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Książka, którą właśnie trzymacie w ręku powstała w ramach projektu Dzieci tworzą swoje miasto. Warszawskie bajki świata realizowanego przez
Fundację Poprostu Kultura w latach 2019/2020 w Warszawie. Projekt był WSPółFINANSOWANY przez Miasto Stołeczne Warszawa.
W projektowych działaniach mogły wziąć udział szkoły podstawowe, przedszkola oraz biblioteki. Przeznaczony był dla uczestników w wieku
5 – 13 lat. We wszystkich działaniach brały udział dzieci/Młodziez, należące do różnych narodowości.
Warszawskie dzieci i młodzież żyją już w świecie wielokulturowym. Ich przyjaciółmi w grupach i klasach coraz częściej bywają przedstawiciele
innych niż polska narodowości. My – dorośli nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że właśnie taka sytuacja szybko staje się codziennością.
Naszym projektem chcieliśmy włączyć się w budowanie wielokulturowej pozytywnej tożsamości młodych warszawiaków. Dlatego naszym celem było
stworzenie trwałej oferty edukacyjnej, z której będzie mogło skorzystać wiele dzieci, ich rodzin oraz placówek edukacyjnych i kultury.

Wszystkie aktywności projektu odbywały się na terenie dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Ursynów, Ochota, Mokotów.
W trakcie warsztatów międzykulturowych dzieci mogły bliżej poznać inne kultury lub w bezpieczny sposób zetknąć się z trudnymi doświadczeniami
związanymi z emigracją czy innością. We wszystkich zajęciach jako podstawowe narzędzie edukacyjne wykorzystywaliśmy bajki z różnych stron
świata, a w części z nich twórczą formę literackiego teatrzyku Kamishibai.
Równie ważne było dla nas stworzenie młodszym mieszkańcom Warszawy warunków do twórczego rozwoju. W trakcie międzykulturowych cykli warsztatów literackich powstały wspaniałe bajki pisane przez uczestników w grupach i pojedynczo. Często towarzyszą im ilustracje i projekty okładek.
Jako efekt projektu powstała niniejsza książka oraz scenariusze międzykulturowych warsztatów literackich. Bliższe informacje o projekcie, książkę
w wersji elektronicznej, scenariusze warsztatów i bajki stworzone przez uczestników znajdziecie na stronie www.dziecitworza.pl

Zapraszamy Was do korzystania
5

W książce znajdziecie przede wszystkim bajki stworzone
w trakcie projektu. Podzieliliśmy je, w zależności od
poruszanej tematyki, na 5 kategorii.

Każdą z nich poprzedza krótki wstęp,
który, mamy nadzieję, zainspiruje Was
do poprowadzenia różnorodnych twórczych zajęć,
również poruszających tematy związane z
wielokulturowością.
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Przeczytacie tu też informacje o warszawskich
mniejszościach narodowych, scenarjusze warsztatów
literackich.
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Kilka słów wstępu
W Warszawie każdego roku przybywa coraz więcej przedstawicieli różnych narodów. Nasze miasto staje się ich domem na stałe lub na jakiś czas.
Znajduje to swoje odbicie w zwiększającej się obecności w warszawskich szkołach i przedszkolach dzieci i młodzieży o odmiennych kulturowo korzeniach.
Warszawskie dzieci żyją już w środowisku wielokulturowym. To fakt.
Czy same je tak postrzegają?
Czy mają świadomość zmian będących ich udziałem?
Sprawdziliśmy, jak wygląda warszawska wielokulturowość widziana oczami dzieci.
Zapytaliśmy uczestników projektu, przedstawicieli których narodowości znają osobiście (lub z widzenia) ze swojej klasy i szkoły, z najbliższego i dalszego sąsiedztwa. W sumie dzieci wymieniły nazwy ponad 20 krajów. Tak duża liczba jasno pokazuje, że już czas wprowadzić do szkół i przedszkoli edukację
międzykulturową jako stały element budowania świadomości społecznej i kulturowej kolejnych pokoleń.
Włączajmy w nią aktywnie dzieci pochodzące z innych kultur. Wykorzystujmy ich doświadczenia  osobiste i rodzinne, wiedzę o kraju, z którego przyjechały
lub pochodzą. Uczenie się od siebie nawzajem, to w nowoczesnej edukacji jedna z najbardziej skutecznych metod kształcenia.
Wspaniałym narzędziem do zainicjowania rozmowy na tematy związane z wielokulturowością są bajki, również te dziecięce.
Baśnie, legendy i mity powstawały od zawsze na wszystkich kontynentach, we wszystkich kulturach. Tworzone były lokalnie. Jednocześnie poprzez ich motywy powtarzające się w różnych częściach świata i epokach, reprezentują też uniwersalne wartości, wspólnotę ludzkości w wielokulturowej różnorodności.
Dotyczy to również utworów współczesnej kultury popularnej, jakże często będących w gruncie rzeczy bajkami właśnie.
Dzięki bajkom możemy też w bezpieczny sposób poruszać i oswajać trudne sytuacje związane z doświadczeniem międzykulturowym, emigracją, odmiennością.
Łatwiej też poradzimy sobie z problemami pojawiającymi się w grupie/klasie i osiągniemy lepsze wzajemne zrozumienie i akceptację dla różnic pomiędzy jej
członkami.
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Bajki tworzone przez dzieci możemy wykorzystać do rozwijania twórczego potencjału ich rówieśników.  
Stanowią wyraz wyobraźni, również plastycznej, przelanej na papier. Ośmielają do podjęcia własnego twórczego trudu. Stają się inspiracją do tworzenia
własnych interpretacji, kontynuacji, rozwijania po swojemu istniejących już wątków lub wymyślania od początku unikalnych fabuł.
Jak wytłumaczyły nam dwie dziewczynki biorące udział w projekcie, wymyślanie własnych opowieści to również ważny powód, by sięgnąć po książki dorosłych
autorów. Dlaczego? W ten sposób możemy dowiedzieć się, jak pracują pisarze, słowem: rozwinąć i wzbogacić swój własny warsztat twórczy.
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Wędrówki przez świat
Ludzie przemierzają naszą planetę wzdłuż i wszerz od zawsze.
Podróżujemy, by spędzić miło czas na wakacjach, wędrujemy przez różne kraje, bo chcemy poznać świat i inne kultury. Nie wszystkie powody są przyjemne.
Ruszamy w drogę, by znaleźć lepsze lub chociażby znośne miejsce do życia. Wędrujemy, gdy chcemy uciec przed wojną, prześladowaniem lub głodem.
Nic dziwnego, że wędrówka lub podróż to jeden z najpopularniejszych motywów baśniowych pojawiających się na całym świecie. Wędrówki mają znaczenie
zarówno dosłowne, jak i symboliczne: oznaczają nie tylko zmianę życia, ale też zwykle wiążą się z przemianą wewnętrzną bohaterów.
Motyw wędrówki i zróżnicowane powody jej podjęcia często pojawiają się również w bajkach stworzonych przez uczestników projektu. Swoje pomysły młodzi
autorzy czerpią z osobistych doświadczeń, tego, co usłyszały od dorosłych, zobaczyły w telewizji, z motywów zaobserwowanych w FIlmach, grach komputerowych lub przeczytanych w książkach.
Dzieci nie unikają trudnych tematów. Tworząc własne opowieści, oswajają niełatwe doświadczenia, opowiadają o swoich marzeniach. Nie wszystkie prawdziwe
wydarzenia mają dobre zakończenia i nie wszystkie bajki kończą się happy endem. Jak w życiu.
Każda z bajek opowiada o nieco innym doświadczeniu podróży i każda robi to na swój własny, niepowtarzalny sposób.
Wykorzystując bajki do prowadzenia warsztatów międzykulturowych możemy w bezpieczny i przyjazny sposób poruszyć różne, również niełatwe, tematy
związane ze zmianą miejsca zamieszkania, rozwinąć wiedzę dzieci o świecie. Jeśli dodatkowo zachęcimy dzieci pochodzące z innych krajów do podzielenia
się swoimi doświadczeniami, pomożemy całej grupie dowiedzieć się i zrozumieć, dlaczego stały się naszymi sąsiadami i bliżej poznać kultury ich pochodzenia.
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Autor: Krzyś Szachnowski
Wyprawa do innego świata
Leciałem autobusem szkolnym.
Autobus ma kolor niebieski i może latać dzięki balonom.
Lecimy i nagle tylne wejście się otworzyło i ludzie zaczęli wyskakiwać.
Zastanawiałem się, czy nie wyskoczyć razem z nimi. W końcu skoczyłem.
Nie wiedziałem, co mogę zrobić innego.
Leciałem na lotni. Spadłem na jakiś dom, nie wiadomo gdzie.
Zsunąłem się po dachu na podwórko i poszedłem zwiedzać okolicę.
Szedłem, szedłem, chyba dosyć długo, aż nagle zobaczyłem skrzynkę. Leżała po
prostu na drodze.
Gdy podszedłem bliżej, skrzynka sama się otworzyła. Pochyliłem się, by zajrzeć do
środka. Byłem ciekawy, co tam jest.
Wokół mnie zrobiło się czarno.

●
Obudziłem się w swoim łóżku. Był ranek, godz. 6.00.
Ach! Zorientowałem się, że to był sen.
Zatęskniłem za przygodą ze snu. Lecieć autobusem? To jest coś!
Spakowałem się i wyruszyłem na wyprawę.
Poleciałem samolotem. Nie miał balonów, ale trudno.
Gdy samolot wylądował, wyszedłem i ruszyłem w drogę.
Szedłem sobie, nie spieszyłem się, rozglądałem się wokół.
Nagle zobaczyłem gryfa.
Poszedłem za nim, aż doszedł do rzeki. Też chciałem się przedostać na drugą
stronę, ale nie dałem rady.
Zawróciłem i poszedłem do hotelu „Gniazdo”. Był tam mój pies.
Wróciliśmy do rzeki. Mój pies jest duży i pomógł mi przez nią przejść. Udało się!
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Tak znaleźliśmy się w świecie zwierząt.
Nawet ja stałem się psem Husky!
Był tam też gryf. Spotkałem też inne mityczne stwory.
Nie wiem czemu, ale rozumiałem ich język!
Spotkałem też króla zwierząt. Od razu było widać, że jest to zły król.
Zwierzęta protestowały. Król kazał im przestać.
Pomogłem zwierzętom pokonać króla.
Gdy tak sobie chodziłem po świecie zwierząt, pewnego razu zobaczyłem wielkiego niedźwiedzia w zbroi. To było dziwne, więc chciałem z nim pogadać, ale nie
chciał. Poszedł sobie.

●
Wtedy zobaczyłem na drodze jakieś dziwne zwierzę. Wydało mi się, że to bardzo
mały słoń. Miał tylko 5 cm. wzrostu.
Ten słoń trzymał w trąbie jakiś malutki przedmiot. Podszedł i podał mi go.
Okazało się, że jest to karteczka. Była na niej napisana prośba o pomoc w świecie
ludzi. Słoń zaprowadził mnie do portalu, przez który mogłem do niego wrócić.
Gdy już przeszedłem na drugą stronę, zobaczyłem, co się stało. Wszystkie
zwierzęta oszalały!
Psy gryzły,
słonie niszczyły,
ptaki dziobały.
Próbowałem je powstrzymywać, ale nie chciały mnie słuchać.
Chyba godzinę zajęło mi uspokajanie ich. W końcu udało się!
W nagrodę dostałem medal od prezydenta.

KONIEC

Odmienność
Zmieniając miejsce zamieszkania, czy po prostu podróżując, stykamy się z innością. Z inaczej wyglądającymi ludźmi, architekturą, odmiennym językiem, zwyczajami, które nierzadko trudno jest nam zrozumieć.
Równie często spotkanie inności nie wymaga podróży. Może to być czyjś nietypowy wygląd, poglądy czy zachowanie, jakich nie potraFImy zaakceptować. Niektórzy ludzie z różnych powodów czują się niedopasowani do miejsca, w którym żyją.
Tak rozumiana odmienność jest jednym z motywów poruszanych przez uczestników projektu w ich twórczości. Bajki opowiadają o jej różnych odmianach, które
mają wpływ na życie bohaterów, podejmowane przez nich decyzje. Skutki bywają zaskakujące, być może nawet dla nich samych!
Poruszając w trakcie warsztatów temat inności, pomożemy dzieciom BUdować akceptację dla różnorodności, rozbroić problemy pojawiające się w grupie.
Zwłaszcza, gdy wspólnie poszukamy sposobów reagowania na różne rodzaje odrębności, z jakimi dzieci stykają się na co dzień lub poradzenia sobie z poczuciem
odmienności, jeśli jej osobiście doświadczają. Jeśli do warsztatu dołączymy część twórczą, damy dzieciom możliwość metaforycznego opowiedzenia o swoich
uczuciach i o tym, co im się przydarza. Bajka to bardzo pojemna forma twórczości!
Lepsze rozumienie i akceptacja odmienności, to również świetne przygotowywanie na doświadczenia międzykulturowe.
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Różowy jeżozwierz Bartek
W odległej Afryce urodził się różowy jeżozwierz o imieniu Bartek.
Bartek bardzo różnił się od reszty stada, ponieważ miał różowe kolce i nos. Nawet jego
rodzice się go wstydzili.
Bartkowi było smutno z tego powodu, więc uciekł z rodzinnej wioski i udał się na wyprawę w
poszukiwaniu szczęścia.
Wędrował, wędrował, aż trafił na Saharę. Tam spotkał żmiję.
- ssss…
- Kim jesteś? – Zapytał zdziwiony Bartek. Nigdy dotąd nie spotkał takiego zwierzęcia.
- ssss…
- Haboo…? Pokaż się, chcę ci się przyjrzeć!
Żmija wygrzebała się spod piasku. Niestety Bartkowi nie udało dowiedzieć się kim jest, bo od
razu go zaatakowała. Najwyraźniej ona też nigdy nie spotkała nikogo takiego jak jeżozwierz,
bo nie wiedziała, że ma kolce. Skaleczyła się boleśnie, zasyczała i zniknęła tak nagle, jak
się pojawiła.

●

Bartek wyruszył w dalszą drogę.
Nie uszedł daleko, gdy nagle zaczął wiać silny wiatr, a piasek wzbił się w powietrze. Zaczęła
się burza piaskowa. Bartek szybko zwinął się w kulkę. Gdy wiatr ucichł, otworzył oczy i
strząsnął z siebie piasek.
Po długiej wędrówce jeżozwierz poczuł, że jest bardzo głodny i spragniony. Na szczęście już
po chwili zauważył światło. Podszedł bliżej i zobaczył wioskę. Przy jednym domu zauważył
leżący stos siana. Podszedł ostrożnie, by nikt go nie zauważył i zaczął je skubać. Gdy był
już najedzony, zaczął szukać źródła wody.
Trwało to długo. Dopiero, gdy już zaczęło się ściemniać, Bartek znalazł studnię pełną wody
po same brzegi. Zaczął łapczywie pić. Nagle poślizgnął się i wpadł do środka. Piszczał głośno
wołając po pomoc. Usłyszał ciche kroki i po chwili nad studnią wyłoniła się twarz dziewczynki.
Nazywała się Nel. Bartek spodobał jej się od razu, co bardzo go zdziwiło. Nel zaniosła mokre
zwierzątko do domu, podała mu koc i kolację. Potem poszła do swojego pokoju. Jeżozwierzowi
bardzo spodobała się opieka, jaką otoczyła go Nel. Czuł jednak, że nie będzie umiał się z nią
porozumieć. Zdecydował więc, że trochę się prześpi, a rano ucieknie i uda się w dalszą
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podróż. Gdy Nel jeszcze spała, wymknął się przez otwarte okno i udał się na północ.Po długiej
wędrówce Bartek zauważył niebieski horyzont. Gdy dotarł do jego brzegu, dostrzegł, że dalej
nie ma już żadnej drogi!
Wtedy zobaczył sylwetkę starca stojącego na niskiej wydmie. Podszedł do niego. Starzec
spojrzał na małego jeżozwierza uważnie i odezwał się:
- Jak ci na imię?
- Jestem Bartek. Czy ty mnie znasz?
- Tak, ja znam i rozumiem wszystko i wszystkich. Jestem posłańcem Pana. Na imię mam Mojżesz.
- Pomożesz mi przejść przez tę wielką wodę przed nami? – Zapytał z nadzieją Bartek.
- Tak, mogę ci otworzyć przejście.
- Dziękuję! Będę ci bardzo wdzięczny! – Ucieszył się Bartek.
- Podejdź do samego brzegu i poczekaj chwilę. – Mojżesz skinął ręką w kierunku wody.
Bartek wykonał polecenie i po chwili zobaczył, jak morze rozstępuje się na dwie części!
Ruszył do przodu, chociaż trochę się bał.

●

Gdy minęło kilka godzin, a brzegu nadal nie było widać, jeżozwierz zaczął się niepokoić.
Dlaczego ta wędrówka trwa tak długo? Przyspieszył kroku.
Po kolejnej godzinie jego oczom ukazał się klif. Niestety był za stromy, by Bartkowi udało się
na niego wejść.

●

Tymczasem, po drugiej stronie morza, Mojżesz pomyślał, że Bartek na pewno skończył już
swoją przeprawę. Opuścił rękę, którą dotychczas trzymał wysoko uniesioną.

●

Bartek usłyszał dochodzące z daleka grzmoty. Rozejrzał się wokół i przerażony zobaczył, że
ogromne fale spadają na niego. Szybko zatkał nos i zamknął pyszczek. Gdy dwie części morza
już się połączyły, fale uniosły Bartka tak wysoko, że wyrzuciły go na sam szczyt klifu. Gdy
poczuł twardy grunt pod nogami, otrząsnął się, wypluł wodę z pyszczka i postanowił, że się
nie podda.
Wyruszył w dalszą drogę…
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Opowieści z morałem
Bajki z morałem towarzyszą nam od bardzo dawna, można powiedzieć: od niepamiętnych czasów. Miały wymiar pedagogiczny, pokazywały skutki naszych
uczynków: dobrych i złych. Często ich bohaterami nie byli wcale ludzie tylko zwierzęta.
Czy współcześnie taki rodzaj dydaktycznego wpływania na nasze zachowanie jest nam jeszcze potrzebny?
Czy moglibyśmy potraktować morał poważnie?
Czy jego przekaz jest tak uproszczony, że już nie przystaje do naszej mentalności? Być może uda się nam go unowocześnić, bo niektórzy młodzi autorzy
sięgnęli i po tę formę wyrazu, a tematyka ich bajek niekoniecznie nawiązuje do klasyki.
Czy bajki z morałem warto wykorzystać do rozmowy z dziećmi o poważnych sprawach?
Naszym zdaniem tak. W krótkiej, lapidarnej formie poruszają ciekawe tematy, a morał wcale nie musi być jednoznaczny ani jednowymiarowy.
Stworzenie bajki z morałem to również wspaniałe ćwiczenie literackie rozwijające umiejętność przekazywania swojej myśli w krótki i treściwy sposób.
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Współczesne inspiracje
Nasze doświadczenia projektowe pokazują, że dzieci coraz rzadziej mają kontakt z klasyką literatury dziecięcej, w tym z bajkami. Częściej stykają się ze
współczesnymi książkami, a jeszcze częściej kontaktują się z kulturą poprzez jej najbardziej popularne formy: FIlm, komiks, a zwłaszcza gry komputerowe.
Czy to źle?
To zależy.
Jeśli są to masowe produkty niskiej jakości (tak samo, jak mogą być dobre i złe książki), to źle. PotraFIą tak ograniczyć naszą kreatywność, że już nie
umiemy wyjść poza narzucone przez nie ramy. Naszej wyobraźni zostaje odebrana wolność.
Jeśli jednak uświadomimy sobie, że dzisiejsza klasyka w przeszłości często pełniła rolę właśnie kultury popularnej, a nowe formy twórczości powstają
co jakiś czas na przestrzeni wieków i są ostatecznie oswajane przez kulturę tzw. wyższą, spojrzymy na nią inaczej. Współczesne FIlmy, komiksy czy gry
często są bajkami ujętymi w nowoczesnej formie i pełnymi garściami czerpią z tradycji. Chociaż ich odbiorcy zwykle nie są tego świadomi.
Inspiracją dla części bajek stworzonych w ramach projektu stały się właśnie gry komputerowe, komiksy, a nawet FIlmy science FIction. Dzięki nim również
powstają wyjątkowe opowieści, a współczesne formy twórcze mogą stać się wspaniałym pretekstem do poprowadzenia warsztatów literackich, również
międzykulturowych.
Jednego jesteśmy pewni.
Jeśli zainteresowania dzieci, jakie by one nie były, potraktujemy jako punkt wyjścia do puszczenia wodzy fantazji, efekty mogą nas zaskoczyć.
Przekonajcie się sami!
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Przygody Zosi i Julii
Autorki: Zosia Zdanowska, Julia Stolarz

Rozdział I Tajemniczy obóz
Pewnego dnia w szkole nr.223, na lekcji WF trener powiedział do nas:
– Dzieci POSŁUCHAJCIE! Za dwa dni zaczyna się obóz. Kto z Was chce pojechać, niech zgłosi się
do sali nr. 12.
Następnego dnia rano, gdy weszłyśmy do sali, zobaczyłyśmy WIELKI tłum. Spotkałyśmy tam też
naszych przyjaciół: Wiktorię, Leona, Kiarę i Olka.
Gdy wszyscy już się zapisaliśmy, popędziliśmy do domu pakować swoje rzeczy.

Rozdział II Wyprawa na obóz
W dniu wyjazdu musiałyśmy wstać bardzo wcześnie, żeby zdążyć na zbiórkę o godzinie 6.00
rano. Było ciężko, ale udało się!
Wszystkie dzieci szybko usiadły na swoich miejscach i autokar ruszył. My usiadłyśmy oczywiście
obok siebie, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami i wszystko zawsze robimy razem.
Po jakimś czasie jazda zaczęła nam się dłużyć.
– Wiesz, do jakiego miasta jedziemy? - Zapytała Zosia. – Nie pamiętam, żeby trener nam
powiedział.
– Też nie wiem, ale wiem, że strasznie długo już jedziemy. Nudzi mi się.

Rozdział III Pierwszy dzień na obozie
Wreszcie dojechaliśmy.
Gdy wszyscy już wysiedliśmy z autokaru, podeszła do nas nieznajoma pani. Wyglądała na miłą
osobę. Może dlatego, że była ubrana bardzo kolorowo? Za to włosy miała ciemne.
Przedstawiła się:
– Nazywam się Ela Sosna i teraz przydzielę Was do pokoi. W każdym z nich są 3 łóżka.
Na szczęście pani Ela zapytała też nas, z kim chcemy nocować.
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Razem z przyjaciółmi podzieliliśmy się tak:
W jednym pokoju zamieszkałyśmy my, czyli Jula i Zosia, razem z Wiktorią, a w drugim Kiara, Leon
i Olek.
Rozbiegliśmy się do swoich pokoi. Czas się rozpakować.

Rozdział IV Tajemnicze drzwi
Następnego dnia rano pani Ela obudziła nas o 8.00. Zwykle, by zdążyć do szkoły, wstajemy dużo
wcześniej, ale przecież byłyśmy na obozie! Nie musiałyśmy nigdzie iść!
Niestety prawie całą noc przegadałyśmy i nawet o tej porze ciężko było otworzyć oczy.
W trakcie śniadania pani Ela powiedziała, jakie każdy z nas będzie miał zadania do wykonania w
ciągu dnia.
– Kiara i Leon pomogą mi w nakrywaniu do stołu. Wiktoria i Olek: Waszym zadaniem jest kupienie
jedzenia na ognisko.
W tym momencie przerwał jej głośny okrzyk radości. Wszyscy uwielbiają ogniska!
– Jula z Zosią! – Mówiła dalej pani Ela, gdy tylko udało jej się nas uciszyć, co nie było łatwe.
– Nazbieracie w lesie chrustu na ognisko.
Gdy wszyscy już się najedliśmy i śniadanie się skończyło, poszłyśmy do lasu.

●
Zbierałyśmy chrust już dłuższą chwilę, gdy nagle zaczęło grzmieć. Zaczęłyśmy biec, żeby zdążyć
przed burzą. Trochę się przestraszyłyśmy i nie zauważyłyśmy, że biegniemy w złym kierunku.
W pewnym momencie zobaczyłyśmy leśną polanę, a na niej stary dom. Wyglądał na opuszczony.
Pomyślałyśmy, że mogłybyśmy przeczekać w nim burzę i wrócić do obozu, gdy się już skończy.
Trochę nieśmiało i ostrożnie uchyliłyśmy drzwi. Zobaczyłyśmy mały pokój.
Było dość ciemno, ale udało nam się zobaczyć zegarek leżący na biurku. I zegarek i biurko
wyglądały tak, jakby dawno nikt ich nie używał.
Podeszłyśmy i dotknęłyśmy zegarka w tym samym momencie.

I wtedy...
W dom uderzył piorun i drzwi wejściowe zamknęły się z głośnym trzaskiem. Już nie wiedziałyśmy,
gdzie jesteśmy.
Nagle, nie wiadomo skąd, przed nami pojawiła się tajemnicza chmura i powiedziała:
– Nie bójcie się. Możecie mi zadać pytania, a ja na nie odpowiem, ale tylko na cztery.

●
– Jakie pytania zadamy? - Zapytała Zosia.
Dłuższą chwilę zastanawiałyśmy się, o co zapytać. Najważniejsze, że już się nie bałyśmy.
Przecież ktoś, kto odpowiada na pytania, nie może być groźny!
W końcu zdecydowałyśmy, czego chcemy się dowiedzieć.
– Gdzie jesteśmy? Jak stąd wyjść? O co w tym wszystkim chodzi? Kim jesteś? – Przekrzykiwałyśmy jedna drugą, bo byłyśmy bardzo ciekawe.
– Dziewczynki, odpowiem Wam po kolei – zaczęła nieco zdezorientowana chmura. – Dotykając
zegarka, trafiłyście do gry. Jeśli chcecie z niej wyjść i wrócić do swojego świata, musicie
przejść ją całą. Możecie przegrać tylko 3 razy. Gra ma 3 poziomy, każdy jest coraz trudniejszy
do przejścia. Uważajcie. Jeśli Wam się nie uda, zostaniecie w grze już na zawsze.
Chmura, tak nagle, jak się pojawiła, tak nagle zniknęła. Nie spełniła całej obietnicy, bo nie
odpowiedziała na czwarte pytanie. Nie dowiedziałyśmy się więc, kim jest.
Bardzo szybko jednak o tym zapomniałyśmy, bo po krótkiej chwili otworzyły się drzwi do innego
pokoju.

Rozdział V Przechodzimy poziomy
Weszłyśmy do pokoju i stanęłyśmy pośrodku. Rozejrzałyśmy się dookoła. Na ścianie na wprost
drzwi widniał napis: poziom pierwszy.
Był tak malutki i starty, że ledwie udało nam się go przeczytać. Obok narysowany był tajemniczy znak, a przy nim ktoś napisał:

MUSICIE PRZEJŚĆ PRZEZ LABIRYNT.
– Ach, ten znak to pewnie jest właśnie labirynt! – Ucieszyła się Zosia, która nigdy dotąd nie
widziała żadnego labiryntu. Zresztą, podobnie jak ja.
– Musicie znaleźć dwa klucze! – Czytałyśmy dalej. Rozdzieliłyśmy się, żeby ułatwić sobie
poszukiwania.
Przechodziłyśmy z pokoju do pokoju, a im dłużej szłyśmy, tym pokoi, o dziwo, robiło się coraz
więcej.
- Z zewnątrz dom wydawał się mały... – pomyślała Zosia. Nie mogła jednak dłużej się nad tym
zastanawiać, bo tuż przed nią wyrósł wielki trzygłowy pies.
W tym samym czasie, w innym pomieszczeniu, spotkałam dwugłowego lwa. Nie wiedząc o tym, obie
jednocześnie rzuciłyśmy się do ucieczki. Niemal zderzyłyśmy się ze sobą, gdy wpadłyśmy nagle
do tego samego pokoju!
Przytuliłyśmy się do siebie i wtedy poczułyśmy, że czas się zatrzymuje.

●
Znowu pojawiła się chmura i oznajmiła nam poważnym tonem: - Rozwiążcie zagadkę, a wtedy
pies i lew znikną. Zagadka brzmi:
Co wciąż płynie, ale nigdy się nie męczy i w dodatku nie jest mokre?
– Czas! - Krzyknęłyśmy jednocześnie szczęśliwe, że znamy odpowiedź. – Łatwizna - Odetchnęłyśmy z ulgą.
Jeśli pozostałe zagadki będą takie proste, szybko wrócimy do naszych przyjaciół! Pewnie wszyscy już nas szukają i martwią się, co też przytrafiło się nam w lesie.
Chmura zawołała: – Brawo!!!
Najwyraźniej ona też się ucieszyła, że idzie nam tak dobrze.
W tym czasie pies i lew zniknęły, jakby nigdy ich tu nie było. Czas ruszył z miejsca i tym razem
łatwo znalazłyśmy klucze. Ruszyłyśmy do wyjścia.
Z radości zapomniałyśmy, że to jeszcze nie koniec naszej wędrówki przez labirynt.
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●
Gdy już byłyśmy blisko drzwi, znienacka pojawił się na nich napis, równie malutki jak ten
pierwszy: poziom drugi.
Obok znowu widniał znak, a przy nim polecenie:
MUSICIE SKAKAĆ PO MEBLACH, BO POKÓJ ZA CHWILĘ ZACZNIE SIĘ WYPEŁNIAĆ LAWĄ.
Znowu nie wiadomo skąd, pojawiła się chmura i nas związała. Na szczęście mogłyśmy ruszać
nogami.
Skoczyłyśmy na kanapę, potem na stół, a na końcu na telewizor. Pozostał ostatni, najtrudniejszy skok na ramę od dużego obrazu wiszącego na ścianie. Niestety skoczyłyśmy za wcześnie,
jedna za drugą i... zaczęłyśmy spadać w dół. Wtedy czas się zatrzymał i znowu zobaczyłyśmy
chmurę.
– Pomogę Wam, - powiedziała – jeśli zadacie mi tak trudną zagadkę, że jej nie odgadnę. –
Zgadzamy się! - Krzyknęłyśmy szybko i równie szybko powiedziałyśmy:
– Co to jest: nie je, nie pije, a chodzi i bije?
Chmura pociemniała gwałtownie i powiedziała cicho: nie wiem...
– Zegar! - Zawołałyśmy uszczęśliwione chórem.
– Brawo! - Chmura wyraźnie nas doceniła. – JA nie znałam odpowiedzi! Czas znowu ruszył i
opadłyśmy na podłogę. Nie było na niej ani śladu lawy. – Ruszajcie dalej! - Zawołała chmura i
zniknęła.

●

Ledwie przeszłyśmy kilka kroków, zobaczyłyśmy lustro. Wisiało w powietrzu, jakby podtrzymywała je niewidzialna ręka.
Zosia podeszła do niego i przejrzała się w nim.
Wtedy tajemnicza siła wciągnęła ją do środka. Podeszłam niepewnie bliżej. Byłam ciekawa, co
się stało. Wtedy i ja poczułam, jak niewidzialna ręka przenosi mnie na drugą stronę.
Tak znalazłyśmy się na ostatnim, trzecim poziomie. Tym razem polecenie brzmiało:
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BĘDZIECIE WALCZYĆ Z WIELKIM TYGRYSEM.
Przeraziłyśmy się. W tym momencie pojawiła się chmura. Dała nam zegarek. Mogłyśmy go użyć
Tylko wtedy, jeśli odpowiemy na ostatnie pytanie:
Co jest mocne i nigdy nie zawiedzie?
Nagle pojawił się tygrys w otwartej klatce.
Zaczął nas atakować, a my wciąż myślałyśmy nad odpowiedzią na pytanie! Nagle wpadłyśmy na
pomysł i krzyknęłyśmy chórem: STOP!
Chmura się pojawiła i zapytała: – Znacie odpowiedź?
– Tak! - Odpowiedziałyśmy zgodnie. – NASZA PRZYJAŹŃ! Razem nacisnęłyśmy zegarek.
Obudziłyśmy się w opuszczonym domu.
Wyszłyśmy przez uchylone okno i zobaczyłyśmy, że jest ranek.

Rozdział VI Powrót
Zadarłyśmy głowy do góry i wtedy zobaczyłyśmy dziurę w dachu.
Zaczęłyśmy szukać drogi do obozu. Po godzinie wędrówki zobaczyłyśmy go. W pobliżu kręciła się
pani Ela szukając nas.
Gdy nas zobaczyła, zapytała zdziwiona:
– Gdzie byłyście?! Bardzo się wszyscy martwiliśmy!
– Ooo... To długa historia - odpowiedziałyśmy. Byłyśmy baaardzo zmęczone i niewyspane.
Poszłyśmy do swojego pokoju odpocząć.
Następnego dnia spakowałyśmy się. Razem ze wszystkimi dziećmi wsiadłyśmy do autokaru.
Dojechaliśmy do szkoły. Z daleka widać było grupę czekających rodziców.
Gdy się już żegnałyśmy, westchnęłyśmy: – Ale to była przygoda, co...?

KONIEC

Wędrówki kulinarne
Przyglądanie się temu, co jedzą ludzie w różnych zakątkach Ziemi to wspaniały sposób na podróż przez świat i jego kultury.
Jeśli dodamy do tego zabawę w opowiadanie o warzywach, owocach czy całych potrawach za pomocą krótkich lub dłuższych fabuł, otrzymamy niezwykły
przepis na nietuzinkowe międzykulturowe warsztaty literacko-plastyczne.
Wystarczy odrobina wyobraźni!
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planeta warszwa. Mniejszości narodowe w Warszawie
Wielokulturowość i zgodne życie obok siebie ludzi o odrębnych korzeniach narodowych to historyczne dziedzictwo Warszawy. Tworząca się stopniowo nowa
różnorodność to jednocześnie powrót do tradycji i otwarcie na przyszłość opartą na szacunku do odmienności i wszechstronnym czerpaniu z innych kultur.
Warszawa już teraz jest najbardziej zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo miastem w Polsce*.
Cudzoziemcy przybywają do naszego miasta z różnych stron świata:
● zza wschodniej granicy - głównie z Ukrainy, Białorusi, Rosji
● zza zachodniej granicy - głównie z Europy zachodniej, USA
● z dalszych kierunków - głównie z Turcji, Indii, Wietnamu, Chin
● mniejsze grupy migrantów - przede wszystkim z krajów arabskich (Syrii, Egiptu, Tunezji, Iraku) oraz afrykańskich.
Pojedyncze osoby przyjeżdżają również z krajów dla nas egzotycznych, takich jak Bhutan, Kiribati, Lesotho czy Papua Nowa Gwinea.
Kraje najliczniej reprezentowane **w Warszawie to:
Ukraina, Białoruś, Wietnam, Rosja, Indie, Francja, Chiny, Włochy, Turcja, Wielka Brytania.
Najwięcej mamy sąsiadów z Ukrainy, Białorusi i Wietnamu, a najbardziej rozrastające się mniejszości pochodzą z Białorusi i Indii.
Czas pobytu cudzoziemców w Warszawie jest bardzo zróżnicowany. Zatrzymują się tu krótkoterminowo lub na stałe, tylko niewielka część to osoby, które
nabyły polskie obywatelstwo.
Przedstawiciele mniejszości narodowych mieszkają w całej Warszawie, ale poszczególne grupy upodobały sobie różne dzielnice, np. Wietnamczycy Ochotę.
Natomiast najwięcej cudzoziemców zameldowanych jest na Mokotowie.
*W przygotowaniu powyższych informacji korzystaliśmy z raportu „Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym” opracowanego przez
Fundację Obserwatorium oraz Urząd m.st. Warszawy, Ośrodek Ewaluacji Fundacji Vox Humana. Warszawa 2016
**Dane pochodzą z Urzędu m. st. Warszawy – marzec 2019, zawarte w artykule Michała SzafLarskiego, Wyborcza.pl
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Procesy związane z migracjami dotyczą oczywiście również dzieci i młodzieży. W Warszawie przychodzi na świat coraz więcej dzieci cudzoziemców.
Przybywa też szkół międzynarodowych i wielokulturowych. Rośnie liczba dzieci chodzących do publicznych placówek edukacyjnych, a także studentów obcokrajowców.
By w Warszawie powstała świadoma swojej wielokulturowości społeczność, w jej budowanie musimy włączyć przedstawicieli wszystkich narodowości.
Dzieci należące do warszawskich mniejszości narodowych, które poznaliśmy w trakcie działań projektowych, stanowią przekrój wszystkich rodzajów
migracji obecnej w Warszawie: tej czasowej i stałej.
Poniżej możecie przeczytać garść informacji o 5 wybranych przez nas narodowościach, tych najliczniej reprezentowanych w naszym projekcie. Jednocześnie,
należą one w większości do największych grup cudzoziemców mieszkających w Warszawie.
Zapraszamy Was również do zapoznania się z działalnością wymienionych przez nas organizacji i instytucji działających na rzecz osób należących do
mniejszości narodowych i warszawskiej międzykulturowości.
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Mniejszości narodowe w różnym stopniu współtworzyły i nadal współtworzą nasze miasto i jego kulturę. Z największych grup mieszkających obecnie w
Warszawie, szczególnie Ukraińcy i Rosjanie mieli przez wieki swój udział w kształtowaniu się jej charakteru. Stając się współcześnie naszymi sąsiadami,
spotykają tu więc również własne dziedzictwo i część naszej wspólnej, czasem niełatwej historii.

UKRAINA
By przekonać się o tym, że Ukraińcy są obecni w Warszawie od stuleci, wystarczy wybrać się na wycieczkę szlakiem warszawskich cerkwi lub w ramach spaceru
obejrzeć pałac rodu Ostrogskich przy ulicy Tamka. W okresie międzywojennym Warszawa była najważniejszym ośrodkiem życia politycznego, społeczno-kulturalnego i naukowego ukraińskiej emigracji. Miały tu swoją siedzibę m. in. władze Ukraińskiego Komitetu Centralnego oraz wiele innych organizacji społecznych.
W XXI wieku do Warszawy przyjeżdżają przedstawiciele rozmaitych profesji: dziennikarze, pisarze, pracownicy fIzyczni, naukowcy czy artyści. Wielu młodych
ludzi z Ukrainy studiuje na uczelniach. Imigrację ukraińską wyróżnia bliskość kulturowa i językowa, stąd łatwo jest jej integrować się z całą warszawską
społecznością.
● Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy (TPU)
● Związek Ukraińców w Polsce
● Fundacja „Nasz Wybór” prowadząca Ukraiński Dom w Warszawie
● Centrum Kultury i Informacji przy ambasadzie Ukrainy
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ROSJA
Rosjanie mieszkali w Warszawie „od zawsze”, ale szczególny wpływ mieli na nią podczas zaborów, w latach funkcjonowania Królestwa Kongresowego. Nie
było to wyłącznie oddziaływanie negatywne. W szczególności prezydent miasta Sokrat Starynkiewicz modernizował nasze miasto w latach 1875 – 1892 na
niespotykaną dotąd skalę. Z wprowadzonych wówczas zmian korzystamy do dziś, m. in. spacerując po Parku Ujazdowskim. Jak wielu Rosjan mieszkało w naszym
mieście przekonamy się odwiedzając np. cmentarz prawosławny na Woli.
Współcześnie, nowy napływ Rosjan do Warszawy rozpoczął się w latach 90. XX wieku.
Rosjanie to naród utalentowany artystycznie. W Warszawie mieszkają więc aktorzy, muzycy, pisarze, poeci, malarze, ceramicy, tłumacze, którzy
intensywnie współtworzą kulturę naszego miasta.
Na warszawskich uczelniach gościmy również studentów z Rosji. Wielu z nich zostaje tu również po ukończeniu studiów.
● Rosyjski Ośrodek nauki i Kultury, ronik.org.pl
● Fundacja Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia, rospolcentr.ru/pol
● Rosyjski Kurier Warszawy (również w języku polskim)
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WIETNAM
Współczesna fala imigracji Wietnamczyków do Polski i Warszawy rozpoczęła się w latach 90. XX wieku. Tworzy ona dużą, zróżnicowaną społecznie grupę
mającą silne więzy wewnętrzne. Skupia się we własnych, narodowych wspólnotach. Dotyczy to głownie pierwszego pokolenia. Wychowane w Warszawie dzieci
identyfIkują się już bardziej z kulturą polską i europejską.
Wietnamczycy zaczęli jednak przyjeżdżać do naszego miasta o wiele wcześniej.
Pierwsi studenci pojawili się na warszawskich uczelniach w latach 50. XX wieku w związku z wojną w Wietnamie. Na początku byli nieliczni, potem, aż
do końca lat 80. przybywało ich coraz więcej. Wielu z nich zostało w Warszawie na stałe i tu założyło swoje rodziny. Są zintegrowani ze społecznością
Warszawy, znają język i kulturę polską.
Kuchnia wietnamska wpisała się w krajobraz kulinarny Warszawy i jest najbardziej widocznym przejawem obecności Wietnamczyków w naszym mieście. Tymczasem mieszkają wśród nas przedstawiciele wielu zawodów: studenci, pracownicy fIzyczni, przedsiębiorcy, a także uczeni, artyści czy działacze społeczni.
Wspólnie tworzą międzykulturowe oblicze stolicy.
● Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce
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Białoruś
Białorusini mieszkający w Warszawie to jedna z najszybciej rozrastających się mniejszości narodowych, a pod względem liczebności druga po Ukraińcach.
Ci z nich, którzy decydują się na dłuższy pobyt w stolicy to w dużej mierze ludzie wykształceni: dziennikarze, pisarze, poeci, liderzy lub członkowie partii
politycznych, parlamentarzyści, działacze organizacji pozarządowych, związków zawodowych, biznesmeni, studenci, naukowcy.
Dużą grupę stanowią również pracownicy sezonowi.
Społeczność białoruska jest bardzo młoda. Zdecydowana większość to osoby do 40 roku życia.
Białorusini są aktywni społecznie i często angażują się w działania na rzecz demokratycznych
przemian w swoim kraju.
● Biełsat TV, belsat.eu.pl
● Dom Białoruski w Warszawie, belaruskidom.eu
● Fundacja Białoruski Dom
● Białoruski Klub Dyskusyjny w Warszawie (Centrum Białoruskie) przy Uczelni Łazarskiego

Czeczenia
Imigracja czeczeńska w Warszawie i całej Polsce jest ściśle związana z rozpoczęciem wojny rosyjsko-czeczeńskiej w 1994 roku i ma w dużej mierze
charakter uchodźczy.
Większość Czeczenów przebywa w Warszawie okresowo i traktuje pobyt w naszym kraju jako tranzyt w drodze do Europy Zachodniej.
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Wiele rodzin, zwłaszcza kobiet z dziećmi, mieszka w ośrodkach dla cudzoziemców. Warto pamiętać, że chociaż w większości wyjadą z naszego miasta, to
czeczeńskie dzieci współtworzą międzykulturową społeczność w warszawskich szkołach i pobyt tu, często po traumatyzujących doświadczeniach, jest dla
nich ważnym doświadczeniem społecznym i kulturowym.
● Inicjatywa Dzieci z Dworca Brześć - FB
● Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR

Organizacje i instytucje
ogólnowarszawskie
W Warszawie, oprócz organizacji zrzeszających przedstawicieli konkretnych narodowości, działają również instytucje wspierające migrantów ze wszystkich
krajów oraz działające na rzecz integracji międzykulturowej wszystkich mieszkańców Warszawy.
Poniżej przedstawiamy ich zróżnicowany wybór. Przykłady wybraliśmy w taki sposób, by pokazać, jak szerokie są w Warszawie możliwości podjęcia
edukacyjnych działań międzykulturowych, które łatwo można dopasować do swoich potrzeb. Możecie wziąć udział w projektach, wydarzeniach,
warsztatach, spotkaniach, działaniach integracyjnych, grach, zabawach, konkursach lub skorzystać ze wsparcia edukacyjnego dla dzieci migrantów.
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1. Fundacja Inna Przestrzeń, innaprzestrzen.pl
● Fundacja prowadzi m. in. Portal Kontynent Warszawa. Warszawa wielu kultur, kontynent-warszawa.pl
● Alternatywny plan miasta. Przewodnik po wielokulturowych miejscach stolicy, planwarszawy.kontynent-warszawa.pl
2. Fundacja Edukacji Międzykulturowej, miedzykulturowa.org.pl
3. Biblioteka Zbiorów Obcojęzycznych będąca oddziałem Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w dzielnicy Praga Południe
bppragapd.pl, biblioteka-wielokulturowa-2
4. Fundacja Dla Wolności, fundacjadlawolnosci.org
5. Fundacja Ocalenie, ocalenie.org.pl
6. Fundacja Polskie Forum Migracyjne, forummigracyjne.org
7. Centrum Wielokulturowe, centrumwielokulturowe.waw.pl
8. Centrum Kultury Słowiańskiej, centrumkulturyslowianskiej.pl

Nawiązujcie kontakty i międzykulturową współpracę!
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