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Kontekst

Niniejszy tekst, bardziej reportaż niż artykuł, poświęco-

ny realizacji online projektu obchodów Międzynarodowego 

Dnia Praw Człowieka w Podstawowej Szkole Społecznej 

„Niedźwiednik” w Gdańsku, napisałam przekonana, że war-

to podzielić się takim doświadczeniem – dla mnie samej, 

mimo ponad dwudziestu lat praktyki, zaskakującym. Chciał-

bym zaprosić Państwa do prześledzenia ze mną kolejnych 

etapów pracy nad projektem: od genezy pomysłu, poprzez 

ustalenie celów, bilans zasobów, potrzeb i możliwości, pla-

nowanie, podział zadań i ich realizację, aż po ewaluację. 

Zapraszam do wspólnej refleksji nad tym, jak to się stało, 

że udało się nam więcej niż zamierzaliśmy, choć można było 

zadbać lepiej o wiele spraw, wiele elementów układanki,  

jaką stanowi projekt społeczny, zaplanować bardziej precy-

zyjnie. Jak to się dzieje, że realizujemy spontanicznie pod-

jęty pomysł, a nie zawsze – precyzyjnie wycyzelowany plan? 

Co sprawia, iż jakieś przedsięwzięcie edukacyjne staje się 

dobrą praktyką? Jak ją rozpoznać? Jak powtórzyć? 

Pomysł

Rok temu po raz pierwszy uczniowie i uczennice naszej 

szkoły wzięli udział w projekcie Fundacji IRSE oraz Rady 

Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska 

Szkoła Różnorodności. Finałem cyklu zajęć poświeconych 

międzykulturowości miało być wykonanie przez uczestni-

ków i uczestniczki gazetki ściennej z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Praw Człowieka. To wówczas po raz pierwszy po-

jawiła mi się intuicja: dobrze byłoby zorganizować szkolne 

obchody tego święta. 

Aby jednak przejść od pomysłu do realizacji, potrzebo-

wałam energii błyskawic, które na przełomie października 

i listopada pojawiły się podczas lekcji zdalnych w MS Teams 

w awatarach moich uczennic. Moda czy świadomość? – za-

dałam sobie pytanie, a zaraz potem uzmysłowiłam sobie, 

jak ważna jest odpowiedź na nie. I jak istotne jest dla mnie 

jako nauczycielki i wychowawczyni, by takich wyborów 

(przyjmując określoną postawę, jak i opowiadając się prze-

ciw niej bądź zachowując neutralność) moje dzieciaki doko-

nywały w zgodzie ze sobą, w pełni świadomie, nie za sprawą 

mody czy sugestii dorosłych. Aby więc zainspirować wycho-

wanków i wychowanki do poszukiwania konkretnej wiedzy, 

a potem własnych odpowiedzi na trudne pytania współcze-

sności, zadałam klasie napisanie przemówienia z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Praw Człowieka – wystąpienia w imię 

najistotniejszych, ich zdaniem, spośród tych praw. Powsta-

łe prace poruszyły mnie na tyle, bym spróbowała stworzyć 

przestrzeń dla ich prezentacji.

Planowanie

Pomysłem podzieliłam się najpierw z humanistami, a kie-

dy koledzy stwierdzili, że chcą go zrealizować i że wydaje im 

się naprawdę istotny, poprosiłam o zgodę dyrekcję szkoły. 

Spotkałam się z entuzjastyczną akceptacją dyrektorki, pani 

Joanny Rogowskiej. 

Wspólnie z panami Marcinem Wójcikiem (polonistą) 

i Damianem Polakowskim (historykiem) przystąpiliśmy za-

tem do przedyskutowania i opracowania założeń projektu. 

Było dla nas ważne, by projekt spełnił określone cele. Miał 

spowodować, że dzieci jak najbardziej samodzielnie zdobę-

dą potrzebną wiedzę, wykorzystają i udoskonalą posiadane 

umiejętności lub zgodnie z odkrytymi potrzebami – spró-

bują nowych. Poprzez własne zaangażowanie uczestników 

i uczestniczek chcieliśmy uświadomić im, iż poruszana 

tematyka dotyczy ich indywidualnie i jako osoby przyna-

leżne do każdej społeczności, którą wybiorą, że wiąże się 

z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego każdy zespół kla-

sowy w stworzonym przez nas ramowym planie otrzymał 

Mam prawo – i Ty masz prawo
Magdalena Kaczmarczyk
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przydział bardzo ogólnie sformułowanego zadania, związa-

nego z prawami człowieka i prawami dziecka, które to zada-

nie realizatorzy musieli sami doprecyzować, a które w jakiś 

sposób wychodziło naprzeciw potrzebom danego zespołu. 

Na przykład grupa, w której dominują dzieciaki żywiołowe 

i ruchliwe, z trudnością koncentrujące uwagę na zadaniu, 

otrzymała do przygotowania quiz, co wymaga kreatywności 

i błyskotliwości, ale niekoniecznie żmudnego opracowania 

szczegółów. 

Chcieliśmy – zgodnie z duchem szkoły – stworzyć nastrój 

uroczystego celebrowania wartości, jednocześnie unikając 

patosu, który co prawda podkreśla ważność poruszanych 

spraw, ale także skutecznie izoluje od nich emocjonalnie, 

czyniąc z nich element rytuałów i tradycji, związanych z kon-

kretną datą, symbolami, hasłem, zamiast podkreślać ich 

uniwersalną obecność w codziennych poczynaniach. Dla-

tego to dzieci miały przygotować imprezę dla siebie i in-

nych dzieci, a nie po prostu zrealizować gotowy scenariusz, 

stworzony przez dorosłych. Tak naprawdę to, jaka impreza 

powstanie, było najbardziej nieprzewidywalnym – najtrud-

niejszym z punktu widzenia dorosłego organizatora – ele-

mentem projektu. 

Oddzielny wymóg stanowiła realizacja wydarzenia zdal-

nie. To narzucało nam ograniczenia czasowe i techniczne. 

Uznaliśmy, że spotkanie nie może trwać dłużej niż dwie 

godziny, a poszczególne jego elementy powinny mieć  

jak najbardziej różnorodny charakter, aby angażowały wi-

downię – oddziaływały na różne zmysły, toczyły się w in- 

terakcji, przykuwały uwagę i emocje. Wybraliśmy jako „miej-

sce spotkania” platformę MS Teams, znaną nam, dzieciom 

i rodzicom z codziennej praktyki nauczania zdalnego, ofe-

rującą liczne funkcjonalności potrzebne do takiego zadania 

(np. aplikację Forms do przeprowadzenia quizu, możliwość 

tworzenia oraz płynnego odtwarzania filmów i prezentacji 

wewnątrz platformy lub wysłania zaproszenia osobie spoza 

organizacji), sprawdzoną już wcześniej w realiach dużego 

przedsięwzięcia online z udziałem gości, ponieważ wiosną 

właśnie tutaj organizowaliśmy Nocne czytanie – coroczną im-

prezę związaną z Międzynarodowym Dniem Książki i Praw 

Autorskich. 

Wybór platformy był podyktowany nie tylko codzienną 

praktyką i wcześniejszym doświadczeniem, ale także faktem, 

że na Teamsach toczy się aktualnie całe wirtualne życie szko-

ły. Dzięki temu wydarzenie włączało się w naturalny sposób 

w żywy nurt tego życia. Każda osoba należąca do zespołu 

organizatorów i organizatorek mogła w dowolnym momen-

cie zajrzeć do każdego zespołu zadaniowego, przywitać się, 

podrzucić pomysł, skomentować działania, dodać motywu-

jący emotikon, poprosić o pomoc – współuczestniczyć i brać 

odpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcie.

Ostatnią sprawą, z którą przyszło się nam uporać, była po-

lityka. Tak. Piszę o tym – jak powiedziała podczas obchodów 

jedna z uczennic: korzystając z prawa do wyrażania własnych po-

glądów – aby pokazać, z jakimi dylematami musi się borykać 

szeregowy pracownik oświaty, gdy działając w imię najwyż-

szych ogólnoludzkich wartości, w projekcie edukacyjnym, nie 

chce propagować ideologii, ale też nie zamierza unikać tre-

ści, traktowanych jako kontrowersyjne przez obecne władze 

państwowe. Jako inicjatorka i pomysłodawczyni obchodów 

Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, zdawałam sobie 

przecież sprawę z tego, że te właśnie prawa są tematem burz-

liwej – nomen omen – debaty publicznej, a jej echa raczej 

pojawią się w wypowiedziach przygotowanych przez uczniów 

i uczennice. Właśnie dlatego, że tak aktualny oraz newral-

giczny, ten temat był tak ważny i należało go podjąć, mając 

na względzie kształtowanie świadomości obywatelskiej. Wła-

śnie: świadomości. Nie ukrywam jednak, że towarzyszył mi 

strach przed konsekwencjami w postaci ewentualnego postę-

powania dyscyplinarnego, gdyby ktoś uznał, że jest to działa-

nie nielicujące z etyką zawodu nauczyciela. 

Małgorzata Habasińska, klasa 1 Nikodem Rumiński, klasa 1
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Mając na względzie wolność sumienia, przekonań i sza-

cunek dla każdego człowieka, położyłam nacisk na pełną 

jawność wszystkich poczynań, związanych z projektem 

i pełną dobrowolność zaangażowania. Postanowiliśmy 

w gronie organizatorów, iż w przygotowaniu imprezy we-

zmą udział te dzieci, których rodzice wyrażą na to stosowną 

zgodę oraz będziemy na bieżąco informować całą społecz-

ność szkolną o tym, jak rozwija się praca nad scenariuszem  

i jakie treści będzie on zawierać, tak by każdy, kto zechce 

uczestniczyć w imprezie, mógł podjąć świadomą decyzję 

w zgodzie z własnymi przekonaniami. 

Rodzice

Możemy wybaczyć dziecku, że boi się ciemności. Prawdziwa 

tragedia ma miejsce wtedy, gdy człowiek dorosły boi się światła. 

(przypisywane Platonowi). Ponieważ nie chcę, aby mój syn bał 

się światła, również rozszczepionego, zgłaszam zainteresowanie 

szkolnymi obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, 

jednocześnie bardzo dziękując za pomysł i inicjatywę. Maili po-

dobnych do tego otrzymałam bardzo wiele w odpowiedzi 

na propozycję zgłaszania dzieci do pracy nad projektem, 

przesłaną rodzicom za pośrednictwem e-dziennika Librus. 

W ciągu pierwszych trzech dni od rozesłania informacji 

zgłosiło swoje dzieci do projektu ponad osiemdziesięcioro 

rodziców (!) w szkole liczącej około 180 uczniów, w tym 

rodzeństwa. Większość wypowiedzi zawierała pozytywne 

komentarze: o potrzebie edukacji na ten temat, zawierają-

cych wsparcie moralne i liczne wyrazy entuzjazmu, podziwu 

dla inicjatywy oraz dla szkoły, w której nie boimy się podejmo-

wania takich przedsięwzięć. 

Wszyscy znamy z własnej praktyki szkolnej zabieganych 

rodziców, do których trzeba się często uparcie dobijać,  

by uzyskać dokument, informację zwrotną, deklarację – 

w tym wypadku nawet osoby należące zwykle do tej grupy 

wyraziły akceptację bez starań z naszej strony, co (w moim 

odczuciu) podkreśla dodatkowo społeczną ważność przed-

sięwzięcia. Wyjątkowo ucieszyłam się, gdy zgodzili się także 

państwo, którzy dotychczas konsekwentnie unikali uczest-

nictwa dziecka w projektach, które mogłyby być w jakikol-

wiek sposób łączone z polityką.

Dla pełni obrazu chcę poinformować, że pojawiła się jed-

na opinia odmowna. Rodzice napisali, iż podobają im się 

założenia imprezy, jednakże ważniejsze jest dla nich to,  

by ograniczyć dzieciom czas spędzony przy komputerze, 

rezygnują więc z dodatkowego zaangażowania online – 

co w pełni rozumiem i przyjmuję. 

W tym momencie chciałabym wyrazić wdzięczność ro-

dzicom, którzy zgłosili swoje dzieci do projektu. Jestem 

przekonana, że w ten sposób dali im szansę czynnego 

udziału w niezwykłym doświadczeniu, integrującym spo-

łeczność wokół najważniejszych, uniwersalnych wartości, 

otwierającym przestrzeń dla zaangażowania na miarę moż-

liwości i potrzeb każdego z uczestników, dla budowania  

przez dzieci własnego systemu wartości w oparciu o świado-

me oraz odpowiedzialne uczestnictwo, połączone z samo-

dzielnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności, jak również 

ich kreatywnym wykorzystaniem w praktyce. 

Perpetuum mobile

Maszyna ruszyła na przełomie listopada i grudnia.  

Do grona dorosłych organizatorów zaprosiliśmy panią dy-

rektor Joannę Rogowską jako specjalistkę od dyplomacji, panią 

wicedyrektor Katarzynę Blumę, tym razem w roli specjalistki 

TIK, panie Marię Olszewską i Dominikę Babińską, psycho-

lożki oraz mentorki działającej w szkole grupy mediatorów 

rówieśniczych, a także panie Agnieszkę Gostkowską – pla-

styczkę i nauczycielkę etyki oraz Dorotę Ordecką – muzycz-

kę. W związku z przekraczającą nasze oczekiwania liczbą 

zgłoszeń oraz sugestiami rodziców i dzieci, iż są w społecz-

ności szkolnej osoby, które ze względu na inne aktywno-

ści nie dysponują czasem, by zaangażować się dodatkowo  

po lekcjach w realizację projektu, ale chętnie wzięłyby udział 

w uroczystości jako widzowie, a także mając na względzie 

wagę poruszanej tematyki – pani dyrektor zaproponowa-

ła, by obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 

uznać za imprezę ogólnoszkolną adresowaną do całej spo-

łeczności. Dzięki temu mogła się ona odbyć w czasie lek-

cyjnym i być dostępna dla wszystkich zainteresowanych 

(kto zaś nie miał woli uczestnictwa, nie musiał się logować 

ani usprawiedliwiać). O tej decyzji poinformowaliśmy całą 

Miłosz Antonowicz, klasa 2 Oliwier Bakuła, klasa 2
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społeczność szkolną. Rodzice, którzy nie mogli towarzyszyć 

dzieciom w spotkaniu online, a wyrazili życzenie uczestnic-

twa, otrzymali link-zaproszenie.

Ważną kwestią do rozstrzygnięcia było zaangażowanie 

najmłodszych. Dzięki uczestnictwu pań Agnieszki i Doroty 

powstał pomysł aktywności artystycznej: najmłodsze dzieci, 

realizujące zajęcia zerówki w szkole, miały nagrać piosen-

kę o prawach dziecka z panią Dorotą, natomiast uczniom 

i uczennicom z klas I-IV zaproponowaliśmy udział w kon-

kursie plastycznym o prawach człowieka i prawach dziec-

ka, do którego pomogła się im przygotować pani Agnieszka 

na plastyce, a także w ramach lekcji etyki. Nagrodą w kon-

kursie miało być wykorzystanie najciekawszych prac jako tła 

dla prowadzących spotkanie w MS Teams oraz w materia-

łach promocyjnych, dzięki temu impreza zyskała oprawę 

plastyczną. Wybrane prace konkursowe prezentujemy rów-

nież w niniejszym artykule. 

Wszyscy otrzymali propozycję nagrania krótkiego filmu: 

reklamy książki, filmu, gry lub innej publikacji promują-

cej prawa człowieka. Młodzież z klas siódmych i ósmych 

– w szczególności uczestnicy Klubu Debat Oxfordzkich – 

mogli wziąć udział w konkursie na przemówienie z okazji 

celebrowanego święta. Przemówienie także należało nagrać. 

Tak powstałe materiały multimedialne mogły zostać użyte 

do wzbogacenia spotkania, ale także opublikowane na stro-

nie internetowej szkoły i profilu na Facebooku, gdyby oka-

zało się, że będzie ich wiele i prezentacja całości przedłuży-

łaby imprezę. 

Wszystkie materiały edukacyjne na potrzeby obchodów 

miały stworzyć – na zaproponowany temat, ale według wła-

snego pomysłu – grupy chętnych uczniów z poszczegól-

nych klas starszych, umawiając się i spotykając po lekcjach 

w specjalnie w tym celu utworzonym zespole na MS Teams, 

na własnych kanałach, gdzie także należało umieszczać two-

rzone materiały. W ten sposób każdy zespół zadaniowy miał 

pełny dostęp do wszystkich przygotowywanych materiałów 

roboczych, grupy mogły ze sobą współpracować, wymieniać 

informacje i opinie, a koordynatorzy – na bieżąco monitoro-

wać postępy prac (dzięki powiadomieniom o nowej aktyw-

ności) i służyć wsparciem. 

Powstały w ten sposób: prezentacje multimedialne o pra-

wach człowieka i prawach dziecka (klasy VII), filmy promu-

jące idee równości i różnorodności (klasa IV), quiz o pra-

wach dziecka (klasa V), film przeciwko przemocy (klasa VI), 

prezentacja o prawach człowieka w mediacjach (mediatorzy) 

oraz wywiady z gośćmi (klasa VI i VIII). 

To, co działo się w zespołach zadaniowych pomiędzy 

uczestnikami – kreatywność, refleksje, kontrowersje, dysku-

sje, kompromisy, wyzwania, pokonywanie trudności, złość, 

irytacja, nauka cierpliwości, pokory, słuchania, odwagi, 

dowodzenia i dzielenia odpowiedzialności, wdzięczności 

i podziwu, planowanie, uczenie się wspólnie i od siebie wza-

jemnie, nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także szacun-

ku dla potrzeb i odmienności – to wszystko i wiele innych 

elementów powstałych interakcji, których byłam świadkiem 

i w których współuczestniczyłam, uważam za najcenniejszą 

wartość projektu. To była właściwa lekcja praw człowieka! 

Energia relacji tworzonych wokół podjętego z ciekawością 

i ambicją przedsięwzięcia przełożyła się na realne, skutecz-

ne działanie. 

Inni nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas,  

także włączyli się w projekt, proponując pomoc, udzielając 

wsparcia, pilnując terminów. Współtworzyli go również ro-

dzice, głównie wspomagając i motywując dzieci w realizacji 

ich zadań, ale także podpowiadając nam pomysły. To dzięki 

inicjatywie państwa Karoliny i Tomasza Szymczaków zapro-

siliśmy na uroczystość i poprosiliśmy o rozmowę laureata 

Pokojowej Nagrody Nobla, pana prezydenta Lecha Wałęsę. 

Zaproszenie zostało przyjęte!

Finał

10 grudnia zaczęliśmy od radosnego… problemu. Zasko-

czyła nas frekwencja. Na uroczystość online, oprócz organi-

zatorów, stawiło się ponad 150 uczestników! Wpuszczenie 

na spotkanie takiej liczby osób (choć akceptacją wchodzą-

cych zajmowało się czworo organizatorów), okazało się 

czasochłonne, czego wcześniej nie przewidzieliśmy, podob-

nie jak faktu, że dzieci niezaangażowane w przygotowania, 

mimo wpisania ich do zespołu, będą mieć kłopot z odna-

lezieniem odpowiedniego spotkania na platformie i będą 

pisać do różnych osób prywatne wiadomości z prośbą o po-

moc. Kiedy już uporaliśmy się z korkiem przy wejściu i hała-

sem na widowni oraz w kuluarach, okazało się, że zaczynamy 

z dziesięciominutowym opóźnieniem. 

Nastąpiło powitanie gości honorowych: pani Katarzyny 

Błasińskiej i pana Karela Dolińskiego z Fundacji IRSE, pani 

Nina  
Chojnacka, 

klasa 2

Pola Chojnacka, 

klasa 1
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wizytator Iwony Michowskiej oraz wszystkich zebranych, 

a potem piosenka na początek, prezentacja wyników kon-

kursu plastycznego i przemówienie uczennicy klasy ósmej.

Wyzwaniem okazało się tym razem prezentowanie po-

szczególnych nagrań w taki sposób, by całość spotkania 

toczyła się płynnie i bez przestojów. Na to jednak byliśmy 

przygotowani: wszyscy organizatorzy mieli w tym celu do-

stęp do wszystkich materiałów oraz scenariusza, zgroma-

dzonych w jednym miejscu, na specjalnie w tym celu za-

łożonym kanale zamkniętym. Na bieżąco kontrolowaliśmy 

sytuację internetową, a mając kłopot z dostępnością Interne-

tu, mogłam w każdej chwili poprosić innego organizatora 

o udostępnienie danego materiału na platformie. 

W roli prezenterów (i reżyserów) spotkania występowały 

osoby dorosłe – inaczej niż podczas innych imprez szkolnych 

– więc mogliśmy niektóre elementy scenariusza przesunąć 

w czasie tak, by spotkania na żywo z oczekiwanymi gośćmi 

specjalnymi: prezydentem Lechem Wałęsą oraz pracownicą 

Trybunału Praw Człowieka, mecenaską Ewą Gromadą, od-

były się zgodnie z planem. 

Spotkania te budziły od początku silne emocje. Wpływ 

na to miała z pewnością legenda Lecha Wałęsy. Jaką osobą 

okaże się przywódca Solidarności, noblista, prezydent, po-

lityk – człowiek-symbol? Trudno powiedzieć, komu łatwiej 

było skonfrontować się z legendą: nam, dorosłym, świado-

mym historii, czy prowadzącym spotkanie ósmoklasistkom, 

które znają zaledwie jej współczesne echa i jeszcze nie uczy-

ły się o tym na lekcjach. Dla szóstoklasistów przygotowują-

cych spotkanie z panią mecenas nowością były informacje 

o tym, czym w ogóle zajmuje się Trybunał, no i sam fakt 

rozmowy z osobą reprezentującą tak poważną, międzyna-

rodową instytucję. Spotkania wymagały od prowadzących je 

uczniów i uczennic nie tylko zdobycia wiedzy o Gościach 

i ich działalności, ale też zgromadzenia większej niż potrzeb-

na liczby pytań i ich selekcji. Prowadzący spotkania musieli 

się wykazać elastycznością i uwagą nakierowaną na potrze-

by dorosłego rozmówcy. Oboje Goście bowiem w roli osób 

udzielających wywiadu dzieciom na szkolnej imprezie onli-

ne występowali prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu. 

Nie sposób przecenić wychowawczą rolę takiego doświad-

czenia! Uczestnicy dowiedzieli się między innymi od pani 

mecenas, że to dorośli, niestety, są często odpowiedzialni 

za łamanie praw dzieci i że wiele takich sytuacji ma zwią-

zek z najbliższą rodziną, od pana prezydenta zaś usłyszeli,  

jak ważne jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Lech Wa-

łęsa przekazał dzieciom warte przemyślenia przesłanie: świat 

potrzebuje zmian; to, jaki będzie, zależy od was, od tego,  

jak będziecie chcieli go zmienić. 

Wśród innych elementów uroczystości prezentacje klas 

siódmych o prawach człowieka i prawach dziecka przyniosły 

zebranym konkretne, rzetelne informacje, dały też uczniom 

i uczennicom pole do prezentacji własnych opinii. Emocje 

(i zamieszanie) wzbudził quiz przygotowany przez klasę 

piątą. Duże wrażenie wywarły filmy: o Malali Yousafzai (kla-

sy czwartej) oraz przeciwko mowie nienawiści (klasy szó-

stej). Zwieńczeniem spotkania była prezentacja mediatorek 

o prawach człowieka w procesie mediacji rówieśniczych. 

Pokłosie

Miło było słyszeć i czytać pozytywne opinie o naszym 

przedsięwzięciu – wyrażali je uczniowie i uczennice, ro-

dzice, nauczyciele, goście. Do dziś (miesiąc po zdarzeniu) 

na szkolnej platformie Teams prawie codziennie w zespole 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ktoś dodaje ser-

duszko pod czyimś postem, rysunkiem, materiałem. 

Pani Małgorzata Bukowska-Ulatowska zaproponowała mi 

podzielenie się tym przykładem dobrej praktyki z szerszym gro-

nem odbiorców, co niniejszym z wdzięcznością czynię.

Impreza zorganizowana z potrzeby serca, na podstawie 

wzruszenia i przebłysku intuicji wychowawczej, urosła 

do rangi dużego wydarzenia online o charakterze otwartym. 

Występując z pomysłem, nie sądziłam, że stworzymy tak 

poważne przedsięwzięcie. Gdybym wiedziała o tym wcze-

śniej, prawdopodobnie zlękłabym się ciężaru organizacji, 

dlatego jestem zadowolona, że urosło samo, bez wcześniej-

szych założeń. Choć gdybyśmy planowali rozmiary przed-

sięwzięcia, można byłoby odpowiednio wcześnie skutecznie 

zadbać o objęcie go patronatem przez cieszące się szacun-

kiem społecznym instytucje i organizacje, a dzięki temu 

przyczynić się do promocji podjętej tematyki. 

Warto zastanowić się, dzięki czemu urosło samo. Jakie czyn-

niki okazały się pożywką dla tego samoczynnego wzrostu, 

którego w praktyce nauczycielskiej życzymy sobie w różnych 

działaniach? Pierwszym z nich z pewnością był fakt, że pra-

cowaliśmy metodą projektu, więc nie wszystko byliśmy 

w stanie przewidzieć, lecz też byliśmy gotowi na elastycz-

ność i zmiany, otwarci na siebie wzajemnie, wykorzystując 

doświadczenia i kompetencje różnych osób w zespole (mam 

tu na myśli zarówno dorosłych, jak i dzieci). Niebagatelną 

rolę odegrał fakt, iż wszyscy uczestnicy wnieśli do przed-

sięwzięcia własną motywację, zbudowaną na wolności wy-

boru, potrzebie uczestnictwa, entuzjazmie i przekonaniu 

o wartości podejmowanych działań. Najważniejsze jednak 

wydaje mi się to, że temat został podjęty w odpowiednim 

momencie, był potrzebny, konieczny wręcz w obecnej sytu-

acji – wobec zmęczenia ograniczeniem swobody, potrzeby 

wspólnoty, a przede wszystkim potrzeby wiedzy i otwartej 

rozmowy o prawach człowieka, naszych prawach. 
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