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Uchodźcy pokazują swoje najcenniejsze skarby – zajęcia stacjonarne 

CELE ZAJĘĆ 

 Rozwijanie umiejętności międzykulturowych, niezbędnych w komunikacji z przedstawicielami 

innych kultur. 

 Definiowanie godności.  

 Kształcenie szacunku dla odmienności innych osób i budowanie poczucia empatii. 

 Uświadamianie poczucia równości i akceptacji w stosunku do drugiego człowieka. 

ZAGADNIENIA  

 Uchodźca. 

 Godność. 

METODY I FORMY PRACY:  

 praca indywidualna,  

 praca w zespołach, 

 burza mózgów, 

 praca z tekstem,  

 praca z mapą. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:  

 Załącznik nr 1 – Laura Tenchio, Uchodźcy pokazują swoje najcenniejsze skarby, 

https://tiny.pl/tj27z (dostęp: 8 sierpnia 2019), 

 Załącznik nr 2 – Godność człowieka, 

 flipchart, 

 mazaki, 

 kartki papieru formatu A4, 

 karteczki samoprzylepne POST-IT, 

 kolorowe samoprzylepne kółka,  

 mapa świata. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

 1 godzina dydaktyczna. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie celów. 

2. Przykładowe polecenia nauczyciela  

 Wyobraźmy sobie sytuację, w której opuszczacie swoją rodzinę, przyjaciół, swój 

dom/mieszkanie na dłuższy czas (1 rok). Jaki jeden przedmiot zabralibyście ze sobą?  

 Co jest dla mnie/dla was tak ważne, że nie mogę/nie możecie tego zostawić? 

https://tiny.pl/tj27z
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 Twój dom się pali i masz czas, aby ocalić tylko jeden jedyny przedmiot z płomieni. Jaki to 

będzie przedmiot? 

3. Uczniowie zastanawiają się i zapisują indywidualnie swoje propozycje na otrzymanych kar-

teczkach POST-IT. Karteczki przyklejają do tablicy/flipchartu. (czas 5 min).  

4. Prowadzący odczytuje głośno i grupuje odpowiedzi w kategorie. Podsumowuje, jakie są to 

przedmioty i jaką rolę pełnią w naszym życiu (5 min). 

5. Podział klasy na czteroosobowe zespoły. 

6. Uczniowie w zespołach otrzymują teksty źródłowe (Załącznik nr 1). 

7. Zadaniem zespołu jest przeczytanie tekstu/tekstów i przedstawienie na forum sylwetek 

uchodźców:  

 skąd jest osoba/osoby i co ze sobą zabrała/zabrały? 

 co było ważne dla uchodźców, że nie mogli tego zostawić? 

 co pozostawili?  

Prowadzący zapisuje przedmioty na tablicy/flipcharcie. Porównuje wybór dokonany przez 

uczniów z wyborem bohaterów tekstów. Uczniowie wyciągają wnioski. Zastanawiają się, 

co łączy osoby, których wspomnienia uczniowie odczytali. Dyskusja na forum. Nauczyciel za-

pisuje odpowiedzi na flipcharcie (15 min). 

8. Skąd są uchodźcy? Uczniowie przykleją kolorowe kółka na mapie świata, wskazując miejsca, 

skąd pochodzą uchodźcy i odpowiadają na pytanie:  

 dlaczego i w jakich okolicznościach bohaterowie tekstów musieli opuścić swoje domy ro-

dzinne? (5 min) 

9. Uczniowie w czteroosobowych zespołach odczytują różne definicje godności – Załącznik nr 2 

(5 min). 

10. Dyskusja moderowana na forum klasy (5 min). Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania: 

 czym jest godność?  

 dlaczego godność jest ważna dla każdego człowieka niezależnie od pochodzenia, koloru 

skóry, wykształcenia, posiadanego majątku czy realizowanej roli społecznej?  

11. Podsumowanie nauczyciela. 

Załącznik nr 1  

Shireen, lat 21, uciekł z Afganistanu w 2010 roku 

Mieszkam w Szwajcarii od dwóch lat. Moja rodzina mogła zapłacić tylko za moją ucieczkę. Dlatego jestem tu cał-
kiem sam. Ucieczka jest bardzo kosztowna i mojej rodziny nie stać na przyjazd do Szwajcarii. Gdy opuszczałem 
mój dom, ojciec dał mi telefon komórkowy. Komórka i ubrania, które miałem na sobie, to jedyne rzeczy, jakie mo-
głem ze sobą zabrać.  Dzięki telefonowi mogłem kontaktować się z moimi bliskimi i powiedzieć im, że dotarłem 
bezpiecznie na miejsce. Dzięki niemu miałem uczucie, że nie jestem całkowicie osamotniony. Nie potrafię wyrazić, 
ile to dla mnie znaczyło.  

Taghi, lat 27, uciekł z Iranu w 2011 roku 

Pięć lat temu musiałem opuścić Iran. Wszystko, co mogłem ze sobą zabrać, zmieściło się w kieszeniach moich 
spodni. Zajęło mi to kilka miesięcy, zanim dotarłem do Szwajcarii. Większość drogi przeszedłem na piechotę. Cza-
sem musieliśmy się przeprawiać przez rzekę w pontonie. Zabrałem ze sobą tylko te trzy zdjęcia. Każde z nich 
przypomina mi o szczególnych chwilach z mojego życia przed ucieczką, do których lubię wracać. Gdybym mógł, 
zabrałbym ze sobą więcej rzeczy, ale nie było to możliwe.  
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Suleyman, lat 18, uciekł z Afganistanu w 2014 roku 

Prawie dziewięć miesięcy zajęło mi, żeby dotrzeć do Szwajcarii. Pięć razy wsiadałem na statek, który miał mnie 
zabrać z Turcji do Grecji. Raz za razem łapała nas grecka straż przybrzeżna i odsyłała z powrotem do Turcji. Raz 
nawet łódź się przewróciła i zatonęła. Z wszystkich rzeczy, które ze sobą zabrałem, został mi tylko ten telefon. 
Mama kupiła go za 3000 afgani tuż przed moją ucieczką z Afganistanu. W przeliczeniu to około 40 euro – połowa 
miesięcznych dochodów całej mojej rodziny. Komórka stanowiła jedyny sposób, by dać znać moim bliskim, gdzie 
teraz jestem i czy wszystko u mnie w porządku. Mama bardzo się martwiła, więc co jakiś czas dzwoniłem, żeby ją 
uspokoić i powiedzieć, że wszystko gra. Dzięki telefonowi czułem się też mniej samotny. Dawał mi swego rodzaju 
poczucie bezpieczeństwa i schronienia.  

Yosief, lat 20, uciekł z Erytrei w 2014 roku 

Droga z Erytrei była długa i wyczerpująca. Szliśmy całymi dniami, w kilku krajach nas więziono i musieliśmy przejść 
przez jedną z największych pustyń na świecie. Nie było łatwo, ale dopisało nam szczęście – wszyscy przeżyli. Mia-
łem ze sobą kilka osobistych rzeczy, ale musiałem wszystko wyrzucić przed podróżą przez pustynię, żeby móc za-
brać jak najwięcej butelek z wodą. Zatrzymałem mały notes z numerami telefonów i kilka zdjęć z dzieciństwa. Ten 
notes uratował mi życie. Kilka razy zostałem uwięziony i musiałem zapłacić okup, żeby odzyskać wolność. Na 
szczęście mam wuja w USA, który przysyłał mi pieniądze. Dlatego jego numer telefonu był najważniejszą rzeczą 
w moim życiu.  

Nazim, lat 26, uciekł z Afganistanu w 2011 roku 

Pięć lat temu musiałem wyjechać z Afganistanu. Byłem tam policjantem, ale wkrótce po tym, jak zacząłem pracę 
w policji, zostałem zmuszony do wyjazdu z kraju. Miałem plecak z moimi rzeczami, ale przemytnicy ludzi kazali mi 
go wyrzucić. Zachowałem tylko tę książeczkę ze szkoły policyjnej i wisiorek, który dostałem od mamy. Od dzieciń-
stwa chciałem być policjantem. Ta książka to jedyne, co mi zostało z tego marzenia.  

Ahmet, lat 23, uciekł z Erytrei w 2013 rok 

W Libii wsiadłem na statek, który miał nas zabrać do Włoch. Nie mogłem zabrać niczego oprócz ubrania, które 
miałem na sobie i skrawka papieru z zapisanym numerem do mojej rodziny. Powiedzieli mi, żebym do nich za-
dzwonił, jak tylko dotrę do Włoch. Mniej więcej w połowie drogi statek się wywrócił. Był bardzo stary. Moje ubra-
nia nasiąkły wodą i zrobiły się bardzo ciężkie, więc musiałem je zdjąć. Zniknęły w morzu. Razem z nimi karteczka 
z numerem telefonu. Oprócz mnie przeżyło jeszcze około 200 osób. Ponad 250 utonęło. Całe miesiące po uciecz-
ce z Erytrei znalazłem w Szwajcarii kogoś, kto mógł się skontaktować z moją rodziną. Myśleli już, że zginąłem na 
morzu. Ich numer telefonu był najcenniejszą rzeczą, jaką miałem.  

Rohulla, lat 24, uciekł z Afganistanu w 2010 roku 

Pięć lat temu uciekłem z Afganistanu. Przepłynęliśmy morze na gumowym pontonie. Żaden z nas nie wiedział, czy 
uda nam się bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Nie mogłem zabrać w podróż niczego, oprócz ubrania, które miałem na 
sobie. Byłem jeszcze dzieckiem, gdy zabili mojego ojca, więc prawie w ogóle go nie pamiętam. Po jego śmierci matka 
dała mi jego złoty łańcuszek, który zawsze nosił na szyi. Przyjechałem do Szwajcarii sam. Ten łańcuszek to wszystko, 
co mi zostało po mojej rodzinie i ojczyźnie. To dla mnie najcenniejsza rzecz na świecie. Dzięki niemu czuję, że nie je-
stem sam i że tata zawsze jest przy mnie.  

Sejla, lat 33, uciekła z Bośni w 1992 roku 

Gdy byłam mała, mój ojciec często jeździł do pracy do Afryki. Choć jako trzylatka męczyłam go, żeby przywiózł mi 
w prezencie prawdziwą, żywą małpkę, wrócił z podróży z pluszowym króliczkiem, którego kupił dla mnie na lotni-
sku w Zurychu. Od tamtej pory nie rozstawałam się z moim pluszowym przyjacielem. Gdy wybuchła wojna, 
wszystko działo się tak szybko, że ani nie rozumiałam, co się dzieje, ani nie pomyślałam, co chcę ze sobą zabrać. 
W ten sposób zostawiłam w strefie wojny dwie najważniejsze rzeczy pod słońcem: mojego tatę i mojego królicz-
ka. Zobaczyłam ich dopiero po trzech długich latach. Pisałam do taty wiele listów, w których rozwijałam moje 
dziecinne myśli: »Czy znalazłeś mojego królika? Tęsknię za tobą!«. Nie potrafię opisać tej chwili w 1995 roku, gdy 
w końcu spotkałam znowu mojego ojca. Cała się trzęsłam, gdy na lotnisku w Zurychu zobaczyłam twarz taty, któ-
rego tak bardzo mi brakowało, a w jego rękach – mojego ukochanego króliczka.  
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Farhad, lat 27, uciekł z Afganistanu w 2007 roku 

Spakowałem trochę rzeczy z domu, ale przemytnicy kazali nam wszystkiego się pozbyć. Nie miałem jednak serca 
wyrzucić zdjęcia mojej matki i ukryłem je pod ubraniem. Nie widziałem jej od czasu mojego wyjazdu, więc to zdję-
cie jest dla mnie bardzo ważne.  

Vinasithamby, lat 64, uciekł ze Sri Lanki w 1984 roku 

Musiałem opuścić nasz dom na Sri Lance w 1984 roku. Większość drogi do Szwajcarii przebyłem pieszo, ale po-
dróżowałem też statkiem, samolotem i pociągiem. Oprócz tego, co miałem na sobie, nie mogłem ze sobą wiele 
zabrać. Jednak ponieważ zostawiałem w kraju całą moją rodzinę, jedyną dostatecznie ważną i łatwą w transpor-
cie rzeczą były te zdjęcia. Widać na nich moich rodziców, brata i zmarłą siostrę.  

Marie-Therese, lat 62, uciekła z Demokratycznej Republiki Konga w 2008 roku 

Musiałam opuścić mój dom w jednej chwili. Niestety nie było czasu, żeby cokolwiek ze sobą zabrać.  

Migmar, lat 59, uciekł z Tybetu w 1959 roku 

W 1959 roku razem z ojcem, matką, siostrą i dziadkami uciekliśmy z Tybetu do Indii. Miałem wtedy dwa lata, ale nie 
znam mojej dokładnej daty narodzin. Dotarłem do Indii tylko z ojcem i dziadkami. Straciliśmy po drodze moją mamę 
i siostrę. Najważniejszymi przedmiotami podczas naszej ucieczki były latarki, którymi oświetlaliśmy sobie drogę przez 
himalajskie przełęcze.  

Mahmoud, lat 20, uciekł z Libanu w 2014 roku 

Pochodzę z Palestyny, ale uciekłem z Libanu. Kilka lat temu przeszedłem z islamu na chrześcijaństwo i dostałem 
w prezencie od księdza tę Biblię. Podczas ucieczki nasza łódź osiadła na skałach i przewoźnik kazał nam wyrzucić 
wszystkie nasze rzeczy za burtę. Jakoś udało mi się ukryć Biblię. To mój najcenniejszy skarb – daje mi siłę w trud-
nych chwilach. Choć cała nasiąkła morską wodą i jest dość brudna, nie chciałbym nowej. Tu w Szwajcarii jestem 
zakwaterowany w schronisku zamieszkanym głównie przez muzułmanów. Tylko moja rodzina wie, że zmieniłem 
wyznanie. Dlatego nie mogę pokazać wam mojej twarzy i muszę prowadzić podwójne życie.  

Laura Tenchio, Uchodźcy pokazują swoje najcenniejsze skarby, https://tiny.pl/tj27z 

Załącznik nr 2  

Godność człowieka  poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posia-
dania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne.  

Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego 

Godność  poczucie własnej wartości. Rozróżniamy trzy rodzaje pojęcia godności. Godność osobowa oznacza war-
tość człowieka, która jest stała, niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona. Godność osobowa wpisana jest 
w ontyczną strukturę człowieka, co oznacza, że człowiek nie może się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej 
natury. Godność ta przysługuje każdemu tylko z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie, jakim człowiekiem: ma-
łym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym itd. Rodzi to 
konsekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo nie można pozbawić życia dla jakichś celów. Człowiek jest 
wartością samą w sobie – posiada godność. Godność osobowościowa – związana jest z nabytymi przez człowieka 
cechami, cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą dobroć, tym posiada większą godność osobowościową. 
Godność osobista – to poczucie bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji społecznej itp. 

 F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka 

Godność człowieka  poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w pragnieniu posia-
dania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne. Ma 
ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej. Ta pierwsza jest właściwa każdemu 
człowiekowi, należna mu z samego faktu bycia człowiekiem. Godność osobowościowa natomiast jest zależna od 
podjętego przez daną osobę trudu i jej dokonań oraz wiąże się z rozwojem osobowości etycznej. Jest jedną 
z podstawowych wartości w etyce rozwoju.  

Źródło: https://tiny.pl/g88t6    

https://tiny.pl/tj27z
https://tiny.pl/g88t6


  
 
   

   

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ 

 

6 | S t r o n a  
 

Godność człowieka  łac. dignitas: zasługa, wartość, osobista godność, zacność, uczciwość, dzielność moralna – 
cnota odniesiona tylko do człowieka: godność osoby ludzkiej, godność osobista, poczucie godności osobistej. 

Źródło: https://tiny.pl/tj2rc  

Godność człowieka jest jego naturalną właściwością, cechą każdego człowieka, istotą człowieczeństwa. Jako 
właściwość, cecha immanentna, jest darem Stwórcy. Stanowi zarazem potencjalność, którą należy aktualizować, 
a przez to doskonalić w działaniu. 

Źródło: https://tiny.pl/tj2rc  
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