliga, Historia Guziołka… op. cit., s. 13.

Konstruowanie bajek międzykulturowych
Tworzenie bajek międzykulturowych może być kreatywnym
zadaniem dla pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich
tych, dla których kwestie uwrażliwiania na odmienność są istotne.
Punktem wyjścia w tym procesie powinno być określenie sytuacji
problemowej, którą poprzez bajkę chcemy zmieniać i ulepszać.
Następnym krokiem jest określenie rezultatów, które można osiągnąć dzięki bajce. Pomocne w dążeniu do założonych efektów
jest określenie komunikatów zawartych w treści bajki, wpływających na zmianę sytuacji14. W związku z tym, konstruowanie bajek
międzykulturowych, może opierać się na następującej strukturze:
▶▶ sytuacja problemowa, której bajka dotyczy i na którą oddziałuje, np. lęk i strach przed tym co odmienne
oraz nieznane, stereotypy i uprzedzenia, zachowania
dyskryminujące, agresywne lub obojętne, problemy
z nawiązywaniem kontaktów z Obcymi/Innymi oraz
nieumiejętność radzenia sobie w relacjach z nimi, nieznajomość sytuacji Obcych/Innych, brak wrażliwości na
odmienność, tolerancji i akceptacji;
▶▶ rezultaty wynikające z wykorzystywania bajki, np.
kształtowanie świadomości istniejącej różnorodności,
większa wrażliwość na osoby odmienne i ich problemy,
większa ufność wobec Obcych/Innych, wykształcenie
postawy tolerancji i akceptacji (wiedza, emocje, zachowania), zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji spotkania z osobą odmienną, rozwój tożsamości
dziecka, zwiększenie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego własnej grupy;
▶▶ ukryte komunikaty zawarte w treści bajki, dzięki którym
możliwe jest osiągnięcie założonego efektu, np. Obcy/Inny
może być twoim kolegą lub przyjacielem, różnorodność
może być twórcza i wzbogacająca, szanuj drugiego człowieka, każdy ma prawo różnić się – ma prawo do bycia
sobą, wszyscy mają takie same prawa, spotkanie z osobą
odmienną może być pozytywne i wartościowe.
Na tak określonej strukturze budowana jest fabuła, której
charakter powinien być dostosowany do tematu przewodniego
oraz zainteresowań dzieci. Należy przy tym unikać moralizatorstwa oraz wzbudzania w dzieciach litości w stosunku do Obcych/
Innych. Istotnym aspektem każdej bajki jest postać głównego bohatera. Może on wcielać się w rolę Obcego/Innego, doświadczającego różnych trudnych sytuacji związanych ze swoją odmiennością i pokazującego sposób rozwiązania problemu. Może również
występować jako autorytet, czyli postać, która ma modelować
pozytywne postawy dzieci i ukazywać im korzyści związane ze
zmianą sposobu postrzegania inności. Rolę autorytetu można
powierzyć także postaci, która w oczach dzieci faktycznie może
14

Niniejszy sposób konstruowania bajek autorka poznała na Autorskich Warsztatach Bajkoterapeutycznych
organizowanych przez Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania, prowadzonych przez Katarzynę
Klimowicz, (więcej na stronie internetowej serwisu ABCbaby.pl – bajki-pomagajki i inne, dobre
rozwiązania dla rodziców: www.abcbaby.pl).

być ekspertem w danej dziedzinie, np. szczur w zakresie awarii skutkującej brakiem wody w kranie15. Taki zabieg ma na celu
wzmocnienie przekazu i nadanie bajce większej wiarygodności.

Sposoby wykorzystywania bajek
międzykulturowych
Bajki międzykulturowe mają być wstępem do rozmowy
z dziećmi na tematy w nich zawarte oraz do prowadzenia twórczych działań. Z uwagi na ich szeroką tematykę (wszelkie wymiary
zróżnicowania) i walory poznawcze, bajki mogą być wykorzystywane w ramach zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych. Możliwość
uzupełniania ich o działania plastyczne, muzyczne, ruchowe itp.
zwiększa ich atrakcyjność oraz sprawia, że mogą być stosowane
elastycznie, w zależności od potrzeb. Zajęcia wykorzystujące bajki międzykulturowe wymagają od prowadzącego wcześniejszego
zapoznania się z problematyką, której dotyczą tak, aby mógł on
w sposób kompetentny wprowadzić uczestników w zagadnienia
związane z nową dla nich religią, kulturą itp.
Czytając bajkę, należy robić przerwy, w trakcie których
można zadawać dzieciom pytania odnoszące się do przeczytanego fragmentu, sprawdzić rozumienie treści, dać możliwość wypowiedzenia się i podzielenia swoimi wrażeniami.
Takie przerywniki pomagają także w utrzymywaniu koncentracji dzieci. Przerwy w czytaniu można również wykorzystać
na zastosowanie metod aktywnych i ekspresyjnych. Tego typu
aktywności oraz omówienie zaprezentowanej w bajce sytuacji
powinny również zakończyć każde zajęcia. Dodatkowo, w ich
trakcie, można uwypuklić najistotniejsze problemy, bądź też
uzupełnić prezentowaną tematykę.
Do treści zawartych w przeczytanej już bajce należy powracać, poszerzając jednocześnie jej zakres tematyczny.
W tym celu można wprowadzić dodatkowe zajęcia artystyczne, rozmowę na temat opowiedzianej w bajce historii, gry i zabawy poruszające te same kwestie lub zadawanie dzieciom
pytań odnoszących się do kluczowych zagadnień podejmowanych w bajce. Dzięki temu przekaz zawarty w bajce jest
wzmacniany i utrwalany.

Podsumowanie
Przyjazna dzieciom forma bajki sprawia, że jest to efektywna
metoda służąca do przekazu nawet trudnych i skomplikowanych
zagadnień. Jest narzędziem, które z powodzeniem może być wykorzystywane w edukacji międzykulturowej małych dzieci. Ma to
istotne znaczenie w kontekście coraz większego zróżnicowania,
które nas otacza oraz konieczności przygotowywania małych
obywateli do efektywnego funkcjonowania w świecie i czerpania
radości z bogactwa różnorodności.
15

Por. Stowarzyszenie Jeden Świat, Bajki rozwojowe, www.jedenswiat.org.pl.
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!Anna Młynarczuk-Sokołowska

Inny w bajkach i wśród nas,
czyli o uczestnictwie w międzykulturowej edukacji nieformalnej
Tytułem wstępu
W dzisiejszej polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej, kształtowanej przez migracje, różnice pomiędzy
ludźmi stają się coraz bardziej widoczne. W naturalny sposób znajduje to odzwierciedlenie w instytucjach oświatowych. Wystarczy obserwacja szkolnego czy przedszkolnego
korytarza, aby dostrzec szereg różnic pomiędzy uczniami.
Oprócz odmienności w zakresie interpersonalnym, ekonomicznym oraz tej wynikającej z przynależności do autochtonicznych grup mniejszościowych w szkolnych ławkach
pojawiają się dzieci-uchodźcy, uczniowie o odmiennym
kolorze skóry i abstrakcyjnym kulturowym oprogramowaniu1. W kontekście powyższego, coraz ważniejsza staje się
realizacja już od najwcześniejszych etapów kształcenia
cyklicznych programów edukacyjnych mających na celu
kształtowanie wrażliwości na wielopłaszczyznową odmienność. Istotne jest, aby programy te wykraczały poza powierzchowny i folklorystyczny przekaz wiedzy. Ukazywały
odmienność w atrakcyjny, rozwijający ciekawość poznawczą sposób oraz uwzględniały kwestie trudne – wiążące się z problemami i postawami wobec Obcych/Innych.
Obecnie wiele osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną poszukuje efektywnych metod kształcenia w zakresie edukacji międzykulturowej. Istotną rolę w tym procesie
odgrywają organizacje pozarządowe (organy wspierające
system oświaty)2, propagujące model edukacji nieformalnej3. Podejmowane przez nie programy i projekty stanowią
próbę odpowiedzi na priorytety edukacyjne istniejące w danej
społeczności lokalnej. Aktualnie coraz częściej edukacja nieformalna jak najbardziej oficjalnymi drogami – wnika w syste1

2

3

Terminu kulturowe oprogramowanie używam nawiązując do definicji kultury opracowanej przez Geerta
Hofstede, który określa kulturę jako: kolektywne programowanie umysłu, w wyniku którego odróżnia się
członków jednej grupy ludzkiej od innych grup. Zob. Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy,
Rada Europy i Komisja Europejska 2000, nr 4, s. 20.
Zgodnie z art. 2a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, organizacje pozarządowe
(w tym organizacje harcerskie), należą do organów wspierających system oświaty. Organizacje
pozarządowe, w ujęciu prawnym określane terminem organizacje społeczne, tworzone są przez
samych obywateli i ich związki, a nie przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego.
Należą do nich stowarzyszenia (działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach), a także fundacje (zakładane na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach). Według omawianego artykułu system oświaty wspierają również
osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
Według podręcznika Kompas. Edukacja o prawach człowieka z młodzieżą, wydanego przez Radę
Europy, edukacja nieformalna odnosi się do każdego planowego programu edukacji osobistej i społecznej
młodych ludzi, który jest tak zaplanowany, aby kształtować różne umiejętności i kompetencje poza
formalnym programem kształcenia. Cechy tej edukacji to: dobrowolność; dostępność dla wszystkich
(sytuacja idealna); zorganizowany proces zakładający konkretne cele edukacyjne; zaangażowanie
i skoncentrowanie na jej potrzebach edukacyjnych; nauczanie umiejętności niezbędnych do życia
w społeczeństwie i przygotowanie do aktywnego pełnienia roli obywatela; uwzględnienie zarówno
zindywidualizowanego, jak i grupowego procesu uczenia się; podejście holistyczne i zorientowane
na proces edukacyjny; skoncentrowanie się na doświadczeniach uczestników i ich działaniu, przy
respektowaniu potrzeb edukacyjnych osób zaangażowanych w proces edukacyjny. Szerzej na
ten temat zob. P. Brander, R. Gomes, E. Ken, Kompas. Edukacja o prawach człowieka z młodzieżą,
Warszawa 2005, s. 22.
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my edukacyjne (…)4. Działania inicjowane przez organizacje
pozarządowe realizowane są zazwyczaj w formie programów
wychowawczych szkół oraz programów edukacyjnych wspierających proces kształcenia lub stanowią ich elementy. Przykładem programu edukacyjnego, jest wpisujący się w kanon
międzykulturowej edukacji nieformalnej Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego”. W niniejszym tekście zaprezentuję w ujęciu holistycznym, istotę
podjęcia i realizacji pilotażowej wersji programu „Przygody
Innego”, krótką charakterystykę jego ewaluacji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dzieci biorących
udział w programie. W kontekście powyższego nawiążę do
specyfiki międzykulturowej edukacji nieformalnej.

Czym charakteryzuje się międzykulturowa
edukacja nieformalna?
Idea i cele międzykulturowej edukacji nieformalnej odpowiadają założeniom edukacji formalnej (szkolnej, obligatoryjnej) tego typu5. W toku edukacji międzykulturowej poprzez
doświadczanie innych kultur, w drodze krytycznej refleksji,
odbywa się proces zrozumienia różnic oraz nadawania im
rangi. Ma to sprzyjać lepszej orientacji we własnym systemie
kultury oraz rozwijaniu umiejętności tworzenia go i modelowania, z jednoczesnym nabywaniem wrażliwości, tolerancji
i uznania dla odmienności6. Różnice w przebiegu tych dwóch
procesów dotyczą realizujących je podmiotów, osób oraz metod pracy. Podmiotami prowadzącymi międzykulturową edukację nieformalną są organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, ośrodki kultury, ośrodki wychowania pozaszkolnego
itp7. Osobami zaangażowanymi w jej realizację, oprócz profesjonalnie przygotowanych edukatorów i trenerów, są bardzo
często pasjonaci, wolontariusze, którzy podejmują działania
edukacyjne motywowani poczuciem misji i chęci budowania
międzykulturowego dialogu. Treści międzykulturowej edukacji
nieformalnej mogą być realizowane m.in. podczas programów
i projektów, na które składają się cykliczne warsztaty, spotka4

5

6

7

Cyt. za B. Fatygą. Szerzej na ten temat zob. B. Fatyga, Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy
współczesne (wystąpienie plenarne), [w:] Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne (konferencja
nt. edukacji nieformalnej), Warszawa 2005, s. 20.
Por. P. P. Grzybowski, Edukacja europejska – od wielokulturowości do międzykulturowości. Koncepcje
edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska frankofońskiego, Kraków 2007, s. 86. Szerzej na temat idei i celów edukacji
międzykulturowej zob. artykuł K. Szostak-Król Inny bliski i daleki – rozważania o potrzebie edukacji
międzykulturowej we wczesnej edukacji dziecka oraz Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność
„Przygody Innego” (opracowany przez A. Młynarczuk-Sokołowską), teksty opublikowane w niniejszej
książce.
Por. Holistyczna koncepcja edukacji międzykulturowej, [w:] J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości.
Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, s. 200 – 236.
Por. P. P. Grzybowski, Edukacja europejska…, op. cit., s. 86.

nia oraz podczas wymian międzynarodowych. Mogą być one
uzgadniane we współpracy z adresatami działań bądź osobami odpowiedzialnymi za pracę z daną grupą, klasą, odpowiednio dostosowane do ich potrzeb i charakterystycznych
cech środowiska, w którym zachodzi ten rodzaj edukacji.
W toku międzykulturowej edukacji nieformalnej płaszczyzną
uczenia się są doświadczenia uczestników oraz działanie
inicjowane przez aktywizujące metody pracy, które wykraczają poza odgórny przekaz wiedzy, oddziałując na intelekt,
emocje i zachowania. Skłaniają one do refleksji, służą pogłębianiu przemyśleń jej odbiorców, pracy nad zachowaniami,
przewartościowaniu sposobu postrzegania Obcych/Innych.
Wielość metod umożliwia prowadzenie twórczych i inspirujących zajęć, odpowiadających na różne, często bardzo
odmienne style uczenia się. Międzykulturowa edukacja nieformalna jako fakultatywna nie nosi piętna szkolnej obowiązkowości, niekiedy skłaniającej uczniów (z czystej przekory)
do odrzucania treści zawartych w programach szkolnych8.
Sprzyja bezpośrednim stosunkom między jej uczestnikami
i realizatorami, budowaniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery, co ułatwia komunikację i przełamywanie barier w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych.

Dlaczego powstał program Przygody Innego?
Do kogo jest skierowany?
Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego”, stanowi próbę odpowiedzi na potrzeby społeczne istniejące na terenie województwa podlaskiego. Powstał
dzięki zaangażowaniu dwóch organizacji pozarządowych:
Fundacji Edukacji i Twórczości i Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku9, dzięki rozmo wom z władzami miasta na temat konieczności wdrożenia tego typu inicjatywy i doświadczeniom
wynikającym z kilkuletniej współpracy z białostockimi przedszkolami i szkołami10. Podczas tej współpracy dostrzegliśmy11
potrzebę opracowania programu skierowanego do dzieci
w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, którego celem
będzie kształtowanie wrażliwości na odmienność w różnych
zakresach. Sygnalizowali to również nauczyciele i pedagodzy,
w szczególności ci pracujący z dziećmi czeczeńskimi. Pilotaż
omawianego programu zrealizowali w roku szkolnym 2010/11
studenci – wolontariusze z Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz nauczyciele w ośmiu podlaskich placówkach
8
9

10

11

Tamże.
Autorkami idei programu są: Anna Młynarczuk-Sokołowska (Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku)
i Katarzyna Potoniec (Fundacja Edukacji i Twórczości). Koncepcyjnie i merytorycznie program
opracowała A. Młynarczuk-Sokołowska.
Współpraca dotyczyła realizacji inicjatyw edukacyjnych m. in. takich jak: projekt edukacyjny Ku
wzbogacającej różnorodności (więcej zob. http://roznorodnosc.uwb.edu.pl), konkurs Różnorodność
przestrzenią dialogu (http://fundacja.uwb.edu.pl/), angażujących dzieci polskie, czeczeńskie oraz
przynależące do mniejszości etnicznych i narodowych.
Mam tu na myśli osoby zaangażowane w pracę społeczną, współpracujące z Fundacją Uniwersytetu
w Białymstoku i Fundacją Edukacji i Twórczości (studentów – wolontariuszy, pracowników Fundacji
i Uniwersytetu w Białymstoku).

(przedszkolach, oddziałach zerowych i klasach I – III)12. Wzięło
w nim udział dwustu dwudziestu jeden uczniów. Grupy, w których inicjatywa została zrealizowana, były bardzo różnorodne.
Poza różnicami w wymiarze interpersonalnym, wśród uczestników obecne były także odmienności w zakresie biologicznym, narodowościowym, wyznaniowym i religijnym. W programie uczestniczyły trzy klasy, do których uczęszczają dzieci
czeczeńskie, klasa w której istnieje znaczące zróżnicowanie
pod względem wyznaniowym i religijnym (prawosławni, protestanci, świadkowie Jehowy), grupa sześciolatków z przedszkola integracyjnego (w tym kilkoro dzieci z zespołem Downa,
opóźnieniem intelektualnym i autyzmem) itd.

Czego dotyczy program? Jak przebiegała
realizacja jego pilotażowej wersji?
Głównym celem i zadaniem programu jest kształtowanie
wrażliwości na wielozakresową odmienność, która umożliwia
kreowanie partnerskich interakcji z Obcymi/Innymi. Ze względu na dynamiczne kulturowe różnicowanie się społeczeństwa
polskiego oraz specyfikę Podlasia, szczególny akcent został
położny na odmienność w zakresie kulturowym. Treści programowe dotyczą wielu aspektów odmienności, problemów
oraz kultury Innego bliskiego i dalekiego, co umożliwia kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi odmiennych od dzieci w wielu aspektach. W trakcie przebiegu pilotażowej wersji
programu były one realizowane w bezpiecznej, przyjaznej
atmosferze, w aktywny i problematyczny sposób. Inicjatywa przebiegała w naturalnych warunkach różnic pomiędzy
dziećmi dotyczących sprawności fizycznej i intelektualnej, narodowości, języków ojczystych, wyznań i religii, co sprzyjało
kształtowaniu szacunku wobec siebie (tzw. Innego bliskiego).
Rdzeniem realizacji programu były zajęcia prowadzone przy
wykorzystaniu bajek międzykulturowych, wzbogacane aktywizującymi metodami dydaktycznymi, po czym odbywały się
zajęcia wzmacniające, którym przyświecał cel utrwalenia wiedzy z poprzedniego spotkania oraz poszerzenia jej o nowe, pokrewne wątki. Niezwykle ważną funkcję w toku programu pełniła pacynka o imieniu Inny. Inny był obecny podczas każdych
zajęć i symbolizował postać dwunastoletniego chłopca, który
opowiadał o swoich przygodach, historiach i problemach ludzi
napotkanych na swojej drodze. Zajęcia realizowane w oparciu
o bajki międzykulturowe i zajęcia wzmacniające umożliwiały
dzieciom dzielenie się własnymi spostrzeżeniami oraz włączanie elementów własnej kultury do procesu uczenia się. Poza
tym program zakładał realizację pozalekcyjnych spotkań z Obcymi/Innymi, dotyczących ich kultury (wizyta czeczeńskiego
zespołu Lowzar i wolontariuszki z Niemiec), które dawały
12

Za merytoryczne przygotowanie wolontariuszy, korektę bajek międzykulturowych i scenariuszy
zajęć oraz koordynowanie przebiegu pilotażu programu w przedszkolach i szkołach
(październik 2010 – luty 2011), odpowiadały: A. Młynarczuk-Sokołowska (Fundacja Uniwersytetu
w Białymstoku) i K. Szostak-Król (Fundacja Edukacji i Twórczości).
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szansę rzeczywistego spotkania z osobami przynależącymi
do odmiennych grup narodowych. Spotkania te pozwoliły na
wykroczenie poza negatywne stereotypy i uprzedzenia oraz
kształtowanie pozytywnego stosunku wobec Obcego/Innego na drodze bezpośrednich interakcji. Zajęcia pozalekcyjne
stwarzały również przestrzeń dla aktywnego uczestnictwa
rodziców na każdym etapie ich realizacji. Stosowane w toku
realizacji programu metody pracy umożliwiały swobodne,
twórcze działanie, skłaniały do myślenia. Dzieci z przyjemnością uczestniczyły w zajęciach. Nieoceniony wpływ miała na to
właśnie pacynka Inny, którą dzieci polubiły już podczas pierwszego spotkania. Z zaangażowaniem słuchały bajek, brały
udział w grach i zabawach dydaktycznych, wykonywały prace
plastyczne, zadania ruchowe oraz wypowiadały się na tematy
podejmowane podczas zajęć13.

Jakie są doświadczenia dzieci związane
z udziałem w pilotażu programu?
Po zakończeniu realizacji programu we wszystkich
grupach uczestniczących w zajęciach odbyła się jego
ewaluacja. Wzięło w niej udział dwustu uczniów. Podczas
ostatnich zajęć, zostały przeprowadzone pogadanki, które
miały na celu zebranie opinii dzieci na temat postrzegania
Obcego/Innego i jego problemów14. Punktem wyjścia była
wiedza nabyta w toku realizacji programu. Jako dopełnienie rozmów uczestnicy programu mieli również za zadanie
wykonanie rysunku Ja i Inny. Po czym poproszono chętne osoby do omówienia treści zawartych w ich pracach.
Umożliwiło to diagnozę wyżej wymienionych zagadnień.
Wypowiedzi dzieci, jak i wykonane przez nie rysunki, wskazywały na znaczne poszerzenie perspektywy postrzegania
odmienności i świadomości problemów z nią związanych15.
Dzieci zaczęły dostrzegać np. problemy osób z otyłością,
niewidomych oraz uchodźców, których w wielu grupach
przez rozpoczęciem programu nie dostrzegały. Zaobserwowano również większą gotowość i chęć do nawiązywania
relacji koleżeńskich i przyjacielskich z Obcymi/Innymi.
Następnie przeprowadzono rozmowy z trzydziestoma
uczniami klas drugich i trzecich (w wieku 8 – 9 lat, z różnych placówek)16, na temat ich osobistego doświadczenia
uczestnictwa w programie. Celem niniejszych rozmów było
13

14

15

16

Świadczą o tym wypowiedzi dzieci (zob. dalsza część tekstu), jak i opinie realizujących pilotaż
programu wolontariuszy i nauczycieli.
Rozmowy z dziećmi miały charakter sondażowy. Przykładowe pytania, które zostały zadane dzieciom
znajdują się w scenariuszu autorstwa A. Młynarczuk-Sokołowskiej i K. Szostak-Król Inspirujące
różnice i podobieństwa, który został opublikowany w niniejszej książce.
Punktem odniesienia do niniejszych porównań były rozmowy z dziećmi przeprowadzone podczas
pierwszych zajęć, ich uzupełnienie stanowiły natomiast wykonane przez nie rysunki pt. Inny.
Wypowiedzi dzieci zgromadzone podczas pierwszych zajęć świadczyły głównie o postrzeganiu
Obcego/Innego jako osoby z wyimaginowanej galaktyki (tzw. kosmita), odległych kontynentów
i krajów (głównie: Chińczyk, Afrykańczyk, Indianin, różniących się kolorem skóry i ubiorem), rzadziej
jako osób innego wzrostu, w różnym wieku czy o niższym statusie ekonomicznym.
Wypowiedzi dzieci zgromadzone podczas pierwszych zajęć świadczyły głównie o postrzeganiu
Obcego/Innego jako osoby z wyimaginowanej galaktyki (tzw. kosmita), odległych kontynentów
i krajów (głównie: Afrykańczyk, Chińczyk, Indianin, różniących się kolorem skóry i ubiorem), rzadziej
jako osób innego wzrostu, w różnym wieku czy o niższym statusie ekonomicznym.
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poznanie opinii dzieci na temat udziału w programie z zakresu
międzykulturowej edukacji nieformalnej. Zadawane pytania
odpowiadały możliwościom rozwojowym dzieci i dotyczyły ich
osobistej perspektywy postrzegania wybranych aspektów programu, które w szczególny sposób odzwierciedlają ten rodzaj
edukacji17. W dalszej części tekstu zaprezentuję przykładowe
wypowiedzi dzieci opisujące atmosferę podczas zajęć oraz
stosowane podczas nich formy i metody pracy (ich atrakcyjność i efektywność). Przytoczę również opinie dzieci na temat
efektów programu – nabytej wiedzy i umiejętności. W celu
uzyskania opinii dzieci na temat ich doświadczeń związanych
z wyżej wymienionymi aspektami realizacji programu, poproszono je o odpowiedź (wraz z uzasadnieniem) na następujące
pytania: Czy podobała Ci się atmosfera panująca na zajęciach
podczas realizacji programu „Przygody Innego”? Czy podobał Ci
się styl pracy podczas zajęć (metody, formy pracy)? Czego nauczyłeś/łaś się podczas programu?
Dzieci, odpowiadając na pytanie dotyczące atmosfery
w trakcie realizacji programu, jednoznacznie opisywały ją
w pozytywnych kategoriach. Nie pojawiały się wypowiedzi negatywne. Uczestnicy programu najczęściej określali atmosferę
towarzyszącą zajęciom jako: przyjemną/miłą, fajną, spokojną.
Oto przykładowe wypowiedzi dzieci:

▶▶ Kuba
Atmosfera była fajna i przyjemna, dlatego że fajnie się pracowało
z Innym, i z wszystkimi, i z paniami studentkami.
▶▶ Marcela
Było tak miło. Wszyscy siedzieli spokojnie, podnosili rękę. Pani nie
musiała uspokajać dzieci. (…) Te lekcje nie były nudne, były takie
fajne – były ciekawe.
▶▶ Zuzia
Ja osobiście czułam się bardzo dobrze – mi nic nie przeszkadzało. Atmosfera była też bardzo przyjemna i tajemnicza, bo nie
wiedzieliśmy do końca, co będziemy robić. Wszyscy pytali panią,
co będziemy dziś robić.
Podczas rozmów z dziećmi na temat stylu pracy w trakcie
zajęć, pojawiały się bardzo pozytywne i zarazem emocjonalne wypowiedzi dotyczące stosownych form i metod pracy.
W większości przypadków (co jest zaskakujące), wskazywały one na świadomość efektywności aktywnego uczenia się.
Dzieciom najbardziej podobały się takie elementy preferowanego modelu uczenia się jak: możliwość pracy poza ławką
i praca w grupach, podejmowanie różnorodnych aktywności
17

Obejmowały one następujące zagadnienia: atmosfera podczas zajęć; komunikacja, praca
z rówieśnikami; stosowane formy pracy, metody dydaktyczne (ich atrakcyjność i efektywność);
sposób przygotowania zajęć; nabyta wiedza i umiejętności; wady i zalety inicjatywy.

(wykraczających poza kształtowanie takich umiejętności jak:
pisanie, czytanie i liczenie), możliwość dzielenia się doświadczeniami i swoboda wypowiadania się. Pojedyncze osoby
stwierdziły, że wolą uczyć się w klasyczny sposób. Zamieszczone poniżej wypowiedzi ilustrują opinie dzieci na temat stylu
pracy podczas zajęć.

▶▶ Gabriela
Panie bardzo dobrze wykorzystywały czas, miały bardzo różne
ciekawe pomysły. Takie panie mieć to skarb. Te panie miały takie pomysły, że one nas zachęcały do pracy, do świata, do bycia
otwartym na Innych.
▶▶ Ernest
Mnie się to bardzo podobało, jak pracowaliśmy w grupach, bo
każdy miał inny pomysł i z tych różnych pomysłów było można
utworzyć jedną rzecz. Jak siedzieliśmy na dywanie i zbieraliśmy
pomysły, żeby utworzyć prace. Rozmawialiśmy o różnych narodowościach, że trzeba wszystkich lubić, nawet jak są z innych krajów. Dzieci czeczeńskie opowiadały, jak jest u nich – jakie mają
legendy, tańce, tradycje. Ogólnie bardzo mi się podobał program
z Innym.
▶▶ Dominika
Bardzo mi się to podobało, bo znudziło mi się już siedzenie w ławce cały czas. Panie studentki, bardzo, bardzo fajnie nas uczyły.
Moim zdaniem można się wtedy dużo nauczyć, bo dzieci dzielą
się swoimi informacjami i otrzymują jeszcze informacje od pań,
i wtedy to wychodzi bardzo, bardzo ciekawie. W grupie podobało
mi się, uwielbiałam pracować, bo dzieci sobie pomagały i każdy
miał inny pomysł, a jak te pomysły połączyłyśmy, to wychodziły
bardzo fajne prace.
Odpowiadając na pytanie dotyczące nabytej w toku programu wiedzy i umiejętności, w wypowiedziach dzieci pojawiały się komunikaty świadczące o zrozumieniu istoty szacunku i równego traktowania wszystkich ludzi bez względu
na różnice oraz chęć wchodzenia w partnerskie relacje
z Obcymi/Innymi, potrzeba ich tolerancji, akceptacji i wspierania.

▶▶ Agata
Ja się nauczyłam tego, że nieważne jest czy ktoś ma ładne
ubranie, czy ładnie wygląda, czy ma wadę wymowy, to i tak
trzeba go zaakceptować, bo jak go poznamy bliżej, to może
się okazać, że on jest naprawdę w czymś dobry. Nauczyłam
się jeszcze, że nie trzeba go obgadywać, że ktoś jest z innego
kraju i że oni są dziwni.

▶▶ Adrian
Nauczyłem się tego, że trzeba szanować inne osoby, nie można
się od nich odwracać. Trzeba je szanować tak jak osoby takie jak
my. Trzeba wszystkich szanować i się z nimi przyjaźnić. Ja myślę,
że to będzie dla mnie bardzo przydatne, bo tam się nauczyliśmy
kultury do innych ludzi i że trzeba wszystkich lubić, nie można
kogoś nie lubić, tylko dlatego, że jest Inny.
▶▶ Faustyna
Nauczyłam się np. tego, że jak ktoś jest Inny – nie możemy wyśmiewać się z Innych, bo ktoś ma np. ciemną skórę. Jak będę
widziała inną osobę, innej narodowości to będę wiedziała, że nie
mogę się z niej wyśmiewać.
Analiza wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń
związanych z uczestnictwem w programie Przygody Innego, wskazuje na twórcze zaangażowanie i pozytywny odbiór
przebiegu pilotażu programu. Na uwagę zasługuje duże zainteresowanie i pozytywne emocje związane z możliwością
uczenia się przez praktykę, dzięki pracy w grupie, zastosowaniu
aktywizujących metod dydaktycznych oraz własnej ekspresji
werbalnej, plastycznej i ruchowej. W kontekście efektywności
programu, bardzo istotny jest fakt, że każde z dzieci biorących
udział w ewaluacji dostrzegało wagę równego traktowania
wszystkich osób bez względu na różnice indywidualne, rasę,
wyznanie, status ekonomiczny czy narodowość.

Podsumowanie
Obcość/Inność nie wynika jedynie z różnic rasowych
czy etnicznych. Każda cecha społeczno-kulturowa może
stanowić kryterium Obcości bądź Inności. W dobie przemian społeczno-kulturowych zadaniem stojącym przed
systemem oświaty i organami go wspierającymi jest realizacja inicjatyw rozwijających wrażliwość na odmienność
(obejmujących ogół społeczeństwa). W szczególności cyklicznych programów i projektów, adresowanych do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przygotowują do interakcji z Obcymi/Innymi, zaczynając od zaciekawiania odmiennością i uświadomienia prawa każdego
człowieka do bycia Innym. Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” jest próbą odpowiedzi
na potrzeby wynikające z funkcjonowania w szczególnym,
zróżnicowanym kulturowo regionie jakim jest Podlasie oraz
przygotowania najmłodszych dzieci do kontaktów z Obcym
i Innym bliskim i dalekim. Jest przykładem inicjatywy z zakresu międzykulturowej edukacji nieformalnej zakładającej
dialog przedszkoli i szkół z organizacjami pozarządowymi.
Dialog szczególny, bo na rzecz różnorodności.
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Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego”
Charakterystyka programu
Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym1. Zalicza się do programów edukacyjnych.
Przeznaczony jest do realizacji w szkołach, jak i innych instytucjach podejmujących działania o charakterze edukacyjnym. Powstał w wyniku analizy zadań oświatowych wiążących się z przemianami społeczno-kulturowymi, które dokonują się obecnie na
Podlasiu. Teoretyczny fundament programu głównie stanowią:
Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim (J. Nikitorowicz),
Koncepcje góry lodowej w kontekście poznawania odmiennej tożsamości i kultury, wnioski z badań na temat kształtowania się
stereotypów i uprzedzeń wśród dzieci (D. Davidson, P. Cameron,
K. K. Powlishta itd.) oraz koncepcje dotyczące rozwoju dziecka
(J. Piaget, L. S. Wygotski, E. H. Erikson itd.).
U podstaw programu leży założenie, że świat człowieka
jest światem zróżnicowań, a obecnie w dobie przemian społeczno-kulturowych różnice pomiędzy ludźmi stają się coraz
bardziej widoczne. Różnorodność jest potencjałem, który
może być źródłem doświadczeń wzbogacającym osobowość
i życie społeczne, jak i również stanowić powód niszczących
konfliktów. Postrzeganie Obcego/Innego jako ciekawego, stymulującego i wartościowego, sprzyja interakcjom opartym na
wzajemnym uznaniu, szacunku oraz ukierunkowuje na współpracę i współdziałanie. Natomiast, gdy Obcy/Inny jest postrzegany jako gorszy, mało znaczący, wyzwala to zachowania
agresywne, antagonizmy i dominację2. Szereg cech wpływających na postrzeganie ludzi w kategoriach odmienności można
dostrzec już podczas pierwszego kontaktu. Są to zazwyczaj cechy fizyczne, które wiążą się np. z wiekiem, sprawnością fizyczną, statusem ekonomicznym, przynależnością do odmiennej
grupy etnicznej czy religijnej. Już na tym etapie, bez bliższego
poznawania danej jednostki, możliwe jest sformułowanie opinii
na jej temat. Jednakże tego typu praktyki, niejednokrotnie opierające się na negatywnych stereotypach, a co gorsza uprzedzeniach, zniechęcają do dalszych interakcji. Budowanie twórczych
relacji z Obcymi/Innymi wymaga wysiłku – poznania ich światopoglądu, systemu wartości oraz problemów. Proces poznawania

odmienności można porównać do odkrywania góry lodowej. Jej
wierzchołek łatwo jest dostrzec, gdyż widoczny jest z brzegu.
Żeby zrozumieć jego ukształtowanie, należy zanurzyć się pod
wodę i poznać rdzeń, podłoże góry lodowej3. Program zakłada
zmianę percepcji odmienności, poprzez jej problemowe poznawanie i doświadczanie, przechodząc od postrzegania innych
ludzi w kategoriach zagrażających Obcych do postrzegania ich
w aspekcie inspirujących Innych4. Umożliwia zrozumienie prawa każdego człowieka do bycia Innym oraz nabywanie umiejętności równego traktowania wszystkich ludzi5.
We współczesnym świecie, brak wrażliwości na różnice
pomiędzy ludźmi – w szczególności w wymiarze kulturowym
– rodzi wiele napięć i nieporozumień, które wpływają na rozwój zjawiska dyskryminacji Obcych/Innych6 i powstawanie
konfliktów społecznych. Bez podejmowania działań skierowanych do jak najszerszego grona odbiorców, mających na celu
kształtowanie wrażliwości na odmienność, problemy te będą
się pogłębiać. Priorytetowa więc staje się potrzeba realizacji
cyklicznych oddziaływań edukacyjnych skierowanych już do
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warunkiem
efektywności działań kształtujących wrażliwość na odmienność
kulturową, która umożliwia radzenie sobie w warunkach różnic
kulturowych7, jest stopniowe rozwijanie wrażliwości dziecka.
Rozpoczynając od najbliższych aspektów odmienności – tych
istniejących w społeczności lokalnej – płynnie przechodząc do
uwrażliwiania na odmienność istniejącą w odległych społeczeństwach8. Odwołując się do analizy przemian społeczno-kulturowych, wyżej wymienionych badań na temat kształtowania się
stereotypów i uprzedzeń wśród dzieci, koncepcji dotyczących
rozwoju dziecka, wskazówek odnoszących się do konstruowania programów edukacyjnych, a przede wszystkim do Koncepcji
postrzegania Innego i interakcji z Nim (J. Nikitorowicz), w programie został przyjęty układ treści kształcenia według następujących po sobie wymiarów różnic tj. biologiczny, ekonomiczny,
społeczny, kulturowy. Sposób ich realizacji odpowiada natomiast założeniom Koncepcji góry lodowej w kontekście poznawania odmiennej tożsamości i kultury.
3

1

2

Program powstał z myślą w szczególności o dzieciach w wieku od 5 do 9 lat i w tej grupie wiekowej
został przeprowadzony jego pilotaż. Program można jednak realizować w młodszych, jak i starszych
grupach, modyfikując jego treści oraz dostosowując czas trwania zajęć do możliwości percepcyjnych
dzieci.
Szerzej na ten temat zob. Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim, [w:] J. Nikitorowicz,
Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005, s. 105 i nast.
Niniejsza Koncepcja jest bazą teoretyczną prekursorskiego Programu Uwrażliwiana Kulturowego
„Ku tożsamości międzykulturowej” autorstwa J. Nikitorowicza, dotyczącego kształtowania tożsamości
międzykulturowej dziecka. Analizując literaturę przedmiotu, wybór wyżej wymienionej Koncepcji…
został uznany za najbardziej zasadny w kontekście opracowania autorskiego programu z zakresu
edukacji międzykulturowej Przygody Innego, którego celem jest kształtowanie wrażliwości na
odmienność. Argumentem przemawiającym za wyborem Koncepcji… jest fakt, iż wyznacza ona
kierunki zmiany postrzegania Innego i interakcji z Nim w wielu obszarach funkcjonowania człowieka,
co jest naszym zamierzeniem edukacyjnym. Omawiana Koncepcja… umożliwiła sformułowanie
głównego celu programu Przygody Innego oraz przyczyniła się do wyznaczenia układu jego treści.

4

5
6

7

8

Por. The iceberg model of another way of thinking of identity, [w:] G. Dowden, Id booklet ideas for inclusion
and diversity, Belgium, United Kingdom 2008; Koncepcja kultury jako góry lodowej, [w:] Uczenie się
międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Strasburg 2000, nr 4, s. 18.
Por. Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim, [w:] J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości
dziecka…, op. cit.
Por. K. Kamińska, W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, Warszawa 2006.
E. Czykwin, Dlaczego ludzie nie lubią „obcych” i „innych”, [w:] Warto zapytać o kulturę. Obcy, Inny, Swój,
K. Czyżewski (red.), Białystok - Sejny 2008, s. 53 – 93.
Cyt. za: M. J. Bennett. Badacz opisuje wrażliwość międzykulturową w kontekście rozwoju
indywidualnego jednostki. Szerzej na ten temat zob. Koncepcja rozwoju wrażliwości międzykulturowej
[w:] Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Strasburg 2000, s. 28 – 32.
Na stopniowe i wielozakresowe poznawanie odmienności – od tych istniejących we własnej
społeczności do tych, z którymi można spotkać się w odległych społeczeństwach zwraca uwagę
wielu teoretyków m.in. D. Markowska, J. Nikitorowicz, P.P. Grzybowski, B. Weigl, K. Kamińska.
Wskazują na to również zaprezentowane w niniejszym programie badania dotyczące postrzegania
odmienności przez dzieci i kształtowania się wśród nich stereotypów i uprzedzeń.
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Program obejmuje łącznie 30 godzin: 18 godzin lekcyjnych
oraz 12 godzin zajęć pozalekcyjnych. Jest próbą odpowiedzi
na realne potrzeby związane ze zmianami dokonującymi się
we współczesnym świecie, w którym coraz bardziej uwidaczniają się różnice – na wielu płaszczyznach funkcjonowania
człowieka. Jego głównym celem i zadaniem jest kształtowanie wrażliwości na szeroko rozumianą odmienność (poprzez
jej doświadczanie i budowanie emocjonalnego zaplecza), która
umożliwia nawiązywanie partnerskich relacji z Obcymi/Innymi
(w aspekcie biologicznym, ekonomicznym, społecznym oraz
kulturowym). Ze względu na dynamizm kulturowego różnicowania się społeczeństwa polskiego oraz specyfikę Podlasia, ze szczególną uwagą potraktowana została odmienność
w wymiarze kulturowym. Treści programowe skoncentrowane
są na wielu aspektach odmienności, co umożliwia kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi różniących się od siebie w wielu zakresach9. Dotyczą one problemów oraz kwestii
wchodzenia w interakcje z Obcym/Innym bliskim, z którym
dzieci mogą spotkać się w codziennym życiu (np. w szkolnej
ławce, na podwórku) oraz Obcego/Innego dalekiego, do spotkania z którym może dojść w przyszłości (podczas podróży po
Polsce, Europie czy innych kontynentach lub kiedy Obcy/Inny
osiedli się w ich dzielnicy czy bloku). Należą do nich:
▶▶ lęk, strach przed tym, co odmienne, nieznane;
▶▶ postrzeganie innych ludzi przez pryzmat stereotypów
i uprzedzeń;
▶▶ nierówne traktowanie, zachowania dyskryminujące, agresywne, obojętne;
▶▶ nieznajomość sytuacji Obcego/Innego, jego kultury i religii;
▶▶ brak wrażliwości na odmienność, tolerancji i akceptacji;
▶▶ problemy z nawiązywaniem kontaktów z Obcymi/Innymi;
▶▶ potrzeba równego traktowania i szacunku wobec Obcych/
Innych;
▶▶ możliwość czerpania pozytywnych doświadczeń z różnorodności kulturowej;
▶▶ poszanowanie prawa do bycia Innym;
▶▶ konstruktywne sposoby zachowania się w warunkach różnic między ludźmi;
▶▶ potrzeba dialogu i wspierania Obcych/Innych.
Treści programowe poza problematyką różnic, dostarczają okazji do postrzegania i odczucia podobieństwa pomiędzy
ludźmi w obszarach Ja – Oni, My – Oni. Umożliwiają również
wyodrębnienie tożsamości jednostek w kontekście tożsamości grupowej, co pozwala na ukazanie innych ludzi jako indywiduum10. Treści zawarte w programie można różnicować,
stopniując poziom trudności ze względu na wiek, możliwości
percepcyjne i specyfikę grupy, bądź kładąc akcent na wybrane
9

10

Według B. Weigl, psycholożki, autorki programów edukacyjnych, zaletą takiego postępowania jest
ukierunkowanie na polepszenie stosunku do ludzi w ogóle, a nie do określonej grupy ludzi. Szerzej na
ten temat zob. Wskazówki dotyczące konstruowania programów edukacyjnych: B. Weigl, Stereotypy
i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży – istota zjawiska i przesłanki zmian, [w:] Edukacja przeciw
dyskryminacji, K. Białek, T. Halik, A. Marek, R. Szuchta, B. Weigl, (red.), Warszawa 2008, s. 104 – 105.
Tamże.
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zagadnienia. Jest to wskazane szczególnie wtedy, gdy w grupie/klasie istnieje problem, który należy omówić (np. uprzedzenia skierowane do konkretnej grupy narodowościowej,
wyznaniowej).
Ponadto, program zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych, takich jak: spotkania dotyczące odmiennych kultur z ich
przedstawicielami11 oraz wycieczka po wielokulturowym Podlasiu. Celem omawianych zajęć jest stworzenie płaszczyzny
do rzeczywistego spotkania z Obcymi/Innymi – również z tymi
obarczonymi negatywnymi stereotypami i uprzedzeniami oraz
nabywanie wiedzy o wielokulturowej tradycji miasta/regionu
m. in. poprzez interakcję z dziedzictwem kulturowym. Zajęcia
pozalekcyjne dają możliwość uczestniczenia w nich rodzicom
i zakładają ich aktywny udział w przygotowaniu zajęć.
Podstawą realizacji treści kształcenia są bajki międzykulturowe, ukazujące w sposób problemowy zagadnienia
odmienności oraz aktywizujące metody dydaktyczne. Proponowane w toku realizacji programu metody i formy pracy
umożliwiają swobodne działanie, skłaniają do refleksji, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i empatię.

Uzasadnienie potrzeby realizacji programu
Żyjemy w czasach dynamicznych przemian politycznych,
ekonomicznych, społeczno-kulturowych, które wpływają na
dokonywanie się zmian świadomościowych i obyczajowych
oraz warunkują egzystencję współczesnego człowieka. Zjawiska towarzyszące tym przemianom łączą się również z negatywnymi oddziaływaniami na społeczeństwo, co można
zauważyć na terenie województwa podlaskiego. Niekorzystny
wpływ wywierają m.in. zwiększające się nierówności społeczne, rosnący konsumpcjonizm – sprawiający, iż człowieka
postrzega się poprzez pryzmat posiadania dóbr materialnych,
starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, szerzenie się różnego rodzaju patologii (np. uzależnienia). Obok wymienionych
problemów dostrzega się także te, związane z przemianami
wielokulturowego krajobrazu regionu. Od wieków na terenie
Podlasia żyją Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Romowie,
Tatarzy oraz prawosławni, katolicy, protestanci i muzułmanie.
Przyjęcie ładu demokratycznego sprawiło, że struktura zróżnicowania kulturowego zmienia się – stając się bardziej widoczną. Miał na to wpływ m.in. proces mobilizacji etnicznej12,
związany z upodmiotowieniem się grup mniejszościowych,
poszukiwaniem przez nie własnych tożsamości grupowych
11

12

Zajęcia te można zrealizować w zależności od możliwości i potrzeb istniejących w danym przedszkolu
czy szkole. Jeśli do klasy uczęszczają dzieci przynależące do mniejszości narodowych, etnicznych czy
wyznaniowych/religijnych bądź dzieci-uchodźcy, ważne żeby stworzyć przestrzeń do swobodnego
poznawania elementów ich kultury. Podczas realizacji pilotażowej wersji programu odbyło się
spotkanie z dziećmi czeczeńskimi z zespołu tanecznego Lowzar oraz spotkanie z wolontariuszką
europejską z Niemiec (zob. artykuł A. Młynarczuk-Sokołowskiej, Inny w bajkach i wśród nas, czyli
o uczestnictwie w międzykulturowej edukacji nieformalnej, opublikowany w niniejszej książce).
Szerzej na ten temat zob. M. Dziewierski, B. Pastwa, Mobilizacja etniczna Ukraińców. Przypadek wsi
Mokre, [w:] Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.),
Białystok 2001, s. 212.

oraz rozwojem aktywności społecznej i kulturalnej. Poza tym,
m. in. w związku z wstąpieniem Polski w struktury europejskie,
na Podlasiu (w szczególności w Białymstoku) osiedlają się coraz częściej cudzoziemcy z Europy Wschodniej i Południowej
oraz z Azji i Afryki. Część tych osób decyduje się na zmianę
miejsca zamieszkania z własnej, nieprzymuszonej woli, podejmując ryzyko, aby polepszyć sytuację ekonomiczną swoją
i rodziny, bądź osiągnąć awans społeczny w nowym kraju. Do
tej kategorii imigrantów należą jednostki poszukujące pracy
(np. Białorusini, Ukraińcy), a także ludzie, którzy przyjeżdżają
do Polski z powodów aspiracji zawodowych i edukacyjnych.
Obecnie młodzi ludzie z różnych państw europejskich, azjatyckich (głównie z Indii) oraz afrykańskich decydują się na
podjęcie studiów na białostockich uczelniach. Specyficzną kategorią imigrantów, którzy zazwyczaj zmieniają kraj osiedlenia nie z własnej woli są uchodźcy. Na terenie województwa
podlaskiego od długiego czasu mieszkają uchodźcy, głównie
z Czeczenii, którzy cechują się odmienną kulturą i religią. Do
podlaskich szkół, oprócz dzieci przynależących do mniejszości
narodowych, etnicznych czy wyznaniowych, od lat uczęszczają dzieci cudzoziemskie – głównie uchodźców czeczeńskich.
Podlasie charakteryzuje się wielokulturowym bogactwem, które wyróżnia ten region spośród innych regionów
Polski. Stwarza to możliwość bezpośredniego spotkania
z Obcym/Innym, dialogu i wymiany wartości. Jednak, aby
umiejętnie korzystać z wielokulturowego potencjału tego
szczególnego miejsca, istotne jest kształtowanie wrażliwości
na odmienność już od najmłodszych lat. Na terenie Podlasia
(przede wszystkim w Białymstoku) istnieją nowe wyzwania
tj. kwestia współdziałania z uchodźcami, cudzoziemcami z egzotycznych dla wielu ludzi krajów, o diametralnie odmiennej
kulturze, religii czy kolorze skóry. Od lat 90. Białystok, obok
Wrocławia, Trójmiasta czy Warszawy, jest miastem, gdzie obserwuje się bardzo dużo incydentów rasistowskich13. Dotyczą
one głównie cudzoziemców (w tym uchodźców).
Przemiany dokonujące się na współczesnym Podlasiu (jak
i w całej Polsce) różnicują społeczeństwo w wielu zakresach
i co za tym idzie przyczyniają się do postrzegania ludzi w kategoriach odmienności. Każda cecha społeczno-kulturowa może
stanowić kryterium postrzegania siebie i innych w kategoriach
różnic, odmienności i zarazem czynnik obcości/inności. Należą
do nich m.in. właściwości: biologiczne (płeć, wiek, kolor skóry, oczu, włosów, sprawność/niepełnosprawność fizyczna lub
umysłowa), ekonomiczne (pozycja majątkowa i jej następstwa),
społeczne (przynależność do danej grupy narodowościowej lub
etnicznej i związany z nią status), kulturowe (posiadanie i wyrażanie swojej tożsamości kulturowej i religijnej oraz związanych
z nią odrębności). Wymienione cechy sprawiają (niejednokrotnie

nakładające się na siebie), że ludzie dokonują rozróżnień na Ja
– On i My – Oni. Podział ten pozwala ustalić, kto jest członkiem
danej grupy (My), a kto należy do grupy odrębnej (Oni)14. W kontekście powyższego, postrzeganie odmienności może odnosić
się do dwóch zasadniczych kategorii:
▶▶ Obcy – to termin wieloznaczny, może dotyczyć obcokrajowców, outsiderów, nowo przybyłych, imigrantów czy intruzów i przybyszów z innych planet oraz każdego, kto nie
jest znany. Jest to osoba odmienna, zaliczana zawsze do
kręgu Oni, nieznana lub znana w niewielkim stopniu. Brak
wiedzy na jej temat może prowadzić do nieufności wobec
niej oraz wzbudzać negatywne emocje i poczucie zagrożenia. Obcy nie posiadają wiedzy koniecznej do pełnego
zrozumienia nowego środowiska oraz komunikacji z tworzącymi je ludźmi.
▶▶ Inny – osoba odmienna, lecz znana i mimo występujących
różnic rozumiana. W związku z czym jest przewidywalna.
Inny może zaliczać się zarówno do kręgu My (Inny bliski
– osobiście, bezpośrednio znany i rozumiany, np. członek
rodziny, z którego odmiennością udało się już ułowić), jak
i Oni (Inny daleki przebywający poza kręgiem My, nieznany
osobiście i bezpośrednio, lecz rozumiany, przynajmniej pozornie). Inny, w zależności od treści różnicy i stopnia znajomości, może budzić ciekawość, zainteresowanie, wywołując chęć nawiązania kontaktu w celu bliższego poznania15.
Obcość/Inność są zjawiskami zależnym od kontekstu, poziomu kompetencji kulturowych i komunikacyjnych osób z innych kręgów kulturowych, jak umiejętności przewidywania
oraz postaw partnerów interakcji. Bycie Innym/Obcym bądź
postrzeganie innych ludzi czy grup jako Innych czy Obcych,
nie jest cechą stałą, przypisaną raz na zawsze. Jest to cecha, którą posiada się w pewnych warunkach, a nie posiada
się w odmiennych okolicznościach16. Obcym/Innym może być
niewidoma dziewczynka w klasie, w której większością są dobrze widzący uczniowie, Czeczen przebywający w Polsce oraz
Polak przebywający w Czeczenii, jak i Chińczyk zamieszkujący
jedną z dzielnic, w której większość stanowią Polacy.
W kontekście powyższego, priorytetem jest kształtowanie
wrażliwości na odmienność, przy uwzględnieniu przemian
w strukturze zróżnicowania kulturowego regionu, w celu
budowania partnerskich interakcji społecznych. Warunkiem
efektywności działań zmierzających do kształtowania wrażliwości na odmienność kulturową jest rozpoczynanie od rozwijania otwartości na Obcego/Innego w bliskich dla dziecka
14

15
13

Zob. następujące raporty: A. Rutkowska, A. Smolarski, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń
na podstawie monitoringu prasy 2008/09, Wyd. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przeciw
antysemityzmowi i ksenofobii; B. Grell, T. Köhler, R. Pankowski, N. Sineaeva, M. Starnawski, Hate
Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany, Wyd. Stowarzyszenie Nigdy Więcej.

16

Szerzej na ten temat zob. Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim, [w:] J. Nikitorowicz,
Kreowanie tożsamości dziecka…, op. cit. Zobacz również: P. P. Grzybowski, Edukacja międzykulturowa
– praktyczny przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków 2008, s. 10; M. Golka, Oblicza
wielokulturowości, Warszawa 2010, s. 53 i nast.; Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996, s. 44 i nast.;
E. Czykwin, Dlaczego ludzie nie lubią…, op. cit. oraz inne teksty zawarte w niniejszej publikacji.
Szerzej na ten temat zob. Koncepcja postrzegania Innego i interakcji z Nim, [w:] J. Nikitorowicz,
Kreowanie tożsamości dziecka…, op. cit.; W. B. Gudykunst, Y. Y. Kim, Komunikowanie się z obcymi:
spojrzenie na komunikację międzykulturową, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji
interpersonalnej, J. Steward (red.), Warszawa 2005, s. 494.
W. B. Gudykunst, Y. Y. Kim, Komunikowanie się z obcymi…, op. cit.
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wymiarach, zgodnie z zasadami odkrywania góry lodowej –
żeby zrozumieć to jak jest ukształtowany jej wierzchołek należy poznać jej rdzeń, podłoże. Pozostanie na etapie odkrywania
jej wierzchołka uniemożliwia dostrzeżenie i zrozumienie wielu
aspektów odmienności, a ich interpretacja ma często powierzchowny i stereotypowy charakter. Wydaje się rzeczą trudną,
by dzieci akceptowały osoby wywodzące się z innego kręgu
kulturowego, jeżeli mają problemy z zaakceptowaniem siebie,
koleżanki z sąsiedniej ławki, która ma nadwagę czy kolegi z niepełnosprawnością bądź ubogiego dziecka. Stąd ważne jest, by
stopniowo rozwijać wrażliwość w takich wymiarach jak: biologiczny, ekonomiczny, społeczny, a następnie kulturowy, zwracając uwagę na niepowtarzalność kształtującej się tożsamość
dziecka. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci
w wieku przedszkolnym, które charakteryzują się egocentrycznym patrzeniem na świat.
Proces kształtowania wrażliwości na odmienność zachodzi
dzięki nabywaniu wiedzy o Obcym/Innym, rozwijaniu pozytywnego stosunku emocjonalnego do niego oraz nauce zachowań
pozwalających na nawiązywanie partnerskich interakcji. Faktem jest, że w ciągu kilkudziesięciogodzinnego cyklu zajęć,
nie można uwrażliwić dzieci na wszystkie problemy związane
z odmiennością oraz przekazać wiedzy na temat wszystkich
kultur, z którymi mogą się one spotkać w przyszłości. Zatem
priorytetem staje się kształtowanie pozytywnego wizerunku
Obcego/Innego, rozwijanie ciekawości poznawczej oraz tworzenie emocjonalnej bazy, która pozwoli zrozumieć dzieciom: kto
i kiedy może być Obcym/Innym, jak to jest być Obcym/Innym,
i ze względu na tę odmienność nierówno traktowanym oraz zachęcać je do nawiązywania koleżeńskich i przyjacielskich relacji
z osobami różniącymi się od nich w wielu zakresach itp.
Aktualnie, pomimo istniejącej potrzeby podejmowania działań zmierzających do kształtowania wrażliwości na odmienność drugiego człowieka, zauważa się niedosyt programów
i projektów skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. W szczególności takich, które uwzględniają
kwestie związane z problemami i kulturą dzieci cudzoziemskich
(w tym dzieci-uchodźców). Aby przygotować społeczeństwo do
współdziałania z Obcymi/Innymi, należy podejmować inicjatywy
edukacyjne adresowane do różnych grup wiekowych, zaczynając
już od najniższych szczebli kształcenia. Działania te powinny charakteryzować się cyklicznością, a także, co jest niezmiernie istotne, skupiać się na kształtowaniu wszystkich trzech komponentów postawy (poznawczego, emocjonalnego, behawioralnego).
Dokumenty Rady Europy i Unii Europejskiej stwarzają przestrzeń i ramy prawne do realizowania programów kształtujących
wrażliwości na odmienność. Obok nich, dokumenty wspierające
tego typu inicjatywy, zostały podjęte m. in. przez takie organizacje międzynarodowe jak: UNESCO, ONZ, UNICEF. Polska, jako
kraj będący sygnatariuszem niżej wymienionych aktów prawnych, zobowiązana jest do wdrażania zawartych w nich zaleceń
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do systemu edukacji. Należą do nich m. in.: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ, 1948 rok); Konwencja o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności (Rada Europy, 1950
rok); Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźcy (ONZ,
1951 rok); Konwencja Praw Dziecka (ONZ, 1989 rok); Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ONZ, 1966
rok); Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (Rada Europy, 1992 rok); Biała księga kształcenia
i doskonalenia Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego
się społeczeństwa (Unia Europejska, 1995 rok); Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych (Rada Europy, 1995
rok); Deklaracja europejskich ministrów edukacji: Polityka edukacyjna na rzecz demokracji obywatelskiej i spójności społecznej:
wyzwania i strategie dla Europy (Rada Europy, 2000 rok); Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (Unia Europejska, 2002 rok); Deklaracja
Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim
(Rada Europy, 2003 rok); Deklaracja Ateńska Edukacja Międzykulturowa: zarządzanie różnorodnością, wzmacnianie demokracji
(Rada Europy, 2003 rok).
Również w polskim prawie obecne są regulacje niezbędne
do tworzenia programów edukacyjnych uwrażliwiających na
odmienność. Umożliwiają one ich realizację w przedszkolach
i szkołach, do których uczęszczają dzieci przynależące do grup
mniejszościowych, jak i instytucjach jednolitych narodowościowo17. Do podstawowych aktów należą: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku; Ustawa o systemie oświaty
z 1991 roku z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie MEN
w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia i placówek z 2001 roku; Rozporządzenie MEN z dnia 23
grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Ustawa o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym z 2005 roku; Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; Uchwała Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na
rzecz społeczności romskiej w Polsce z 2003 roku.

Charakterystyka grupy docelowej
Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym18. O potrzebie uwrażliwiania na od17
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Stwarzają one przestrzeń do propagowania równych praw wszystkich ludzi, dialogu
międzykulturowego, nauki języka ojczystego przez mniejszości narodowe, etniczne i cudzoziemców,
zachowanie dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałanie dyskryminacji itd.
Szerzej na ten temat zob. przypis nr 1.

mienność już od najmłodszych lat, świadczą badania naukowe oraz obserwacje własne. Odwołując się do nich, można
wnioskować, że bez realizacji działań traktujących o równości
wszystkich ludzi oraz kształtowania pozytywnego stosunku do
Obcego/Innego, postrzeganie odmienności może mieć negatywny kształt. Badania empiryczne wskazują, że już trzylatki
mają uproszczony i nasycony negatywnym wartościowaniem
obraz ludzi starszych19. Natomiast dzieci w wieku od 7 do 13
lat przejawiają stereotypy i uprzedzenia dotyczące różnych
grup społecznych (wiekowych, etnicznych, językowych itp.)20.
Przedszkolaki, choć charakteryzują się egocentrycznym
podejściem do świata, już zaczynają interesować się dalszymi jego aspektami. Według L. S. Wygotskiego ważne jest, by
prowadzić dziecko do przekraczania najbliższego kręgu jego
rzeczywistości, pomagając w odkrywaniu nowych, nieznanych
jeszcze dla niego obszarów. Stymuluje to rozwój procesów poznawczych21. Wiek od 4 do 7 roku życia to także czas kształtowania się umiejętności dostrzegania odmienności innych ras
i grup etnicznych22, a więc dobry moment do wprowadzania
tematyki z tego zakresu do programów edukacyjnych. We
wczesnym wieku szkolnym, głównie pod wpływem nowych
zadań natury poznawczej, stawianych przez szkołę i nauczycieli w toku systematycznej i codziennej pracy, przeobrażeniu ulegają wszystkie procesy poznawcze, a w szczególności
oparte na nich i ściśle powiązane z myśleniem23. Według koncepcji J. Piageta dotyczącej rozwoju myślenia, dziecko próbuje
dokonywać już konkretnych operacji myślowych, tj. klasyfikowanie oraz szeregowanie i rozwija tę umiejętność, aż osiągnie
ostatnie stadium operacji formalnych, które charakteryzuje się
myśleniem abstrakcyjnym (przypada to na okres od około 11
roku życia)24. Istotnym w procesie poznania świata, okazuje się
fakt, iż dziecko zaczyna także rozszerzać swoją myśl poza poglądową, realną rzeczywistość, starając się ogarnąć nie tylko
to co rzeczywiste, ale także to co jest potencjalnie możliwe25.
Taki kierunek rozwoju otwiera perspektywę lepszego zrozumienia myśli, czynów i potrzeb innych ludzi, które różnią się
od własnych. W ujęciu E. H. Eriksona okres wczesnej edukacji
nakłada się na IV fazę (6 – 11 lat), gdzie pozytywne rozwiązanie związanego z nią kryzysu, polega na uniknięciu poczucia
niekompetencji i niższości. Według Eriksona jest to najbardziej
korzystny czas dla szybkiego uczenia się poprzez czerpanie
doświadczeń z kontaktów z autorytetami (nauczyciele, rodzice
19
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Zob. wnioski z badań: D. Davidson, P. Cameron, D. Jergovic, cyt. za: B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia
etniczne u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne, Warszawa 1999; E. Chromiec, Dziecko wobec obcości
kulturowej, Gdańsk 2004, s. 31; Zob. również: E. Chromiec, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk
2005.
Zob. wnioski z badań: K. K. Powlishta, L. A. Serbin, A. Doyle, D. R. White, cyt. za: B. Weigl, Stereotypy
i uprzedzenia…, op. cit. s. 31.
L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971.
P. Bryant, A. M. Dolman (red.), Psychologia rozwojowa, Poznań 1997, s. 82.
L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, M. Żebrowska
(red.), Warszawa 1975, s. 606. Szerzej na ten temat zobacz również s. 467 i nast. niniejszej publikacji.
Tamże, s. 607.
Tamże, s. 609.

itd.)26. Warto podkreślić, że najmłodsze dzieci stereotypowe
patrzenie na to, co odmienne, a także uprzedzenia przenoszą
od osób dla nich ważnych – rodziców, dziadków, nauczycieli
itp. Wrażliwość na odmienność, tolerancja i akceptacja Obcych/Innych jest wynikiem wychowania w domu oraz edukacji
szkolnej. Istotną rolę w tym procesie odgrywają również środki
masowego przekazu.
Rozwijanie wrażliwości na szeroko rozumianą odmienność
ma służyć również kształtowaniu się wielopłaszczyznowej tożsamości dziecka. Bezpośrednie i pośrednie poznawanie Obcych/Innych jest niezbędne do odkrywania niepowtarzalności
Ja dziecka, własnego kulturowego dziedzictwa oraz umożliwia
partnerskie egzystowanie. Brak działań edukacyjnych może
prowadzić do krystalizowania się w umysłach dzieci wielu
negatywnych stereotypów i uprzedzeń, które prowadzą do
traktowania członków grup mniejszościowych jako gorszych27.
Okres przedszkolny i wczesnoszkolny, jest odpowiednim czasem, żeby wyjaśniać dzieciom, że ludzie różnią się od siebie
i że nie ma w tym nic złego, a wręcz przeciwnie, że odmienność może być źródłem wielu cennych doświadczeń wzbogacających osobowość28. Pomoże to dokonać dziecku obiektywnej, adekwatnej do jego możliwości percepcyjnych oceny
odmienności i zmodyfikować wcześniejsze uprzedzenia.

Cele i zadania programu
Biorąc pod uwagę uzasadnienie potrzeby realizacji programu wynikające z analizy przemian społeczno-kulturowych
zachodzących na współczesnym Podlasiu, prezentowanych
powyżej badań i koncepcji naukowych oraz doświadczeń własnych – został sformułowany cel główny, cele szczegółowe
oraz zadania programu. Głównym celem i zadaniem programu jest kształtowanie wrażliwości na odmienność, która
umożliwia radzenie sobie w interakcjach z Obcymi/Innymi
różniącymi się od nas w wielu zakresach (biologicznym
ekonomicznym, społecznym i kulturowym) oraz nawiązywanie z nimi partnerskich relacji. U jej podstaw leżą:
świadomość prawa każdego człowieka do bycia Innym,
emocjonalna gotowość do wchodzenia w interpersonalne
kontakty z Obcymi/Innymi, a także umiejętność respektowania zasad równego traktowania wszystkich ludzi.
Ze względu na specyfikę Podlasia, dynamiczne różnicowanie się polskiego społeczeństwa oraz wzrastającą mobilność
współczesnego człowieka, która stwarza płaszczyznę do kontaktów z ludźmi przynależącymi do innych kultur i funkcjonowania w roli Obcego/Innego, szczególna uwaga skoncentrowana jest na kształtowaniu wrażliwości na odmienność kulturową.
Szczegółowymi celami i zadaniami programu są:
26
27
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L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 2000, s. 134.
Zob. m.in. B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia…, op. cit.
Szerzej na ten temat zob. K. Kamińska, W stronę wielokulturowości…, op. cit.
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▶▶ kształtowanie świadomości wielopłaszczyznowości różnic
pomiędzy ludźmi;

▶▶ poszerzanie wiedzy na temat problemów innych ludzi (z

niepełnosprawnością, o odmiennej sytuacji materialnej,
pochodzeniu etnicznym, uchodźców itp.);
▶▶ nabywanie wiedzy na temat kultur Białegostoku, Podlasia,
Polski, Świata;
▶▶ uświadamianie prawa każdego człowieka do bycia Innym;
▶▶ kształtowanie świadomości konsekwencji nierównego
traktowania, dyskryminacji Obcych/Innych;
▶▶ rozwijanie świadomości potrzeby równego traktowania
i szacunku wobec wszystkich ludzi;
▶▶ rozwijanie ciekawości poznawczej w zakresie poznawania
odmiennych kultur, wyznań, religii;
▶▶ rozwijanie świadomości możliwości czerpania pozytywnych doświadczeń z kontaktów z Innymi;
▶▶ kształtowanie umiejętności czerpania pozytywnych doświadczeń z potencjału różnorodności;
▶▶ kształtowanie pozytywnego wizerunku i stosunku emocjonalnego wobec Obcego/Innego;
▶▶ rozwijanie potrzeby komunikacji i dialogu z Obcymi/Innymi;
▶▶ kształtowanie umiejętności radzenia sobie w warunkach
różnic międzyludzkich;
▶▶ przeciwdziałanie kształtowaniu się negatywnych stereotypów, uprzedzeń i zachowaniom dyskryminującym;
▶▶ kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi
stereotypami i uprzedzeniami;
▶▶ rozwijanie umiejętności nawiązywania partnerskich interakcji z ludźmi odmiennymi w różnych zakresach;
▶▶ propagowanie zasad współżycia społecznego na zasadach
równości;
▶▶ rozwijanie tożsamości i osobowości dzieci.
Realizacja wyżej wymienionych celów i zadań programu,
oprócz przekazu wiedzy, obejmuje kształtowanie pozytywnego stosunku i umiejętności konstruktywnych zachowań wobec
odmienności w wielu zakresach.

Metody i formy pracy dydaktycznej
Podstawą realizacji programu jest cykl zajęć przebiegających według następującego porządku: zajęcia prowadzone
przy wykorzystaniu bajek międzykulturowych, wzbogacane
aktywizującymi metodami oraz następujące po nich zajęcia
wzmacniające, których celem jest utrwalenie wiedzy z poprzedniego spotkania oraz poszerzenie jej o nowe, pokrewne
treści. Bajki międzykulturowe wpisują się w kanon bajek psychoedukacyjnych i zarazem w nurt biblioterapii wychowawczej (rozwojowej). Praca za pomocą omawianych bajek umożliwia kształtowanie wrażliwości na odmienność w różnych
zakresach (biologicznym, ekonomicznym, społecznym, kultu-

rowym)29. Pozwala na przybliżenie odbiorcom różnorodności
świata, nadawanie jej wartości oraz rozwijanie ciekawość
poznawczej i chęci wchodzenia w interakcje z Obcym/Innym.
Bajki międzykulturowe stwarzają przestrzeń do przygotowania
dziecka do kontaktów z Obcymi/Innymi, poprzez pogłębianie
przemyśleń jej odbiorców, przewartościowanie sposobu postrzegania odmienności oraz służy pracy nad zachowaniami.
Przyczyniają się również kształtowaniu tożsamości dziecka,
rozwijając zrozumienie własnej przynależności do określonej
grupy (narodowościowej, etnicznej, religijnej) i wartości przez
nią reprezentowanych. Założeniem pracy z wykorzystaniem
bajek międzykulturowych jest rozwijanie wrażliwości na odmienność poprzez oddziaływanie na: intelekt, emocje, zachowania, kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji
międzykulturowej. Zakładają one uczenie się zachowań opartych o zaciekawienie, zasady tolerancji, akceptacji i szacunku
wobec osób różniących się od dziecka.
Stosowane w trakcie programu metody dydaktyczne
(waloryzacyjne, praktyczne, samodzielnego dochodzenia do
wiedzy, asymilacji wiedzy), mają za zadnie zaangażowanie
wszystkich sfer aktywności dziecka. Stwarzają okazję do
ekspresji werbalnej, plastycznej i ruchowej, zachęcają uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, do samodzielnego
myślenia, czerpania z własnej wiedzy, obserwacji i doświadczeń. W grupach dzieci młodszych warto położyć akcent na
ekspresję plastyczną, zaś dzieci starszych stwarzać więcej
okazji do wypowiadania własnego zdania, gdyż dzieci robią to
chętnie, gdy mają taką możliwość30. W trakcie realizacji programu ważną rolę odgrywają również spotkania dodatkowe
z Obcymi/Innymi, których płaszczyzną jest bezpośrednia interakcja. Oprócz metodycznie zaplanowanego uczenia się, dają
one możność zadawania pytań, oswojenia się z innym językiem i obecnością osób przynależących do odmiennych kultur,
jak i również przełamania lęku i wykroczenia poza negatywne
stereotypy i uprzedzenia. Program zakłada wykorzystanie indywidualnej, zbiorowej i grupowej formy pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem tej ostatniej, która rozwija umiejętności pracy
w grupie, dzielenia się doświadczeniami i współdziałania.
Realizacja programu została poprzedzona zajęciami wprowadzającymi, które oprócz przybliżenia uczestnikom omawianych zagadnień i integracji grupy, mają na celu wstępną
diagnozę (za pomocą rysunku i pogadanki) wizerunku Obcego/Innego oraz postaw wobec niego. Program kończą zajęcia
podsumowujące, które pozwalają na podsumowanie nabytej
wiedzy i umiejętności oraz określenie za pomocą tych samych
technik zmian w postrzeganiu Obcego/Innego.
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Szerzej na temat bajek międzykulturowych zob. tekst K. Potoniec, Bajki w edukacji międzykulturowej,
opublikowany w niniejszej książce.
Wskazują na to m.in. doświadczenia wynikające z realizacji pilotażowej wersji programu.

!Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Potoniec

Kim jest Inny?
Cele
zapoznanie uczestników z osobami prowadzącymi oraz z Innym; wprowadzenie w tematykę zajęć; diagnoza postrzegania odmienności przez dzieci; integracja grupy.
Metody
pogadanka, burza mózgów, ekspresyjna.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
90 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, kolorowe kredki, kartki formatu A4.
Przebieg zajęć:
I. Usiądź z dziećmi w kole. Przedstaw się i zaproś do przedstawienia się dzieci.
II. Zabawa Witam tych, którzy… Siedząc w kole, przywitaj wszystkich, wypowiadając następujące zdanie: Witam
wszystkich, którzy… (np. wstali dziś z rana, lubią lato, lubią
jeść lody). Poproś dzieci, by w momencie, gdy zdanie ich
dotyczy, wstały i wykonały obrót.
III. Następnie powiedz, że chcesz porozmawiać z dziećmi
o Innym. Zadaj dzieciom pytania: Kogo możemy nazwać
Innym? Czy kiedyś spotkały jakiegoś Innego? Czy wiedzą,
kim może być Inny? Kontynuuj zadawanie pytań: Kim dla
was jest Inny? Co to znaczy być Innym? Kiedy możemy
o kimś powiedzieć, że jest Inny?
Uważnie zapisuj odpowiedzi dzieci. Nie oceniaj i nie
sugeruj, zbieraj jedynie wypowiedzi uczestników, kieruj
pogadanką, zachęcaj do wypowiadania się, stosuj parafrazę, dopytuj – powtarzając pytania.

(

scenariusz zajęć wprowadzających

)

IV. Rysunek Innego – poproś dzieci o narysowanie Innego – w taki sposób, w jaki sobie go wyobrażają. Rozdaj
dzieciom kartki i kredki.
Wywieś prace w widocznym miejscu. Poproś, by
chętne osoby zaprezentowały swoje prace i opowiedziały o nich. Podsumuj wypowiedzi dzieci. Następnie zadaj
uczestnikom następujące pytanie: Czy wy też jesteście
czasem Inni? Kiedy? Uświadom dzieciom, że w pewnych
okolicznościach każdy z nas również może być Inny (np.
przebywając w kraju, gdzie ludzie mają inny niż my kolor
skóry; mieszkając na osiedlu, gdzie większość stanowią
ludzie wyznający odmienną od nas religię itp.). Zadaj pytanie: Czy to, że ktoś jest Inny, oznacza, że jest gorszy?
Pokieruj rozmową w taki sposób, by dzieci same doszły do wniosków, że pomimo istniejących różnic, każdy
jest wartościowym człowiekiem i wszyscy są równi. Zapytaj dzieci o to, jakie cechy łączą je z Innymi, których
przedstawiali na rysunkach. Porozmawiaj z nimi na temat
podobieństw, które łączą ludzi i mogą stanowić płaszczyznę nawiązywania relacji koleżeńskich, przyjacielskich.
V. Przedstaw dzieciom pacynkę o imieniu Inny (do tej pory
musi być niewidoczna). Powiedz, że Inny ma 12 lat. Następnie podejdź z pacynką do każdego dziecka tak, by mogło podać mu rękę, dotknąć, przywitać się na swój sposób.
Zadaj pytanie: Jak myślicie, dlaczego wszyscy mówią na
niego Inny? Podsumuj wypowiedzi dzieci (bez oceny). Powiedz, że pacynka Inny będzie przychodzić do nich na zajęcia (do przedszkola/szkoły). Będą mogły poznać go lepiej
i dowiedzą się, dlaczego nosi takie imię.
VI. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.

Bohaterem wszystkich spotkań jest Inny reprezentowany przez
pacynkę. Imię to zostało nadane celowo w kontekście budowania
pozytywnych skojarzeń i stosunku emocjonalnego wobec odmienności. Główną kategorią rozważań w toku realizacji programu jest
Inny. Zagadnienie obcości pojawia się również, jednakże bez silnego akcentowania podziału pomiędzy pojęciami Inny i Obcy (ze
względu na możliwości percepcyjne dziecka).
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Leśne przygody Innego
Witam Was ponownie drogie dzieci! Jak zapewne pamiętacie, mam na imię Inny i mam 12 lat. Chciałbym Wam dziś
powiedzieć coś nowego o sobie. Bardzo lubię podróżować
i często zwiedzam rozmaite miejsca. Z moich wypraw przywożę najwspanialsze pamiątki – ciekawe historie, które później
opowiadam innym dzieciom. Odbyłem już wiele podróży. Dziś
zabiorę Was do Lasu pod Zwalonym Drzewem, gdzie poznałem losy bobra Brzusia. Udałem się tam, by zebrać ciekawe
roślinki do mojego zielnika. Znalazłem nie tylko zioła, spotkałem też leśne zwierzątka, które doświadczyły wielu przygód.
Posłuchajcie, mam nadzieję, że opowieść Wam się spodoba.
W lesie, opodal ruchliwej szosy, mieszkało wiele zwierząt. Czasami dokuczały im hałasy z drogi. Częstym problemem była susza albo długotrwałe ulewy i tony śmieci, które
wyrzucali ludzie, nie pamiętając, że zielona kraina też jest
czyimś domem, a mieszkańcom zależy, by było tu czysto
i przyjemnie [1]1.
Krainę tę nazywano Lasem pod Zwalonym Drzewem, ponieważ dawno temu podczas burzy piorun powalił największe
drzewo, które tutaj rosło i nawet najsilniejszy drwal nie mógł
sobie poradzić z usunięciem go z lasu. Olbrzymie drzewo wpisało się już na stałe w krajobraz tego miejsca [2].
Mimo tak malowniczej okolicy, leśni mieszkańcy mieli pewne
zmartwienie. Brakowało miedzy nimi porozumienia. Zwierzaczki,
które były mniej zwinne, miały postrzępione futerko, stawały się
obiektem żartów. Jedne futrzaki spiskowały przeciwko drugim.
Lis Chytrus, który miał puszystą kitę, namawiał inne zwierzaczki,
żeby wyśmiewały się z tych, które nie miały tak bystrych oczek,
zwinnych łapek i pięknego futerka jak on.
Szczególnie pokrzywdzony był bóbr Brzuś, który co prawda miał brązowe, lśniące futerko, ale przez to, że był ogromnym łasuchem i lubił długo spać, jego brzuszek ciążył mu coraz bardziej. W Lesie pod Zwalonym Drzewem nikt od dawna
nie wołał za bobrem Boguś, tylko ze względu na jego duży
brzuszek, wszyscy nazywali go Brzuś [3]. Brzuś polubił już
nawet to swoje drugie imię. Lubił, gdy rodzice i przyjaciele,
zwłaszcza wiewiórka Zwinna Łapka, czule wymawiali Brzuś.
W ich pyszczkach Brzuś brzmiał tak pieszczotliwie. Najbliżsi
kochali swego łasucha, mimo dużego brzuszka. Bóbr denerwował się jednak, gdy lis Chytrus i jego grupa, gonili go i wołali: Brzuś, pora na kolejnego szaszłyka z kory wierzbowej. W ich
pyszczkach Brzuś nie brzmiał już tak miło [4].
Szczególnie trudny był czas, gdy w lesie organizowano
zawody leśnych stworzeń. Kapitanami drużyn byli lis Chytrus
i wilk Błyszczący Kieł. Nikt nie chciał jednak przyjąć Brzusia
1

W tym miejscu zadaj dzieciom pierwsze pytanie ze scenariusza zajęć. Kolejne liczby stanowią
odnośniki do numerów pytań i zabaw zawartych w scenariuszu.
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do swojej drużyny. A i tak, jak już ktoś się nad nim zlitował,
najczęściej za namową przyjaciółki wiewiórki, to miał po zawodach wiele pretensji o to, że bóbr biegł zbyt wolno. Brzuś to
zwierzątko, które wiele czasu spędza w wodzie, jego futerko
praktycznie zawsze było mokre, a więc nieco cięższe, a pokaźny ogon zawadzał, gdy trzeba było pokonywać rozmaite
przeszkody [5].
Zawsze wtedy, gdy bóbr miał głowę przepełnioną smutkami, pojawiał się pod zwalonym drzewem. Tutaj spotykali się
raz w tygodniu z wiewiórką Zwinną Łapką i zwierzali ze swoich zmartwień.
Podczas mojej ostatniej leśnej wędrówki, spotkałem tych
przyjaciół. Wysłuchałem zwierzeń bobra, który zaproponował,
abym usiadł pod zwalonym drzewem. Zwierzątka poprosiły,
abym powiedział wszystkim dzieciom, jak strasznie przykro
i źle jest temu, którego inni odtrącają. Właśnie z tego powodu
cierpiał Brzuś. Nikt nie chciał przyjąć bobra do swej drużyny
tylko dlatego, że miał zbyt duży brzuszek, ciężki ogon i nie potrafił szybko biegać, chociaż bardzo mu na tym zależało i starał się z całych sił. Obiecałem Brzusiowi, że opowiem Wam tę
przygodę, więc posłuchajcie, co było dalej.
Zwinna Łapka, która była przyjaciółką Brzusia i jego powiernicą, uważnie wysłuchała bobra, a następnie, trafiając
szyszkami do tarczy umieszczonej na drzewie naprzeciwko, wyliczała różne zalety kolegi. Za każdym razem celowała w sam środek. Wymieniała tak: jesteś silny, dokładny,
cierpliwy, masz dobre serduszko, chętnie pomagasz innym,
podoba mi się kolor twojego futerka, jesteś doskonałym budowniczym [6].
Brzuś, słysząc te pochwały, płakał coraz mniej. Wiewiórka na koniec dodała: Daj szansę tym, którzy na razie w ciebie nie wierzą. Gdy poznają cię lepiej, przekonają się, jak wiele
masz zalet. Tak naprawdę to dobrze, że jesteś inny ode mnie,
a ja różnię się od ciebie. Jaki nudny byłby leśny świat, gdyby
wszystkie zwierzęta były do siebie podobne! Co byłoby, gdyby
wszystkie doskonale biegały, a żadne nie potrafiłyby wspinać się
na drzewa? Jak wtedy dostałabym się po swoje wiszące wysoko
przysmaki – pyszne szyszki? Brzuś dokładnie wysłuchał wiewiórki. Jej słowa jeszcze długo rozbrzmiewały w jego głowie.
Zawsze w takich chwilach, gdy poczuł się już nieco lepiej, lubił zbierać różnej wielkości gałązki i tworzyć z nich ciekawe
konstrukcje. Stworzonymi przez siebie modelami obdarowywał najbliższych. Był tak dokładny, że każdy patyczek w jego
budowlach przylegał do innych idealnie. Nie używał do tego
kleju, tylko wiciowych traw. Z małych, niezwykle zwinnych
łapek bobra, wyszedł już niejeden model tratwy, statku, samolotu [7].

Pewnego dnia w leśnej krainie, o której Wam opowiadam,
padał ulewny deszcz. Z nieba spadło tak dużo wody, że wszyscy mieszkańcy mieli jedno marzenie, żeby chociaż raz, na
jeden dzień móc przenieść się na Saharę, pokrytą suchym,
ciepłym piaskiem. Niestety, w Lesie pod Zwalonym Drzewem
nie było czarodzieja. O pustyni można było tylko pomarzyć.
W lesie było już tak mokro, że niektóre zwierzęta zaczęły
opuszczać swoje norki.
Swój dom musiał pozostawić także lis Chytrus, który z gromadką małych dzieci próbował znaleźć bezpieczne schronienie. Prawa strona lasu, aż do rzeki była w wielu punktach
prawie zatopiona. Bezpiecznie było za rzeką, która dla wielu
zwierzątek stanowiła dużą przeszkodę. Przeprawić się przez
nią mogły tylko te, które dobrze pływały. Prawdziwy problem
miała rodzina lisa. Małe lisiątka były jeszcze zbyt słabe i mało
samodzielne, żeby dotrzeć na drugą stronę. Poza tym, nie
umiały pływać tak sprawnie jak wodne zwierzęta. Lis Chytrus
stał nad brzegiem rzeki i rozmyślał nad właściwym rozwiązaniem. Postanowił, że przeniesie małe na drugi brzeg. Nurt
rzeki był jednak rwący, a dno niepewne. Ten pomysł nie należał
więc do najlepszych. Lis stał nad rzeką i miał coraz smutniejszy pyszczek. Nagle z rzeki wyłoniła się znajoma postać. Był
to Brzuś. Jeszcze nigdy na widok bobra lis nie ucieszył się
tak wyraźnie jak teraz. Poprosił o pomoc, ale nie był pewien,
czy Brzuś mu pomoże. Przecież tak mu do tej pory dokuczał.
Przemknęła mu nawet przez głowę myśl, czy bóbr nie będzie
chciał się zemścić za krzywdy, których doświadczył od lisa.
Oczywiście, Brzuś nie myślał o zemście. Chytrus przekonał się,
że leśny kolega gotów jest pomóc jego rodzinie. Brzuś szybko
zbudował z przyciętych kawałków drzewa tratwę i nadzorował przeprawę lisich dzieci na drugi brzeg. Lis był szczęśliwy

jak nigdy dotąd. Przeprawa się udała. Zrozumiał, że być może
Brzuś nie jest szybkim biegaczem, ale jest świetnym pływakiem i konstruktorem tratwy, która uratowała życie jego dzieciom, a przede wszystkim ma dobre serce [8].
Ten dzień zmienił życie mieszkańców Lasu pod Zwalonym
Drzewem. Nikomu nie stała się krzywda. Mieszkańcy uwierzyli
w innych – tak jak lis Chytrus uwierzył w bobra Brzusia i uwierzyli w siebie – tak jak Brzuś uwierzył, że jest ważny, bo przecież bez jego siły i sprytu życie innych byłoby zagrożone [9].
Ponieważ po burzy zawsze przychodzi słońce, podobnie
było w leśnej krainie, o której Wam opowiadam. Miałem wiele
obaw, czy cała przygoda zakończy się szczęśliwie. Na szczęście udało się. Zawitała piękna pogoda, która skłoniła mieszkańców do świętowania. Zwierzęta urządziły piknik rodzinny
na wrzosowej polanie. Głównym punktem święta były zawody
sportowe, bo przecież była to ulubiona forma relaksu mieszkańców lasu. Przewodniczący – lis Chytrus zapowiedział różne konkurencje. Było wspinanie się na czubek najwyższego
drzewa po szyszkę. Jak się zapewne domyślacie, wygrała
przyjaciółka Brzusia – wiewiórka Zwinna Łapka. W konkurencji – skok przez choinki z leśnej szkółki, nie miał sobie równych wilk – Biały Kieł. Natomiast w podnoszeniu drewnianej
sztangi, niepokonany był nasz dobry znajomy – Brzuś [10].
To właśnie z myślą o nim lis Chytrus wprowadził na rodzinnym
pikniku tę konkurencję.
Po zawodach przyszła pora na uroczyste ukoronowanie
zwycięzców, którym założono na głowy sosnowe wieńce.
Lis, jako pierwszemu, gorąco gratulował wygranej Brzusiowi
i mocno uścisnął mu łapkę [11].
Tę przygodę pamiętajcie, Innego wspominajcie. Ja tam byłem i widziałem, a co przeżyłem Wam opowiedziałem.
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Leśne przygody Innego
Cele
poznawanie i systematyzacja pojęć: podobieństwo, różnica,
cechy wspólne; kształtowanie postaw otwartości, wrażliwości na innych ludzi; przybliżenie różnic, podobieństw i cech
wspólnych pomiędzy ludźmi; wdrażanie dzieci do uczestnictwa w różnych formach aktywności wewnątrzgrupowej:
werbalnych i pozawerbalnych (słuchanie, odpowiadanie na
pytania, wykonywanie zadań plastycznych, różnych poleceń
prowadzącego); integracja grupy.
Metody
pogadanka, zajęcia praktyczne, ekspresyjna.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, nagrania imitujące odgłosy lasu, padający
deszcz, kolorowe kredki, rysunki – borsuk i wiewiórka, taśma
samoprzylepna, szyszka/piłeczka.
Przebieg zajęć:
I. Odczytaj dzieciom bajkę Leśne przygody Innego. Podczas czytania bajki, włącz cichą muzykę imitującą odgłosy
lasu, padający deszcz. W trakcie czytania zadaj dzieciom
pytania pomocnicze sprawdzające stopień zrozumienia
treści oraz przeprowadź zabawy:
1. Czy byliście kiedyś w lesie? Czy spotkaliście tam jakieś zwierzątka?
2. Jak nazywał się las, w którym mieszkały zwierzątka?
3. Dlaczego bobra nazywano Brzuś? Czy do was też ktoś
zwraca się inaczej, niż używając waszego imienia?
Czy to lubicie? Czy nazywanie kogoś inaczej niż po
imieniu może być dla tej osoby przykre?
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4. W tym momencie zaproponuj dzieciom zajęcia plastyczne – pokolorowanie rysunków z wizerunkiem
bobra i wiewiórki. Wykonane przez dzieci rysunki powieś w widocznym miejscu.
5. Dlaczego lis i wilk śmiali się z Brzusia?
6. Jakie zalety bobra wymieniła wiewiórka Zwinna Łapka?
W tym miejscu zaproponuj dzieciom zabawę Powiedz mi coś miłego. Usadź dzieci w kręgu. Poproś, aby
rzucając szyszkę/piłeczkę do kolegi/koleżanki, powiedziały im coś miłego, wskazały na ich pozytywną cechę.
7. W czym ty jesteś dobry, jakie są twoje zainteresowania, co lubisz robić?
8. Kto pomógł lisiej rodzinie w przeprawie na drugą stronę rzeki?
9. Czy zdarza Wam się na początku kogoś nie lubić, a potem zmienić zdanie? Dlaczego tak się dzieje?
10. Kto na pikniku rodzinnym był pierwszy w konkurencji – wspinanie się na czubek najwyższego drzewa,
a kto wygrał konkurencję skoki przez choinki z leśnej
szkółki? Które zwierzątko nie miało sobie równych
w podnoszeniu drewnianej sztangi?
11. Komu po zawodach sportowych jako pierwszemu pogratulował i uścisnął łapkę lis Chytrus?
II. Czytanie bajki zakończ konkurencją sportową Rzut szyszką
do celu. Zadbaj, aby w zabawie wzięło udział każde dziecko.
III. Przeprowadź rozmowę na temat różnic, podobieństw,
cech wspólnych, jakie występują wśród dzieci w tej grupie. Zwróć jeszcze raz uwagę na rysunki dzieci przedstawiające bohaterów bajki. Zaznacz, że zwierzęta przedstawione na rysunkach, chociaż różnią się, są piękne. Każdy
rysunek jest wyjątkowy.
IV. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.
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Leśne przygody Innego
Cele
kształtowanie postaw otwartości, wrażliwości na innych ludzi; przybliżenie różnic i cech wspólnych pomiędzy ludźmi;
uświadomienie, że odmienność może być ciekawa i wartościowa.
Metody
pogadanka, zajęcia praktyczne.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, nagranie piosenki Kolorowe dzieci, kartki formatu A4, kolorowe kredki, balony.
Przebieg zajęć:
I. Przypomnij dzieciom bajkę Leśne przygody Innego, odczytując z pomocą pacynki Innego wiersz Bóbr Brzuś. Zadbaj, aby każde dziecko przywitało się z pacynką.
Bóbr Brzuś
autor: A. Sołbut
Bobra Brzusia poznaliście,
co duży brzuszek miał w tej bajce.
Martwił się tym szalenie,
bo nie mógł biegać szybko jak jelenie.
Zwinności wiewiórki nie miał też
i smutno mu było – dobrze wiesz.
Koledzy leśni mu dokuczali,
bo tylko duży brzuszek dostrzegali.
Zalety, których miał wiele, pomijali
i często wyśmiewali.
Przygody Brzusia pokazały wnet,
że odważny jest jak lew.
Obrońcą potrzebujących stał się swego czasu
i prawdziwym przywódcą lasu.
Koledzy leśni zrozumieli, że wygląd nie tak ważny jest,
tylko pomoc, którą to jest pewne,
ty innym niesiesz też.
Gdy z kolegami razem płaczesz i cieszysz się,
to prawdziwym przyjaciołom zawsze podobasz się.
Pokaż, jakie wrażliwe serduszko masz,
a innym spodobasz się cały Ty,
bo tak naprawdę nie liczy się,
czy duży, czy mały masz brzuch,
czy bladą czy rumianą twarz.
Jeśli zapamiętasz to,
jesteś zuch.
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II. Z pomocą pacynki zorientuj się, co zapamiętały dzieci
z treści bajki odczytanej na poprzednim spotkaniu. Zadaj
pytania, np.: Czy pamiętacie, o jakiej swojej przygodzie
opowiadałem Wam na poprzednich zajęciach? Dlaczego
niektóre zwierzęta w Lesie pod Zwalonym Drzewem były
smutne? Czy to, że bóbr był mniej zwinny i wyglądał inaczej niż zwierzęta mieszkające w lesie znaczy, że był od
nich gorszy?
III. Zaproponuj dzieciom zabawę Łowcy autografów.
Powiedz, aby odrysowały na kartkach swoje dłonie.
Na jednej kartce lewą, na drugiej prawą (lewą dłoń
niech pokolorują na czerwono, prawą na zielono). Następnie poproś, aby kolejno podchodziły do kolegów
i koleżanek – podpisując się na prawej dłoni (młodsi
stawiając jakiś znaczek np. kropkę krzyżyk, zygzak),
jeśli mają taki sam kolor oczu itp. jak kolega/koleżanka
lub podpisując się na lewej, jeśli mają inny niż właściciel odrysowanej ręki – kolor oczu.
IV. Kontynuuj wzajemne poznawanie się dzieci, wykorzystując zabawę Bar podobieństw. Stań z dziećmi, tworząc
krąg (jedną osobę ustaw w środku). Stojące w środku
dziecko będzie wydawało polecenie: Teraz kucną osoby,
które jak ja np. mają brązowe oczy itp. Poinformuj dzieci,
że osoba, która wykona polecenie jako ostatnia, wchodzi
do środka i wymienia kolejną cechę np. kucną osoby, które noszą okulary, mają jasne/ciemne włosy, mają dziś na
sobie spodnie/spódnicę itp.
V. Taniec z różnokolorowymi balonami. Rozdaj dzieciom
po jednym baloniku. Do zabawy wykorzystaj różne kolory
balonów. Włącz piosenkę Kolorowe dzieci. Poproś, aby
dzieci zatańczyły z balonami. Zabawę zakończ stwierdzeniem, że tak jak te kolorowe balony, podobnie ludzie – mają wiele cech wspólnych, ale w wielu sprawach
różnią się od siebie. Wszyscy mogą żyć w zgodzie i dobrze
się bawić, tak jak dzieci, tańcząc z różnokolorowymi balonikami.
VI. Zaproś dzieci do wspólnego powtarzania rymowanki-zapamiętywanki:
Wszystkie dzieci wiedzą, że
wrażliwe serduszko liczy się.
Mało ważne jest, czy duży,
czy mały brzuszek jest.
VII. Pożegnaj grupę i zapowiedz kolejne spotkanie z bajką
i pacynką Inny.
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Inny i strach przed ciemnością
Donośny dźwięk szkolnego dzwonka nieoczekiwanie
oznajmił koniec lekcji.
– Pamiętajcie o odrobieniu pracy domowej! – wołała pani Ela,
zatrzymując pospiesznie wychodzące z klasy dzieci. Ciche, dotąd
puste szatnie, wypełniły się naraz radosnym śmiechem i gwarem
rozmów. Czapki, kurtki, szaliki, worki – wszystko niemalże fruwało
w powietrzu, przerzucane z jednego wieszaka na drugi. Myśl o nadchodzącym weekendzie napawała radością wszystkie dzieci.
– Do zobaczenia w poniedziałek! – zawołał wesoło Inny,
wybiegając z zatłoczonej szatni.
– Wreszcie weekend! – pomyślał i co sił w nogach popędził do domu [1].
Tam czekała już na niego mama z pysznym obiadem.
– Synku, jesteś wreszcie – ucieszyła się. – Rozbieraj się
szybko, myj ręce i siadaj do stołu. Zrobiłam dziś twoje ulubione danie – pieczone ziemniaczki, kotlety serowe i surówkę
z marchewki.
– Mmm…pycha, a czy dostanę też deser? – dopytywał
się chłopiec.
– Oczywiście, łakomczuszku, będą naleśniki w polewie
czekoladowej, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej zjesz
całą porcję obiadu – uśmiechnęła się mama, wiedząc jak bardzo Inny lubi słodycze.
Wszystkie dania były pyszne, a szczególnie smakowita
okazała się polewa czekoladowa, która ozdabiała całą buzię
Innego.
– Wyglądasz zabawnie w tym czekoladowym makijażu – śmiała się mama na widok umorusanego synka.
– Uwielbiam, jak robisz mi takie słodkie niespodzianki, mamo.
– Więc na pewno się ucieszysz, bo mam dla ciebie jeszcze
jedną niespodziankę.
– Jaką, jaką, jaką? Powiedz, powiedz! – niecierpliwił się
chłopiec.
– Jutro będziemy mieli gości. Odwiedzi nas pewna
pani – moja dawna koleżanka. Przyjedzie ze swoją córeczką
Kają. Przeprowadzili się właśnie do naszego miasta i nie znają tu jeszcze nikogo. Mam nadzieję, że zaopiekujesz się Kają.
To bardzo wesoła dziewczynka, na pewno się polubicie.
– Super, super niespodzianka! – wykrzyknął rozradowany chłopiec, wieszając się mamie na szyi [2].
Inny bardzo lubił towarzystwo i zabawy z dziećmi. Sam nie
tak dawno przeprowadził się do nowego miasta, więc doskonale pamiętał, jak to jest nie mieć koleżanek ani kolegów. Tym
bardziej cieszył się na spotkanie z Kają. Resztę dnia postanowił spędzić na przygotowaniach w swoim pokoju: porządkowaniu zabawek i planowaniu rozrywek.
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– Pokażę Kai wszystkie moje najfajniejsze zabawki: zdalnie sterowany samochód, kolczastą piłkę i drewnianą gitarę.
Obejrzymy razem bajkę, poczytamy książki o zwierzętach,
pogramy w kalambury, a może nawet, jak mama pozwoli – zrobimy wspólnie sałatkę warzywno-owocową. Mam też
nadzieję, że Kaja lubi koty – na pewno spodoba jej się Fika,
wygląda jak pirat z czarną plamką nad okiem i rudo-białymi
cętkami – rozmyślał podekscytowany Inny, segregując porozrzucane na podłodze klocki [3].
Nagle w pokoju zgasło światło i zrobiło się zupełnie ciemno.
– Mamo, mamo, mamo! – krzyczał przerażony – Co się
dzieje, dlaczego wszędzie jest tak ciemno? Zapal światło! – prosił drżącym głosem.
– To na pewno awaria prądu, synku. Pójdę sprawdzić,
czy mamy jakieś świece w zapasie. Poczekaj na mnie chwilę – uspokajała mama [4].
Inny z przerażenia nie mógł wydusić słowa. Początkowo,
chciał wskoczyć na łóżko, schować się pod kołdrę i tam przeczekać awarię. Strach okazał się jednak tak duży, że chłopiec
nie mógł ruszyć się z miejsca. Zamknął tylko oczy w nadziei, iż
za chwilę ujrzy mamę. Odkąd pamiętał, bał się ciemności. Nigdy nie lubił spacerów o zmroku ani wizyt po przetwory w zaciemnionej piwnicy. Zawsze zasypiał przy zapalonym świetle.
W ciemności wszystko wydawało się być straszne: dźwięki
zza okna, zgrzyty podłogi, rozmowy sąsiadów, skrzypiące
drzwi. Inny miał wrażenie, że wszędzie, w każdym ciemnym
zakamarku kryją się duchy, gotowe go zjeść. Nawet ukochana
kotka Fika przypominała potwora ze świecącymi oczami. Jego
wyobraźnia we wszystkim widziała straszydła, zjawy i upiory.
Tym razem było podobnie.
Chłopiec otworzył oczy i spojrzał na półkę z zabawkami.
Nawet ulubione dinozaury i pluszowe maskotki patrzyły na
niego złowrogo. Po raz drugi zamknął oczy i tym razem postanowił ich nie otwierać aż do powrotu mamy. Nadal jednak
słyszał przerażające dźwięki, otaczające go z każdej strony.
Szybkie bicie serca i głośny oddech potęgowały lęk. W jednej
chwili zapomniał o wizycie Kai. Nie czuł już radości ani niczego
poza strachem [5].
– Synku, już jestem. Znalazłam jedną świeczkę – usłyszał
spokojny głos mamy. – Dowiedziałam się, że awaria prądu
potrwa jeszcze godzinę, więc zostawię ci ją, żebyś mógł dokończyć porządki.
Inny ujrzał łunę światła bijącą od małej świeczki. Nie
rozświetlała ona całego pokoju, ale wystarczyła, żeby chłopiec przestał się bać. Ruszył ponownie do sprzątania. Nie
było to jednak łatwe zadanie. W półmroku trudno znaleźć
małe klocki i posegregować przybory szkolne w zaciem-

nionych szufladach. Co chwilę Inny przewracał się i potykał
o zabawki. Rozlał też wodę stojącą na biurku i nadepnął kotce
na łapkę.
– Nic nie da się zrobić w tej ciemności! – stwierdził zrezygnowany [6].
W tym momencie w pokoju zaświeciły się wszystkie lampy.
– Hurrraaa! Wreszcie jest jasno! – krzyczał, skacząc z radości.
– Awaria naprawiona, możesz teraz iść do łazienki umyć
zęby, a zaraz potem kładź się do łóżka. Jest już późno, a jutro
czeka cię dzień pełen wrażeń – powiedziała mama.
– Dobrze, ale obiecaj, że nie zgasisz światła dopóki nie
zasnę – nalegał Inny.
– Obiecuję.
Następnego dnia chłopiec wstał wyjątkowo wcześnie.
Zjadł w pośpiechu śniadanie i niecierpliwie krzątał się po
mieszkaniu. Wszystko było gotowe na przyjęcie gości.
– Drrryn, dryyyn – rozległ się długo oczekiwany dzwonek
do drzwi.
– Mamo, to na pewno Kaja! – zawołał radośnie.
Po chwili, w progu mieszkania, stanęła rudowłosa pani
i mała dziewczynka z białym patykiem w ręce.
– Poznajcie się, to jest Kaja, a to Inny – mama przedstawiła gościa.
Inny nieśmiało wyciągnął rękę na przywitanie. Po chwili
jednak, zaskoczony, cofnął dłoń, nie rozumiejąc, dlaczego Kaja
nie chce się przywitać.
– Synku, nie mówiłam ci tego wcześniej, ale Kaja jest niewidoma. Poznaje świat używając szczególnie zmysłów takich
jak słuch, dotyk, zapach. Weź Kaję za rękę i zaprowadź do
swojego pokoju. Tam na pewno chętnie odpowie ci na wszystkie pytania – oznajmiła mama, widząc zaciekawioną minę
chłopca [7].
Inny posadził gościa na pluszowej kanapie.
– Bardzo się cieszę, że mogę cię poznać – uśmiechnął
się szeroko. – Długo czekałem na spotkanie z tobą. Czy ty naprawdę nic nie widzisz? – dociekał.
Nie mógł powstrzymać ciekawości, obserwując oczy dziewczynki, skupione w jednym punkcie, gdzieś w oddali pokoju.
– Tak, mam chore oczy i jestem niewidoma od urodzenia.
Widzę tylko ciemność – potwierdziła Kaja.
Inny, na samą myśl o ciemności, znieruchomiał.
– Jak to, tak przez cały czas ciemność!?
– Tak, przez cały czas, w dzień i w nocy – roześmiała się
dziewczynka.
– W ciemności jest strasznie, widać zjawy i upiory, a poza
tym nic nie można robić. Skoro ty jesteś niewidoma, to pewnie
całe dnie siedzisz w swoim pokoju.
– Nie, głuptasie – chichotała dziewczynka – robię wszystko
to, co inne dzieci: chodzę do szkoły, odrabiam prace domowe,
uczę się do testów, zapraszam koleżanki do domu i świetnie się
bawię.

– Jak to chodzisz do szkoły? W ciemności nie widać drogi,
można się potknąć i przewrócić. Poza tym, żeby przejść przez
jezdnię musiałabyś rozpoznawać kolory świateł.
Kaja, z trudem opanowując śmiech, zaczęła tłumaczyć
– Spójrz, co trzymam w ręku – dziewczynka wskazała na
biały kijek. – To jest laska, dzięki której mogę poruszać się po
chodniku. Przesuwając ją z jednej na drugą stronę, rozpoznaję
przeszkody i mogę je bezpiecznie ominąć. Gdy chcę przejść
przez jezdnię, nasłuchuję sygnału dźwiękowego, który włącza
się razem z zielonym światłem. W razie kłopotów proszę przechodniów o pomoc.
Inny słuchał z niedowierzaniem. Nigdy dotąd nie miał
niewidomego przyjaciela. Nasuwały mu się coraz to nowe
pytania:
– A w jaki sposób piszesz i czytasz skoro nie widzisz liter
ani linii w zeszycie?
– Jest specjalny alfabet dla osób niewidomych – alfabet
Braille’a. To takie wystające kropeczki, które rozpoznaje się
dotykając palcami i czyta tak jak litery pisane [8]. Wiesz już
o mnie dość dużo, a ja wciąż nie wiem o tobie nic, chyba poza
tym, że masz kota.
Inny otworzył usta ze zdumienia.
– Skąd wiesz, że mam kota? Przecież nic ci o nim nie
mówiłem.
– Mam bardzo dobry słuch i rozpoznaję dźwięki z otoczenia. Kotek siedzi tam… – Kaja wskazała palcem w kierunku
legowiska kotki. – Przyjemnie mruczy. Kici, kici,kici – przywołała kota, który jednym susem wskoczył jej na kolana.
– A teraz kolego, biegnij po herbatę. Czujesz zapach? Jest
już gotowa. Słyszałam, jak twoja mama nalewała wodę do filiżanek.
– Niesłychane – pomyślał Inny.
Mimo, iż siedział w tym samym pokoju, tuż obok Kai, nie
słyszał ani mruczenia Fiki, ani zaparzania herbaty. Z tym większą ciekawością zajrzał do kuchni. Kaja się nie myliła. Na stole
stały dwie filiżanki aromatycznego naparu.
Opowieści Kai zrobiły na nim duże wrażenie i bardzo chciał
się z nią zaprzyjaźnić. Nie miał jednak pomysłu, jaką zabawę
może zaproponować.
– Kaju, co chciałabyś robić? – zapytał z zakłopotaniem,
nie wiedząc, jak można się bawić z niewidomą dziewczynką.
– Mam dużo ciekawych zabawek i chciałem ci pokazać kilka,
ale… – zawiesił głos, żeby nie zasmucić gościa. Kaja nie mogła przecież ich zobaczyć.
– Bardzo chętnie je obejrzę – wykrzyknęła radośnie Kaja.
– Ale jak to? – zdziwił się Inny.
– Normalnie, podawaj mi je kolejno, a ja dotykając,
będę rozpoznawała ich kształt. Ciekawe czy zgadnę, co to
takiego [9].
Radości nie było końca. Kaja świetnie sobie radziła z odgadywaniem nazw. Najwięcej śmiechu było przy zabawie ze
33

zdalnie sterowanym samochodem: dziewczynka kierowała,
a Inny wydawał polecenia: skręć w prawo, w lewo, jedź prosto
itp. Do zabawy włączyła się nawet Fika, która radośnie goniła
uciekające auto.
– Obejrzyjmy teraz jakąś bajkę, proszę, proszę – powtarzała w kółko Kaja.
– Chcesz oglądać bajkę? Nie zobaczysz przecież, co będzie się działo na ekranie.
– Ty możesz opowiadać mi o wszystkim, co widzisz,
a wtedy i ja zobaczę to swoją wyobraźnią!
– Naprawdę widzisz rzeczy wyobraźnią? – dziwił się Inny.
– Tak, zawsze jak się nudzę lub gdy jest mi smutno, wyobrażam sobie różne piękne rzeczy i magiczne krainy. Wymyślam też historie ze szczęśliwym zakończeniem. To pomaga na
największe smutki!
Inny włączył swoją ulubioną bajkę i drobiazgowo opisywał baśniową scenerię. Z wielką przyjemnością obserwował

uśmiechniętą buzię Kai. Myślał, czym jeszcze zaskoczy go
nowa przyjaciółka. Okazało się, że Kaja jest też świetną kucharką! Rozpoznawała wszystkie owoce, warzywa i przyprawy na sałatkę, a kiedy mielony pieprz unosił się w powietrzu,
kichała i chichotała na zmianę – śmiechu było co niemiara.
Sałatka była przepyszna. Dzieci wyjadały z misek małe kawałeczki, rozpoznając składniki po smaku. Niestety, to co dobre,
szybko się kończy i tak właśnie wizyta Kai i jej mamy dobiegła końca. Inny mocno uściskał dziewczynkę na pożegnanie
i obiecał, że odwiedzi ją w poniedziałek po szkole.
Pełen wrażeń położył się do łóżka i wspominał miniony
dzień. Nie mógł już doczekać się spotkania z kolegami, żeby
opowiedzieć im o Kai i o wszystkim, czego dowiedział się tego
wspaniałego dnia. Gdy już zasypiał, w drzwiach stanęła mama
– Dobranoc synku, kolorowych snów – powiedziała.
– Dobranoc mamo, zgaś proszę światło, już nie boję się
ciemności – oznajmił stanowczo Inny [10].
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Inny i strach przed ciemnością
Cele
kształtowanie postaw otwartości na innych ludzi; uwrażliwienie na odmienność osób z niepełnosprawnością; kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji spotkania
z osobą niewidomą; rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Metody
pogadanka, zajęcia praktyczne, zabawa dydaktyczna, oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, arkusz papieru, mazaki, pudełko, klocki, szal,
zdjęcia osób niewidomych (zdjęcia dostępne na stronach internetowych), książka lub gazeta pisana alfabetem Braille’a,
karta pracy nr 1 (zob. s. 75).
Przebieg zajęć:
I. Przywitaj się z dziećmi. Usadź dzieci w kręgu i odczytaj
treść bajki Inny i strach przed ciemnością. W trakcie
czytania zadaj dzieciom pytania pomocnicze sprawdzające stopień zrozumienia treści oraz przeprowadź następujące zabawy:
1. Co czujecie, gdy zbliża się moment zakończenia zajęć/
lekcji? Jakie towarzyszą Wam uczucia? Dlaczego?
2. Kto miał odwiedzić Innego i jego mamę? Czy lubicie,
gdy odwiedzają Was goście? Dlaczego?
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3. Zaproponuj dzieciom zabawę Kalambury na wzór telewizyjnego programu o tej samej nazwie. Przygotuj
hasła np. nazwy zwierząt czy tytuły bajek. Wybierz
jedno dziecko i poproś o narysowanie podanego hasła
na tablicy lub papierze, oczywiście bez użycia słów.
Dziecko, które odgadnie hasło jako pierwsze, zaproś
do narysowania kolejnego hasła.
4. Czy byliście świadkami awarii światła? Co wówczas
czuliście? Dlaczego niektóre dzieci boją się ciemności?
5. Zamknijcie oczy, wczujcie się w sytuację Innego? Jak
czujecie się w ciemności?
6. Zaproponuj dzieciom zabawę Zbieranie klocków.
Wybierz jedno dziecko, które posadź w środku koła.
Na środku postaw pudełko i rozrzuć klocki. Poproś,
aby dziecko pozbierało klocki. Następnie, aby powtórzyło czynność, tym razem z zawiązanymi oczami. Pozostałe dzieci niech ocenią poziom trudności i precyzję
ruchów w przypadku pierwszego i drugiego zadania.
7. Po czym można poznać osobę niewidomą?
8. Co lub kto może pomóc osobom niewidomym w bezpiecznym poruszaniu się? Pokaż dzieciom zdjęcia
przedstawiające osoby niewidome w różnych życiowych sytuacjach. Jeżeli jest taka możliwość, zaprezentuj także książkę lub gazetę pisaną alfabetem Braille’a.
Za przykład pisma Braille’a może posłużyć również informacja umieszczona na opakowaniu dowolnego leku.
Zwróć uwagę na rolę białej laski, psa przewodnika, sygnalizację świetlną na przejściach dla pieszych.

9. Za pomocą jakich zmysłów poznajemy świat? Aby
dzieci łatwiej zapamiętały działanie poszczególnych
zmysłów, przeprowadź zabawę Poznajemy zmysły.
Młodsze dzieci poproś o wskazanie poszczególnych
narządów zmysłów. Zapytaj, jakie jest ich działanie, do
czego służą (nos – węch, ucho – dźwięk, oko – obraz,

język – smak, dłoń – dotyk). Starszym dzieciom możesz rozdać do uzupełnienia kartę pracy nr 1.
10. Co waszym zdaniem sprawiło, że Inny przestał się bać
ciemności?
II. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.
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Inny i strach przed ciemnością
Cele
rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnością; niwelowanie lęku przed tym, co odmienne i nieznane;
poznanie sposobu działania zmysłów; rozwijanie aktywności
twórczej.
Metody
dyskusja, ekspresyjna, zabawa dydaktyczna, oglądowa.
Formy
indywidualna, grupowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, nieprzezroczysty worek z różnymi zabawkami,
przyborami szkolnymi itp., szal, zdjęcia osób niewidomych
(zdjęcia dostępne na stronach internetowych), kartki formatu
A4, kredki.
Przebieg zajęć:
I. Przy pomocy Pacynki przywitaj się z dziećmi i przypomnij
treść bajki Inny i strach przed ciemnością.
II. Zaprezentuj dzieciom zdjęcia z poprzednich zajęć przedstawiające osoby niewidome w różnych życiowych sytuacjach. Pozwól dzieciom swobodnie wypowiedzieć się na
temat oglądanych zdjęć.
III. Zaproponuj dzieciom zabawę Czarodziejski worek. W nieprzezroczystym worku ukryj różne przedmioty. Poproś, aby
dzieci włożyły do worka rękę i za pomocą zmysłu dotyku odgadywały, jaki przedmiot trzymają, a następnie przy pomocy
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wyobraźni opisały, jak on wygląda (kolor, kształt, wielkość
itp.). Po wykonaniu polecenia wyjmij przedmiot z worka.
IV. Aby uświadomić dzieciom wartość, jaką jest wyobraźnia,
przeprowadź zajęcia plastyczne Malujemy wyobraźnią.
Poproś, aby dzieci wyobraziły sobie i narysowały baśniową
krainę, pełną uśmiechu i kolorów, która znajduje się daleko stąd. Otoczona jest ona pięknym ogrodem, w którym
rosną magiczne drzewa i krzewy, a także kwiaty, których
zapach, przypomina wiosnę. Jest tam też magiczny pałac
cały ze złota.
V. Zaprezentuj wszystkie prace i zwróć uwagę na różnorodność ich wykonania, mimo tego samego polecenia.
VI. Zaproś chętne dzieci do Kącika sensorycznego. Zawiąż
im oczy i poproś o wykorzystanie jednego ze zmysłów do
wykonania następujących zadań (wybierz kilka z zaproponowanych niżej):
SŁUCH – rozpoznawanie dźwięków, określanie kierunku, z jakiego dochodzi dźwięk, rozpoznawanie
instrumentów po dźwięku;
WĘCH – rozpoznawanie owoców, warzyw, przypraw po
zapachu;
SMAK – rozpoznawanie potraw po smaku;
DOTYK – rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku, odnajdywanie przedmiotów porozrzucanych na dywanie, zanurzanie dłoni w miskach
z wodą, kaszą, masą solną, galaretką itp.
VII. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.
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Inny i poszukiwanie skarbów
Właśnie budził się świt. Okoliczne drzewa i krzewy otulone
były poranną mgłą, niczym ciepłą kołderką. Świat za oknem
był mało widoczny, wszystko wydawało się być ukryte w gęstej mgle [1].
We mgle łatwo się ukryć – pomyślał Inny, kiedy wyjrzał
w ten poniedziałkowy poranek przez okno. – Byłoby fajnie tak
móc od czasu do czasu zniknąć…
Rozejrzał się po pokoju, w którym bardzo lubił przebywać.
Nie przeszkadzało mu, że dzielił go z młodszym rodzeństwem.
Na piętrowym łóżku głośno chrapała jego młodsza siostrzyczka Marysia, a na górze na drugi bok przewracał się Jaś – najmłodszy z rodzeństwa, zresztą straszny rozrabiaka. Łóżko
Innego stało pod oknem i było największe. To on w końcu był
najstarszy. Lubił bawić się z młodszym rodzeństwem, wymyślali sobie często wspólne zabawy. Ostatnio byli marynarzami,
zbudowali ogromny okręt z krzeseł, koce świetnie służyły za
spienione fale. Marysia oczywiście najchętniej bawiłaby się
lalkami, które szyła mama. Jedna z nich właśnie wyglądała spod jej poduszki. W szufladzie biurka Inny chował swoje
skarby: mały, czerwony model autka – prezent od taty, zdjęcie rodzinki z wakacji u babci, malutką, tajemniczą fotografię
chłopca z Kamerunu i wiele innych ważnych rzeczy [2].
Inny bardzo kochał i szanował swoich rodziców. Wiedział,
że ciężko pracują. Mama często tłumaczyła mu, że na niektóre drogie zabawki nie mogą sobie pozwolić. Nie miał o to
pretensji. Zupełnie nie rozumiał, dlaczego Wojtek – kolega
z klasy – wskazywał na niego z lekceważeniem, kiedy na
przerwie chłopcy rozmawiali na temat najnowszej wersji gry
komputerowej.
– Co ty, on nawet nie wie, o czym mówimy – usłyszał
wówczas słowa, które bardzo go zabolały. Potem chłopcy
umawiali się na zajęcia sportowe, za które trzeba było dodatkowo zapłacić.
To były te chwile, w których Inny najchętniej schowałby
się w środek tej najgęstszej, porannej mgły. Niestety, nie miał
komputera, zresztą w ich malutkim, dziecięcym pokoiku nie
byłoby go gdzie wstawić. Korzystał z komputera i Internetu
w szkolnej bibliotece i sali komputerowej, w zupełności mu
to wystarczało. Wojtek z kolegami często nie hamował swoich
złośliwych uwag na temat jego nieco wytartych na kolanach
spodni i koszulek bez logo firmowych sklepów. Próbował nie
reagować, ale nie było to łatwe. Trudno jest wytrzymać, gdy
mówią o tobie za plecami Biedak [3].
Ale dosyć tego użalania się nad sobą. Za oknem wstał już
nowy dzień. Mgła się rozpłynęła, a słońce tak pięknie rozświetliło plac zabaw przed blokiem, że Inny bardzo szybko zapomniał o porannych myślach. Mama już wołała z kuchni:
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– Czas do szkoły, wesołe kanapki na stole, te, które najbardziej lubicie, z żółtym serem i ketchupem.
– Jaś, Marysia, czy nie zamierzacie dzisiaj iść do przedszkola? – dodawała, już nieco zniecierpliwiona.
Inny, jak zawsze, był pierwszy przy stole. Niestety, nie mógł
pozbyć się natrętnych myśli, które zaprzątały mu głowę od
samego rana. W drodze do szkoły zastanawiał się, co dzisiaj
wymyśli Wojtek, żeby mu dokuczyć.
Podczas przerwy Inny stanął pod ścianą. Z zaciekawieniem spoglądał na kolegów grających w kapsle. Pomyślał, że
też chętnie zagrałby z chłopakami. Wiedział jednak, że nie ma
wielu przyjaciół. Przecież nie miał MP3, nie mógł pochwalić się
kolegom nowym modelem komórki.
– Hej, Inny, tu nie masz co robić! – zawołał nagle Wojtek,
z lekceważeniem spojrzawszy na Innego, który ze wstydu niemalże zapadł się pod ziemię. Kolor jego twarzy zupełnie zlał się
z czerwienią swetra zrobionego w tamtym roku przez babcię.
– Nie chcemy cię w naszej grupie, nie pasujesz do
nas – dodał, zadowolony z siebie Wojtek i poparło go jeszcze
kilku kolegów.
Wszyscy czekali na reakcję Innego. Ten spojrzał na dzieci
stojące dookoła.
– W czym jestem gorszy od was? – zapytał, jakby nie
wiedząc, o co chodzi Wojtkowi.
Wojtek wskazał na Asię, Tomka i Antosia:
– Z nimi też nie chcemy mieć nic wspólnego – dodał
z szerokim uśmiechem.
Inny dopiero teraz zobaczył, że wskazane przez kolegę
dzieci zazwyczaj także trzymały się z boku. Antoś drugi rok
z rzędu miał ten sam plecak. Asia korzystała z podręczników
odziedziczonych po starszej siostrze i nosiła taki śmieszny, kolorowy szalik z włóczki, którego na pewno nie kupiła w galerii.
Wszyscy wiedzieli, że Tomek nigdy nie płaci za bilety, kiedy
wychodzą do kina lub teatru [4].
Inny zamyślił się i zasmucił. Podszedł do swojego plecaka.
Pomału go otworzył i delikatnie wyjął małe zdjęcie. Podając je
Wojtkowi, poprosił, aby ten dokładnie mu się przyjrzał. Wszyscy mieli ochotę zobaczyć, co lub kogo przedstawia tajemnicza fotografia.
Dźwięk dzwonka przerwał niezręczną sytuację. Wojtek odetchnął z ulgą i szybko wrzucił zdjęcie do swojego drogiego plecaka. Po lekcjach spieszył się do domu. Już wczoraj zaplanował
sobie ten wieczór: szybko odrobi lekcje, potem zaliczy kolejny
poziom w grze. Gdy włączył komputer, zapomniał o szkole i kolegach. Myślał tylko o tym, żeby mama nie zajrzała do pokoju.
– Uff, jaki tu bałagan… – powiedział ktoś cieniutkim głosikiem. – Ciemno tu i tak jakoś smutno.

Wojtek nie reagował, udawał, że nie słyszy. A może pochłonięty grą, naprawdę nie słyszał.
– Czy ktoś może mnie stąd wypuścić? – ponowna prośba
zabrzmiała już nieco bardziej zdecydowanie. Słowa dochodziły
gdzieś z głębi plecaka. Tym razem Wojtek drgnął. Czyżby się
przesłyszał? Z trudem wracał do rzeczywistości, tak wciągnęła
go ta nowa gra. Tak swoją drogą, to ciekawe, co przedstawia
fotografia, którą dostałem od Innego. Chyba wrzuciłem ją na dno
plecaka – pomyślał, przypominając sobie sytuację, która miała
miejsce podczas przerwy.
Szybko chwycił tornister, zaczął przekładać książki, w końcu znalazł pomięte zdjęcie.
– Dziwne… – powiedział sam do siebie, patrząc w oczy
chłopca, które spoglądały na niego z fotografii. Chłopak, ewidentnie zadowolony z życia, uśmiechał się do obiektywu. Tylko
jego ręka była pusta. Wojtek miał wrażenie, jakby przed chwilą
coś z niej wypuścił.
– Jak dobrze, że w końcu mnie zauważyłeś!
Wojtek oniemiał, przetarł oczy, a potem jeszcze raz, mocno
uszczypnął się w rękę. Przemawiał do niego KLUCZYK. Tak, nie
przesłyszeliście się. KLUCZYK, nieco większy niż ten, którym
Wojtek codziennie zamykał drzwi wejściowe, trochę bardziej
zdobiony i chyba czarodziejski.
– Cieszę się, że mnie znalazłeś, jestem KLUCZYKIEM,
z rodu WIELKICH KLUCZY, który strzeże wszystkich skarbów,
należących do różnych ludzi i w miejscach na całym świecie.
Dzięki temu wiemy, co ludzie cenią i uznają za ważne. Pomagamy chronić najróżniejsze rzeczy – wielkie bogactwa w zamożnych pałacach, oszczędności całego życia w wielu rodzinach, a także dziecięce skarby: zabawki, pamiątki z wakacji,
pierwszy wypadnięty ząb... Ja chronię szufladę ze skarbami
małego Atuki. Tak, to ten chłopiec ze zdjęcia – ze śmiechem
opowiadał KLUCZYK, patrząc na zaskoczonego Wojtka [5].
– Atuka pochodzi z plemienia Gidarów, które zamieszkuje
północny Kamerun. W tle widzisz chatkę z łodyg bawełny oplatanych wiązkami wysokich traw. Właśnie w takich chatkach
mieszkamy. Zdziwiony jesteś? Nie wszyscy mają taki wspaniały dom jak ty – dodał, rozglądając się z zaciekawieniem po
pokoju Wojtka [6].

– Szpital i szkoła, do której chodzą dzieci z plemienia Gidarów, znajduje się w miejscowości Gider. Atuka właśnie wychodzi do szkoły – zauważył KLUCZYK i jeszcze raz skierował
uwagę Wojtka na zdjęcie.
– W tych przymałych spodniach i koszuli?! Ja bym nigdy
czegoś takiego na siebie nie włożył – wymknęło się Wojtkowi.
– To najlepsze ubranie Atuki, tylko takie posiada. Mama
długo w nocy szyła je z pozyskanych z misji materiałów. Atuka
ciężko pracuje ze swoją rodziną, aby mieć dach nad głową
i codzienny chleb [7].
Wojtek nie mógł wydusić słowa. Pierwszy raz w życiu nie
wiedział, co powiedzieć.
– Widzę, że masz tu wiele swoich skarbów: komputer, gry,
komórka – ciągnął dalej KLUCZYK. – Mój przyjaciel Atuka też
ma swoje skarby. Ukrywa je w szufladce starej szafy, która stoi
w rogu chaty z bawełny. Ja tych skarbów pilnuję. Są wśród
nich strugany z drewna koń – jego jedyna zabawka, gliniana
tabliczka i specjalny rylec do pisania, a i jeszcze zdjęcia kolegów, którzy piszą do niego z Polski. To najcenniejsze rzeczy,
które posiada i całym sercem kocha. Nie wie, co to Internet
i komputer, a mimo to, jest bardzo szczęśliwy i dumny [8].
Wojtek zaczerwienił się, był chyba bardziej czerwony niż
Inny, kiedy koledzy nazywali go biedakiem. Nie to, co posiadam i jak wyglądam jest najważniejsze – pomyślał. – Atuka jest
szczęśliwy w swojej koszuli i spodniach z szarego płótna, więc
jego szczęście nie zależy od tego, w co jest ubrany, ani od tego ile
najnowszych filmów obejrzał w trójwymiarze.
Przeciągającą się w nieskończoność chwilę ciszy przerwał
KLUCZYK:
– Jestem nie tylko kluczykiem strzegącym skarbów dzieci, potrafię także otwierać nieczułe serca. Uważnie cię dzisiaj
obserwowałem. Wyrabiasz sobie opinię o innych na podstawie
wyglądu i oryginalnej metki na ubraniu, a o wartości człowieka
świadczą jego czyny i postawa wobec innych, a nie stan konta
w banku. To, co dla ciebie wydaje się SKARBEM, nie musi być
tak cenne jak myślisz [9].
– Ja nie chciałem… Rozumiem, jak musieli się czuć moi
koledzy, kiedy ich wyśmiewałem i poniżałem – cicho powiedział Wojtek.
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– Cieszę się Wojtku, że udało mi się otworzyć pokłady dobra i tolerancji w twoim sercu. Zacznij większą uwagę przywiązywać do wnętrza człowieka.
Wojtek zamyślił się. Wyłączył komputer, zdjął z uszu słuchawki, ponownie przetarł oczy. Na biurku nadal leżało zdjęcie chłopca
z Kamerunu, który trzymał w ręku niewielki KLUCZYK [10].
Wieczorem Wojtek mało mówił. Rano nie czuł się wyspany, nie mógł doczekać się spotkania z kolegami, a szczególnie
z Innym.
Inny wszedł do szkoły w towarzystwie Asi, Tomka i Antosia. Wojtek nie mógł dłużej czekać:
– Chcę ci oddać zdjęcie Atuki – powiedział i spojrzał
szybko, czy KLUCZYK wrócił na swoje miejsce. – Przepraszam
szczególnie ciebie, Inny. To przeze mnie czułeś się odrzucony
i poniżony. Wiem już, że nie to, co posiadam i jak wyglądam,
jest najważniejsze.
Inny ucieszył się, w końcu poczuł się szanowany i akceptowany przez kolegę. Dobrze, że ten w końcu zrozumiał,

że każdemu człowiekowi, bez wyjątku, należy się szacunek,
a niedostatek i bieda nie mogą decydować o tym jak odbieramy człowieka [11].
– Może dzisiaj po lekcjach wszyscy spotkamy się na boisku. Może uda nam się rozegrać mecz piłki nożnej? – zaproponował Wojtek.
Nagle dzieci ruszyły w stronę klasy, bo dźwięk dzwonka
przypomniał im o rozpoczynających się lekcjach.
Rano Inny na odgłos budzika zerwał się z łóżka. Strasznie
bolały go nogi po wczorajszym meczu, ale wysiłek opłacił się.
Strzelił dwa gole, Wojtek dołożył jeszcze jedną bramkę. Inny
już nie wstydzi się chodzić do szkoły, Wojtek okazał się super
kumplem.
Szybko wstał z łóżka, obudził siostrzyczkę i braciszka.
Przecież już późno, zaraz mama zawoła ich na śniadanie.
Jego wzrok na chwilę zatrzymał się na zamglonym krajobrazie za szybą, pomyślał: Dobrze, że nie muszę już chować
się we mgle. Dobrze jest czuć się szanowanym i akceptowanym.

!Katarzyna Szostak-Król

Inny i poszukiwanie skarbów
Cele
kształtowanie świadomości istniejących pomiędzy ludźmi
różnic wynikających ze statusu materialnego; zapoznanie
z przejawami dyskryminacji osób o niższym statusie społecznym; nabywanie umiejętności wspierania osób będących
w trudnej sytuacji ekonomicznej; rozwijanie zainteresowań
plastycznych.
Metody
pogadanka, ekspresyjna, oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, KLUCZYK, kartki formatu A4, kredki, zdjęcia
z Kamerunu przedstawiające chłopca, budynki mieszkalne,
wnętrze kameruńskiego domu itp. (zdjęcia dostępne na stronach internetowych), mapa świata.
Przebieg zajęć:
I. Przywitaj się z dziećmi i zaproś do stworzenia kręgu. Następnie odczytaj bajkę pt. Inny i poszukiwanie skarbów.
W trakcie czytania zadaj dzieciom pytania pomocnicze
sprawdzające stopień zrozumienia treści oraz przeprowadź ćwiczenia i zabawy:
1. Poproś dzieci, aby wyjrzały przez okno i opisały, co widać za oknem. Co by się stało, gdyby nagle pojawiła
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się mgła? Co się wówczas dzieje z ludźmi, przedmiotami itp.?
2. Jak wygląda pokój Innego? Spróbujcie opisać swój pokój. Czy macie własny pokój? Na jakie niedogodności
jesteście narażone, dzieląc pokój z bratem lub siostrą?
Zaproponuj dzieciom zajęcia plastyczne – wykonanie rysunku swojego pokoju z uwzględnieniem miejsc,
w których dzieci ukrywają swoje skarby – najważniejsze dla nich przedmioty.
3. Dlaczego Inny niechętnie chodził do szkoły? W jakich
chwilach swego życia Inny chciałby zniknąć we mgle?
4. Dlaczego Wojtek nie chciał zaakceptować w klasie Innego, Asi, Tomka, Antosia? Czy ty też czasami czujesz
się obrażany, lekceważony przez kolegów?
5. Poproś, aby dzieci zastanowiły się kim jest KLUCZYK?
Jaką rolę pełni ród WIELKICH KLUCZY? Po co ludzie
używają kluczy?
6. Czyją historię opowiedział Wojtkowi KLUCZYK?
7. Jak wyglądało codzienne życie Atuki? Wskaż na
mapie świata państwo Kamerun. Wyjaśnij, że jest to
odległy kraj, gdzie ludzie w większości mają też odmienny od naszego kolor skóry, zwyczaje, tradycje.
Kamerun jest pięknym miejscem (zaprezentuj zdjęcia), ale występują tam też różne problemy. Są tam
biedne części kraju i zdarza się, że ludzie mieszkają
w bardzo skromnych warunkach (zaprezentuj zdjęcia). Jednak nie jest to problem występujący tylko

w Kamerunie. Występuje on na całym świecie, również w Polsce.
8. Jakie skarby przechowywał Atuka w szufladzie starej
szafy? Przypomnijcie sobie, jakie skarby posiadał Inny,
a co za skarb uważał Wojtek?
9. Jaką ważną prawdę przekazał Wojtkowi KLUCZYK?
Co można uznać za prawdziwą ozdobę człowieka?
Jakie cechy świadczą o wartości człowieka? Kiedy
możemy powiedzieć o kimś, że jest dobrym człowiekiem?

10. Co ty uważasz za swój skarb?
11. Jak zachował się Wojtek, kiedy przyszedł do szkoły po
przygodzie z KLUCZYKIEM? Dlaczego Wojtek zmienił
swoje zachowanie wobec Innego i kolegów?
II. Ukierunkuj analizę zachowania bohaterów bajki do wyciągnięcia wniosków, że każdemu człowiekowi, bez wyjątku,
należy się szacunek. Niedostatek i bieda nie mogą decydować o tym, jak odbieramy człowieka.
III. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.

!Katarzyna Szostak-Król

Inny i poszukiwanie skarbów
Cele
kształtowanie świadomości istniejących pomiędzy ludźmi
różnic wynikających ze statusu materialnego; uświadomienie wartości duchowych w życiu; rozwijanie umiejętności
dostrzegania cech łączących różne osoby; rozbudzanie zainteresowań plastycznych.
Metody
dyskusja, ekspresyjna, zajęcia praktyczne.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, pudełko zamykane na kluczyk, kartki formatu
A4, kredki, samoprzylepne kartki, plakat z konturami walizki
i kosza.
Przebieg zajęć:
I. Przy pomocy Pacynki przywitaj się z dziećmi i przypomnij
treść bajki Inny i poszukiwanie skarbów. Przypomnij
wnioski z poprzednich zajęć.
II. Zaproponuj dzieciom wspólną zabawę Magiczna skrzynia, w której wykorzystają swoją wyobraźnię. Poproś, aby
dzieci zamknęły oczy i pomyślały, co jest dla nich skarbem
(skarb ten może być rzeczą, człowiekiem, zwierzęciem,
tym co jest dla nich najważniejsze na świecie – może to
być w zasadzie wszystko). Następnie, aby wyobraziły sobie, że widzą przed sobą wielką skrzynię. Jest to zaczarowana skrzynia, bowiem ukryte są w niej ich skarby. Powiedz, by ostrożnie otworzyły zaczarowaną skrzynię i żeby
każdy odszukał w skrzyni swój skarb. Po chwili poproś,
aby dzieci otworzyły oczy i namalowały na kartce swój
skarb, który znalazły w magicznej skrzyni.
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III. Wspólnie z dziećmi omów rysunki. Wykorzystaj pytania
pomocnicze np. Jakie skarby znalazły się na waszych
kartkach? Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie
i innych?
IV. Razem z dziećmi zamknij rysunki ze skarbami w specjalnie do tego celu przyniesionej skrzyni, najlepiej zamykanej
na kluczyk. Nawiąż do bajki i przypomnij rolę KLUCZYKA,
który był nie tylko kluczykiem strzegącym skarbów dzieci,
ale potrafił także otwierać nieczułe serca.
V. Zapytaj dzieci, czy miały kiedykolwiek możliwość wspierania osób ubogich, potrzebujących? W jaki sposób można
pomagać innym?
VI. Zaproponuj dzieciom zabawę Poszukiwanie skarbu.
Ukryj w sali tyle kluczyków z papieru, ile dzieci liczy
grupa. Poproś, aby dzieci wyobraziły sobie, że są poszukiwaczami skarbów, a ich zadanie polega na odszukaniu wszystkich kluczyków ukrytych w różnych
miejscach sali. Zaznacz, że dziecko, które odnajdzie
kluczyk, siada na podłodze, tworząc krąg. Zadbaj, aby
każde dziecko znalazło jeden kluczyk, który na pamiątkę będzie mogło zabrać do domu.
VII. Zakończ zajęcia, wykorzystując metodę Kosz – walizka.
Rozdaj dzieciom samoprzylepne karteczki. Poproś, aby
umieściły kartki w walizce, jeśli podejmowane na zajęciach treści były dla nich ważne albo w koszu, jeśli zajęcia
nie wydały im się atrakcyjne, podejmowane treści nie były
dla nich ważne.
VIII. Podziękuj dzieciom za uwagę i zaangażowanie. Zachęć do
kolejnego spotkania z Innym.
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!Małgorzata Rusiłowicz

Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli
Każdy chłopiec i dziewczynka już od poniedziałku czeka
z utęsknieniem na piątek. Tak było i w przypadku Innego, który
bardzo lubił piątki i to z kilku powodów. Po pierwsze: piątek był
ostatnim dniem, kiedy było trzeba wstać rano. Po drugie: mógł
spotkać się z kolegami i koleżankami [1].
Idąc ze szkoły, zobaczył na przejściu dla pieszych swojego
kolegę Darka.
– Darek!!! Przyjdziesz do mnie dzisiaj? – zawołał z całej siły.
Darkowi ten pomysł bardzo się spodobał.
– Fantastycznie, ale… – widać było, że chciał coś powiedzieć, ale nie miał odwagi.
– Więc nie przyjdziesz? – zapytał Inny.
– Bardzo bym chciał, ale naprawdę nie mogę…
Inny nie wiedział, co zrobił nie tak i dlaczego jego kolega nie chciał do niego przyjść. Znali się przecież od dawna,
lubili te same rzeczy, razem grali w piłkę, oglądali filmy,
chodzili do kina [2]. Spuścił głowę, pożegnał się z kolegą
i wolnym krokiem zaczął iść do domu. Było mu strasznie
przykro i smutno [3].
Kiedy przechodził przez park, zerwał się silny wiatr, liście
zaczęły unosić się nad ławkami i nagle usłyszał głos:
– Nie martw się Inny.
Chłopiec podniósł głowę, rozejrzał się, ale oprócz bawiących się w piaskownicy dzieci nikogo nie zobaczył.
Po powrocie do domu zamknął się w swoim pokoju, nie
miał ochoty na zabawę ani na oglądanie filmów. Poszedł
wcześniej spać. Kiedy leżał w swoim łóżku, znowu usłyszał
głos. Tym razem dochodził z szafy.
– Wypuść mnie, otwórz szafę.
Inny usiadł na łóżku, nie wiedział, co ma robić. Mimo, że
się bał, wstał i uchylił drzwi szafy.
– Cześć! Przybyłem do ciebie z odległej krainy i jestem
Strażnikiem Myśli – twoich myśli.
Inny popatrzył na przybysza ze zdziwieniem. Nigdy nie słyszał o krainie zamieszkałej przez Strażników Myśli.
– Skoro tak, to powiedz, o czym teraz myślę.
– Nie możesz zasnąć, ponieważ jest ci smutno, bo twój
kolega Darek dzisiaj do ciebie nie przyszedł. Jesteś na niego
zły i nie rozumiesz, dlaczego tak się stało.
– To prawda, ale jak mam się czuć, kiedy mój najlepszy
kolega nie chce się ze mną bawić! – krzyknął Inny.
– Ubieraj się, zabiorę cię w magiczną podróż. Może wtedy
zrozumiesz Darka [4].
Inny, chociaż trochę się bał, włożył spodnie i bluzę. Zerwał się wiatr, otworzyło się okno i chłopcy unieśli się do góry.
To było niesamowite, lecieli wysoko. Wylądowali przy jednym
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z domów, który wyglądał całkiem normalnie. Weszli do środka
i stanęli w pokoju. Przy stole siedziała cała rodzina: mama,
tata, mały chłopiec i dziewczynka.
– Czy oni nas widzą? – zapytał Inny.
– Nie, jesteśmy niewidzialni.
– To super!!! – chłopcu coraz bardziej podobała się ta wyprawa i nawet na moment zapomniał o Darku. – Ale co my
tutaj właściwie robimy?
– Popatrz…
Inny nie bardzo rozumiał, dlaczego i na co ma patrzeć, ale
rozejrzał się i zobaczył, że rodzina, na którą patrzyli wstała
z krzeseł. Mama założyła na głowę piękną chustkę. Zapaliła
dwie świece stojące na stole. Wykonała nad nimi trzy okrężne
ruchy (jakby rysowała koło). Potem zasłoniła oczy i zaczęła coś
mówić w dziwnym, nieznanym języku. Następnie tato uniósł
kielich i mówił coś w tym samym tajemniczym języku. Potem
podzielił na 4 części chałkę i dał po kawałku żonie i dzieciom.
Wszyscy usiedli i zaczęli jeść kolację [5].
W jego domu kolacje wyglądały inaczej, każdy siadał i jadł,
mama zapalała świece tylko wówczas, kiedy kolacja była bardziej uroczysta.
– O co tutaj chodzi ? Co to ma wspólnego z Darkiem?
Dlaczego ci ludzie zachowywali się przy stole tak dziwnie?
W jakim języku mówili? – zastanawiał się Inny, ale wstydził
się zapytać o to Strażnika Myśli.
– Inny, zaraz ci wszystko wytłumaczę – powiedział Strażnik, kiedy skończył odczytywać myśli chłopca. – To wszystko, co widziałeś, jest związane z religią. Ta uroczysta kolacja
nazywa się Szabas. W każdy piątek, kiedy słońce już zajdzie,
Żydzi będący wyznawcami religii zwanej judaizmem, zasiadają do kolacji. Odmawiają modlitwę nad świecami i winem,
a potem dzielą się chałką. Tylko nie smarują jej, tak jak ty,
masłem i dżemem [6].
Inny przełknął ślinę, uwielbiał chałkę, którą mama kupowała w piekarni.
– Czyli ta kolacja to takie święto?
– Tak, bardzo ważne święto – podsumował Inny.
– W moim domu też jemy uroczystą kolację, ale nie
w każdy piątek, tylko w czasie Bożego Narodzenia. Bardzo
lubię ubierać choinkę i dostawać prezenty. W Wigilię idziemy
do kościoła, dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia – dumnie powiedział Inny.
Bardzo zainteresowała go ta nowa religia, o której wcześniej nigdy od nikogo nie słyszał. Zastanawiał się, czy ludzie,
którzy wyznają judaizm chodzą do kościoła. Może kiedyś ich
widział w niedzielę na mszy. Ale jak ich poznać? Przecież
wyglądają tak jak on i jego rodzice, i jego babcia, i dziadek,

i koledzy. Ubierają się normalnie. Poza tym, oprócz modlitwy
w innym języku, rozmawiają po polsku.
– Nie chodzą do kościoła – odezwał się Strażnik Myśli.
– On naprawdę zna moje myśli – pomyślał Inny. – To
gdzie się modlą?
– W synagodze.
– Rozumiem. Ja chodzę z rodzicami w niedzielę do kościoła, a oni do synagogi. Jestem ciekawy, jak wygląda synagoga?
– Jest podobna do kościoła. Chodzi się do niej w piątek
i sobotę, a nie w niedzielę – tłumaczył dalej Strażnik Myśli [7].
Nagle zerwał się wiatr. Inny ze Strażnikiem Myśli szybko
dolecieli do domu. Inny przebrał się w piżamę i wskoczył do
łóżka. Jedna myśl nie dawała mu spokoju. Dlaczego Strażnik Myśli zabrał go w magiczną podróż i jaki ma to związek
z Darkiem?
– Inny, wiem o czym myślisz. Nasza podróż nie była przypadkowa. Twój kolega Darek jest wyznawcą religii, którą dzisiaj poznałeś.
– Dzisiaj jest piątek, to dlatego do mnie nie przyszedł.

Ale dlaczego nie powiedział mi prawdy? – zdziwił się Inny.
– Może się bał, że go nie zrozumiesz.
– Muszę z nim koniecznie porozmawiać i przeprosić za
swoje zachowanie. Poproszę go, żeby opowiedział mi coś więcej o swojej religii.
– To bardzo dobry pomysł. Jesteś mądrym chłopcem.
Widzisz Inny, niektórzy ludzie nie chcą mówić o wyznawanej przez siebie religii, bo boją się, że ludzie ich nie zrozumieją.
– Ale ja lubię Darka i nie przeszkadza mi to, że modli się
w innym języku i wyznaje inną religię!!! – wykrzyknął Inny.
– Jestem z ciebie naprawdę dumny. Do zobaczenia – odpowiedział Strażnik Myśli i zniknął [8].
Inny był bardzo zmęczony, szybko zasnął. Rano wstał wesoły i od razu zadzwonił do Darka. Umówili się na spotkanie
w niedzielę. Co do Strażnika Myśli, to odwiedzał Innego coraz rzadziej. Pewnej nocy poradził chłopcu, żeby rozmawiał
o swoich problemach z rodzicami. Okazało się, że Inny zawsze
może liczyć na pomoc mamy i taty. Od tej pory Strażnik Myśli
pojawiał się u niego bardzo rzadko [9].

!Małgorzata Rusiłowicz

Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli
Cele
uświadomienie podobieństw istniejących między ludźmi;
uwrażliwianie na odmienność religijną; przybliżenie wybranych elementów judaizmu (istota kolacji szabasowej, modlitwa w synagodze itp.); wdrażanie do rozpoznawania odmiennych wartości oraz wzorów postępowania.
Metody
pogadanka, zajęcia praktyczne, ekspresyjna.
Formy
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Czas trwania
45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, kredki, zdjęcia przedstawiające synagogę, kolację szabasową, modlitwę wiernych w synagodze (zdjęcia
dostępne na stronach internetowych).
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia zacznij od przywitania się dzieci z Innym i zabawy
integracyjnej Szukamy podobieństw. Zachęć, aby dzieci połączyły się w grupy, szukając między sobą podobieństw np.:
▶▶ w 1 grupie stają osoby, które lubią kolor niebieski;
▶▶ w 2 grupie stają osoby, które lubią długo spać;
▶▶ w 3 grupie stają osoby, które mają siostrę;
▶▶ w 4 grupie stają osoby, które mają brata.
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Przed zabawą powiedz dzieciom, że mogą wybrać tylko jedną grupę. Omówienie zabawy zakończ konkluzją, że
każdy z nas jest inny, ale mimo to łączą nas pewne rzeczy,
np.: posiadanie rodzeństwa, słabość do długiego spania,
niechęć do określonych kolorów, dań itd.
II. Odczytaj dzieciom bajkę Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli. W trakcie czytania zadaj dzieciom pytania
pomocnicze sprawdzające stopień zrozumienia treści np.:
1. Dlaczego Inny tak bardzo lubił piątki?
2. Kogo spotkał wracając ze szkoły? Co Inny lubił robić
z Darkiem?
		Zaproponuj dzieciom zabawę Kalambury. Poproś, aby
bez użycia słów pokazały swoje ulubione zabawy lub
to, co lubią robić w wolnym czasie.
3. Z jakiego powodu Innemu zrobiło się smutno i przykro? Kiedy wam jest smutno? Przerwij pytania, proponując dzieciom Zabawę w miny. Powiedz po cichu
dziecku nazwę uczucia (zakłopotanie, smutek, radość,
zdziwienie, gniew, złość), a ono pokaże to uczucie za
pomocą mimiki twarzy.
4. Dlaczego Strażnik Myśli postanowił odwiedzić Innego
i dokąd go zabrał?
5. Co zdziwiło Innego, kiedy przyglądał się nietypowej kolacji?
6. Jak nazywała się kolacja, której świadkiem był Inny?
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Czym różniła się od kolacji, które odbywały się w domu
chłopca?
7. Jak nazywa się świątynia wyznawców judaizmu?
Obejrzyj z dziećmi zdjęcia przedstawiające synagogę,
kolację szabasową, modlitwę wiernych w synagodze.
8. Jak myślicie, dlaczego Darek nie powiedział Innemu,
że wyznaje inną religię? Czy rozmawiacie z kolegami/
koleżankami o sprawach związanych z wyznawaną religią? Jeżeli w czasie zajęć okaże się, że wśród
uczniów są osoby niewierzące, pamiętaj, aby wytłumaczyć dzieciom, że brak przynależności do religii

również wymaga akceptacji i tolerancji w stosunku do
takiej osoby. Pozwól dzieciom na swobodne wypowiedzi związane z obrzędowością religijną.
9. Czego nauczyło Innego spotkanie ze Strażnikiem
Myśli? Dlaczego powinniśmy okazywać zrozumienie
i szacunek w stosunku do ludzi, którzy wyznają inną
religię? Czy fakt, że ktoś jest innego wyznania przeszkadza w nawiązaniu przyjaźni, kontaktach z rówieśnikami, wspólnym spędzaniu wolnego czasu?
III. Pożegnaj grupę i zapowiedz kolejne spotkanie z bajką i Innym.

!Małgorzata Rusiłowicz

Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli
Cele
kształtowanie wrażliwości oraz umiejętności akceptacji odmienności religijnej i wyznaniowej; przybliżenie zróżnicowania wyznaniowego i religijnego Podlasia; ukazanie elementów łączących różne religie i wyznania; analiza zachowań
dyskryminujących i ich skutków.
Metody
pogadanka, zajęć praktycznych, ekspresyjna, oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, kredki, mazaki, dowolna płyta z rytmiczną
muzyką, zdjęcia przedstawiające różne świątynie (zdjęcia
dostępne na stronach internetowych): kościół, synagoga,
cerkiew, meczet, ilustracje przedstawiające opłatek, prosforę (zdjęcia dostępne na stronach internetowych), karty pracy
związane z Bożym Narodzeniem (dostępne na stronach internetowych).
Przebieg zajęć:
I. Przeprowadź zabawę integracyjną Ludzie do ludzi. Zaproś
dzieci do poruszania się po sali w rytm słyszanej muzyki. Gdy
muzyka ucichnie, poproś, aby w parach dotykały się wymienionymi częściami ciała: głowa do głowy, ramię do ramienia,
łokieć do łokcia, kolanko do kolanka, dłoń do kostki itp.
II. Przy pomocy pacynki przypomnij treść bajki Spotkanie
Innego ze Strażnikiem Myśli. Zapytaj, czego Inny dowiedział się o swoim koledze Darku w czasie podróży ze
Strażnikiem Myśli.
III. Zapytaj dzieci, jakie znają religie, wyznania? Podkreśl, że
nie ma religii i wyznań lepszych i gorszych – wszystkie
należy szanować. Zaprezentuj zdjęcia świątyń: kościoła,
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cerkwi, meczetu oraz synagogi (domu modlitwy). Zapytaj
dzieci, czy wiedzą, gdzie modlą się wyznawcy poszczególnych religii? Pokaż ponownie zdjęcia i wyjaśnij, że
w kościele modlą się katolicy, w cerkwi – prawosławni,
w meczecie – wyznawcy islamu, a w synagodze wyznawcy judaizmu.
IV. Zapytaj dzieci, jakie święta będziemy obchodzili pod koniec
grudnia? Porozmawiaj na temat bożonarodzeniowych, świątecznych zwyczajów wspólnych dla katolicyzmu i prawosławia: ubieranie choinki, kolacja wigilijna, modlitwa, prezenty,
śpiewanie kolęd. Wyjaśnij, że wyznawcy judaizmu i muzułmanie nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia, ale obchodzą
Szabas (wyznawcy judaizmu) i Ramadan (wyznawcy islamu)
oraz wiele innych świąt. Powróć do tematu Wigilii, dzielenia
się opłatkiem i prosforą. Zapytaj dzieci, czy wiedzą, jaka jest
między nimi różnica? Pokaż dzieciom zdjęcia.
V. Zwróć uwagę dzieci na kolację szabasową opisaną w bajce. Zadaj dzieciom pytania: Czym dzieliła się rodzina Darka w czasie kolacji szabasowej? Czy lubicie chałkę? Czy
można jeść opłatek i prosforę z miodem lub dżemem?
Dlaczego nie można ich jeść w taki sposób? Zaznacz, że
chałka w czasie kolacji szabasowej pełni tę samą funkcję,
co prosfora i opłatek.
VI. Wspólnie z grupą poszukajcie wniosków płynących z zajęć. Pomóż dzieciom sformułować myśl, że bez względu
na wyznawaną religię, wyznanie każdemu człowiekowi
należy się szacunek.
VII. Przygotuj dzieciom karty pracy związane z Bożym Narodzeniem i zaproś do pracy.
VIII. Pożegnaj grupę i zapowiedz kolejne spotkanie z Innym.

!Małgorzata Rusiłowicz

Wizyta Innego w cygańskim taborze
Basia z bratem nie lubiła soboty, bo co tydzień rodzice
odwozili ją razem z Pawłem do babci. Co prawda babcia Halinka była kochana, ale mieszkała w miejscu, w którym nic
się nie działo. Mała wieś, w której stało zaledwie dziesięć
domów otoczona była pięknym lasem i polami, ale w niczym
nie przypominała miasta, w którym mieszkały dzieci. Nie było
tu ani galerii handlowych, ani kina, ani sklepów, ani telewizji
satelitarnej, ani Internetu, ani dzieci, z którymi można byłoby
się pobawić. O placu zabaw nikt tu nigdy nie słyszał. Jednym
słowem nuda przez duże N !
W sobotę rano mama zapakowała bliźniaki do samochodu
i zawiozła je do babci [1]. Basia i Paweł stanęli przed nią ze
skwaszonymi minami:
– Dzień dobry babciu – powiedziały smutnymi głosikami.
– Dzień dobry moi kochani! – wykrzyknęła babcia.
Około godziny czternastej zjedli z babcią obiad, a po nim
postanowili iść na spacer. Mijali kolejne domy, rozglądali się
dookoła, szukali czegoś ciekawego [2].
– Ale nuda. W domu mógłbym pograć na komputerze,
obejrzeć jakiś film, a tu… – burknął Paweł.
– Też wolałabym zostać w domu. Przyszłyby do mnie koleżanki, pobawiłybyśmy się moimi nowymi lalkami. A tak…
Szkoda mówić – jęknęła Basia.
– Ale z was marudy! Ciągle narzekacie.
– Co powiedziałeś? – Basia z wyrzutem spojrzała na brata, myśląc że to on szepcze coś pod nosem.
– Daj mi spokój! Nic nie mówiłem!
– Nazwałeś mnie marudą!!!
– To nie ja, przysięgam!
Bliźniaki spojrzały na siebie porozumiewawczo i w tym
momencie stanął przed nimi chłopiec
– Cześć mam na imię Inny. Widzę, że strasznie się nudzicie [3].
– Mam na imię Basia, a to mój brat Paweł. To prawda, bardzo się nudzimy, bo tu jest po prostu nudno.
– Jeżeli chcecie, zaprowadzę was w cudowne miejsce – odpowiedział tajemniczym głosem Inny.
– No nie wiem – Basia zawahała się przez moment.
– Super!!! – wykrzyknął Paweł, który od dawna marzył
o przeżyciu ciekawej przygody.
Doszli na skraj lasu. Przykucnęli w krzakach, na dużej polanie stało kilka pięknie pomalowanych wozów z zaprzężonymi końmi. Wyglądały jak małe domki na kółkach. Miały drzwi
i okna, w których wisiały białe firaneczki [4].
– Ojej, jakie śliczne! – jęknęła Basia.
– Kto w nich mieszka? – zapytał Paweł.
– Romowie nazywani także Cyganami – szybko odpowiedział Inny [5].
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– Romowie mieszkają w bloku naszej cioci. A dlaczego
ci mieszkają w wozach i są inaczej ubrani? – odezwała się
Basia.
– Kiedyś wszyscy Romowie mieszkali w takich wozach
lub namiotach. Wędrowali od wsi do wsi, od miasta do miasta, od państwa do państwa. Teraz niewielu z nich żyje w taki
sposób. Większość z nich, tak jak wy, mieszka w domach lub
w blokach. Korzysta z pralek, lodówek, telewizora, komputera
i komórki – wyjaśnił Inny.
– Hmm… znam piosenkę o Cyganach, ale tak naprawdę
nic o nich nie wiem… – powiedziała Basia [6].
Słońce zaczęło zachodzić. Dzieci z zapartym tchem obserwowały wozy i krzątających się wokół nich ludzi.
– Jakie piękne sukienki i bluzki mają te Romki – Basia
nie mogła oderwać wzroku od falbaniastych, wielokolorowych,
szerokich spódnic, które mieniły się wszystkimi kolorami tęczy
i różnobarwnych bluzek z rozszerzanymi rękawami [7].
– Czy one idą na jakiś bal? – zapytała Innego.
– Nie Basiu, w takich strojach Romki chodzą na co dzień.
Oczywiście ładniejsze sukienki, spódnice, bluzki i ozdoby (wiszące kolczyki, korale, naszyjniki) zakładają na szczególne
okazje, na przykład na urodziny, ślub, wesele, święta.
– Ojej, to teraz szykują się do jakiegoś święta? – pisnęła Basia.
– Niezupełnie, przygotowują się do kolacji. Zaraz rozpalą
ognisko, postawią na nim kociołek, to znaczy taki specjalny,
duży garnek do gotowania na ognisku i będą przygotowywać
posiłek.
– A po co im taki ogromny kocioł? – zapytał zdziwiony Paweł.
– Wszyscy Romowie mieszkający w tych wozach to jedna
wielka rodzina, więc i jedzenia musi być dużo, żeby wystarczyło dla wszystkich – wyjaśnił Inny.
– To oni nie mają w tych wozach kuchni? – burknął
Paweł.
– Mają, ale nie mają prądu, dlatego korzystają z ogniska – spokojnie odpowiedział Inny.
Wkrótce na polanie zapłonęło ognisko. Kobiety krzątały się
przy posiłku, a mężczyźni usiedli wokół ognia i zaczęli grać na
skrzypcach, gitarach i harmonii. Paweł dość długo przyglądał
się ich ubraniom. Były nieco dziwne. Romowie nosili białe koszule z szerokimi rękawami, kamizelki i spodnie wpuszczone
w długie, czarne sięgające przed kolana buty. Każdy z nich
miał na głowie kapelusz.
– Wyglądają jak kowboje z Dzikiego Zachodu – zażartował Paweł.
– Chcę zobaczyć ich z bliska!!! – krzyknęła Basia i wybiegła z krzaków, zanim chłopcy zdążyli cokolwiek powiedzieć.
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Ruszyli za nią, stanęli przy ognisku. Romowie byli zdziwieni
nagłym pojawieniem się gości, ale uśmiechnęli się przyjaźnie
i zaprosili ich do ogniska [8].
W tej samej chwili do Basi podeszła mała dziewczynka.
Wyglądała jak księżniczka: miała piękne, czarne, kręcone włosy i oczy, które przypominały dwa węgliki. Ubrana była w czerwoną bluzeczkę z szerokimi rękawami, obszytą różnokolorowymi wstążeczkami, długą falbaniastą spódnicę i piękną
kolorową chustę na ramionach. Basia widziała już tak cudne
stroje, kiedy oglądała z mamą w telewizji transmisję z Festiwalu Kultury Romskiej w Ciechocinku. Myślała jednak, że te
piękne stroje są przeznaczone tylko do występów na scenie.
– Cześć, jestem Aisza – powiedziała cichutko [9].
– Basia, mam na imię Basia…
– Chodź, przedstawię cię dad i daji – powiedziała mała
dziewczynka.
– Komu? – Basia nie ukrywała zdziwienia i nie miała zielonego pojęcia, co oznacza dad i daj.
– Dad w języku romskim, czyli romani to tata,
a daj – mama.
– To ciekawe, a jak po romsku mówi się dzień dobry? – zapytała Basia.
– Łaczio dziwes – wesoło odpowiedziała Aisza [10].
Kiedy Basia podążała z Aiszą w kierunku wozu, wyszła
z niego starsza kobieta w kolorowej chustce na głowie. Okazało się, że jest to babcia Aiszy. Wzięła dziewczynki za ręce
i poprowadziła w stronę ogniska. Przy ognisku na Basię czekali Inny i Paweł. Rozpoczęła się kolacja. Babcia Serafina nalała
gościom z kociołka rosół z marchewką i kawałkami kury. Po
posiłku babcia Serafina zaczęła snuć opowieść o życiu Romów
w przeszłości:
– Jeszcze 60 lat temu było można spotkać na drogach
cygańskie tabory. Czasy się zmieniły, większość Romów zamieszkało w domach. Zdarzają się jednak wyjątki i takim właśnie wyjątkiem jest nasz tabor. Chcemy żyć w taki sposób,
jak żyli nasi przodkowie. Wędrujemy z miejsca na miejsce
wozami. Zatrzymujemy się w miastach i wsiach. Rozbijamy
obozowisko. Od stuleci przyroda jest naszym domem. Żyjemy
z nią w zgodzie. Słuchamy szumu wiatru, cieszymy się słońcem i deszczem…
– Takie wędrowanie musi być trudne – powiedziała Basia.
– Nie jest łatwe, ale ma swoje zalety. Jesteśmy wolni jak
ptaki i od nikogo niezależni.
– A w jaki sposób zarabiacie pieniądze, bo przecież są one
potrzebne, żeby kupić np. chleb lub mąkę? – zapytał Paweł.
– Mężczyźni zajmują się kowalstwem, hodujemy konie,
wyrabiamy i sprzedajemy garnki, patelnie, ostrzymy noże,
siekierki. Ale niewielu ludzi korzysta z naszych usług. Powstało mnóstwo supermarketów i galerii handlowych, w których
można wszystko kupić. Mój dziadek miał tresowanego niedź44

wiedzia, z którym jeździł po miasteczkach i dawał przedstawienia. Kobiety romskie, tak jak dawniej, zajmują się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Potrafią również
wróżyć z kart, kuli i ręki. Kochamy taniec i muzykę. Wieczorem
zasiadamy przy ognisku i śpiewamy pieśni w języku romani – naszym języku [11].
– A mi i tak najbardziej podobają się wasze stroje – westchnęła Basia.
– O tak nasze stroje są bardzo kolorowe. Kobiety noszą
długie układane w fałdy spódnice, fartuch i chustę. Pod spódnicę nakładają halkę. Zaplatają włosy w warkocze. Często
chodzimy boso. Bardzo lubimy ozdoby. Mężczyźni ubierają się
w szerokie spodnie i koszule, noszą buty z cholewami i kapelusze.
– Ale Romowie z bloku naszej cioci ubierają się normalnie,
tak jak my – stwierdził Paweł.
Babcia i Inny spojrzeli na niego z uśmiechem.
– To prawda, bo dzisiaj szczególnie młodzi Romowie
ubierają się na sportowo, bardziej po europejsku. Starają się
jednak przestrzegać obowiązujących wśród nich zasad – powiedział Inny.
Kiedy tak siedzieli przy ognisku, Basia zauważyła, że Aisza
do wszystkich starszych osób mówi kako lub bibi. Nie miała
pojęcia, co to znaczy.
– Przepraszam bardzo – powiedziała do babci Serafiny. – Co w waszym języku znaczą słowa kako i bibi?
– Wśród Romów panuje od stuleci zwyczaj, że młodzi ludzie darzą ogromnym szacunkiem starszych. Dlatego zwracają się do wszystkich starszych osób, nawet jeżeli nie należą
one do rodziny kako – czyli wujku i bibi – czyli ciociu – wytłumaczyła babcia.
– Wiecie o tym, że Romowie nie mają swojego państwa? – wtrącił Inny.
– Jak to, przecież mieszkają w Polsce? – zdziwił się Paweł.
– Mieszkamy w wielu krajach, ale w związku z tym, że od
zawsze wędrowaliśmy, nie mamy swojej ojczyzny. Nasi przodkowie przybyli z odległej krainy. Mimo to, wszystkich Romów
na świecie łączą wspólne zwyczaje i tradycje – kontynuowała
babcia Serafina.
– To niezwykłe!!! – wykrzyknęły bliźniaki [12].
W tym momencie wszyscy siedzący przy ognisku zaczęli
śpiewać piosenkę:
Wędrowałem długimi drogami,
Napotkałem szczęśliwych Cyganów,
Ej Cyganie, skąd wy wędrujecie,
Dokąd głodni, zawędrować chcecie?
Miałem braci, miałem wielu bliskich[…]
Dobry Boże uchyl nieba bramy,
Może ujrzę, braci mych Cyganów
Może ruszą na wędrówkę ze mną

Na spotkanie szczęśliwych Cyganów
Wstańcie bracia chodźcie razem z nami
By się spotkać z wszystkimi Romami
Ciemni bracia, siostry czarnookie
Kocham was jak winogrona słodkie.
Aisza nachyliła się do Basi i Pawła i wyszeptała:
– To nasz hymn.
– Piękny, ale smutny – powiedział Paweł.
– Polacy też mają swój hymn – Mazurek Dąbrowskiego – dumnie wyrecytowała Basia.
Nagle wokół ogniska rozbrzmiała cygańska, wesoła muzyka. Wszyscy ruszyli do tańca. Niestety, Paweł, Basia i Inny nie
mogli uczestniczyć w zabawie zbyt długo, bo zrobiło się późno
i musieli wracać do domu. Inny odprowadził bliźniaki pod dom
babci Halinki. Zniknął tak nagle, jak się pojawił. Babcia Halinka ucieszyła się, kiedy zobaczyła, że dzieci są całe i zdrowe.
Pawełek i Basia opowiedzieli jej o przygodzie i spotkaniu z Romami. Babcia uśmiechnęła się serdecznie, ale nie uwierzyła
w historię dzieci.
Dowiedziały się, że w przeszłości żyli oni w inny sposób:
bez prądu, telewizora, mówili w innym języku, inaczej się
ubierali, wykonywali inne profesje [12].

Basia z Pawłem odwiedzili ciocię i zaprzyjaźnili się z kilkoma romskim dziećmi, które bawiły się na placu zabaw pod
blokiem. Poznali tam Emiliana – Roma, który zaprosił ich do
swojego domu. Emilian, tak jak Paweł, uwielbiał grać na komputerze, a jego siostra – Karmen była, tak jak Basia, zafascynowana lalkami. To u nich bliźniaki zobaczyły pierwszy raz
romską flagę, którą Emilian wyjął z szuflady.
Była w kolorach niebieskim i zielonym. Na środku flagi
umieszczone było czerwone koło ze szprychami. Przypominało koło z cygańskiego wozu.
– Koło ma 24 promienie!!! – krzyknęła Basia. – Ale nie
rozumiem, dlaczego flaga romska ma akurat kolor niebiesko-zielony i koło w środku? – spytała zdziwiona.
– Koło jest symbolem wędrówki Romów. Ma 24 promienie, bo tyle godzin ma doba. Błękit oznacza niebo i wodę, zieleń – lasy i łąki. Nasza flaga mówi o wielkiej miłości Romów
do ludzi, świata, przyrody i wolności – wytłumaczył Emilian
[14]. Od tej pory dzieci spędzały ze sobą mnóstwo czasu, ale
gdyby nie przygoda z Innym, nigdy nie poznałyby życia i zwyczajów Romów, ani Emiliana i Karmen…
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!Małgorzata Rusiłowicz

Wizyta Innego w cygańskim taborze
Cele
kształtowanie postaw otwartości i szacunku dla innych obyczajów i kultur; wdrażanie dzieci do rozpoznawania trwałych
wartości oraz wzorów postępowania; przyblienie podstawowych informacji dotyczących romskiej kultury; kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków i ich uzasadniania;
wdrażanie dzieci do uczestnictwa w różnych formach aktywności wewnątrzgrupowej.
Metody
pogadanka, zajęć praktycznych, ekspresyjna, oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, zdjęcia przedstawiające: wóz cygański, tabor
cygański, tradycyjny strój romski, przygotowywanie posiłków
w taborze, flagę romską i flagę polską (zdjęcia dostępne na
stronach internetowych), damska torba z koralami, kolczykami, chustą i spódnicą.
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia zacznij od przywitania się dzieci z Innym. Przed
przeczytaniem bajki porozmawiaj z dziećmi o tym, jak
spędzają wolny czas w sobotę, gdzie mieszkają ich dziadkowie i babcie, czy często jeżdżą do dziadka lub babci, jak
spędzają u nich czas, czy na wsi może być nudno?
II. Następnie pokaż dzieciom zdjęcie przedstawiające wóz
cygański. Zapytaj, co widzą na zdjęciu. Pozwól na swobodne wypowiedzi dotyczące funkcji wozu (nie podawaj
informacji, że jest to wóz cygański). Zapytaj, do czego
może służyć, kto i w jakim celu mógłby nim podróżować?
III. Przygotuj wcześniej torbę, w której schowaj korale, kolorową chustę, długą spódnicę, ozdobne kolczyki – najlepiej
w kształcie dużych kół. Zapytaj dzieci, do kogo mogłyby
należeć rzeczy ukryte w torbie? Kto mógłby nosić taką biżuterię i ubranie?
IV. Zaproś dzieci do wysłuchania bajki. W trakcie zadaj pytania:
1. Do kogo w sobotę mama odwiozła Pawła i Basię? Dlaczego bliźniaki nie lubiły wizyt u babci? Za czym dzieci
tęskniły, kiedy były u babci Halinki?
2. Co dzieci postanowiły zrobić po obiedzie?
3. Kogo dzieci spotkały w czasie spaceru?
4. Co zaproponował Basi i Pawłowi Inny? Co zobaczyły
dzieci na polanie?
46

(

scenariusz do zajęć z bajką

)

5. Porozmawiaj z dziećmi na temat stosowania terminów: Romowie i Cyganie. Wyjaśni, że termin: Cyganie
jest często odbierany negatywnie, stąd też powinno
się używać sformułowania: Romowie (choć w wielu
utworach można spotkać się z określeniem: Cyganie).
6. Wróć do ilustracji wozu i zapytaj, czy mógłby to być
wóz z cygańskiego taboru? Wyjaśnij termin cygański
tabor – grupa ludzi wspólnie wędrujących lub zgromadzonych na postoju. Pokaż dzieciom zdjęcia taboru
cygańskiego. Poproś dzieci, aby opisały, co/kto się na
nich znajduje i co/kto wchodzi w skład taboru.
7. Dlaczego Basi tak bardzo podobał się strój romskich
kobiet?
8. Jak wyglądał strój męski i dlaczego Paweł porównał
go do stroju kowbojskiego? Porozmawiaj z dziećmi na
temat ich ubioru i różnic w stosunku do stroju romskiego. Wykorzystaj zdjęcia.
9. Jak miała na imię nowa koleżanka Basi? Czy jest to
typowe imię?
10. Czy Romowie mają swój język? Jak się ten język nazywa? Czy jest podobny do języka polskiego?
11. Jak wyglądało życie Romów wędrujących w taborach?
Gdzie wędrowali? W jaki sposób przyrządzali jedzenie
(wykorzystaj zdjęcia)? Jak spędzali czas wolny? Czym
zajmują się wasi rodzice? Jakie zawody wykonują?
Czym zajmowali się wędrowni Cyganie, jakie zawody
wykonywali, który z nich podoba wam się najbardziej?
12. Jak nazywa się kraj, w którym mieszkacie? Czy Romowie mają swoją ojczyznę?
13. Czego nauczyła dzieci wizyta w cygańskim taborze?
Z kim się zaprzyjaźniły?
14. Czy wiecie jak wygląda polska flaga? Czym różni się
od flagi romskiej? Pokaż dzieciom zdjęcie flagi polskiej
i romskiej.
V. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkanie z Innym.

!Małgorzata Rusiłowicz

Wizyta Innego w cygańskim taborze
Cele
rozwijanie umiejętności dostrzegania cech łączących różne osoby; usystematyzowanie wiadomości związanych
z życiem Romów dawniej i dzisiaj; zapoznanie z polskimi
i romskimi symbolami narodowymi; kształtowanie postaw
szacunku wobec symboli narodowych; rozwijanie zainteresowań plastycznych.
Metody
pogadanka, zajęć praktycznych, ekspresyjna, oglądowa.
Formy
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, zdjęcia przedstawiające romskie profesje,
życie współczesnych Romów, zdjęcia z poprzednich zajęć
przedstawiające tradycyjny strój romski (zdjęcia dostępne na
stronach internetowych), piosenka My Cyganie – tekst i muzyka, brystol: czerwony (2 arkusze), biały, zielony, niebieski,
klej, farby, pędzle, nożyczki, mazaki, kredki.
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia rozpocznij od przywitania się dzieci z Innym w języku
romani: Łaczio dziwes. Zapytaj dzieci, czy pamiętają, co znaczą w języku romskim słowa: łaczio dziwes, w razie potrzeby
przypomnij, że jest to odpowiednik polskiego dzień dobry.
II. Zaproponuj zabawę integracyjną Jesteśmy różni i to nas
łączy. Dzieci usadź w kręgu i przedstaw obraz świata bez
różnic, w którym wszyscy są jednakowi, wszyscy mówią
tym samym językiem, mają ten sam kolor oczu i włosów,
chodzą w identycznych ubraniach. Wszystko jest identyczne: rzeczy, zwierzęta nawet rośliny. Zadaj dzieciom pytania:
Czy chcielibyście żyć w takim świecie? Jak poznalibyście
mamę, tatę, innych członków rodziny, koleżanki/ kolegów?
Czy w takim świecie czulibyście się dobrze? Następnie poproś dzieci, aby zamknęły oczy i wyobraziły sobie świat, który nas otacza, w którym spotykają ludzi różniących się od
siebie wyglądem, charakterem, rzeczy mają różne kształty,
kolory i smaki, zwierzęta i rośliny też są różne. Zapytaj dzieci, który świat podoba im się bardziej i dlaczego, w którym
świecie chciałyby żyć? Czy to dobrze, że ludzie różnią się od
siebie: językiem, zwyczajami, kolorem skóry?
III. Przypomnij bajkę Wizyta Innego w cygańskim taborze.
Z pomocą Innego przeprowadź rozmowę na temat treści
bajki. Zapytaj dzieci, jaką przygodę przeżyła Basia i Paweł? Kogo poznało rodzeństwo i co ciekawego widziało?
Czego dzieci dowiedziały się o życiu i zwyczajach Romów?
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Jak zakończyła się ich przygoda? W jaki sposób rodzeństwo zaprzyjaźniło się z Emilianem i Karmen – romskimi
dziećmi?
IV. Włącz płytę z piosenką My Cyganie, aby towarzyszyła
dzieciom w czasie ich pracy. Podziel dzieci na 4 grupy.
Jeżeli okaże się to niemożliwe, połącz zadania, tworząc
dwie grup. Grupie I daj niebieski brystol i poproś, aby dzieci
namalowały na nim słońce i chmury. Grupie II daj zielony
brystol i poproś, aby dzieci namalowały drzewa i kwiaty na
łące. Grupie III powiedz, aby wycięła z czerwonego brystolu
odrysowane wcześniej koło i promienie. Grupę IV zachęć,
aby z czerwonego i białego brystolu wykonała polską flagę.
Po wykonaniu zadań przez poszczególne grupy, wspólnie
z dziećmi połącz wszystkie elementy tak, aby powstały
dwie flagi: polska i romska. Zawieś obie flagi w sali.
Wyłącz muzykę. Zapytaj, co symbolizują kolory zielony i niebieski na fladze romskiej oraz jakie znaczenie ma
umieszczone na niej koło. Porozmawiaj z dziećmi na temat
symboliki kolorów na polskiej fladze.
V. Poproś dzieci, aby opowiedziały, na podstawie bajki
i zaprezentowanych zdjęć, jakie zawody wykonywali
kiedyś Romowie, czym zajmowały się kobiety, a czym
mężczyźni?
VI. Poproś, aby dzieci na podstawie bajki opisały tradycyjny
kobiecy i męski strój romski. Wykorzystaj w tym celu zdjęcia z poprzednich zajęć. Porównaj wcześniejsze zdjęcia ze
zdjęciami współczesnych Romów. Poprowadź rozmowę
w taki sposób, aby dzieci wskazały podobieństwa i różnice
w ubiorze Romów (strój tradycyjny i strój współczesny).
Porozmawiaj z dziećmi na temat życia współczesnych Romów: gdzie i jak mieszkają, jak wyposażone są ich domy,
zwróć uwagę na zdjęcia z uroczystości rodzinnych: chrztu,
ślubu itp.
VII. Zapytaj dzieci, czy chciałyby mieć kolegę/koleżankę
Roma? Jakie zabawy by im zaproponowały? O co chciałyby je zapytać? Przeprowadź pogadankę na temat stereotypów dotyczących Romów (przykładowe stereotypy:
Romowie kradną, żyją na koszt innych osób itp.).
VIII. Podsumuj rozmowę z dziećmi, wyciągając wniosek, że
każdy chłopiec i dziewczynka niezależnie od koloru skóry,
języka, w którym się porozumiewa, ubioru i odmiennych
zwyczajów może zostać naszym kolegą/koleżanką lub
przyjacielem/przyjaciółką.
IX. Zaproś dzieci do nauki zwrotki i refrenu piosenki My Cyganie. Podziękuj dzieciom za spotkanie i zaproś do wspólnego tańca (do piosenki My Cyganie). Jeżeli to możliwe,
wykorzystaj tamburyn i grzechotki.
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Inny na uchodźczym szlaku
W pewnym dużym mieście znajduje się szkoła, która niczym nie różni się od innych szkół funkcjonujących w tym
mieście. Codziennie w okolicach tej szkoły słychać gwar i hałas dzieci, które spieszą się na lekcje. Budynek szkoły stoi
nieopodal ruchliwej ulicy, co zmusza idących do niej uczniów
do większej uwagi. O wypadek przecież nietrudno. Szkołę
otaczają ciemnobrązowe bloki, jeden podobny do drugiego,
stoją, smutno uśmiechając się do pędzących wciąż przed
siebie przechodniów [1]. Kilkanaście metrów za szkołą stoi
budynek, który nieco różni się od innych osiedlowych budowli. Mieszkańcy osiedla pamiętają, jak jeszcze kilkanaście lat
temu mieszkali tu robotnicy pracujący w pobliskiej fabryce.
Potem przez kilka lat hotel stał pusty. Kilka miesięcy temu
wprowadzili się tam nowi mieszkańcy. Wiadomo tylko, że to
uchodźcy.
Był poniedziałkowy poranek, kiedy z hotelu wyszedł chłopiec, wyglądał na jakieś 10 lat. Miał duże, ciemne oczy, nieduży, nieco zadarty nosek, a jego wyraz twarzy sprawiał wrażenie, że już sporo w życiu przeżył. Raczej rzadko się uśmiechał.
– Zaraz zacznie padać, na niebie coraz więcej kłębiących
się chmur, muszę nieco podbiec, by zdążyć do szkoły przed
burzą. Szkoda tylko, że wcale nie chce mi się tam iść – pomyślał chłopiec, który miał na imię Deni. W klasie należał do
tych uczniów, którzy rzadko się odzywają (powód był bardzo
prosty, słabo znał język polski, każda wypowiedź, szczególnie
publiczna, sprawiała mu trudność). Dzieci szeptały, że jest bardzo tajemniczy, nie rozmawia z nimi na przerwach, nie zwierza
się ze swoich problemów, często jest zamyślony [2].
Deniemu nie przeszkadzała samotność, ponieważ już się
do niej przyzwyczaił. Koledzy i koleżanki w szkole nie pozwalali mu zapomnieć, że nie jest Polakiem. On zresztą nigdy nie
zamierzał wypierać się tego, że pochodzi z Czeczenii, dalekiego, górzystego kraju, skąd musiał uciekać po śmierci taty.
Ale o tym jeszcze nikomu w szkole nie mówił. Porwała go siła
wspomnień. Myślami przeniósł się w rodzinne strony, do rodzinnego domu, który po kolejnym bombardowaniu już, niestety, nie istnieje. Babcia Khadiżat robiła takie pyszne manty.
Pamiętał ich smak… [3].
– Deni, uważaj, samochód! – z zamyślenia wyrwał go
czyjś bardzo zdecydowany okrzyk i mocne szarpnięcie. Szybko wrócił do rzeczywistości. Przed nim, z piskiem opon, hamował samochód. Gdyby nie Inny, znalazłby się pod kołami fiata.
– Dobrze, że ostrzegł mnie przed niebezpieczeństwem – pomyślał przerażony chłopak. Inny chodził z Denim
do jednej klasy. On też był bardzo przestraszony.
– Nie powinieneś przechodzić przez jezdnię na czerwonym świetle – odezwał się Inny, kiedy już nieco ochło48
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nął. – Uff, to mogło się bardzo źle skończyć. Nie widziałeś
nadjeżdżającego samochodu?
– Przepraszam, zamyśliłem się – cichutko, z przepraszającym wyrazem twarzy, odrzekł Deni i poczuł, że robi się
strasznie czerwony. – Dziękuję – dodał [4].
– A to ciekawe, o czym tak myślałeś? – z filuternym
uśmiechem ciągnął Inny. Zdawał się tym autentycznie zaciekawiony.
– Marzyłem, że wróciłem do Czeczenii, że jestem w swojej ojczyźnie – wyrwało się Deniemu.
– Czeczenia… dziwne, nie słyszałem jeszcze o takim kraju. Pochodzisz z Czeczenii? Czemu nigdy o tym nie mówiłeś?
– zapytał.
– Nikt mnie o to nie pytał – ponownie wyrwało się Deniemu. Jakby na usprawiedliwienie dodał:
– Urodziłem się w Groznym – stolicy Czeczenii. Ale byłem
też w innych pięknych zakątkach mojej ojczyzny.
– Wszystko to bardzo ciekawe – w Innym obudziła się
żyłka podróżnika. – Nie wiedziałem, że przyjechałeś z tak daleka. O, dzwonek! Musimy przyspieszyć, bo pani nie daruje mi
kolejnego spóźnienia.
Przyspieszyli i do klasy wbiegali równo z dzwonkiem. Kiedy weszła pani, wszystkie dzieci usiadły na swoje miejsca, tak
jak zwykle bywa na lekcjach. Deni siedział sam w trzeciej ławce od okna. Dopiero dzisiaj Inny z uwagą obserwował kolegę.
Zobaczył, że z uwagą słucha tego, o czym opowiada nauczycielka. Jednak krępuje się odpowiadać.
– Chyba się wstydzi – przypomniał sobie poranną rozmowę. – Rzeczywiście, po polsku nie mówi jeszcze najlepiej – pomyślał.
Bardzo zaintrygował go nowy kolega. Wiedział, że Deni
mieszka w hotelu, który nazywają ośrodkiem dla uchodźców.
Kiedy zapytał mamę, kto to uchodźca, odpowiedziała mu, że to
człowiek, który jest zmuszony opuścić ojczyznę, którą kocha
i wyjechać do innego państwa. Powodów wyjazdu, a właściwie ucieczki, może być kilka: wojna, utrata poczucia bezpieczeństwa, zagrożenie życia, prześladowania z powodu koloru
skóry, wyznawanej religii czy różnych poglądów politycznych.
Ale dlaczego Deni i jego rodzina stali się uchodźcami? Tego
postanowił się dowiedzieć już od Deniego [5].
– Dzisiaj nie macie ostatniej lekcji, kończycie zajęcia
wcześniej – ostatnie słowa nauczycielki zagłuszył głośny
okrzyk Hura!
– Świetnie się składa – pomyślał Inny. – Może uda mi się
porozmawiać jeszcze z Denim.
Kiedy uczniowie wybiegli z klasy, Inny postanowił podejść do
Deniego. Nie wiedział, czy ten będzie chciał z nim porozmawiać.

– Wracasz już do domu? – zapytał nieśmiało. – Mogę
przejść się z tobą?
Nieco zdziwiony Deni nie zdążył zareagować odmową,
gdy Inny dodał:
– I tak idę w tym samym kierunku!
Gdy wyszli ze szkoły, Inny nie mógł dłużej czekać. Było mu
bardzo smutno, kiedy myślał o Denim i jego rodzinie. Musiał
zadać mu pytanie, które męczyło go od rana:
– Dlaczego wyjechaliście z Czeczenii? – zapytał nagle,
a na jego twarzy autentycznie malowało się współczucie.
– Nie mogliśmy już tam dłużej zostać, gdybyśmy nie
podjęli decyzji o wyjeździe, mogłaby nas tam spotkać krzywda. Źli ludzie już od wielu lat prowadzą z Czeczenami wojnę, w której ginie wielu niewinnych ludzi. Kiedy zginął mój
tato, wiedzieliśmy, że niedługo przyjdą też po nas: po mnie,
po mamę i moje rodzeństwo. To bardzo trudna decyzja, ale
my nie mieliśmy wyjścia. Chociaż nie wiedzieliśmy, co czeka
nas w Polsce, postanowiliśmy uciekać z Czeczenii. – smutno
dodał chłopak.
– To straszne… – zamyślił się Inny.
– Wyobraź sobie, że masz swój ukochany dom i rodzinę, przyjaciół, znajomych – kontynuował Deni. – Nagle, bez
żadnego ostrzeżenia, wszystko się zmienia. Twój dom jest
zrujnowany, na twoją szkołę spadają bomby i pociski. Musisz
uciekać i jedyne, o czym wtedy myślisz, to żeby uratować
życie swoje i swoich najbliższych. Tak właśnie stajesz się
uchodźcą. – cichutko kończył swoją, i tak długą wypowiedź,
Deni. Sam był zaskoczony, skąd w nim tyle odwagi, żeby opowiadać prawie nieznajomemu chłopcu o tych trudnych dla
niego sprawach.
– Bardzo ci współczuję – powiedział Inny i zamyślił się. Nigdy nie myślał poważnie o tym, jak ciężko musi być człowiekowi,
kiedy zostawia wszystko co ma: przyjaciół, najbliższych i w ciągu
jednej nocy musi uciekać do dalekiej, nieznanej ojczyzny. Miał
nadzieję, że on nigdy nie będzie musiał wyjeżdżać z Polski i w innym państwie szukać schronienia przed prześladowaniami z powodu koloru skóry czy wyznawanej wiary.
– O czym myślałeś w pierwszych dniach pobytu w Polsce? – nie dawał za wygraną Inny.
– Tęskniłem za babcią, która została w Czeczenii. Chodź
przez chwilę chciałem porozmawiać z Isą, moim przyjacielem. Potem, gdy okazało się, że zostaniemy tu na dłużej,
bardzo chciałem poznać nowych przyjaciół, chciałem się
uczyć… – w głosie Deniego można było wyczuć nutkę żalu.
Inny wychwycił ten żal:
– Nie jesteś tutaj szczęśliwy?
– Oczywiście, cieszę się przede wszystkim z tego, że
jesteśmy bezpieczni. Mamy mieszkanie, mogę chodzić do
szkoły… – nagle urwał [6].
Inny domyślił się, że nie chce go urazić. Ale sam dobrze
wiedział, co chce powiedzieć Deni. W szkole uczyło się kil-

koro dzieci narodowości czeczeńskiej i gruzińskiej. Niestety,
ze smutkiem musiał stwierdzić, że nie znał nawet ich imion.
Trzymali się zawsze razem. Dopiero teraz uświadomił sobie,
że nauka w polskiej szkole może sprawiać im ogromne problemy. Nie znają języka, wywodzą się z innej kultury, nie znają
polskich obyczajów, świąt.
– A gdybym ja nagle znalazł się w obcym kraju – spróbował sobie wyobrazić, że trafia na przykład do tureckiej szkoły. – Na pewno chciałbym, żeby ktoś mi pomógł, oprowadził
po szkole, zapoznał z kolegami, pograł ze mną w piłkę.
Teraz już wiedział, o czym nie chciał mu powiedzieć
Deni. Zrozumiał, że uchodźcy doświadczyli w swoim życiu
już wystarczająco wielu przykrości, więc nie można odwracać się od nich, ale warto spróbować wczuć się w ich
sytuację i wyciągnąć pomocną rękę. Tak też postanowił
zrobić. Zauważył, że Deni z zainteresowaniem mu się przygląda. Teraz to chyba on nieco za długo pogrążył się w rozmyślaniach [7].
– Wiesz, chciałbym ci jakoś pomóc, może po lekcjach
pomogę ci w nauce polskiego alfabetu – dumny ze swego
pomysłu powiedział Inny.
Deni się uśmiechnął:
– Bardzo chętnie skorzystam z twojej pomocy, język polski jest bardzo trudny. Nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego
wyraz rzeka piszecie przez rz, a żaba przez ż.
– Oj, z polską ortografią to i ja mam problemy – nieco
zakłopotany odpowiedział Inny.
– Chciałbym także poznać nieco polską historię i kulturę, może wtedy łatwiej zrozumiałbym niektóre zachowania
swoich polskich kolegów – zastanowił się chłopiec. Widząc
uśmiechniętą twarz kolegi, dodał:
– W zamian, ja opowiem ci trochę o swojej ojczyźnie,
o naszej kulturze i zwyczajach.
Nie wiadomo kiedy znaleźli się pod ośrodkiem.
– Uważaj jutro pod szkołą, nie przebiegaj więcej przez
jezdnię na czerwonym świetle – puścił oczko Inny. – Nie
wiem, czy znowu będę mógł cię uratować – dodał.
Deni się uśmiechnął. Jutro na pewno będzie uważał.
Z mniejszą obawą będzie szedł do szkoły, bo przecież znalazł
pierwszego kolegę. Pomachał Innemu na pożegnanie [8].
Po powrocie do domu Inny znalazł jeszcze kilka informacji na temat uchodźców w Polsce. Okazało się, że w polskich
miastach mieszkają uchodźcy z różnych stron świata: z Czeczenii i innych republik rosyjskich, z Wietnamu, Nigerii. Ich
uchodźczy szlak zakończył się właśnie w Polsce. Z wielkim
zainteresowaniem przeczytał legendę o wilczycy, którą Czeczenii uważają za symbol odwagi, wiary i nadziei w zwycięstwo. To czego nie mógł do końca zrozumieć, dopowiedział
mu Deni.
W tak nietypowy sposób, na skrzyżowaniu ulic, rozpoczęła się przyjaźń Innego z Denim.
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Inny na uchodźczym szlaku
Cele
zapoznanie z pojęciem uchodźca; kształtowanie wrażliwości na problemy uchodźców w Polsce; przybliżenie sytuacji
dziecka-uchodźcy w polskiej szkole i zjawiska uchodźctwa;
uświadomienie potrzeby nawiązywania partnerskich relacji
z Innymi.
Metody
pogadanka, burza mózgów, zajęć praktycznych, ekspresyjna,
oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, arkusz szarego papieru/gazeta, kartki formatu
A4, kredki, zdjęcia z wizerunkami różnych domów (zdjęcia
dostępne na stronach internetowych).
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia zacznij od przywitania się dzieci z Innym i zabawy integracyjnej. Niech każde dziecko poda swoje imię
i wyraz, zwrot, który kojarzy się ze słowem: dom. W grupie
dzieci starszych zapisz wszystkie wypowiedzi na dużym
arkuszu papieru lub na tablicy.
II. Odczytaj dzieciom bajkę Inny na uchodźczym szlaku.
W trakcie czytania zadaj dzieciom pytania pomocnicze
sprawdzające stopień zrozumienia treści i zaproponuj następujące działania:
1. Opisz, jak wygląda twoja droga do przedszkola/szkoły? Jakie budynki mijasz w drodze do szkoły?
2. Jak się nazywa i jak wygląda chłopiec, który wychodzi
z hotelu?
3. Skąd pochodzi Deni? Jakie sytuacje z życia przypomina sobie, idąc do szkoły?
4. Do jakiej niebezpiecznej sytuacji doszło na przejściu
dla pieszych?
5. Kim jest uchodźca? Dlaczego ludzie opuszczają swoją ojczyznę i wyjeżdżają do innych krajów? Jakie są
powody opuszczania ojczyzny przez uchodźców? Czy
widziałeś kiedyś hotel, w którym mieszkają uchodźcy? Jak wyglądają domy uchodźców? Poproś dzieci,
aby narysowały swoje domy, w którym mieszkają.
Po wykonaniu zadania, zaprezentuj rysunki dzieci na
forum grupy. Zapytaj, nawiązując do zabawy wstępnej,
dlaczego dom jest tak ważny w życiu każdego człowieka? Następnie zaprezentuj zdjęcia ze zniszczonymi
przez wojnę domami, na przykład ze zbombardowa50
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scenariusz do zajęć z bajką
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nego czeczeńskiego miasta. Podkreśl, że strach przed
prześladowaniem, utrata domu, rodziny, poczucia bezpieczeństwa, to główne powody opuszczania przez
uchodźców rodzinnego kraju.
6. Czy uchodźcy tęsknią za swoim rodzinnym domem?
Czy chcą tam wrócić? Czego najbardziej brakowało
Deniemu w Polsce, za czym tęsknił? Poproś, aby dzieci
zamknęły oczy i wyobraziły sobie, jak wyglądałoby ich
życie, gdyby trafiły do obcego kraju, musiały mieszkać
z całą rodziną w jednym, ciasnym pokoju, nie znałyby
języka, nie rozumiałyby tego, co mówi do nich kolega
i nauczycielka w szkole? Pozwól dzieciom opowiedzieć o odczuciach i wrażeniach.
7. Z jakimi problemami zetknął się Deni w polskiej szkole? (np. nieumiejętność porozumiewania się po polsku,
samotność, odrzucenie).
8. Czy chciałbyś zaprzyjaźnić się z dzieckiem z innego
kraju? Czy i dlaczego warto poznawać ludzi z innych
krajów?
III. Na zakończenie zajęć przeprowadź zabawę ruchową Tratwa ratunkowa. Na środku sali połóż duży papier (pakunkowy, brystol lub dużą gazetę), który będzie imitować
tratwę. Wybierz kapitana załogi. Powiedz dzieciom, że zbliża się sztorm, statek za chwilę zatonie. Wybierz dziecko,
które będzie kapitanem i ustawi na tratwie-gazecie poszczególnych członków załogi-dzieci, tak by nikt nie został
poza tratwą. Obserwuj reakcje poszczególnych dzieci, ich
chęć udzielania pomocy potrzebującym. Omów przebieg
zabawy.
IV. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.
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Inny na uchodźczym szlaku
Cele
uświadomienie problemów więżących się z funkcjonowaniem w roli uchodźcy; kształtowanie umiejętności wykraczania poza stereotypowy sposób postrzegania uchodźców; rozwijanie kreatywności poprzez stosowanie technik twórczego
myślenia.
Metody
pogadanka, zajęć praktycznych, zabawa dydaktyczna, drama.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, plecak/torba/walizka, świadectwo z życia
Ahmeda (zob. załącznik s. 52), chłopięce zabawki, zdjęcia
przedstawiające dzieci podczas pokazu tańców czeczeńskich (zdjęcia dostępne na stronach internetowych), list napisany w języku czeczeńskim, pocztówka/zdjęcie przedstawiająca góry (Kaukaz), podręczniki przedmiotowe z języka
polskiego, zeszyt podpisany imieniem i nazwiskiem bohatera, kartka z polskim alfabetem, plakaty/zdjęcia ukazujące
ludzkie twarze.

(

scenariusz zajęć wzmacniających

)

Przebieg zajęć:
I. Zajęcia rozpocznij od przywitania się dzieci z Innym oraz
przypomnienia treści podejmowanych podczas omawiania
bajki Inny na uchodźczym szlaku.
II. Pokaż dzieciom tajemniczy plecak/torbę/walizkę (do wyboru). Powiedz, że znalazłeś go z Innym niedaleko przedszkola/
szkoły, w którym uczą się dzieci. Zapytaj dzieci, czy domyślają
się, kto ten plecak mógł zgubić, do kogo mógł należeć. Możecie obejrzeć plecak z zewnątrz. Wysłuchaj pomysłów dzieci,
a następnie powiedz, że wewnątrz plecaka znajdują się jakieś
rzeczy, które na pewno należą do właściciela tajemniczego
pakunku. Powiedz, że zadanie dzieci polega na rozwiązaniu
zagadki, kim jest właściciel plecaka na podstawie pozostawionych tam przez niego przedmiotów. Następnie otwórz plecak i pozwól dzieciom wyjąć z niego następujące rekwizyty:
▶▶ zdjęcie przedstawiające dzieci podczas pokazu tańców
czeczeńskich,
▶▶ list do przyjaciela napisany w języku czeczeńskim,
▶▶ pocztówka przedstawiająca góry (Kaukaz),
▶▶ podręczniki przedmiotowe z języka polskiego,
▶▶ zeszyt podpisany imieniem i nazwiskiem bohatera,
▶▶ kartka z polskim alfabetem,
▶▶ chłopięce zabawki: mały samochodzik, żołnierzyki.
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W trakcie oglądania rekwizytów zadaj dzieciom pytania pomocnicze: Jak myślicie, z jakiego kraju pochodzi
nasz tajemniczy bohater? Czy dobrze zna język polski? Co
lubi robić właściciel plecaka? W jakim języku pisany jest
list pozostawiony w plecaku? Co przedstawiają zdjęcia?
Czy właścicielem plecaka jest chłopak, czy dziewczynka?
Jaki jest właściciel plecaka, jakie mogą towarzyszyć mu
uczucia, emocje?
III. Następnie uporządkuj z dziećmi zdobyte w trakcie ćwiczenia wiadomości i spróbujcie odtworzyć historię życia,
którą niejako opowiadają o ich właścicielu pozostawione
w plecaku przedmioty.
IV. Zaprezentuj dzieciom fragmenty świadectwa z życia
10-letniego Ahmeda – uchodźcy z Czeczenii. Zasugeruj,
że to mógłby być jego plecak.
V. Zaproponuj dzieciom zadanie dramowe. Poproś, by jedno
dziecko wcieliło się w rolę Ahmeda, który kilka dni temu
trafił do tej grupy. Jest zagubiony, nie zna języka, czuje się
samotny. Dzieci mają mu pomóc odnaleźć się w grupie.
Zastanówcie się wspólnie, co można mu powiedzieć, jak
go pocieszyć, jaką pomoc mu zaproponować. Po wykonaniu zadania poproś dzieci żeby ustawiły się w kręgu i wyobraziły sobie, że są w obcisłym kombinezonie płetwonurka, który symbolizuje role które odgrywały. Symbolicznie
zdejmijcie kombinezon roli. Ćwiczenie zakończ rozmową
z dziećmi: Jak czuliście się w swoich rolach? Co sprawiło
wam trudność, a z czego jesteście zadowoleni?
VI. Na zakończenie wyjaśnij, że uchodźcy mieszkający w Polsce pochodzą również z innych krajów niż Czeczenia. Są to
takie kraje, jak: Białoruś, Nigeria, Indie itp. Następnie pokaż zdjęcia ukazujące twarze dzieci-uchodźców z różnych
stron świata, różniących się od siebie w sposób znaczący, np. kolorem skóry, oczu, włosów, itp. Skieruj do dzieci
prośbę, aby popatrzyły na świat oczyma dziecka-uchodźcy, jakie mogą być ich uczucia, pragnienia, zasady postępowania? Do młodszych dzieci skieruj pytanie w prostszej
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formie: Jak myślisz, co może teraz myśleć ten chłopiec/ta
dziewczyna, o czym może marzyć?
Podsumuj wypowiedzi akcentując, że jest wiele podobieństw pomiędzy wszystkimi dziećmi (potrzeby, marzenia, dążenia). Uchodźcy są ludźmi, którzy doświadczyli
w swoim życiu wiele przykrości i w obawie o własne bezpieczeństwo musieli opuścić swój kraj. Ważne jest, aby nie
odwracać się od nich, a spróbować wczuć się w ich sytuację i wesprzeć. Znajomość/przyjaźń z nimi może okazać
się wartościowym przeżyciem.
VII. Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach i zaproś na następne spotkania z Innym.

Załącznik
Świadectwo z życia Ahmeda
Ahmed, 10 lat, od roku mieszka w Polsce: Przyjechałem do
Polski z Czeczenii, z mamą i czterema braćmi. Tato został w Czeczenii, musiał, bo umarł. Zabiła go rosyjska bomba. Chciałbym,
żeby tu był, razem z nami. Mamie byłoby łatwiej. Trudno było się
tu dostać, do Polski. Jechaliśmy długo pociągiem, potem chyba
ciężarówką. W Groznym nie mogliśmy już zostać, nasz dom leżał
w gruzach, szkoła też. Zostało tylko kilka ścian, dużo szkła z rozbitych szyb. Wziąłem ze sobą z Czeczenii cztery zdjęcia z tatą
i z moim najlepszym przyjacielem, Magomedem. Ciekawe, czy
go jeszcze zobaczę? Mama mówi, że kiedyś jeszcze wrócimy do
domu, ale Magomed już mnie na pewno nie będzie pamiętał. Teraz tu mamy dom…, ale tęsknię za Czeczenią. Teraz chodzę do
polskiej szkoły w Białymstoku, mam dwóch kolegów. Gram z nimi
w piłkę, uczą mnie polskiego, bo jeszcze słabo mówię. Pani dała
mi polski alfabet. Poza tym tu jest nam dobrze, mamy swój pokój
w hotelu. Ale jak będę duży, to wrócę do DOMU i odwiedzę babcię.
Wypowiedź spisana w 2007 roku.

!Ewelina Rusicka-Karoui

Podróż Innego do Krainy Smoka
Dzień zaczął się wspaniale. Słońce, wysoko nad horyzontem, ukazało już w pełni swe lśniące oblicze. Niebo, niebieskie
jak lazur morza, bez żadnej chmurki, rozciągało się hen wysoko na górze.
Inny czuł się ogromnie podekscytowany rozpoczynającym
się właśnie dniem – przecież na dziś miał tylko jeden plan:
bawić się z kolegami nad rzeką. Właśnie tam chciał spędzić
kolejny dzień długo oczekiwanych wakacji [1]. Inny czuł się
niezwykle szczęśliwy – dzień wspaniały, rzeka czeka na niego
blisko domu i wkrótce rzuci się w wir zabawy. Jednak tę radość zburzyła następująca myśl:
– Ach, ta rodzina – pomyślał chłopiec. – Oni są jacyś
dziwni. Tacy inni. Inaczej wyglądają, inaczej mówią. Co to za
ludzie? Kim oni są?
W tym momencie Inny myślał o nowej rodzinie, która
wprowadziła się kilka domów dalej. Tata, mama, chłopiec
i dziewczynka rzeczywiście różnili się wyglądem: mieli skośne oczy i inny odcień skóry, a także porozumiewali się innym
językiem. Lecz chłopiec postanowił nie zawracać sobie tym
dłużej głowy – chciał się po prostu świetnie bawić. A najlepszy sposób na dobrą zabawę to dzień spędzony nad rzeką
z kolegami. Szybko pobiegł po Bartka, Mateusza i Piotrka i we
czworo, dziarskim krokiem, ruszyli ku przygodzie [2].
Idąc nad rzekę, Bartek zaczął rozmowę:
– Widzieliście tych nowych? Oni są jacyś inni. Mają takie
malutkie oczy, a jak dziwacznie mówią?
– A ja słyszałem, że oni przyjechali z Chin – powiedział
Mateusz. – I jedzą takie okropne rzeczy: larwy, gąsienice,
żuki. A nawet potrafią zjeść psa! – dodał.
– O fuuuj! Bleee! – zawołali chórem chłopcy.
– I mają w domu takie straszne stwory – kontynuował
Mateusz.
– Naprawdę? – zapytał Inny.
– Tak, na pewno. Sam widziałem jak je wnosili do
domu – dodał z przejęciem.
– Nie podobają mi się ci nowi inni – skwitował Piotrek.
Inny spojrzał na niebo. Dzień był przepiękny: słoneczny
i pełen zapachu lata, unoszącego się w powietrzu. Na plaży
było już dużo ludzi.
– Kto ostatni w wodzie ten przegrywa!!! – krzyknął Piotrek i wszyscy migiem zdjęli ubrania, rzucając się ku bystrej
i jakże przyjemnie chłodzącej w ten upalny dzień, rześkiej wodzie. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
– Chodźcie, zbudujemy zamek z piasku – zawołał Mateusz. – Taki z kilkoma wieżami, basztami, dziedzińcem
i długą fosą.
– Już idziemy – odpowiedzieli chłopcy.

(

bajka

)

Najpierw musieli zebrać wszystkie potrzebne do budowy
materiały: małe muszelki, kolorowe kamyczki, większe kamienie, kłosy traw, koszyczki kwiatów, trawki, liście, kawałki
trzciny, a nawet szyszki. To wszystko miało nadać budowli niepowtarzalny charakter. Jak tylko skończyli swe fenomenalne
dzieło, Bartek wpadł na inny pomysł:
– Chodźcie, pójdziemy tam dalej – wskazał ręką na dalszą, mniej uczęszczaną część rzeki za zakrętem. – Tam gdzie
jest dzika plaża – powiedział z podekscytowaniem w głosie na
samą myśl o wyprawie nad opuszczoną część rzeki.
– O tak! – zawołał Piotrek. – Podobno jest tam głęboko
na tyle, że można skakać z brzegu – dodał z przejęciem.
– Eee… nie wiem czy to dobry pomysł – bąknął nieśmiało Inny. – Nigdy nie pływałem w tamtej części rzeki i ponoć są
tam niebezpieczne wiry – powiedział chłopiec, przypominając
sobie jak mama i tata często mu powtarzali, by nigdy tam sam
nie chodził [3].
– Co? Boisz się? – zapytał Bartek. – On tchórzy – rzucił
do Piotrka i Mateusza.
– Tchórz! Tchórz! Inny to tchórz! – zawołali drwiąco
chłopcy.
– Chodźcie, idziemy bez niego. On psuje nam najlepszą
zabawę – powiedział Bartek.
Inny nie chciał być tym, który psuje kolegom zabawę
i nie chciał być przezywany tchórzem, dlatego po chwili
zawołał za nimi:
– Zaczekajcie! Idę z wami!
– Dobra decyzja! – skomentował Mateusz.
I wszyscy udali sie na „dziką” plażę. Gdy tylko dotarli na
miejsce, Bartek powiedział do Innego:
– A teraz pokaż nam, że naprawdę się nie boisz. Wskocz
pierwszy do wody – Inny spojrzał z zaskoczeniem i trwogą
na kolegę.
– Jeśli to zrobisz…, to…, to już nigdy nie nazwiemy cię
tchórzem – dodał Piotrek.
Bartek i Mateusz spojrzeli wymownie na siebie, a potem
na Innego. Chłopiec popatrzył na kolegów, na wartki strumień
wody i nie namyślając się ani chwili dłużej, zaczął zdejmować
ubranie. Bał się to zrobić, bał się wskoczyć do głębokiej wody.
Ale też, nie chciał być nazywany tchórzem, ani tym bardziej
wyśmiewany przez kolegów [4]. Wskoczył! Woda była zimna,
a rzeka głęboka – tak głęboka, że nie mógł poczuć stopami
przyjemnego łaskotania piasku na dnie, zawsze dającego poczucie bezpieczeństwa, że przecież gdyby coś się działo, to po
prostu oprze sie na gruncie. Tutaj czuł się inaczej. Tam, gdzie
dotychczas pływał, woda była cieplejsza i płynęła łagodniej.
Inny desperacko próbował wypłynąć na powierzchnię wody,
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ale za każdym razem, coś ciągnęło go w dół, pod wodę. Zaczął
słabnąć i raz po raz wynurzać się z wody, by resztką sił złapać
oddech. Z oddali docierały do niego śmiechy kolegów, którzy
krzyczeli, że nieźle sobie żartuje, udając tonącego. Ale Inny
już nie miał siły utrzymywać się na wodzie. Coś ciągnęło go
coraz mocniej w dół. Wszystko dookoła zaczęło się mieszać:
dobiegające z oddali śmiechy kolegów, odgłosy spienionego
strumienia rzeki i jego rozpaczliwe próby wydostania się z tej
niebezpiecznej wody. Czuł, że już nie daje rady. Jest coraz głębiej i głębiej…
Nagle poczuł mocne szarpnięcie. Coś złapało go za ramię
i pociągnęło ku górze. W jednej chwili znalazł sie nad wodą
i czuł jak powoli to coś ciągnie go w kierunku brzegu. Gdy
już dotarł na brzeg, nie mógł uwierzyć własnym oczom, kto
pomógł mu wydostać się z opresji. Na plaży oprócz jego osłupiałych kolegów, stał nowy sąsiad i reszta jego rodziny. I to
właśnie tata chłopca i dziewczynki wyciągnął topiącego się
Innego z wody [5].
Inny początkowo nie mógł wydusić z siebie słowa, stał
w milczeniu ze spuszczonym wzrokiem. Wtedy odezwał
się Bartek:
– Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy za uratowanie
Innego.
Wreszcie Inny zebrał się na odwagę i rzekł:
– Dziękuję za uratowanie mi życia. Ja bardzo dobrze pływam, ale tym razem coś mnie ciągnęło w dół i nie mogłem się
wydostać na powierzchnię.
Skośnooki mężczyzna tylko położył mu rękę na ramieniu
i powiedział:
– Nie tsieba1 tłumaczyć. Wsistko jest ok – powiedział.
I dodał – Nazywam sie Lian Chen. Mieskamy tutaj niedaleko
od kilka dni.
Inny uśmiechnął się i powiedział:
– Bardzo mi miło. Mam na imię Inny. A to są – i wskazał
na kolegów – Matusz, Bartek i Piotrek.
Chłopcy uśmiechnęli się do nowo przyjezdnej rodziny.
– Mozie zawiesc do dom? – zapytał pan Lian. – My – i tu
spojrzał, na stojących obok, żonę i dwoje dzieci – juz koniec
ze spacer.
Inny odrzekł:
– Jeśli to panu nie sprawi kłopotu, to chętnie pojadę do
domu. Na dziś już wystarczy mi pływania.
Pożegnał się szybko z kolegami i razem z rodziną Chen
ruszył do zaparkowanego w oddali samochodu [6].
W czasie drogi powrotnej Inny z radością opowiadał o rodzinnym mieście. Pokazał gdzie są najlepsze lody, gdzie najlepiej się gra w piłkę nożną oraz gdzie zazwyczaj zatrzymuje
się, przyjeżdżające raz do roku, wesołe miasteczko. Bardzo
1

Kursywą zostały zapisane wyrazy, które nie są poprawne językowo. Niniejsza pisownia jest
zastosowana w celu nadania realności kontaktu z osobą, która w niskim stopniu posługuje się
językiem polskim.
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podobała mu się rola „miejscowego przewodnika”. Wkrótce
dojechali na miejsce. Pan Chen zatrzymał samochód przed
domem Innego i zapytał chłopca:
– Mozie chcies psyjsc jutro do nas?
Inny uśmiechnął się i odrzekł:
– Bardzo chętnie. Czy może być godzina 15:00? – zapytał.
– Ocywiscie – odrzekł pan Lian. – Do zobacienia.
– Do widzenia – pożegnał się Inny i szybko pognał do
domu. Chciał opowiedzieć o wszystkim rodzicom, ale nie
chciał się zdradzić z przykrą przygodą. Jednak mama zna
swojego syna nie od dziś i jak tylko wszedł do domu zapytała:
– Witaj synku! Któż to odwiózł cię dziś do domu?
– Eeee… To nasi nowi sąsiedzi. Spotkałem ich dziś koło
rzeki i… i…
Mama bacznie spojrzała na Innego, tak jakby czytała
w jego myślach. I chłopiec wiedział, że nie ma innego wyjścia
jak opowiedzieć mamie całą historię, jaka przydarzyła mu się
dziś na plaży. Mama wcale nie była zadowolona z wyczynu
syna, a nawet mocno się pogniewała. W rezultacie Inny miał
„szlaban” na komputer przez następny tydzień i oczywiście
musiał iść podziękować panu Chen za uratowanie życia.
– To się dobrze składa – pomyślał później chłopiec. –
Przecież i tak się z nimi na jutro umówiłem.
Następnego dnia czas mu sie wyjątkowo dłużył. Nie mógł
się doczekać odwiedzin u nowej rodziny. Tuż przed godziną
15:00 poszedł kupić bukiet czerwonych tulipanów i energicznym krokiem pomaszerował do domu rodziny Chen. Ich dom
znajdował się cztery domy dalej od miejsca, gdzie mieszkał
chłopiec. Inny stanął na progu. Zza ciemnobrązowych drzwi
wejściowych rozległa się dziwna muzyka – tak jakby ktoś leciutko poruszał niewidzialnymi strunami pajęczej sieci, z której spadały krople porannej rosy, wygrywając w ten sposób
baśniową muzykę. Drzwi otworzył pan Chen.
– Witamy cię serdecnie! – powitał chłopca pan domu. – Prosie wejdź – dodał.
Inny wręczył kwiaty i jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował za uratowanie z opresji. Pan Lian zaprosił go do
salonu, gdzie czekała już cała rodzina [7]. Wnętrze pokoju zrobiło na chłopcu duże wrażenie, bowiem różniło się od tych,
które widział dotychczas. W przestrzennym salonie nie było
sofy, foteli ani krzeseł. Wszyscy zajmowali miejsca przy niskim
stoliku, siedząc na podłodze na ugiętych kolanach. Ściany pokoju były ozdobione pięknymi obrazami z dziwnymi czarnymi
znakami – trochę przypominały mu esy-floresy kreślone przez
młodszą siostrę. U góry, przy oknie były zawieszone kolorowe
ozdoby, przypominające kształtem małe wazoniki. Inny miał
wrażenie, że ten pokój jest trochę pusty: bez mebli – nie licząc dwóch małych komódek i tego niskiego stolika – bez
telewizora i bez komputera. Natomiast ściany salonu zdobiło
mnóstwo obrazów, małych i dużych, ale największe wrażenie
zrobił na chłopcu ten zawieszony na środku ściany. Na obra-

zie widniała wysoka i bardzo długa ściana. Wyglądało to jak
murowany wąż, wijący się wśród otaczających go – niczym
trawa – drzew, próbujący swą wielkością sięgnąć wyżej niż
okoliczne góry i wzniesienia. Widok przepięknej krainy zapierał Innemu dech w piersiach.
– Widzie, zie podoba ci się ten obraz – odezwał się pan Chen.
– Tak, jest przepiękny – odpowiedział zauroczony Inny.
– To jest Wielki Mur Chiński. Podobno, jest to jeden z kilka
zieczy, które zbudował clowiek i widzimy go z kosmosu – dodał pan Lian. – Poddani kilka dynastii cesarzy chinski m.in.
Qin, Han i Ming budowac ten cały mur prawie 21 wieki. Miał
chronić kraj psied najazdami ludy z północy, nazywany ludy
Wielki Step – wyjaśnił pan domu [8] i dodał:
– Mozie zanim usiądziemy razem psiedstawic ci resztę
mojej rodziny. To jest moja ziona Li-Wei i nasie dzieci: syn Kuan-Yin i córka Feng.
Cała rodzina Chen wydała mu się bardzo miła, choć nieco małomówna, nikt oprócz taty nie zamienił z nim dotychczas słowa.
– Prose, siadz z nami – zwróciła się do Innego pani Chen.
– Dziękuję – odpowiedział chłopiec i zajął miejsce przy
suto zastawionym, niskim stole, siadając na zgiętych kolanach, w takiej samej pozycji jak reszta rodziny.
– Pseprasam za mój polski – powiedziała pani domu.
Na stole stało mnóstwo małych, pięknie dekorowanych
miseczek pełnych jedzenia. Inny przyglądał się uważnie, albowiem pierwszy raz widział tego rodzaju wzory na naczyniach. Pani Li-Wei nalała wszystkim złocistego, gorącego
płynu, który przypominał mu zupę. Chłopiec zaczął nerwowo rozglądać się po stole, szukając sztućców. Bardzo chciał
spróbować tej zupy, ale jak mógł to zrobić bez łyżki? – pytał sam siebie. Wreszcie zobaczył, że wszyscy popijają zupę
prosto z miseczek, nie używając żadnych sztućców – więc
zrobił to samo. Popijając gorącą, pyszną zupę, zauważył,
że na stole obok salaterek z jedzeniem, leżą dziwne drewniane pałeczki. Domownicy używali tych cienkich pałeczek
zamiast noża i widelca. Było to dla chłopca wielkie wyzwanie, tym bardziej, że pani Li-Wei podała mu miseczkę
z jedzeniem, wyglądającym jak długie, poskręcane złociste
makarony z kolorowymi warzywami i kawałkami kurczaka. Oni nazywali to „nudlami”. Inny dojrzał na twarzach
siedzących obok dzieci nieśmiałe uśmiechy, gdy próbował
chwycić cokolwiek, a potem zgrabnym ruchem włożyć do
ust. Niestety, nie było to łatwe zadanie. Jednak kilka prób
wystarczyło, by całe pyszne danie zostało zjedzone. A Inny
czuł się dumny, że udało mu się tego dokonać [9].
Po jedzeniu pani Chen podała wszystkim gorącą herbatę,
a pan Lian rzekł do Innego:
– Wspomniałem wciesniej, zie dynastie cesarzy w Chinach
chciały chronić swój kraj budując na połnoc Wielki Mur, ale
my wiezimy takzie w ochronną siłę symbolu smoka. Dlatego
często w dom wiesiamy ich obrazi na scianach, albo stawia-

my smocze rzeziby. Natomiast w Nowy Rok świętujemy jego
moc, sila, rozwaga, cziujnosc i powodzienie w tanecinych korowodach. Ludzie tanczia w rytm muzyki granej na tradycyjnych
bębnach, gongach i cymbałach i niosą na kijach wizierunek
smoka z dugim ogonem. Podobno im smok ma dlussi ogon,
tym więcej szciecia mozie dac ludziom. Ten Taniec Smoka jest
barwna cziesc Festiwal Lampiony. Wtedy to dzieci i dorośli idą
wieciorem do świątyń i niosą kolorowe lampiony, a dzieci rozwiązują zapisane na lampionach rebusy. Jest to bardzio radosny dzień – wsziscy ziczia sobie wszystkiego najlepszego
w nadchodzący Nowy Rok [10].
Ta opowieść wydała się Innemu bardzo fascynująca, wręcz
magiczna. Chłopiec siedział zasłuchany, a dodatkowo atmosferę magiczności podkreślało miejsce, w którym przebywał.
Pan Chen powiedział coś swoim dzieciom, po czym Kuan-Li i Feng szybko wstali i wyszli z pokoju. Lecz po chwili byli
już z powrotem, niosąc w rękach coś, co wyglądało jak figurki.
– To są ich osobiste smoki – wyjaśnił pan Lian. – Oni
opiekować się nimi i przynosić powodzienie.
Kuan-Li i Feng podeszli do Innego i wręczyli mu swoje
smoki. Figurki były bardzo ładne. Całe przepięknie rzeźbione
i wielobarwne, niczym jesienne drzewa, żegnające kończące
się lato kolorami swych liści. Ich ogony wiły się niczym małe
strumyki wśród pól i łąk, widziane z lotu ptaka, a ich pyski – wcale nie takie groźne jak na niektórych obrazach – zdawały się z lekka uśmiechać, patrząc łagodnym wzrokiem. Inny
obejrzał je i oddał dzieciom.
Ten popołudniowy czas w domu nowych sąsiadów wydawał się być jak fantastyczny sen, niczym podróż z Alicją na
drugą stronę lustra do Krainy Czarów. Jego uwagę przykuła
jeszcze jedna rzecz – obrazy z dziwnymi, czarnymi szlaczkami.
– Te obrazy to pismo chinski. Jest to język, jakim się porozumiewamy na piśmie. Pismo chinski jest bardzo stare, liczy
już 8 tys. lat i jest jak malowanie wiadomości, którą chcess
psiekazac. Każde pociągnięcie pędzelka i każdy ślad farby pozostawiany na papierze kryje myśli i uczucia nadawcy. Można
nawet powiedzieć, zie każdy, kto potrafi pisać po chinski jest
artysta – zaśmiał się pan Chen.
Inny również uśmiechnął się i spojrzał jeszcze raz na zawieszone obrazy, które teraz wcale nie przypominały mu rysunków przedszkolaka, lecz dzieła sztuki.
– Są bardzo piękne – powiedział Inny. – Naprawdę wyglądają jak dzieła sztuki.
Pan Lian podszedł nagle do stojącej pod ścianą komody
i wyciągnął coś z szuflady. Odwrócił się do Innego i podając
mu zwinięty rulonik papieru, powiedział:
– Myślę, zie teraz bedziess mógł je podziwiać jeszcie ciesciej. Zatsymaj to na pamiątkę od nowi sasiad.
Inny był zachwycony. Rozwinął rulonik delikatnego i cieniutkiego papieru, na którym widniał piękny, czarnym tuszem
kreślony znak.
55

– To jest symbol szciecia – wyjaśnił tata Lian. – Wiezie, zie
na pewno psiniesie ci duzio szciecia.
Chłopiec nie krył się z tym, jaką ogromną radość sprawił
mu ten niesamowity prezent.
– Dziękuję panu bardzo za ten wspaniały podarunek –
powiedział Inny. – To jest najbardziej niezwykły prezent, jaki
kiedykolwiek dostałem [11].
Cała rodzina Chen uśmiechnęła się do chłopca i wtedy Inny
pomyślał sobie, że ci nowi sąsiedzi są mili i przyjaźni, i wcale
nie tacy jak wcześniej mówili o nich Bartek, Mateusz i Piotrek.
A jutro chłopiec opowie wszystkim, że ta nowa rodzina nie
trzyma w domu żadnych stworów, tylko niezwykle statuetki
smoków, ani nie je żadnych żuków, tylko przepyszne „nudle”
i to drewnianymi pałeczkami.
– No właśnie, która to już godzina? – pomyślał sobie Inny
i spojrzawszy na swój zegarek, zobaczył że elektroniczne cyferki wyświetlały godzinę 18:00. Zawołał:
– Ojej! Muszę już wracać do domu – I kierując się w stronę drzwi, powiedział:
– Dziękuję państwu bardzo serdecznie za zaproszenie.
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To było nadzwyczajne i wręcz magiczne popołudnie. A ten
super prezent będzie mi ciągle o tym przypominał – dodał
radośnie.
Wtedy też przyszła mu do głowy pewna myśl i zapytał
głośno:
– A może Kuan-Li i Feng chcą jutro pojeździć ze mną na
rowerze, tutaj niedaleko domów, koło lasu?
Pan Chen spojrzał na dziewczynkę i chłopca i szybko powiedział coś do nich po chińsku, na co oboje potakująco kiwnęli głowami i szeroko uśmiechnęli się do Innego.
– Bardzo chętnie pobawią się jutro z tobą – odrzekł pan Lian.
– To świetnie. Przyjadę jutro po śniadaniu – odpowiedział
chłopiec. – A więc do zobaczenia! – i pomachał rodzinie na
pożegnanie, a oni wszyscy odmachali chłopcu radośnie.
W drodze do domu Inny pomyślał, że to jest fantastyczna
rzecz mieć takich innych sąsiadów. Innych, ale jakich interesujących ludzi, którzy mogli zabrać go w podróż do Krainy
Smoka.
Kto wie, a może to są nie tylko nowi sąsiedzi, ale też nowi
przyjaciele[12]?

!Ewelina Rusicka-Karoui

Podróż Innego do Krainy Smoka
Cele
uświadamianie wartości różnorodności kulturowej; poznanie
wybranych motywów charakterystycznych dla sztuki chińskiej; przybliżenie wybranych zabytków architektury Chin;
przybliżenie chińskich zwyczajów i chińskiej kuchni; rozwijanie ciekawości poznawczej.
Metody
pogadanka, mapa pojęciowa, oglądowa.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, mazaki/kreda, tablica/arkusz papieru, mapa
skojarzeń – karta pracy nr 2 (zob. s. 76), zdjęcia przedstawiające elementy kultury chińskiej (zdjęcia dostępne na
stronach internetowych), figurki lub wizerunki smoka, pałeczki służące do jedzenia ryżu, ryż prażony.
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia rozpocznij od przywitania się dzieci z Innym i zabawy ruchowej Głowa, ramiona.
II. Zachęć dzieci do zajęcia swobodnych miejsc i przeprowadź krótką rozmowę o podróżach. Zadaj pytania: Czy lubicie podróżować, jakie miejsca udało się wam zobaczyć
podczas odbytych podróży? itp. Zaproś dzieci do podróżowania z Innym do Krainy Smoka.
III. Odczytaj dzieciom bajkę Podróż Innego do Krainy Smoka. W trakcie czytania zadaj dzieciom pytania pomocnicze
sprawdzające stopień zrozumienia treści, a także uzupełniaj z dziećmi mapę skojarzeń odnoszącą się do hasła
Kraina Smoka – Chiny. Mapę uzupełniaj na tablicy lub na
dużej kartce papieru.
1. Jak Inny wraz z przyjaciółmi zamierzał spędzić wakacyjny dzień?
2. Jakie uczucia wywołała w chłopcach wieść o pojawieniu się w okolicy nowych sąsiadów? Co to znaczy być
nieufnym i do kogoś uprzedzonym? (być uprzedzonym
– odczuwać negatywne emocje, mówić o czymś lub
o kimś źle bez wcześniejszego poznania, na podstawie
błędnych lub niepełnych informacji).
3. Dlaczego Inny nie chciał iść na dziką plażę?
4. Dlaczego Inny zgodził się wykonać skok do wody? Czy
Inny postąpił rozważnie, zgadzając się pływać w niedozwolonym miejscu?
5. Kto uratował Innego?

(

scenariusz do zajęć z bajką
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6. Jak zachowali się chłopcy wobec nowych sąsiadów,
a jak zachowała się nowa rodzina? Co sprawiło, że
chłopcy zmienili swoje nastawienie do nowo przyjezdnej rodziny? Co sprawia, że zmieniamy swój stosunek
do innych?
7. Jak Inny został przyjęty przez rodzinę Chen?
8. Czego Inny dowiedział się od pana Chen o Wielkim
Murze Chińskim? Możesz pokazać dzieciom zdjęcia
przedstawiające elementy kultury chińskiej: Wielki
Mur Chiński, różne wizerunki lub figurki smoka, pałeczki do jedzenia ryżu.
9. Jak wygląda chiński posiłek? Z czym Inny miał największe problemy? Zaproponuj dzieciom próbę jedzenia np. gotowanego lub prażonego ryżu przy pomocy
pałeczek.
10. Co w chińskiej kulturze symbolizuje smok? Jak wygląda Taniec Smoka?
11. Czy znacie jakieś symbole szczęścia? Co jest dla was
symbolem szczęścia?
12. Czy znacie, bądź chcielibyście poznać, osoby przynależące do innych kultur? Czy lubicie poznawać ludzi,
których kultura różni się od waszej? Co daje nam poznawanie ludzi przynależących do różnych kultur?
IV. Podziękuj dzieciom za uczestnictwo w zajęciach i zaproś
na następne spotkanie z Innym.
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Podróż Innego do Krainy Smoka
Cele
powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości o Chinach
zdobytych na poprzednich zajęciach; rozbudzanie zainteresowań chińską kulturą; rozwijanie zdolności plastycznych;
budowanie więzi grupowych.
Metody
dyskusja, mapa pojęciowa, ekspresyjna, oglądowa.
Formy
grupowa, zbiorowa.
Czas trwania
minimum 45 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, zdjęcia, rekwizyty związane z Chinami (zdjęcia dostępne na stronach internetowych), komputer i projektor, karton, szary papier, materiały papiernicze, tekstylne
do wykonania głowy i ogona, nożyczki, klej, taśma klejąca,
flamastry, kredki, płyta z nagraniem tradycyjnej muzyki
chińskiej.
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia rozpocznij od krótkiej rozmowy z dziećmi przypominającej treści z poprzednich zajęć i przygodę Innego
w Krainie Smoka: Co się przydarzyło Innemu? Kim okazali się być nowi sąsiedzi? Jakie wrażenia towarzyszyły
Innemu po wizycie u nowych sąsiadów? Czego się tam
dowiedział? Co odkrył?

Fot. Agnieszka Sadowska,Gazeta Wyborcza
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II. Zaproponuj dzieciom pokaz zdjęć/slajdów i rekwizytów
charakterystycznych dla Chin i chińskiej kultury: krajobrazy naturalne i przemysłowe, domy, mieszkańcy, Wielki Mur
Chiński, Festiwal Lampionów, Taniec Smoków, porcelana,
pismo chińskie, kuchnia chińska, pałeczki służące do jedzenia ryżu, figurki smoka, lampiony, tradycyjne stroje.
Komentuj poszczególne zdjęcia, rekwizyty. Możesz wybrać
tylko niektóre proponowane elementy chińskiej kultury.
III. Przeprowadź zajęcia plastyczne w dwóch grupach.
Pierwszej grupie zaproponuj wykonanie głowy Smoka przy
użyciu kartonu: wycinanie oczu, mocowanie pyska, nosa,
grzywy i ozdobienie stworzonej głowy kawałkami kolorowego papieru, materiałów, bibuły, flamastrami, farbami,
kredkami i innymi dostępnymi materiałami papierniczymi.
Drugiej grupie zaś wykonanie ogona Smoka – ozdobienie
2 – 3 złączonych arkuszy szarego papieru kolorowymi kawałkami papieru, bibuły, flamastrami, farbami, kredkami
i innymi dostępnymi materiałami papierniczymi, a następnie przymocowanie ogona do głowy smoka.
IV. Wykonaj z dziećmi w rytm tradycyjnej muzyki chińskiej
Taniec Smoka. Wykorzystaj wcześniej zrobionego smoka.
V. Podsumuj zajęcia o podróży Innego do Krainy Smoka. Zapytaj dzieci, co im się najbardziej podobało, co im się nie
podobało itp. Podziękuj za aktywny udział w zajęciach i zapowiedz ostatnie spotkanie z Innym.

!Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król

Inspirujące różnice i podobieństwa

(

Przebieg zajęć:
I. Zajęcia rozpocznij od przywitania się dzieci z Innym.
II. Poinformuj dzieci, że czas spotkań z Innym i opowieści
o jego przygodach dobiegł już końca. W związku z tym
chciałabyś/chciałbyś, żebyście wspólnie przypomnieli
sobie przygody Innego: porozmawiali na temat odwiedzonych przez niego miejsc, bohaterów, których spotkał na swojej drodze, problemów, z którymi się borykali jego znajomi/przyjaciele itp. Zadaj dzieciom pytania:
Czy pamiętacie bohaterów poszczególnych bajek? Czego dotyczyły ich historie? Jakich problemów doświadczali? Dlaczego różnili się od innych osób? Jak się czuli
w prezentowanych w trakcie bajek sytuacjach? Jak
traktowali ich inni ludzie? Czy posiadali jakieś cechy
wspólne?1. Kogo jeszcze można nazwać Innym? Czy wy
też jesteście czasem Inni? Kiedy? Przypomnij dzieciom,
że w pewnych okolicznościach one również mogą być
Inne2. W trakcie rozmowy sporządź z dziećmi (na dużym
arkuszu papieru) Mapę podróży Innego i jego przyjaciół. Dzieci mogą umieszczać tam swoje rysunki, wklejać zdjęcia miejsc, ludzi, sytuacji, które wykorzystywaliście na poszczególnych zajęciach. Poinformuj dzieci,
że stworzona przez nie mapa pozostanie na pamiątkę
w ich klasie/sali.
III. Następnie zadaj pytanie: Jak należy traktować Innego?
Podsumuj wypowiedzi dzieci wskazujące, że wiele osób
określa się mianem Innych ze względu na różne ce2

W trakcie rozmowy, w ramach przypomnienia możesz pokazać zdjęcia/prezentację multimedialną ze
zdjęciami i rekwizyty prezentowane podczas cyklu zajęć.
Np. przebywając w kraju, gdzie ludzie mają inny niż one kolor skóry, mieszkając na osiedlu, gdzie
większość stanowią ludzie wyznający odmienną od nich religię.

)

chy (np. wyznawaną religię, narodowość, sprawność/
niepełnosprawność). Podkreśl, że mimo istniejących
pomiędzy ludźmi różnic, wszyscy są równi i każdego
człowieka należy szanować.
IV. Ja i Inny. Poproś dzieci o wykonanie rysunku pt. Ja
i Inny3. Po wykonaniu prac poproś, by chętne osoby
opowiedziały co przedstawiają rysunki, dlaczego w ten
sposób zdecydowały się zaprezentować swoją relację
z Innym. Zwróć uwagę na rodzaj relacji międzyludzkich pojawiających się w treści rysunków (współpraca,
wspólna zabawa, pomoc itp.). Zadaj dzieciom pytania:
Czy warto poznawać ludzi, którzy różnią się od nas?
Jakie korzyści płyną z przyjacielskich relacji z Innymi?
itp. Podsumowując podkreśl, że różnice między ludźmi nie powinny stanowić przeszkód w relacjach międzyludzkich, a wręcz przeciwnie, powinny być źródłem
ciekawych doświadczeń i przyczyniać się do rozwoju
osobowości.
V. Zaproponuj dzieciom zabawę To, co nas łączy, dotyczącą cech łączących ludzi. Przed zajęciami przygotuj
mały woreczek z karteczkami, na których będą umieszczone nazwy członków wybranych grup społecznych
(np. Romka, uchodźca, niewidoma dziewczynka itp.),
których członkowie różnią się od siebie ze względu
na posiadanie jakiejś cechy. Ważne, żeby na karteczkach zostały zamieszczone nazwy członków tych grup,
które pojawiały się podczas zajęć. Wyjaśnij dzieciom,
że osoba, do której rzucisz piłeczkę, będzie miała za
zadanie wyciągnąć z worka kartkę i dokończyć następujące zdanie: Ja i … jesteśmy do siebie podobni/e, ponieważ…; i wskazać na podobieństwa pomiędzy sobą
a osobą, która jest wskazana na kartce. Przed rozpoczęciem ćwiczenia, podaj przykład. Poinformuj dzieci,
że osoba, która dokończyła zdanie, ma wybrać kolejne
dziecko, rzucając do niego piłeczkę. W razie problemów
ze wskazaniem cechy wspólnej, spróbujcie odnaleźć ją
razem. Podsumuj grę, wskazując że mimo istniejących
pomiędzy ludźmi różnic, istnieje również wiele cech
wspólnych, które mogą być płaszczyzną nawiązywania
partnerskich relacji.
VI. Rozdaj dzieciom dyplomy Przyjaciel Innego i podziękuj
dzieciom za udział w cyklu zajęć. Życz wielu inspirujących przygód i przyjaźni z Innymi.

Cele
przypomnienie treści zrealizowanych w toku cyklu zajęć;
uświadomienie dzieciom roli różnic i podobieństw podczas
budowania relacji międzyludzkich; podsumowująca diagnoza postrzegania inności przez dzieci; integracja grupy.
Metody
pogadanka, burza mózgów, zajęć praktycznych, zabawa dydaktyczna.
Formy
indywidualna, zbiorowa.
Czas trwania
90 min.
Środki dydaktyczne
pacynka Inny, kolorowe kredki, kartki formatu A4, woreczek/
torebka, piłeczka/maskotka, zdjęcia prezentowane podczas
cyklu zajęć, duży arkusz papieru.

1

scenariusz zajęć podsumowujących

3

W razie potrzeby, nawiąż jeszcze raz do wstępnej pogadanki, wyjaśniając kogo możemy określić
mianem Innego (aby uniknąć sytuacji, w której dzieci zasugerują się pacynką o imieniu Inny i tylko ją
przedstawią na rysunkach).
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Śladami rodzimej wielokulturowości
Proponowany wyjazd ma charakter wycieczki z elementami warsztatu terenowego. Rajd śladami podlaskiej
wielokulturowości przebiega wzdłuż trasy Białystok – Tykocin – Białystok – Kruszyniany – Supraśl. Jeśli czas pozwoli, warto do celów edukacyjnych wykorzystać atrakcje
turystyczne Krynek, które słyną m.in. z bogatego dziedzictwa kultury żydowskiej. Odnajdziemy tam Synagogę
Kaukaską, synagogę chasydów ze Słonimia, ruiny Wielkiej Synagogi oraz pochodzący z XVII wieku cmentarz
żydowski. Główny cel wycieczki to zapoznanie uczniów
z różnorodnością kulturową Podlasia ze szczególnym
uwzględnieniem różnic i podobieństw pomiędzy trzema
religiami – judaizmem, islamem oraz chrześcijaństwem
(prawosławie). Jednym z założeń proponowanych zajęć
jest podział uczniów na kilkuosobowe grupy, które będą ze
sobą rywalizować w testach wiedzy oraz dyscyplinach quasi sportowych. Zespoły należy przynajmniej symbolicznie
nagrodzić, a każdy uczestnik na koniec wyjazdu powinien
również otrzymać certyfikat uczestnictwa i tytuł np. otwartego człowieka. Równie ważne jest, ażeby uczniowie mieli
okazję do uruchomienia wyobraźni i empatii, dlatego warto
zapytać o możliwość bliższego kontaktu młodych uczestników z eksponatami oraz zadbać o możliwość naśladowania przez nich niektórych rytuałów religijnych (dotykanie
mezuzy, zdjęcie butów przed meczetem itp.). Po powrocie
z wycieczki powinna również odbyć się lekcja pod tytułem
Co nas łączy, co nas różni?, podczas której będzie okazja
zapytać uczniów o podobieństwa i różnice pomiędzy tymi
trzema religiami. Pomocny okazać się może diagram złożony z trzech przecinających się kółek (symbolizujących
wspomniane religie), których część wspólną należy zapełnić podobieństwami. Ciekawym rozwiązaniem może
być również wykonanie prac metodą kolażu Co nas łączy?,
w których uczniowie będą mogli wykorzystać m.in. zdjęcia
wykonane podczas wycieczki.

Judaizm
Synagoga w Tykocinie
Wchodząc do tykocińskiego domu modlitwy należy przypomnieć chłopcom o nakryciu głowy oraz zwrócić uwagę na
framugę drzwi, gdzie wisi mezuza. Jest to ozdobne pudełeczko, w którym umieszczony jest zwitek pergaminu z modlitwą
Szema. Każdy domownik powinien dotknąć pudełeczko przed
wejściem do budynku. Uczniowie mogą również w symboliczny sposób przywitać się z wizytowanym miejscem. Centralnym punktem synagogi jest podwyższenie zwane bimą. Z tego
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miejsca czyta się Torę. Za zgodą dyrekcji muzeum można zaprosić uczniów na środek bimy, gdzie będą oni mogli zajrzeć
do modlitewników. Na tej podstawie będziemy mogli wyjaśnić
im sposób odczytywania pisma hebrajskiego. Należy też zwrócić uwagę na ścianę wschodnią, którą zdobi szafa ołtarzowa
tzw. Aron ha Kodesz (za ozdobnym parochetem skrywane były
w niej zwoje Tory). Lepsze zrozumienie żydowskiej obyczajowości ułatwi chwilowe zaproszenie dziewczynek do zamkniętej części synagogi, potocznie nazywanej babińcem. Zwiedzanie obiektu należy zakończyć przy makiecie XVIII-wiecznego
Tykocina, gdzie ochotnicy mogą pokazywać obejrzane wcześniej podczas wycieczki zabytki.
Pytania:
1. Na której ścianie znajduje się Aron ha Kedesz? (na wschodniej)
2. Jak nazywa się podest, z którego intonuje się modlitwę?
(bima)
3. Jak nazywa się święta księga judaizmu? (Tora)
4. W jakim języku modlą się Żydzi? (w hebrajskim)
5. Jak nazywa się pudełeczko, które umieszcza się na framugach żydowskich domów? (mezuza)
Gra w Drejdla
▶▶ Uzyskane żetony będzie można pomnożyć lub stracić
w grze w drejdla. Przed rozpoczęciem gry prowadzący
wyjaśnia zasady rywalizacji i ustala liczbę kolejek gry.
▶▶ (Opis gry znajduje się na stronie internetowej: http://szlak.
uwb.edu.pl/kultura.html#_kul1)

Islam
Meczet w Kruszynianach
Przed wejściem do głównej części tatarskiej świątyni należy poinformować uczestników o konieczności zdjęcia obuwia.
We wnętrzu centralnym punktem jest kazalnica nazywana
minbarem, obok której znajduje się mihrab, wnęka wskazująca
kierunek Mekki. Całe pomieszczenie pokryte jest muhirami,
których piękna kaligrafia jest efektem m. in. tradycji zakazującej przedstawiania postaci ludzkich i zwierzęcych. Na koniec
prezentacji dotyczącej sakralności polskich muzułmanów,
można powtórzyć prośbę, aby dziewczynki udały się do części przeznaczonej dla kobiet. Dobrze sprawdzają się również
zabawy z przymierzaniem tatarskich szat i nakryć głowy.
Sporą kolekcją dysponuje opiekunka meczetu w Bohonikach
Pani Eugenia Radkiewicz, ale również w Jurcie Tatarskiej Pani
Dżenneta Bogdanowicz. Za zgodą właścicielki można urządzić
małą sesję fotograficzną.

Pytania:
1. Co wskazuje mihrab? (kierunek na Mekkę)
2. Jak nazywa się cmentarz tatarski? (mizar)
3. Jak nazywa się święta księga islamu? (Koran)
4. W jakim języku modlą się muzułmanie? (w arabskim)
5. Jak nazywają się ozdobne tkaniny na ścianach meczetu?
(muhiry)
Tatarskie zawody
Pamiętając, że Tatarzy byli świetnymi jeźdźcami oraz
łucznikami, można zaproponować uczestnikom zwody
sportowe – przynajmniej dwie konkurencje. Pierwsza – wyścigi, w których rywalizować ze sobą będą pary zawodników z przeciwnych drużyn. Na przygotowanym torze, którego poziom trudności powinien zależeć przede wszystkim
od wieku i sprawności grupy, trzeba będzie przenieść na
plecach kolegę/koleżankę z drużyny. W drugiej turze sportowej zabawy rozdajemy woreczki z grochem, które dzieci
będą musiały dorzucić do określonego celu.

Prawosławie
Monaster Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
w Supraślu, Muzeum Ikon
Cerkiew w języku staropolskim oznaczała po prostu
kościół. Pierwsze pomieszczenie po przekroczeniu drzwi
świątyni to pritwor, czyli przedsionek przeznaczony dla
katechumenów (czekających na chrzest) lub z jakiegoś
powodu wykluczonych ze wspólnoty. W nawie ważnymi
elementami są anałojczyk (stolik z ikoną), ołtarz – prezbiterium, którego środkową część wypełnia ozdobna ściana
z ikonami tzw. ikonostas. Ta część cerkwi jest orientowana na wschód na pamiątkę znajdującego się tam kiedyś
rajskiego ogrodu oraz miejsca narodzin Jezusa Chrystusa.
Należy również wspomnieć, że kobiety w prawosławnych
świątyniach modlą się w chustach, a nieliczne ławki przeznaczone są dla osób starszych i schorowanych. Nieodzownym punktem programu wizyty w Klasztorze Zwiastowania

NMP w Supraślu jest zwiedzanie Muzeum Ikon połączone
z warsztatem pisania ikon.
Pytania:
1. W jakim kierunku zwrócony jest ołtarz w cerkwi? (na
wschód)
2. Co oznaczało słowo cerkiew w języku staropolskimi? (kościół)
3. Jak nazywa się pisany na desce obraz o tematyce religijnej? (ikona)
4. W jakim języku modlą się wyznawcy prawosławia? (w starocerkiewnosłowiańskim)
5. Jak nazywa się główna część ołtarza? (ikonostas)
Gra w Walatkę
Wycieczka powinna zakończyć się ogniskiem połączonym z zabawami integracyjnymi. W czasie, gdy jeden
z opiekunów będzie sprawdzał prace zespołów i zliczał
punktację, można zaproponować uczniom zabawę z jajkami. W okresie wielkanocnym w obrządku prawosławnym
popularna jeszcze do niedawna była gra w Walatkę albo
w tzw. bitki. Rywalizujący ze sobą zawodnicy toczą pisanki
po płaskiej nawierzchni tak, by przy spotkaniu się stłukły.
Wygrywa ten, którego jajo ocaleje. Furorę wśród dzieci robi
również gra, która polega na rzucaniu do siebie jajkiem.
Jedna osoba rzuca, a druga odziana w folię ochronną próbuje je złapać. Zwycięża drużyna, która w trzech próbach
osiągnie najdłuższą odległość.
Informacje praktyczne:

▶▶ w poniedziałki Muzeum Ikon oraz Muzeum w Tykocinie są
zamknięte;

▶▶ Muzeum w Tykocinie (tel. 85 718 16 13), Muzeum Ikon

(tel. 85 718 35 06), meczet w Kruszynianach (opiekun
meczetu Dżemil Gembicki, kom. 502 543 871), Jurta
Tatarska w Kruszynianach (Dżenneta Bogdanowicz, tel.
85 749 40 52, kom. 606 603 760), meczet w Bohonikach (opiekunka Eugenia Radkiewicz, tel. 85 711 91 71,
nr domu 22), Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
(tel. 85 74 45 560).
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!Małgorzata Rusiłowicz

Dzieci wobec odmienności
Pracuję w niewielkiej, liczącej ponad stu uczniów Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku (gm. Zabłudów). Środowisko wiejskie jest specyficzne. Z jednej strony bardzo hołduje tradycji, pełne jest szacunku dla drugiego człowieka, z drugiej strony zaś przyjmuje postawę swoistego zamknięcia. O odmienności – jak wynika z rozmów przeprowadzonych
z uczniami – w domu mówi się rzadko. Najczęściej rodzice tłumaczą dzieciom różnice dotyczące wyznań (różnice między prawosławiem a katolicyzmem) lub różnicę charakteru, usposobienia. Być może właśnie dlatego dzieci tak bardzo zainteresowały
się bajkami mówiącymi o Romach, judaizmie i uchodźcach. W najbliższym otoczeniu dzieci nie miały z nimi kontaktu. Interesujące, że uczniowie postrzegali Romów i Żydów jako całkowicie im Obcych. Kiedy zapytałam dzieci, dlaczego Romów i Żydów
uważają za Obcych odpowiadali: nic o nich nie wiem; babcia mówiła, że Cyganie kradli dzieci i wsadzali je do worka; Cyganie oszukują – tak mi tata powiedział; Cyganie mogą kraść; słyszałem, że Cyganie są złodziejami i są innego wyznania i dlatego ich nie lubię;
kiedyś spotkałem z mamą Cygankę, która powiedziała, że jak damy jej pieniądze to będziemy zdrowi, a jak nie, to przeklęci – uważam,
że Cyganie to naciągacze i złodzieje; Żydzi są chytrzy i myślą tylko o pieniądzach. Z wypowiedzi dzieci wynika, że w odniesieniu do
obu grup widoczne jest funkcjonowanie wielu stereotypów i uprzedzeń przejmowanych od najbliższych dziecku osób (rodziców,
dziadków, rodzeństwo, innych członków rodziny lub rówieśników). Wśród wielu negatywnych opinii pojawiły się także opinie
pozytywne: każdy człowiek jest dobry; wszyscy mówią, że Cyganie to złodzieje, ale ja uważam, że tylko niektórzy kradną; Cyganie są
dobrymi ludźmi i ładnie tańczą; Cyganie całe życie śpiewają, oni nie kradną, jak mówią inni; Cyganie żyją inaczej niż my. W odniesieniu
do uchodźców, dzieci ujawniły zupełnie neutralną postawę. Najczęściej w ogóle nie wiedziały, kim jest uchodźca lub mówiły, że:
uchodźcy nielegalnie przechodzą przez granice, żeby mieć lepsze życie; uchodźca to ktoś, kto przywędrował do Polski; nic o nich nie
wiem, ale myślę, że to ludzie, co bez pozwolenia wyjechali ze swojego kraju, bo czegoś się bali.
W czasie zajęć wprowadzających uczniowie potrafili podać przykłady odmienności wskazując na różnice w wyglądzie, charakterze, wyznawanej religii, upodobaniach i zainteresowaniach ludzi. Interesujące jest to, że ową odmienność zauważały, ale
często nic nie wiedziały na jej temat, bały się zapytać o wyjaśnienie rodziców, czy rówieśników. Na rysunkach najczęściej
pojawiała się odmienność rasowa (kolor skóry) oraz fizyczna, płciowa i różnica wieku (opozycja: dzieci – dorośli, mali – duzi).
Ciekawe, że Inny to zdaniem uczestników również uczeń, który osiąga bardzo dobre lub bardzo złe wyniki w nauce.
Bajki pozwoliły dzieciom na ujawnienie emocji. Wielu uczniów utożsamiało się z postaciami i ich problemami. Zaobserwowałam, iż z upływem czasu dzieci stawały się bardziej otwarte i asertywne. Chętnie dzieliły się własnymi spostrzeżeniami: teraz
nie wstydzę się tego, że myślę inaczej niż inni; nie będę śmiać się z kolegów i koleżanek, bo jest to przykre; nikt nie jest ideałem – ja
też nie, trzeba być szczerym; trzeba być dobrym dla wszystkich. W niektórych przypadkach poprawiły się relacje pomiędzy dziećmi
oraz atmosfera panująca w klasie. Bajki ujawniły u niektórych uczniów zaniżoną samoocenę, zaburzone relacje z rodzicami i rówieśnikami. Jest to niezwykle ważne, pozwala na podjęcie przez nauczycieli, pedagoga, psychologa i rodziców działań mających
na celu pomóc dziecku w pokonywaniu wyżej wymienionych problemów.
Dzieci postrzegały Innego – głównego bohatera bajek bardzo pozytywnie i przyjęły go przyjaźnie. W trakcie rozmów dotyczących różnych bajek najczęściej pojawiały się opinie wskazujące na pewną odmianę lęku, czy raczej strachu przed tym, co nieznane. Najmniej uprzedzeń widocznych było przy omawianiu bajki dotyczącej odmienności fizycznej oraz niepełnosprawności.
Dzieci zaprzyjaźniły się z pacynką-Innym. Zdarzało się, że wręcz zapominały o obecności prowadzącej. Rozmawiały, pytały
i zwierzały się Innemu jak zaufanemu przyjacielowi, o czym świadczą wypowiedzi uczniów: Inny jest fajny, lubię go słuchać, nie
krzyczy, kiedy powiem coś nie tak; zawsze wszystko dokładnie tłumaczy i dużo wie; lubi wszystkich i mnie też; pokazuje nam fajne
zabawy.
Zajęcia z Innym uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie: bajki były super, lepsze od tych, co czyta mi mama; nauczyły mnie tego,
że jeżeli ktoś jest inny niż ja, to też jest dobry i może być kolegą; teraz wiem, że nie można śmiać się z innych ludzi; nie wiedziałam, że
niewidomi ludzie mają takie trudne życie; myślałam, że Cyganie tylko kradną i oszukują a oni mają bardzo ciekawe zwyczaje; dopiero
z bajek dowiedziałem się, że jest taka religia, która nazywa się judaizm; nie wiedziałam, kto to jest uchodźca i że Czeczeni mieszkają
w Białymstoku.
Dzięki realizacji w szkole Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” dzieci zrozumiały, że niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia, przynależności etnicznej/narodowej, wyznania, wyglądu, charakteru ludzie są
podobni do siebie i tak samo wartościowi.
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Program Przygody Innego – krok po kroku.
Perspektywa młodej nauczycielki
Na spotkaniach poprzedzających rozpoczęcie zajęć w szkołach i przedszkolach, wspólnie zastanawiałyśmy się, jak przekazać dzieciom wiedzę na temat różnych kultur, religii, tradycji a także problemów, z jakimi stykają się mieszkańcy różnych stron
świata. Chciałyśmy, aby po ukończeniu warsztatów nasi mali słuchacze zrozumieli, że każdy człowiek, mimo tego, że jest inny
niż my, może okazać się kimś niezwykle wartościowym, a nawet wspaniałym przyjacielem. Wiedziałyśmy, że czeka nas niełatwe
zadanie, ale przyświecające nam cele sprawiły, że podjęłyśmy to wyzwanie.
Przy okazji realizacji programu Przygody Innego zetknęłyśmy się z bajkami, które w sposób zrozumiały i atrakcyjny, nawet
dla najmłodszych odbiorców, wyjaśniały problemy współczesnego świata. Każda kolejna opowieść dotyczyła innego, ważnego
zagadnienia, a jednocześnie sprawiała, że dzieci coraz bardziej integrowały się z głównym bohaterem – Innym oraz jego przyjaciółmi. Mali słuchacze z wielką uwagą i skupieniem przysłuchiwali się czytanym bajkom. Potrafili odpowiadać na zadawane
im pytania, tworzyli ilustracje, odgrywali scenki, a przede wszystkim stykali się z innością, która z każdym kolejnym spotkaniem
stawała się coraz mniej obca i tajemnicza.
Już podczas pierwszych zajęć, zwróciłyśmy uwagę na fakt, że dzieci mają dużą wiedzę nie tylko o swoim najbliższym
otoczeniu, ale także o odległych zakątkach świata. Na zadane pytanie: Kogo moglibyśmy nazwać Innym odpowiadały, że Chińczyka, Eskimosa, Indianina, muzułmanina. Innym jest także ten, kto żyje w kraju, gdzie jest wojna, kto nie ma własnego domu
lub jedzenia, czy w końcu ten, kto nie może grać w piłkę, bo jeździ na wózku. Dzieci wiedziały, że każdemu człowiekowi należy
się szacunek, pomoc, życzliwość a przede wszystkim akceptacja. Przyznały jednak, że nie zawsze ludzie są wobec siebie mili.
Czasami tworzą przykre, czy wręcz obraźliwe przezwiska, które sprawiają, że drugiej osobie jest bardzo przykro, a nierzadko
prowadzą do łez.
W czasie zajęć wprowadzających pojawiła się zabawa Witam tych, którzy…(np. mają niebieskie oczy, lubią słodycze, mają
zwierzątko), która pokazała dzieciom, że pomimo różnic, tak naprawdę są do siebie podobne. Osoba, która nosi okulary, wolniej
biega albo ma rude włosy, też może lubić grę w piłkę nożną czy mieć psa. Podczas każdego spotkania starałyśmy się pokierować
rozmową z dziećmi tak, by to one same doszły do wniosku, że pomimo istniejących różnic, każdy jest wartościowym człowiekiem i wszyscy są równi.
Tym, co bez wątpienia w dużym stopniu wpłynęło na atrakcyjność zajęć, była obecność niezwykłej pacynki o imieniu Inny.
W czasie każdego spotkania towarzyszyła ona dzieciom w odkrywaniu kolejnych tajemnic, które kryje w sobie świat.
Pierwsza bajka, którą poznały dzieci, dotyczyła różnic związanych z wyglądem i umiejętnościami. Inny zabrał małych słuchaczy do krainy zwanej Lasem pod Zwalonym Drzewem, gdzie poznały one bobra Brzusia i wiewiórkę Zwinną Łapkę. Opowieść
uświadomiła dzieciom, że każdy z nas jest potrzebny, gdyż posiadamy różne zdolności i umiejętności, które czasami mogą
drugiej osobie pomóc, a nawet uratować życie.
Bajka, w której mali słuchacze poznali niewidomą dziewczynkę, zrobiła na nich ogromne wrażenie. Sami – poprzez zabawę,
w trakcie której mieli zawiązane oczy i musieli chodzić między przeszkodami – mogli doświadczyć uczucia, jakie na co dzień
towarzyszy osobom z niepełnosprawnością. Przy okazji tych zajęć dzieci zapoznały się z tekstami pisanymi za pomocą alfabetu
Braille’a. Była to dla nich bez wątpienia nowość, a jednocześnie zaskoczenie, że osoby niewidome mają specjalne książki i też
mogą czytać.
Kolejna bajka dotyczyła problemów związanych z ubóstwem. W czasie prowadzonych rozmów dzieci przede wszystkim
zwracały uwagę na problemy ubogich osób, które mieszkają w Afryce, gdzie panuje susza i brakuje wody oraz jedzenia. Wykazały się także znajomością akcji charytatywnych, które prowadzone są na rzecz ludzi ubogich, takich jak: Podziel się posiłkiem czy
Kromka chleba. Zwróciły też uwagę, że w okresie świątecznym w szkołach zbiera się słodycze, zabawki, przybory szkolne czy
ubrania dla dzieci z domów dziecka. Stwierdziły także, że warto jest podzielić się z uboższą koleżanką kanapką albo batonikiem,
bo nigdy nie wiadomo, czy my kiedyś nie znajdziemy się w podobnej sytuacji.
Dużo nowych wiadomości dostarczyły dzieciom także bajki o odmienności religijnej i kulturowej. Nie w każdej placówce,
w której prowadzone były zajęcia można było znaleźć dzieci wyznające inną religię, a mimo to wiedziały one o istnieniu Żydów,
muzułmanów oraz miejsc służących do modlitwy takich jak: cerkiew, meczet i synagoga. Przy okazji rozmów o odmienności
wyznaniowej, dzieci opowiadały o programach telewizyjnych, w których ludzie walczyli między sobą o to, która religia jest lepsza
i ważniejsza. Podkreśliły przy tym, że takie zachowanie jest złe i może prowadzić do trwałych konfliktów. To, że jedno dziecko
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chodzi do kościoła a drugie do meczetu, wcale nie oznacza, że któreś z nich jest gorsze. Podobnie w przypadku różnic związanych z tradycją czy kulturą. Wartościowe było poznanie przez dzieci bajki o Romach, zaś tworzenie chińskiego smoka czy próby
zjedzenia ryżu pałeczkami były nowym, ciekawym doświadczeniem, które dostarczyło dużo śmiechu i dobrej zabawy. Dzieci
stwierdziły, że gdyby wszyscy ludzie byli tacy sami, świat byłby szary i nudny.
Dzięki bajce, która dotyczyła problemów uchodźstwa, dzieci poznały bliżej trudną sytuację Czeczenów, którzy z powodu
wojny musieli opuścić swój kraj i przybyli m. in. do Białegostoku. Pokazanie fotografii zniszczonych domów, smutnych ludzi
i płaczących dzieci przypomniało najmłodszym fakt, że w Polsce kiedyś też była wojna i ludzie musieli uciekać, zostawiać swoje
domy, rodziny, a często tracili nawet życie. Zdaniem dzieci życie uchodźcy jest bardzo trudne. Przybywa on do obcego kraju,
w którym ludzie mówią niezrozumiałym dla niego językiem, mają inne zwyczaje, jedzą inne potrawy, często inaczej ubierają się
i odnoszą do przybyszy z niechęcią czy nawet wrogością. Takim ludziom trzeba pomóc, aby ten nowy, otaczający ich świat przestał być wrogi i obcy. Dzieci stwierdziły, że od osób, które przyjeżdżają z innego państwa można się wiele dowiedzieć i nauczyć.
Zajęcia podsumowujące pozwoliły młodym podróżnikom podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi spotkań z bajkami i pacynką
o imieniu Inny. Dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się o zajęciach. Okazało się, że potrafią wymienić wszystkie miejsca podróży
Innego, a także przyjaciół, których poznał, czego efektem była Mapa podróży Innego i jego przyjaciół. Dzieci umieszczały na niej swoje rysunki, wklejały zdjęcia miejsc, ludzi, sytuacji, które przedstawiałyśmy im na poszczególnych zajęciach. Stworzone przez nie mapy pozostały na pamiątkę w ich klasach i salach, aby każdego dnia przypominały im, że różnice między ludźmi nie powinny stanowić przeszkód
w relacjach z innymi, a wręcz przeciwnie, powinny być źródłem ciekawych doświadczeń i przyczyniać się do rozwoju osobowości.
Udział w programie Przygody Innego to niezwykła podróż i wiele ciekawych doświadczeń zarówno dla dzieci, jak i dla
nas – młodych wolontariuszek, które prowadziły zajęcia. Była to okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności pedagogiczne, ale
także poznać sposób, w jaki dzieci widzą świat i istniejące w nim problemy.
Niezwykle pozytywnym jest fakt, że już przedszkolaki wiedzą, że każdą koleżankę i kolegę należy szanować i akceptować
nawet wtedy, gdy ma wady, czy jest mniej sprawna fizycznie. Taka osoba też może zostać naszym przyjacielem, bo jest bardzo
wartościowa i mimo różnic, tak naprawdę bardzo do nas podobna. Mamy nadzieję, że spotkania z pacynką Inny zapadną na
długo w pamięci dzieci, a treści, które im przekazywałyśmy zaowocują w przyszłości.

!Kamila DraPczuk

Prawdziwe lekcje tolerancji 
Program Przygody Innego moim zdaniem jest bardzo dobrą lekcją tolerancji dla młodszych dzieci. Jego dużą zaletą jest
wprowadzanie ważnych treści za pomocą bajek. Dzieci w przedszkolu bardzo lubią słuchać bajek i dzięki nim, czasami nawet
mimowolnie, przyswajają ważne informacje.
Dzięki temu programowi uświadomiłam sobie między innymi, jak ważny jest sposób wychowania dzieci w domu. Nie wiedziałam, że tak łatwo można zauważyć, które dzieci są uczone szacunku do innego człowieka, a które nie. Sądzę, że powodzenie
programu w dużej mierze jest zależne od podejścia do odmienności dzieci, ale także rodziców. Chociażby z tego względu jest
to niezwykle ważne, aby w szkole/przedszkolu wprowadzać kwestie dotyczące kształtowania wrażliwośći na odmienność oraz
uczące tolerancji.
Cały program był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem. Pierwszy raz mogłam pracować z jedną grupą dzieci przez
tak długi okres czasu. Nauczyłam się wielu rzeczy. Mogłam obserwować, jak reagują dzieci w różnych sytuacjach. Przykrą
rzeczą, którą dostrzegłam podczas realizacji tego programu jest fakt, że obecnie jest bardzo trudno zainteresować dzieci. Ulubionym zajęciem chłopców w wieku 5 – 6 lat są gry komputerowe, a zabawy, które trwają dłużej niż 15 minut, są dla nich nudne.
Chciałabym odnieść się także do pacynki Innego. Niewątpliwie była ona bardzo ważnym elementem programu. Dzięki niej
program zyskał na atrakcyjności. Dzieci bardzo chętnie witały się z nim i uważnie słuchały jego przygód. Jednak na kilku ostatnich zajęciach szeptały między sobą, że Inny to tylko lalka i tak naprawdę nie istnieje, choć z pewnością żadne z nich nie jest do
końca pewne, czy Inny jest prawdziwy czy nie.
Uważam, że realizowanie tego programu naprawdę ma sens i jeśli zostanie on rozpowszechniony na szerszą skalę, to wiele
dzieci na tym skorzysta. Dzieci, które zostały objęte programem miały szansę dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Z całą
pewnością niewiele dzieci wie, kim jest uchodźca, jakie ma problemy lub co to jest alfabet Braille’a, a one już mogą pochwalić
się tą wiedzą.
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Inny w przedszkolu 
Udział w programie pozwolił mi bardziej poznać specyfikę pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami. Prowadzenie zajęć
w przedszkolu integracyjnym okazało się nie lada wyzwaniem. Ucieszył mnie jednak fakt, że dzieci już od pierwszego spotkania
dzielnie towarzyszyły Innemu w jego podróżach i ekscytowały się kolejnymi przygodami swojego przyjaciela, którym stała się
pacynka. Grupa była specyficzna, ponieważ łączyła w sobie dzieci zdrowe z dziećmi z niepełnosprawnością, jednak od początku
można było zauważyć, że dzieci darzą się nawzajem ogromnym szacunkiem pomimo odmienności. Każda bajka wnosiła w zajęcia coś nowego, zaciekawiała dzieci. Pojawiała się radość, czasem lekkie zawstydzenie, gdy uświadamiały sobie, że jednak
nie zawsze traktowały odmienność jako coś, co może wzbogacać, a raczej się jej bały. Dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały inność, nowe kultury, tradycje, zwyczaje itp. Dostrzegły, że różnorodność może być wzbogacająca i twórcza. Z chęcią
uczestniczyły w zadaniach, które pomagały im poznać tę różnorodność. Zrozumiały, że ludzie, którzy są w jakiś sposób odmienni
również mogą stać się naszymi przyjaciółmi, a przez tę odmienność możemy wzbogacać również samych siebie.

!Paulina Radomska

Kreatywność w uwrażliwianiu 
Uczestnictwo w programie Przygody Innego, oprócz wielu przyjemnych wspomnień, pozostawi po sobie wiele doświadczeń
dotyczących pracy z dziećmi. W trakcie realizacji tego programu nauczyłam się, iż każdy nawet najlepszy scenariusz wymaga od
prowadzącego ogromnej elastyczności. Zdarza się tak, że to co mamy napisane na kartce, w sytuacji pracy z konkretną grupą
dzieci, wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Dzięki Innemu zdałam sobie sprawę, że głowa przyszłego nauczyciela musi być
ciągle pełna interesujących pomysłów.
Nasi mali uczestnicy programu potrafili zaskakiwać. Pomimo młodego wieku, udzielali odpowiedzi na często bardzo trudne
pytania. Temat bycia Innym, w szerokim rozumieniu tego zagadnienia, czyli pod względem religijnym, kulturowym, fizycznym,
czy majątkowym, to bardzo ważny aspekt życia każdego z nas. Uwrażliwienie dzieci na różnorodność ludzi i ich problemy,
w przyszłości zaowocuje postawą społeczną bardziej wyrozumiałą i tolerancyjną. Poprzez przyjemne dla dzieci zabawy oraz
bajki uczyliśmy je, iż różnorodność jest potrzebna, a bycie Innym nie oznacza bycia gorszym.

!Katarzyna Trybułowska

Procentujące doświadczenie
Jeżeli ktoś zadałby mi pytanie: Co dał ci udział w programie Przygody Innego? bez chwili zastanowienia odpowiedziałabym,
że doświadczenie. Doświadczenie, które będzie w przyszłości procentować i pozwoli mi być lepszym nauczycielem. Prowadzenie zajęć z dziećmi pokazało mi ich prawdziwą naturę. Dzieci potrafią być niesamowite, wiedzą rzeczy, o które byśmy ich nie
podejrzewali, są otwarte na pomysły, chętne do współpracy. Bywają jednak też kapryśne, bierne i znudzone. Co robić w takich
sytuacjach? Wystarczy być wrażliwym na ich potrzeby, podchodzić elastycznie do zajęć i mieć głowę pełną pomysłów.
Chyba nigdy nie zapomnę pierwszych zajęć. Było to tak wielkie przeżycie, że na długo pozostanie w mojej pamięci. Pamiętam strach, szybkie bicie serca i spocone dłonie, ale też dumę i ulgę, że poprowadziłam zajęcia tak, jak to było zaplanowane.
Największą motywacją do działań były dzieci, bo dla nich warto było spędzać czas na przygotowaniach, wymyślać nowe pomysły. One też były punktem odniesienia. Każda idea była rozpatrywana pod ich kątem: Czy to im się spodoba? Czy wyniosą coś
z tego? Czy będą w stanie to zrobić? Wysiłek włożony w przygotowywanie i prowadzenie zajęć opłacił się, bo najwspanialszymi
momentami w programie były te, w których dzieci mówiły, że najważniejsze jest serce i dusza człowieka.
Samo przebywanie z dziećmi było wielką przyjemnością. Widziałam jak powoli otwierają się na nas, jak coraz chętniej dzielą
się nie tylko swoją wiedzą na dany temat, ale też doświadczeniami, wspomnieniami i przeżyciami. Temat odmienności rozpa68

trywany na różnych płaszczyznach nie był dla nich łatwy, ale dzięki swej ciekawości świata, chętnie brały udział w zajęciach.
Bardzo polubiłam swoje dzieci, bo tak o nich zawsze mówiłam i będzie mi ich brakowało. Mam nadzieję, że i one będą mile
wspominać nasze spotkania.
Wielkim wsparciem dla mnie była pani Małgosia – wychowawczyni klasy. Nie tylko mogłam się do niej zwrócić z każdym
problemem, ale też sama jej obecność i przyjazny stosunek sprawiał, że czułam się o wiele pewniejsza w klasie oraz wiedziałam,
że w razie problemów będę mogła liczyć na jej pomoc.
Udział w programie dał mi wiele. Poznałam nowych, kreatywnych i otwartych na świat ludzi, poczułam atmosferę pracy
w szkole, sprawdziłam swoje umiejętności w pracy z dziećmi i ciekawie spędziłam z nimi czas. Dlatego mogę stwierdzić, że
warto było wziąć udział w realizacji tego programu.
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Justyna Gronostajska – studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyła w projekcie Razem ze swoim dzieckiem organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Udział w programie Przygody Innego
umożliwił jej zdobycie nowych i cennych doświadczeń. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi w szkole lub
przedszkolu. Jej hobby to podróże.

Ewa Gontarska – studentka IV roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku. Wolontariuszka w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w Białymstoku oraz czynny
opiekun kolonijny. Bardzo lubi pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoją przyszłość wiąże z pracą w przedszkolu. Marzy o podjęciu podyplomowych studiów logopedycznych. W wolnych chwilach chciałaby spędzać czas
z dziećmi w świetlicy. Doświadczenie, jakie uzyskała dzięki programowi Przygody Innego jest dla niej bardzo
cenne, a praca z dziećmi dała jej mnóstwo radości.

Kamila Drapczuk – studentka III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Interesują ją zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży.
W wolnych chwilach czyta książki, najchętniej te, które zostały zekranizowane. Od czasu do czasu ozdabia przedmioty techniką decoupage. Lubi pracę z dziećmi, a uczestnictwo w programie Przygody Innego sprawiło jej mnóstwo radości oraz dało cenne doświadczenie.

Karolina Chodorowska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja elementarna na Uniwersytecie
w Białymstoku. Ukończyła I stopień kursu języka migowego, a obecnie uczęszcza na kurs terapii zajęciowej.
Praca z dziećmi daje jej dużo radości, satysfakcji a przede wszystkim poczucie spełniania. Pracę w charakterze
wolontariuszki rozpoczęła przy okazji realizacji projektu Ku wzbogacającej różnorodności. Przygody Innego to dla
niej możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pedagogicznych w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, a także szansa na uświadomienie najmłodszym, że każdy, bez względu na kolor skóry, rasę, wyznanie czy
kulturę, może zostać ich przyjacielem.

Katarzyna Andrzejewska – absolwentka administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studentka V roku pedagogiki (specjalność: integracyjna edukacja elementarna) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje jako opiekun-wychowawca w żłobku. Od niedawna stawia swoje pierwsze
kroki jako wolontariuszka w jednej z białostockich fundacji działającej na rzecz chorych dzieci. Lubi zwierzęta,
a szczególnie swoje koty.

Autorzy tekstów, twórcy i realizatorzy programu
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Urszula Mróz – studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Realizatorka projektu Razem ze swoim dzieckiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Udział w programie Przygody Innego dał jej wiele satysfakcji.

Anna Młynarczuk-Sokołowska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Z dużym zaangażowaniem i na wielu
płaszczyznach zajmuje się edukacją międzykulturową. Inicjuje i koordynuje projekty oraz programy edukacyjne,
prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży i dorosłych, redaguje książki metodyczne (Edukacja
międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich…, Uwiecznić Atlantydę. Wielokulturowość Podlasia
w edukacji nieformalnej). Przez kilka lat pracowała z uchodźcami z Czeczenii. Przygotowuje rozprawę doktorską
dotyczącą międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce. Za swoją działalność została wyróżniona Świadectwem Otwartego Umysłu w III edycji konkursu Gazety Wyborczej Przystanek Młodzi.

Agnieszka Malinowska – od 6 lat pracuje w zerówce w Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Nie wyobraża
sobie innej pracy jak tylko z dziećmi. Jej hobby to malarstwo i aranżacje wnętrz.

Karolina Kotowska – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku, a także magister pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. W 2010 roku, w ramach programu Erasmus, studiowała
w Klaipėdos Universitetas (Litwa). Wolontariuszka Fundacji Mam Marzenie, Oddział w Białymstoku.

Katarzyna Gryciuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława
Staszica w Białymstoku. Przez wiele lat współpracowała z Radiem Orthodoxia i Przeglądem Prawosławnym.
Od 15 lat interesuje się muzyką sakralną i śpiewem cerkiewnym, natomiast od niedawna – zjawiskiem występowania niepowodzeń szkolnych oraz sposobami zapobiegania i przeciwdziałania trudnościom w nauce.
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Małgorzata Rusiłowicz – edukator, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, współpracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie, wykładowca Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, absolwentka międzynarodowego seminarium I stopnia Dzieje i kultura Żydów polskich – Holocaust w Yad Vashem. Od 12 lat zajmuje
się edukacją wielokulturową i edukacją o Holocauście w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego oraz
w ramach Koła Dziedzictwo Kulturowe Podlasia (w oparciu o autorski program i scenariusze zajęć) a także edukacją na rzecz dialogu międzykulturowego.

Ewelina Rusicka-Karoui – ukończyła studia magisterskie o specjalności pedagogika wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów brała udział w projekcie badawczym Twórczość, obraz siebie a dyspozycje autokreacyjne dzieci oraz w programie Socrates – Erasmus. Pracowała
jako asystent w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale PiP UwB, a także jako asystent nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej w Londynie. Członek World Organisation for Early Childhood
Education (OMEP). Zainteresowania naukowe dotyczą psychologii i pedagogiki twórczości/kreatywności oraz problematyki wielojęzyczności w edukacji wczesnego dzieciństwa.

Paulina Radomska – studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową na Uniwersytecie
w Białymstoku. Spontaniczna, radosna, otwarta na nowych ludzi, lubiąca śpiew, rysowanie i pracę z dziećmi.
Uczestniczyła w programie KLANZY Razem ze swoim dzieckiem, a także programie Przygody Innego, który oprócz
doświadczeń przyniósł jej wiele radości.

Katarzyna Potoniec – pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje w Fundacji Edukacji i Twórczości od 2008 roku. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi uchodźstwa oraz Czeczenii, z dużym zaangażowaniem i na wielu płaszczyznach: tworzy,
koordynuje i realizuje projekty skierowane do uchodźców, inicjuje i wspiera działania wolontariuszy na rzecz tej
grupy cudzoziemców, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu tematyki uchodźczej, prowadzi badania, pisze
artykuły. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą sytuacji dzieci uchodźców w Polsce. Za swoją działalność
wyróżniona Świadectwem Otwartego Umysłu w III edycji konkursu Gazety Wyborczej Przystanek Młodzi. Pasjonatka wypraw autostopowych, gór, jogi i dobrej kawy.

Ewelina Polikatus – studentka III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsze kroki w wolontariacie stawiała już w szkole średniej, pomagając
wychowankom domu dziecka. Od kilku lat zaangażowana w realizację półkolonii letnich Wakacyjnego Klubu Biblijnego dla najmłodszych w podlaskich miejscowościach. Fascynuje się treścią Biblii i katechetyką. Lubi spędzać
czas na łonie natury i rowerowych wycieczkach po Puszczy Białowieskiej.
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Katarzyna Trybułowska – studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacja początkową na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Otwarta na nowych ludzi i wyzwania, lubiąca zajęcia z dziećmi. Uczestniczka programu Klanzy Razem ze swoim dzieckiem.

Magdalena Tomaszewska – studentka V roku pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zaangażowanie w realizację programu Przygody Innego dało
jej mnóstwo radości i satysfakcji. Doświadczenie, jakie zdobyła w tym czasie, na pewno wykorzysta w swojej
pracy zawodowej. Czynny opiekun kolonijny. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od przyszłego roku akademickiego rozpoczyna podyplomowe studia logopedyczne. Marzy, aby
w przyszłości otworzyć swój własny gabinet logopedyczny.

Katarzyna Szostak-Król – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Instytutu
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na co dzień nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
nr 26 w Białymstoku, prywatnie żona i mama Marysi i Jasia. Od wielu lat z wielkim zaangażowaniem pracuje
z dziećmi w ośrodkach dla uchodźców, prowadząc zajęcia i warsztaty integrujące środowisko dzieci polskich
i czeczeńskich. Angażuje się w projekty dotyczące wielokulturowości i uchodźców czeczeńskich, jest m.in. współorganizatorką międzyszkolnego konkursu Różnorodność przestrzenią dialogu.

Jolanta Stanisławska – magister pedagogiki o specjalizacji edukacja elementarna. Nauczycielka wychowania
przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Filolog angielski. Lektor szkoły języków obcych. Realizatorka
programu nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej. Z pasją angażuje się w działania
na rzecz rozpowszechniania edukacji językowej oraz dwujęzycznej jako elementów budowania nowej jakości
kształcenia.

Agnieszka Sołbut – z wykształcenia pedagog, terapeuta. Asystent w Katedrze Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci
przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Pisze bajki terapeutyczne, wiersze, których pierwszym
recenzentem jest syn Maksymilian. Prywatnie żona i mama, miłośniczka zwierząt – w jej domu w przyjaźni żyją
pies i trzy kotki. Uwielbia podróże, zwłaszcza w egzotyczne zakątki świata. W okresie wakacyjnym najchętniej
wypoczywa nad jeziorem Nidzkim.

Mariusz Sokołowski – historyk, socjolog, absolwent studiów podyplomowych Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust,
przewodnik turystyczny po województwie podlaskim. Zawodowo realizuje się jako nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Inicjator i koordynator projektów
dotyczących wielokulturowej i lokalnej przeszłości (m.in. Uwiecznić Atlantydę, Wszystko, co najważniejsze, Przywróćmy pamięć, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku). Wyróżniony przez Gazetę Wyborczą Świadectwem
Otwartego Umysłu za zaangażowanie w patriotyzm lokalny i zachęcanie młodzieży do pamiętania o historii.

Karta pracy nr 1

Karta pracy nr 2

(…) Treści zawarte w pracy odnoszą się do zadań i problemów związanych z przemianami społeczno-kulturowymi,
które dokonują się w naszym regionie, kraju i globalnym świecie (…). Całość opracowania to metodyczna próba zastosowania
w procesie edukacji międzykulturowej specjalnie opracowanych bajek, a tym samym wzbogacenia jej metodyki (…). Zaletą
zamieszczonego w książce Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” jest wykroczenie poza samo
przekazywanie wiedzy i ukierunkowanie na kształtowanie umiejętności równego traktowania wszystkich ludzi, co przyczynia się
do przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji i daje podstawy do budowania społeczeństwa wielokulturowego (…).
(…) Podejmowanie tego typu inicjatyw, mających na celu przygotowanie do współdziałania z Obcym/Innym oraz
poszukiwanie ciekawych, innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji międzykulturowej, staje się coraz bardziej istotne
w kontekście nowych wyzwań społecznych i edukacyjnych (…). To wskazuje na wartość społeczną i dydaktyczną pracy (…).
Z recenzji Prof. zw. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza
(…) W ostatnich kilkunastu latach wiele polskich szkół i polskich przedszkoli stało się – w praktyce – placówkami
wielokulturowymi, a edukacja międzykulturowa znalazła się wśród ważniejszych do realizacji zadań współczesnej szkoły. Niniejsza książka stanowi cenne narzędzie edukacyjne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnictwie powszechnym. Jest też
(…) bogatym źródłem informacji z zakresu metod pracy w edukacji międzykulturowej. Umożliwia nauczycielom i pedagogom
przeprowadzenie atrakcyjnych – ciekawych poznawczo i poprawnych metodycznie (w odniesieniu do zasad pracy w edukacji
międzykulturowej) – lekcji i zajęć pozalekcyjnych. (…) Takich prac, o dużych walorach poznawczych, praktycznych i edukacyjnych dla początkowego etapu nauczania (…), wciąż brakuje.
(…) Recenzowany zbiór stanowi interesującą całość, która bez wątpienia wspomoże nauczanie międzykulturowe
między Innymi i Swoimi w Polsce (…).
Z recenzji dr Urszuli Markowskiej-Manista
(…) Konieczność podejmowania tematyki z zakresu edukacji międzykulturowej wynika przede wszystkim ze społeczno-kulturowych realiów Podlasia, które charakteryzuje się wielokulturowym bogactwem (…). Prezentowany w książce Program
Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” jest cenny m.in. ze względu na fakt, iż zawiera cele i treści kształcenia wymieniane w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
z dnia 23 grudnia 2008 roku, zgodnie z którą zalecane jest podejmowanie podczas zajęć edukacyjnych zagadnień dotyczących
podobieństw i różnic między ludźmi oraz treści związanych z tolerancją i poszanowaniem praw człowieka. Ponadto, realizacja
idei edukacji międzykulturowej, w tym działań na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich, wpisuje się w priorytety Programu
Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata 2008-2013.
Wdrażanie w praktyce edukacyjnej zawartych w zbiorze treści jest w pełni zasadne i potrzebne (...).
Z rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr. Jerzego Kiszkiela
(…) Realizacja pilotażu programu Przygody Innego w naszej szkole przekonuje o tym, że inicjatywa bardzo dobrze
sprawdza się podczas pracy z dziećmi i jest wartościowa w szczególności w kontekście integracji dzieci-uchodźców (…).
Książka metodyczna Przygody Innego… stanowiąca jego efekt, zawiera twórcze propozycje pracy, przy pomocy bajek międzykulturowych, które mają na celu kształtowanie wrażliwości na odmienność. Autorzy bajek i scenariuszy w niej zawartych prezentują
ciekawy sposób pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, który skłania do rozmów, wymiany zdań, a w konsekwencji zmiany postrzegania Obcego/Innego (…).
Z perspektywy współczesnej, coraz bardziej różnorodnej szkoły, istotne jest wprowadzanie na stałe do programu nauczania prezentowanych w książce lekcji tolerancji.
Z opinii Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku
mgr Alicji Kruczkowskiej
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