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I Skąd wziął się ten scenariusz? 
 

Gra „Zdobądź obywatelstwo wielokulturowej Warszawy” została przeprowadzona 23 marca 
2013 roku jako element organizowanego przez Warszawską Grupę Lokalną Stowarzyszenie Jeden 
Świat projektu „Tydzień Walki z Rasizmem”, we współpracy z Teatrem Żydowskim,-Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Fundacją dla Somalii,  Stowarzyszeniem Somalijskim, Fundacją 
na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytutem Reportażu,  Biblioteką Europejską MSZ, Ośrodkiem 
Samopomocy Uchodźców SINTAR, Fundacją dla Wolności, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, Domem 
Kultury Śródmieście i Domem Spotkań z Historią. Wzięło w niej udział 11 drużyn złożonych z 4-5 osób. 
Wszystkie drużyny ukończyły grę i zostały uhonorowane tytułem Obywateli Wielokulturowej Warszawy. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Czarne, a zdobywcy kolejnych miejsc – 
upominki od Biblioteki Europejskiej MSZ i Fundacji Inna Przestrzeń. 

Gra z przeznaczona była dla osób powyżej 15 roku życia, i została stworzona z myślą o realizowaniu 
następujących celów edukacyjnych:  

1. Edukowanie uczestników na temat migracji i uchodźstwa, w szczególności na temat: 
a.  ochrony prawnej uchodźców i polityki azylowej 
b. Obecnej sytuacji cudzoziemców mieszkających w Warszawie i ich codziennych 
problemów 
c. wielokulturowej przeszłości Polski i Warszawy 

2. Rozwój kompetencji międzykulturowych uczestników, w tym w szczególności: 
a. wiedzy na temat kultur i języków poszczególnych grup narodowych i etnicznych 
mieszkających w Polsce  
b. wiedzy na tematy teoretyczne z zakresu edukacji międzykulturowej 
c. umiejętności porozumiewania się mimo bariery językowej  

3. Zaznajomienie uczestników z miejscami na mapie Śródmieścia związanymi z obecnością 
innych kultur, z siedzibami organizacji pozarządowych i kulturalnych 
4. Rozbudzenie zainteresowania problematyką wielokulturowości i migracji. 
 
Choć powtórzenie gry w identycznym kształcie, jak oryginalny, może okazać się przedsięwzięciem 
trudnym organizacyjnie, wierzymy, że jej elementy mogą stać się inspiracją do przygotowania 
podobnych działań przez szkoły, instytucje kulturalne czy organizacje pozarządowe.  
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II Zasady  i przebieg gry 
 
Każda z drużyn uczestniczących w grze otrzymała na starcie Paszport Obywatela Wielokulturowej 
Warszawy, zawierający następującą informację o fabule i zasadach gry: 

Drodzy uczestnicy! 

Witamy Was serdecznie w imieniu Konsulatu Wielokulturowej Warszawy- miasta, w którym harmonijnie żyją 
obok siebie przedstawiciele różnych grup kulturowych i etnicznych. Z bogactw tradycji, dźwięków, smaków i 
kolorów, w jakie obfituje nasze miasto, w pełni korzystać mogą jedynie jego Obywatele. Dziś stoicie przed 
wyjątkową szansą zdobycia honorowego tytułu Obywateli i Obywatelek Wielokulturowej Warszawy.  

Paszport Obywatela Wielokulturowej Warszawy, który właśnie otrzymaliście, umożliwia Wam poruszanie się po 
Wielokulturowej Warszawie dziś do godziny 15:00. W tym czasie musicie  wykazać się licznymi kompetencjami, 
które są niezbędne do życia w naszym mieście. Zaświadczenia o ich posiadaniu otrzymacie w poszczególnych 
Wydziałach Konsulatu (stacje gry). W przypadku, gdy jedna kompetencja jest poświadczana przez dwa 
wydziały Konsulatu, zalecane jest zdobycie obu zaświadczeń! 

Obywatel/ka 
Wielokulturowej 
Warszawy…. 

Zaświadczenia wydaje (nazwa 
Wydziału Konsulatu): 

Adres Numer na 
mapie 

..nie daje się wykiwać Etnoliga Boisko XXXVII LO im. 
Jarosława 
Dąbrowskiego, ul. 
Świętokrzyska 1 

2 

..umie liczyć (nie tylko na 
siebie) 

Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9 (wejście od 
Al. Jerozolimskich 2 

3 

.. nie daje się zatrzymać 
barierze językowej 

Wrzenie Świata Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego 7 

4 

META: Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa 

Ul. Marszałkowska 7 
(wejście od ul. E. Zoli) 

11 

…patrząc w przyszłość, 
pamięta o przeszłości 

Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 5 

Teatr Żydowski Plac Grzybowski 12/16 6 
… wie, skąd pochodzą inni 
Obywatele 

Fundacja dla Somalii l. Chmielna 26/19 
(domofon 319) 

7 

...jest świadomy/a różnic 
kulturowych 

START: Muzeum Etnograficzne Ul. Kredytowa 1 1 

… ale przekracza je 
tanecznym krokiem 

Ośrodek samopomocy 
Uchodźców Sintar 

ul. Kruczkowskiego 3 
(blisko PKP Powiśle) 

8 

… chroni prawa mniejszości w 
Polsce 

Fundacja na Rzecz 
Różnorodności Społecznej 

ul. Wspólna 65 lok. 6 9 

… i w Unii Europejskiej. Biblioteka Europejska ul. Krucza 38/42 10 
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1. Stacje gry zaliczane są w dowolnej kolejności. 

Wyjątek! Jako pierwszą zaliczacie stację w Muzeum Etnograficznym, a jako ostatnią 

– stację w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. 

2. Stacje, w których wykonujecie zadania, działają do godziny 1445. 

Wyjątek! Stacja w Muzeum Etnograficznym, który zostanie zamknięty o 1145 oraz 

stacja w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, która działa aż do 1500. 
3. Pamiętajcie! Wasze prawo pobytu na terenie Wielokulturowej Warszawy wygasa o 

godzinie 1500. Do tej godziny musicie zgłosić się na metę w Stowarzyszeniu Wolnego 

Słowa. Za nielegalny pobyt na terenie miasta po tej godzinie grozi kara w wysokości 

20 punktów  ujemnych. 
4. Po terenie gry możecie poruszać się pieszo, metrem, autobusem, tramwajem, 

rowerem lub przy użyciu innego sprzętu sportowego. Do przemieszczania się nie 

możecie używać ani samochodu, ani taksówki. 

5. Na każdą stację gry zgłaszacie się całą drużyną – nie możecie się rozdzielać. 

6. W przypadku, gdy przy jednej stacji gry znajduje się więcej niż jedna drużyna, 

zadanie jako pierwsza rozpoczyna ta, która dotarła na miejsce wcześniej. 

7. W całej grze możecie zdobyć 161 punktów za rozwiązanie zadań. 

a. Na każdej ze stacji możecie zdobyć 15 punktów. Wyjątek stanowi zadanie w 

Muzeum Etnograficznym (startowe) za rozwiązanie którego otrzymacie do 11 

punktów 

8. Ponadto dodatkowe punkty możecie otrzymać za: 

a) Rozwiązanie zadań na  wszystkich stacjach gry (10 punktów), 

b) czas dotarcia do mety gry (w zależności od kolejności drużyn na mecie). 

Która z kolei drużyna dotarła na metę Punkty za czas 
pierwsza 20 
druga 16 
trzecia 12 
czwarta 8 
piąta 4 
szósta i kolejne 0 

 

9. Każda konkurencja oceniana jest przez osobę kierującą danym punktem. Punkty 

wpisywane są do Paszportu Obywatela Wielokulturowej Warszawy. 

10. Jako drużyna, macie obowiązek dopilnować, aby po każdym zadaniu kierujący 

danym punktem wpisał do Paszportu ilość uzyskanych za zadanie punktów. Punkty 

niewpisane do Paszportu nie będą brane pod uwagę. 

11. Końcowy wynik drużyn obliczany będzie na mecie na podstawie uzupełnionego 

Paszportu. 

POWODZENIA! 
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Każda z drużyn otrzymała również mapę z zaznaczonymi punktami gry: 
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III Opis poszczególnych zadań 

1. Państwowe Muzeum Etnograficzne 

 

 

Opis zadania: 

W tym punkcie uczestnicy wysłuchali instrukcji gry oraz otrzymali zestawy startowe. Następnie przystąpili do 
wykonania pierwszego zadania, przygotowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne. 

Drużyny otrzymały arkusze z pytaniami, na które należało udzielić odpowiedzi na podstawie własnej wiedzy lub 
materiałów zgromadzonych na wystawie „Zwykłe Niezwykłe” pokazywanej w tym czasie w Muzeum.  

 

Formularz: strony 7-9 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1:  Karaimi, Tatarzy,  Łemkowie, Romowie 
Zadanie 2 : Nigeria  
Zadanie 3 bezpjek - spokój, bezpieczeństwo, bjałka -  kobieta, żona, błotko – staw, bodej - podobno, rzekomo, 
bojąci – tchórzliwy, czo! - słuchaj!, czupnąc -  siąść w kuczki 

Adres: ul Kredytowa 1 (numer 1 na mapie) 

Osoby kontaktowe:  

Justyna Laskowska-Otwinowska - Kierownik Działu Etnografii i Europy  
Joanna Czarnocka - Dział Edukacji  
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Państwowe Muzeum Etnograficzne – formularz dla uczestników 

Zadanie 1  

Przeczytaj definicję i wykonaj zadanie: 

Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej 
zbiorowości i wyróżnia się od innych odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także 
językiem i religią. Mniejszość etniczna może starać się zachować tę odrębność, 
aczkolwiek zdarzają się przykłady asymilacji kulturowej, kiedy członkowie jednej grupy 
etnicznej odłączają się od swoich pobratymców i wstępują do innej grupy etnicznej. 

Mniejszość etniczna w odróżnieniu od mniejszości narodowej nie posiada i nigdy nie 
posiadała własnego państwa, które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest 
najwyższą formą rozwoju grupy społecznej. 

 

Wymień trzy współczesne mniejszości etniczne : 

a. …………………… 
b. ……………………. 
c. …………………. 

 

Zadanie 2 

Na wystawie  „Zwykłe Niezwykłe” znajduje się eksponat związany z jedną z grup 
obcokrajowców w Polsce. Na podstawie opisu znajdź  obiekt i napisz z jakiego kraju 
pochodzi ten przedmiot.  

 

Opis:  

Na wystawie znajduje się maska taneczna wykonana  
w I połowie XX wieku.  Pochodzi z obszaru Czarnej Afryki. Ta drewniana ozdoba 
znalazła się w naszych zbiorach w niezwykły sposób latem 1955 roku w Warszawie 
odbył się V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Do Warszawy przyjechało 30 tys. 
osób z różnych krajów świata. Komitet festiwalu przekazał Państwowemu Muzeum 
Etnograficznemu w Warszawie maskę taneczną, którą pozostawili uczestnicy imprezy.  
Maska została wykonana z drewna. Ma ona  potężne rozmiary i  jej wysokość przekracza 
120cm. Dolna część maski ma kształt twarzy z wydrążonymi na 
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wysokości nosa otworami, dodatkowo doczepione są włosy wykonane z trzciny. 
Integralną częścią maski są antropomorficzne figury na jej zwieńczeniu.  

 

Kraj: ………………………………………… 

Zadanie 3  

 Przeczytaj definicję i wykonaj zadanie:  

Język regionalny  to język, tradycyjnie używany na terenie państwa przez mniejszą 
liczebnie od reszty grupę obywateli, różniący się od oficjalnego języka urzędowego oraz 
niebędący ani dialektem oficjalnego języka tego państwa, ani językiem migrantów. 

Poniżej znajdują się słowa w jednym z  polskich języków regionalnych – kaszubskim.   
Połącz słowo z jego znaczeniem po polsku.

 

 bezpiek 
 czo!  
 czupnąc 
 bodej 
 błotko 
 bjałka 
 bojąci 

 

 
 tchórzliwy 
 siąść w kuczki  
 podobno, rzekomo 
 staw 
 słuchaj! 
 żona, kobieta 
 spokój bezpieczeństwo 
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2. Etnoliga (Fundacja dla Wolności) 

 

 

W punkcie obecni byli zawodnicy Etnoligi. Zadaniem drużyn gry miejskiej było rozegranie meczu (max 
20 minut), podczas którego muszą:   
- „okiwać” zawodnika 
- strzelić bramkę 
- wykonać rzut karny 
Ponadto musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące Etnoligi (z pomocą osób z Fundacji dla 
Wolności): 
1.       Kto może brać udział w Etnolidze? 
2.       Wymień przynajmniej 5 krajów, z których pochodzą gracze Etnoligi. 
3.       Jakie są zasady składu drużyn Etnoligi? 
4.       Kto zajął pierwsze miejsce w ostatnim turnieju Etnoligi? 
5.       Gdzie odbywają się turnieje „Małej Etnoligi” i dla kogo są przeznaczone? 

 

Etnoliga to projekt Fundacji dla Woloności: amatorskie rozgrywki piłkarskie 
cudzoziemców. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie 
http://www.fundacjadlawolnosci.org/etnoliga 

Dzięki uprzejmości pana Dyrektora, mgr Bogdana Madeja oraz Zastępcy 
Dyrektora, mgr Marioli Borzyńskiej, ten punkt gry odbył się na boisku XXXVII 
LO im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Świętokrzyska 1, nr 2 na mapie 
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III Opis poszczególnych zadań 

1. Państwowe Muzeum Etnograficzne 

 

 

Opis zadania: 

W tym punkcie uczestnicy wysłuchali instrukcji gry oraz otrzymali zestawy startowe. Następnie 
przystąpili do wykonania pierwszego zadania, przygotowanego przez Państwowe Muzeum 
Etnograficzne. 

Drużyny otrzymały arkusze z pytaniami, na które należało udzielić odpowiedzi na podstawie własnej 
wiedzy lub materiałów zgromadzonych na wystawie „Zwykłe Niezwykłe” pokazywanej w tym czasie w 
Muzeum.  

 

Formularz: strony 7-9 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1:  Karaimi, Tatarzy,  Łemkowie, Romowie 
Zadanie 2 : Nigeria  
Zadanie 3 bezpjek - spokój, bezpieczeństwo, bjałka -  kobieta, żona, błotko – staw, bodej - podobno, 
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Państwowe Muzeum Etnograficzne – formularz dla uczestników 

Zadanie 1  
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Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej 
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Wymień trzy współczesne mniejszości etniczne : 
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Zadanie 2 

Na wystawie  „Zwykłe Niezwykłe” znajduje się eksponat związany z jedną z grup 
obcokrajowców w Polsce. Na podstawie opisu znajdź  obiekt i napisz z jakiego kraju 
pochodzi ten przedmiot.  

 

Opis:  

Na wystawie znajduje się maska taneczna wykonana  
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Etnograficznemu w Warszawie maskę taneczną, którą pozostawili uczestnicy imprezy.  
Maska została wykonana z drewna. Ma ona  potężne rozmiary i  jej wysokość przekracza 
120cm. Dolna część maski ma kształt twarzy z wydrążonymi na 
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wysokości nosa otworami, dodatkowo doczepione są włosy wykonane z trzciny. 
Integralną częścią maski są antropomorficzne figury na jej zwieńczeniu.  

 

Kraj: ………………………………………… 
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liczebnie od reszty grupę obywateli, różniący się od oficjalnego języka urzędowego oraz 
niebędący ani dialektem oficjalnego języka tego państwa, ani językiem migrantów. 

Poniżej znajdują się słowa w jednym z  polskich języków regionalnych – kaszubskim.   
Połącz słowo z jego znaczeniem po polsku.
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2. Etnoliga (Fundacja dla Wolności) 

 

 

W punkcie obecni byli zawodnicy Etnoligi. Zadaniem drużyn gry miejskiej było rozegranie meczu (max 
20 minut), podczas którego muszą:   
- „okiwać” zawodnika 
- strzelić bramkę 
- wykonać rzut karny 
Ponadto musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące Etnoligi (z pomocą osób z Fundacji dla Wolności): 
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2.       Wymień przynajmniej 5 krajów, z których pochodzą gracze Etnoligi. 
3.       Jakie są zasady składu drużyn Etnoligi? 
4.       Kto zajął pierwsze miejsce w ostatnim turnieju Etnoligi? 
5.       Gdzie odbywają się turnieje „Małej Etnoligi” i dla kogo są przeznaczone? 

 

Etnoliga to projekt Fundacji dla Woloności: amatorskie rozgrywki piłkarskie 
cudzoziemców. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie 
http://www.fundacjadlawolnosci.org/etnoliga 

Dzięki uprzejmości pana Dyrektora, mgr Bogdana Madeja oraz Zastępcy 
Dyrektora, mgr Marioli Borzyńskiej, ten punkt gry odbył się na boisku XXXVII 
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4. Wrzenie Świata 

 

 

 
Uczestnicy otrzymywali rymowaną zagadkę, w której część słów była zaszyfrowana. Ich zadaniem było 
rozwiązanie zagadki, za prawidłową odpowiedź otrzymywali do 12 punktów. Dodatkowo 3 punkty mogli 
zdobyć, jeśli zgadną, jakim szyfrem zakodowano zagadkę.  
 
Drodzy uczestnicy! 
 
Macie przed sobą wierszowaną zagadkę, której część jest zaszyfrowana w alfabecie jednej 
z mniejszości narodowych zamieszkujących Warszawę. 
Zaszyfrowane wyrazy są transliterowane, co oznacza, że każda litera zapisana nieznanym pismem 
odpowiada jednej polskiej literze. 
Czy potraficie zgadnąć, kogo dotyczy zagadka? 
Uwaga! Im szybciej rozwiążecie zadanie, tym więcej punktów zdobędziecie. Możecie również otrzymać 
bonusowe 3 pkt. za odgadnięcie, jakim alfabetem zaszyfrowana jest część tekstu. 

Doświadczywszy rasowego, religijnego lub პოლიტyცზნეგო პრზესლადოვანია 

W obawie przed ზაგროზენიემ wolności, zdrowia czy życia 

Zmuszony jest ოპუსციც კრაj სვეგო პოცჰოდზენია 

I w innym პანსტვიე szukać სცჰრონიენია. 

Może się starać o specjalny სტატუს, 

A w przypadku jego nieotrzymania 

Chroni გო პრავო międzynarodowe i zasada niezawracania 

Zadanie to zostało opracowane przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Jeden 
Świat”. Dzięki uprzejmości Instytutu Reportażu odbyło się ono w kawiarni 
Wrzenie Świata, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7, na mapie nr 4 
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Szyfr 

 A, ą ა 
B ბ 
C, ć ც 
D დ 
E, ę ე 
G გ 
H ჰ 
I ი 
J J 
K კ 
L, ł ლ 
M მ 
N, ń ნ 
O, ó ო 
P პ 
R რ 
S, ś ს 
T ტ 
U უ 
W ვ 
Y Y 
Z, ż, ź ზ 
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Zagadka rozszyfrowana 

Doświadczywszy rasowego, religijnego lub politycznego prześladowania 

W obawie przed zagrożeniem wolności, zdrowia czy życia 

Zmuszony jest opuścić kraj swego pochodzenia 

I w innym państwie szukać schronienia. 

Może się starać o specjalny status, 

A w przypadku jego nieotrzymania 

Chroni go prawo międzynarodowe i zasada niezawracania 

zakazująca deportowania do kraju,  

w którym grozi niebezpieczeństwo prześladowania 

 

Odpowiedź: uchodźca, szyfr to alfabet gruziński 
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5. Dom Spotkań z Historią 
 

 

 

Warszawiacy nie z tej ziemi! 

Fakt, że we współczesnej Warszawie mieszkają liczni obcokrajowcy – tworząc własne środowiska, 
wydając gazety i ucząc języków, kierując korporacjami i prowadząc restauracje – nie wydaje się nam 
niczym zaskakującym. Odwołujemy się przy tym do długiej tradycji warszawskiej wieloetniczności i 
wielonarodowości, brutalnie zniszczonej przez II wojnę światową. Dopiero po 1989 roku stolica zaczęła 
powoli odzyskiwać wielokulturowy rys, choć oczywiście odmienny niż przed wojennym kataklizmem. Nie 
można jednak powiedzieć, że w latach 1945–89 Warszawa była miastem jednolitym narodowościowo, 
zawsze bowiem mieszkała w niej grupka cudzoziemców, którzy – mniej lub bardziej świadomie – 
wybrali ją na miejsce do życia, nieraz na zawsze. 

 
Dom Spotkań z Historią przygotował dla uczestników gry niezwykłe zagadki filmowe. Przyszli 

obywatele wielokulturowej Warszawy będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące losów 
mieszkających w Polsce obcokrajowców. Zgadnąć, co im najbardziej zasmakowało w polskiej kuchni, a 
czego do dziś nie odważyli się wziąć do ust, które dzielnice Warszawy są im najbliższe, czy Polska jest 
już ich drugim domem. Najuważniejsi zdobędą cenne punkty i upominki! 

 
Zapraszamy! 

 

Opis zadania: 

Każda z drużyn oglądała jeden z filmów poświęconych obcokrajowcom mieszkającym w Warszawie. 
Wszystkie filmy dostępne są online pod adresem http://www.warszawawielonarodowa.pl/ w zakładce 
„Warszawiacy nie z tej ziemi!”/Video. 

Na podstawie filmu uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania odpowiedniego formularza oraz 
dyskutowali na powiązane z filmem tematy. 

Adres: ul Karowa 20 (numer 5 na mapie) 

Osoba kontaktowa: Alicja Smotryś, a.smotrys@dsh.waw.pl 
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Dom Spotkań z Historią: Formularz dla uczestników, wersja 1 

 
Zadanie 1 

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Są w nim luki, które należy wypełnić. Pomoże Ci w tym film, który za chwilkę 
zobaczysz. Oglądaj go uważnie      i wypełnij brakujące miejsca. 

 

„Z Chartumu do Warszawy” Mahmud El Tayeb 
 

Marzenie o Polsce 

 Przyjechał do ……………..w połowie ……………………………... Wtedy wszyscy w ………………….. marzyli o tym, aby 
…………………………….. poza krajem. Najbardziej wymarzonym miejscem była ………………….., której sława dotarła aż do Afryki za 
sprawą …………… ……………… …………….. …………………. Wszyscy marzyli o tym, aby poznać kraj, z którego pochodzą tak 
znakomici piłkarze, jak …………………………, …………………….…………., ……………………………… i ……………………………...  
 
 

Pierwsze wrażenia 
 
Do …………………….. przyjechał w ………………………………………………... Nie był jeszcze odpowiednio przygotowany na panujące w 
Polsce ………………………….., nie przyzwyczaił się jeszcze do ……………………….., nie miał odpowiednich ………………….. Mimo to 
………………………….. zabrano go na wycieczkę na ………………………….. Do dziś wspomina tamtą noc jako  jedną z najzimniejszych 
w swoim życiu i do dziś nienawidzi ………………….  
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Dlaczego został w Polsce na stałe? 

 
Po studiach na …………………. lat wrócił do Sudanu. Ponieważ dostał ..……………….., postanowił ponownie przyjechać do Polski. 
Planował tu zostać na …..……. lata, w tym czasie napisać i obronić doktorat, po czym wrócić. W Sudanie doszło jednak do …………… 
…………………., który na zawsze zmienił je go życie.  
 
 

Afryka w Warszawie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Polak potrafi a …. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Czy dla Polaków stał się już niewidzialny? Co to znaczy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   

Czy czuje się już Warszawiakiem? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Warszawie zawdzięcza: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Zadanie 2 

A teraz zastanów się przez moment, po czym szczerze odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 

 Czy Ty zawdzięczasz coś Warszawie, a może Warszawa zawdzięcza coś Tobie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 

 

 Które miejsca w Warszawie lubisz najbardziej? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy uważasz Warszawę za miejsce tolerancyjne i przyjazne dla obcokrajowców? Dlaczego? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Co Ci się nie podoba w Warszawie? Jak można to zmienić? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy znasz jakiegoś Warszawiaka nie z tej ziemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Dom Spotkań z Historią: Formularz dla uczestników, wersja 2 

 

 
Zadanie 1 

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Są w nim luki, które należy wypełnić. Pomoże Ci w tym film, który za chwilkę 
zobaczysz. Oglądaj go uważnie      i wypełnij brakujące miejsca. 

 

 

„Z Hanoi do Warszawy” Ton Van Anh 
 

Misja 

Przyjechała do ………………………………., aby studiować na …………………..… …………………..…... Od samego początku planowała 
studiowanie tylko w tym mieście. Mieszkając w …………………… czuje, że jest bliżej wszystkich ………………………………………., 
…………………, bliżej ……………... Bardzo ważne jest dla niej niesienie pomocy innym ludziom. Już na studiach zdała sobie sprawę, że 
ma dużo więcej …………………… niż jej ………………………., ponieważ od początku przebywała w Polsce …………..……... Postanowiła, 
że skoro ma szansę na kontakt z ……………………………. i …………………………………, to będzie pomagać innym 
…………………………………….   
     

 

 

CZy to prawda, że co dziesiąty warszawiak jest Wietnamczykiem? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dlaczego Wietnamczycy wybierają Polskę jako cel swej emigracji? 
 



 19 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
Ulubione miejsca: 

 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 
 ………………………………………………………… 

 
Gdzie można odnaleźć Wietnam w Warszawie? 

 
 ………………………………………………………… 
 …………………………………………………………. 

   
Czy czuje się warszawianką?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Co zawdzięczasz Warszawie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zadanie 2 

A teraz zastanów się przez moment, po czym szczerze odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 Czy Ty zawdzięczasz coś Warszawie, a może Warszawa zawdzięcza coś Tobie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Które miejsca w Warszawie lubisz najbardziej? Gdzie czujesz się swojsko? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy uważasz Warszawę za miejsce tolerancyjne i przyjazne dla obcokrajowców? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy jadasz w warszawskich barach mlecznych? Z czym kojarzą Ci się te miejsce? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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 Co Ci się nie podoba w Warszawie? Jak można to zmienić? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy znasz jakiegoś Warszawiaka nie z tej ziemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Dom Spotkań z Historią: Formularz dla uczestników, wersja 3 

 
 

Zadanie 1 

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Są w nim luki, które należy wypełnić. Pomoże Ci w tym film, który za chwilkę 
zobaczysz. Oglądaj go uważnie      i wypełnij brakujące miejsca. 

 

„Z Londynu do Warszawy” Chris Niedenthal 
 

Pierwszy raz 

Po raz pierwszy przyjechał do Warszawy w ………………… roku, miał wtedy ……….. lat. Jego rodzice, …………………………………… 
wojenni, bali się wcześniej odwiedzać ojczyznę. Po pierwszej wizycie mały Chris, jak sam o sobie mówi, …………………….. i do Polski 
przyjeżdżał już co roku na wakacje. Warszawa spodobała mu się od pierwszego wejrzenia, nie chodziło o panujący wtedy 
………………………………………………………, to go wtedy nie interesowało, ale o to, że 
………………………………………………………………………………... Polska, a przede wszystkim Warszawa wydała mu się 
……………………………………………………….. niż Londyn. Miał tu wielu znajomych, którzy byli o wiele bardziej ………………………. niż 
jego angielscy rówieśnicy.  

Zapach 

Z pierwszych wizyt w Polsce zapadł mu w pamięć zapach ………………………………………, który był zupełnie inny od tego, do którego 
przywykł w Wielkiej Brytanii. Nie najlepiej pachniało ……………………………………………………………, ale zdołał się do tego 
przyzwyczaić.  

 

Polacy 
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Polacy najbardziej zauroczyli go swoją ………………………………... Bardzo podobało mu się to, że w Polsce wszystkie domy zawsze 
………………………………..  Na zachodzie ludzie nie zapraszają się do domów, spotykają się przeważnie w …………………………… i 
……………………, bardzo rzadko we własnych domach. Bardzo mu to zaimponowało i był to jeden               z powodów, dla którego 
zdecydował się zamieszkać w ………………………………………..    

 

Miejsca 

Na początku, gdy przyjeżdżał do Polski mieszkał na ………………………………. Do dziś bardzo lubi tę dzielnicę, ale także wiele innych 
starych miejsc w Warszawie. Zdecydowanie woli …………………………………………….., dlatego bardzo go smuci, że w Warszawie jest 
jej tak niewiele. Do ulubionych miejsc Chrisa Niedenthala należą:  …………………………….., ……………………………………., 
…………………………….. i ………………………………………………. 

Po 1989 

W Polsce ………………………………………………...  

Warszawa jest …………………………………….... 

 

W Warszawie Chrisowi Niedenthalowi nie podoba się: 

- to, że wszystko buduje się w kolorze ………………………, 

- że rozkwitły te wszystkie ………………………………………... 

 

Dzięki Warszawie udało mi się …………………………...……...  

Warszawa zrobiła ze mnie ………………………………………...  

 

Zadanie 2 

A teraz zastanów się przez moment, po czym szczerze odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 Z jakimi zapachami kojarzy Ci się Warszawa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Które miejsca w Warszawie lubisz najbardziej? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy z przyjaciółmi częściej spotykasz się w restauracji lub pubie, czy raczej u nich, lub u Ciebie w domu? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Czy lubisz Pałac Kultury i Nauki? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Co Ci się nie podoba w Warszawie. Jak można to zmienić? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Czy znasz jakiegoś Warszawiaka nie z tej ziemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 

Dom Spotkań z Historią: Formularz dla uczestników, wersja 4 
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Zadanie 1 

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Są w nim luki, które należy wypełnić. Pomoże Ci w tym film, który za chwilkę 
zobaczysz. Oglądaj go uważnie      i wypełnij brakujące miejsca. 

 

„Z Senegalu do Warszawy” Mamadou Diouf 
 

Pierwszy raz 

 Przyjechał do ……………… ćwierć wieku temu. Najpierw spędził rok w ……………………………., a potem rozpoczął studia na 
………………………………….. w …………………………………………… ……………………..……w ………………….……………….. Na 
uczelni spędził łącznie …………..… lat (…..………………………. + ………………………………………). Od samego początku chciał 
studiować w ……………… Polski. Uważał, że tylko ……………… będzie w stanie zagwarantować mu ……………. …………………. nauki. 
Do Polski przyleciał we ………………….., w Warszawie panował wtedy straszny chłód …… °C. Pierwszy raz usłyszał język Polski na 
…………………. Pierwszy raz wtedy znalazł się w kraju, w którym mieszkają ………………………………..………....  
 

Dlaczego Polska? Tak w skrócie : 

 1978 ……………………………………………………………………………………………………., 

 1981 ………………….., …………………………, ……………………., …………………………., 

 1982 ……………………………………………….., ………………………………………………….... 

 

 

O pozostaniu w Warszawie zadecydowała ………………………... 

Już podczas studiów  w ……………… roku razem z ………………… ……………… z Kielc nagrał swoją ……………… ………………. 
Zdecydował się zostać w Warszawie na stałe, ponieważ natrafił na ……………… …………………, z którą do dziś może 

…………………………………….. 
 

Miejsca 

Najważniejsza dzielnica w Warszawie dla Mamadou to ………………., spędził tam …….. lat.  
Lubi także ……… …………… i nie podziela opinii, niektórych Polaków, że jest ono …………....  

 
Czy można znaleźć Afrykę w Warszawie? 

 
………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

   
Czy czuje się Warszawiakiem? Czy Warszawa jest jego miejscem?  

Kiedy odkrywamy, że czujemy związek z jakimś miejscem zdaniem Mamadou? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Warszawie zawdzięcza: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 2 

A teraz zastanów się przez moment, po czym szczerze odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 Czy Ty zawdzięczasz coś Warszawie, a może Warszawa zawdzięcza coś Tobie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Które miejsca w Warszawie lubisz najbardziej? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy uważasz Warszawę za miejsce tolerancyjne i przyjazne dla obcokrajowców? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy Twoim zdaniem Dworzec Centralny jest ładniejszy niż Lotnisko Okęcie?                       Z czym kojarzą Ci się te 
dwa miejsca? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Co miał na myśli Mamadou, mówiąc, że stał się już dla Polaków niewidzialny?     Czy dla Ciebie także niektórzy ludzie 
są niewidzialni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Co miał na Myśli Mamadou mówiąc, że „Warszawa powinna się wybić z ziemi”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 Czy znasz jakiegoś Warszawiaka nie z tej ziemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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Dom Spotkań z Historią: Formularz dla uczestników, wersja 5 

 
Zadanie 1 

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Są w nim luki, które należy wypełnić. Pomoże Ci w tym film, który za chwilkę 
zobaczysz. Oglądaj go uważnie      i wypełnij brakujące miejsca. 

 

„Z Wilna do Warszawy” Linas Domarackas 
 

Pierwszy raz 

Przyjechał do Polski ……………………….. roku. Na początku zahaczył o ……………………, gdzie w ciągu 
……………………………………….. nauczył się języka polskiego. Kiedy był już w stanie porozumiewać się po polsku, przygotował swoją 
……………………… i pojechał złożyć ją na warszawską ……………... Wybór Warszawy, jako miejsca studiowania był, jak wspomina, 
wynikiem jego ……………………………….. Od jakiegoś czasu interesował się twórczością ………………………………………………., 
najpierw czytał ją po ……………………………., po czym  zapragnął poznać ją w …………………………. I tak uwielbienie dla polskiej 
literatury ściągnęło Linasa do Warszawy. Pierwszą rzeczą, jaka zwróciła jego uwagę, gdy już w Polsce wysiadł z pociągu, był 
……………………… ……………………….. Zaskoczyła go ogromna różnica ………………………………………….. między Polakami, a 
Litwinami. …………………………… wydali mu się dużo bardziej skryci, rzadko wyrażają swoje emocje tak otwarcie, jak …………………...    
 
 
 
 
 
 

Ulubiona strona Warszawy: 

 

Jest zakochany w ………………………. To miejsce od początku przypominało mu rodzinne ……………………….., panuje tu podobny 
……………………..  Zdecydowanie lepiej czuje się po ……………………… ………………………….. Wisły. ……………. jest jego zdaniem 
jedną z najbardziej aktywnych dzielnic. To miejsce umożliwia ………………………………………. realizowanie ich pomysłów. Nie stanowią 
………………………………. tej dzielnicy, są bardziej jej ………………..…….  
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Czy jest już warszawiakiem? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

W Polakach fascynuje go to, że: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………... 
 
 

Dzięki Warszawie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zadanie 2 

A teraz zastanów się przez moment, po czym szczerze odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 

 Czy Ty zawdzięczasz coś Warszawie, a może Warszawa zawdzięcza coś Tobie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Które miejsca w Warszawie lubisz najbardziej? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy uważasz Warszawę za miejsce tolerancyjne i przyjazne dla obcokrajowców? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy lubisz Pragę? Z czym kojarzy Ci się ta  strona Warszawy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Co Ci się nie podoba w Warszawie? Jak można to zmienić? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

 Czy znasz jakiegoś Warszawiaka nie z tej ziemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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6. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 

 

 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie to jedyny Teatr Żydowski w Polsce i 
jeden z dwóch w Europie stałych teatrów wystawiających spektakle w języku jidysz. Od 1969 roku 
Teatrem Żydowskim kieruje Szymon Szurmiej. W 1970 roku Teatr przenosi się do nowego budynku na 
placu Grzybowskim.  

Opis zadania: 
Zadanie polega na dopasowaniu nazw do przedmiotów, które są związane z kulturą żydowską. 
Wybrano przedmioty, które są nierozerwalnie związane z kulturą żydowską, są często obecne w 
przedstawieniach o tematyce żydowskiej. 
Za bezbłędne połączenie nazwy przedmiotu z odpowiednim rekwizytem udostępnionym przez Teatr 
Żydowski (1.mezuza, 2. talit, 3.jarmułka, 4.menora, 5.macewa) grupa otrzymywała  maksimum 
punktów(15 pkt). 
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7. Ośrodek Samopomocy Uchodźców Sintar 
 

 

 

  
Opis zadania: 
  
1. Uczestnicy przychodzili i rozbierali z ciepłych kurtek. Następnie wchodzili do sali, w której czekało 12 dzieci w 
tradycyjnych strojach czeczeńskich, oraz Klara, pracownik Sintaru. 

 
2. Klara opowiadała im o miejscu w którym się znajdują (Sintar),a także w kilku zdaniach przedstawiała kulturę 
czeczeńską, , skupiając się głównie na tańcu który był przedmiotem zadania : Lezginka 

3. Po opowiadaniu, dzieci prezentowały przy muzyce taniec, który jest przedmiotem zadania.  

4. Zadaniem uczestników było powtórzenie podstawowych kroków tego tańca. Każdy z zawodników drużyny 
musiał zatańczyć, aby drużyna zdobyła maksymalną liczbę punktów. Najpierw zawodnicy pojedynczo uczyli się 
kroków: kobiety tańczyły z chłopakami z Czeczenii, a mężczyźni – z dziewczynkami. Gdy już każdy zatańczył z 
doświadczonym tancerzem, na środek wychodzili wszyscy z drużyny i wszystkie dzieci. Tańczyli razem a 
Czeczeni korygowali kroki Polaków, pokazywali jak dany krok tańczy się poprawnie. Na koniec wszystkich 
tańczących nagradzano brawami i zapraszano na poczęstunek.   

Adres: ul. Kruczkowskiego 3 (numer 7 na mapie) 

http://www.sintar.pl/ 
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8. Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej 

 

Opis zadań w grze „Zdobądź wielokulturowe obywatelstwo Warszawy” 
w ramach Tygodnia Walki z Rasizmem 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej 
 
I. Cele zadań: 

a) Zapoznanie uczestniczek i uczestników gry z podstawowymi pojęciami związanymi 
ze zjawiskiem dyskryminacji. 
b) Zapoznanie uczestniczek i uczestników gry z działaniami dot. monitorowania zjawiska rasizmu 
i przeciwdziałania mu, realizowanymi w m.st. Warszawa. 
c) Dostarczenie wiedzy o różnicy pomiędzy selekcją a dyskryminacją.  

 
II. Przebieg zadania: 
Przyjście grupy, przywitanie.  
 

1. Ułożenie rozsypanki: dopasowanie haseł do definicji  i przykładów (zał. 1) – praca w grupie 
 
2. Przeczytanie fragmentu tekstu Katarzyny Kubin „Czy warszawskie lokale są otwarte 
dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego „nocy testów” – testu dyskryminacyjnego w 
warszawskich klubach nocnych.”, Wstęp (s. 3-5) i „Różnica między selekcją w klubach a dyskryminacją” (s. 8-
9). (Tekst został nagrodzony pierwszą nagrodą 
w konkursie „Media Równych Szans” organizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego 
Traktowania). 
 
3. Rozwiązanie przykładowych sytuacji dot. rozróżnienia miedzy dyskryminacją a selekcją (zał. 2) – 
grupa ma zdecydować, czy opisana sytuacja jest przykładem dyskryminacji czy selekcji. 
Prawidłowe odpowiedzi: sytuacja 1 - selekcja,  sytuacja 2 – dyskryminacja. 
 

Wszystkie osoby uczestniczące w grze otrzymywały egzemplarz publikacji oraz konspekt z definicjami (zał. 3). 
Zadania punktowane były zgodnie z Tabelą punktacji (zał. 4). 

Adres: Wspólna 65 lok. 6 (numer 8 na mapie) 
Osoby  kontaktowe: 
Agnieszka Kozakoszczak akozakoszczak@ffrs.org.pl 
Anna Górska agorska@ffrs.org.pl 
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III. Źródła wykorzystane przy tworzeniu zadania i materiałów: 

 Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 
Warszawa 2011, Dostępne na: www.tea.org.pl > Publikacje 

 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania (tzw. „Ustawa antydyskryminacyjna”) 

 Karolina Kędziora, Katarzyna Kubin, Katarzyna Wencel, Kinga Wysieńska: Inspirator równościowy. Wyd. 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 (Publikacja dostępna 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl) 

 Katarzyna Kubin: „Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego 
dotyczącego „nocy testów” – testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych.” Publikacja 
dostępna na: http://ffrs.org.pl/biblioteka/raporty/ 

 
 
IV. Lista załączników: 

 Zał. 1: Rozsypanka 
 Zał. 2: Przykładowe sytuacje dot. rozróżnienia między dyskryminacją a selekcją 
 Zał. 3: Konspekt z definicjami 
 Zał. 4: Tabela punktacji 
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Załącznik 1 - Rozsypanka 
 
1. Pojęcia 

 

Stereotyp  
 

Uprzedzenie 
 

Dyskryminacja 
 

Dyskryminacja bezpośrednia 
 

Dyskryminacja pośrednia 
 

2. Definicje 

 upowszechniona w danej grupie opinia lub 
przekonanie o innej grupie społecznej lub kulturowej. 
……………………… są: 

 uogólnieniami, a więc pokazują 
rzeczywistość 
w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób, 
 trwałe, sztywne, trudne do zmiany,  
  nabywane (np. w procesie wychowania i 

edukacji). Oznacza to także, że możemy się ich 
pozbyć.  

……………………… ułatwiają „kategoryzowanie” 
rzeczywistości. Posługiwanie się nimi oszczędza nam 
wysiłku poznawczego, który musielibyśmy podjąć aby 
zweryfikować, czy dana opinia jest prawdziwa. 
……………………… są najczęściej wynikiem braku 
rzetelnej wiedzy na dany temat. Mogą, choć nie muszą 
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być podstawą uprzedzeń. 
 

– tendencyjne i sztywne postrzeganie danej osoby 
albo grupy ze względu na jej rzeczywistą albo 
domniemaną przynależność do określonej grupy. 
……………………… wiąże się z negatywnym 
nastawieniem (dezaprobatą, obrzydzeniem, pogardą) 
oraz silnymi emocjami, np. lekiem, gniewem, 
nienawiścią. ……………………… często opierają się 
na stereotypach. ……………………… mogą, choć nie 
muszą, prowadzić do dyskryminacji. 

 

– nierówne traktowanie, którego doświadczają 
konkretne osoby lub grupy ze względu na swoją płeć, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, 
religię lub światopogląd (a także wyznanie lub 
bezwyznaniowość), stopień sprawności fizycznej, stan 
zdrowia (fizycznego i psychicznego), wiek, orientację 
seksualną, status społeczny 
i ekonomiczny.  
……………………… oznacza jakiekolwiek 
zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie ze 
względu na wymienioną cechę lub cechy, których 
wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie 
korzystania na równi z innymi z praw, wolności i 
różnych dóbr. 

 

– sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie, etniczne, narodowość, religię, 
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 



 36 

orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie 
niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w 
porównywalnej sytuacji. 

 

 

– sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie, etniczne, narodowość, religie, 
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, zastosowanego kryterium lub 
podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić 
niekorzystne dysproporcje lub szczególnie 
niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że 
postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie 
uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, 
który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu 
tego celu są właściwe i konieczne. 
 

3. Przykłady 

Przykład:  „Wszyscy Polacy to złodzieje” 
 

Przykład: Niechęć do Polaków z obawy przed 
kradzieżą z ich strony. 

 

Przykład: Pracownik recepcji hotelu odmówił dwóm 
mężczyznom wynajęcia 2-osobowego pokoju 
z jednym dużym łóżkiem. Odmowie towarzyszył 
komentarz wyrażający niechęć wobec gejów. 

 

Przykład: Aby otrzymać dowód osobisty, Michał został 



 37 

poproszony o złożenie odręcznego podpisu na 
formularzu wniosku o wydanie dowodu. Podpis musiał 
w całości zmieścić się we wskazanej ramce 
formularza. Michał, z powodu przebytego mózgowego 
porażenia dziecięcego, ma kłopoty z wykonywaniem 
precyzyjnych ruchów i nie był 
w stanie złożyć podpisu mieszczącego się w ramce.   
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Załącznik 2: Studia przypadków 

Sytuacja 1: W klubie nocnym X zapowiedziano „Banana party”. W ogłoszeniu 

o imprezie zamieszczono informację, że aby zostać wpuszczonym/ą do klubu, trzeba 

mieć na sobie coś żółtego. Wszystkie osoby starające się wejść 

na imprezę, musiały zaprezentować, że mają na sobie co najmniej jeden widoczny 

element ubioru w tym kolorze.  

 

Czy zastosowanie takiego kryterium wpuszczenia na imprezę w klubie jest przykładem 

dozwolonej selekcji, czy przejawem dyskryminacji? 
Na podstawie: Karolina Kędziora, Katarzyna Kubin, Katarzyna Wencel, Kinga Wysieńska: Inspirator 
równościowy. Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
Sytuacja 2: W klubie nocnym X na wszystkie imprezy, które zaczynają się 

po godz. 20:00 kobiety są wpuszczane za darmo. Właściciele klubu uważają, 

że dzięki temu na imprezy przyjedzie dużo mężczyzn, którzy zapłacą za wejście oraz 

zostawią dużo pieniędzy w barze, kupując drinki dla siebie i kobiet.   
 

Czy zastosowanie takiego zróżnicowania w opłacie za wejście na imprezę jest 

przykładem dozwolonej selekcji, czy przejawem dyskryminacji? 
 
Na podstawie: Karolina Kędziora, Katarzyna Kubin, Katarzyna Wencel, Kinga Wysieńska: Inspirator 
równościowy. Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013  

 

A: Skrytka pocztowa 381 
   00-950 Warszawa 1 
   www.ffrs.org.pl 
E: biuro@ffrs.org.pl 
T: +48 796 378 925 
   (22) 400 09 12 

Dane rejestracyjne: 

KRS: 0000283409 

REGON: 141045051 

NIP: 9512224227 

 

A: Skrytka pocztowa 381 
   00-950 Warszawa 1 
   www.ffrs.org.pl 
E: biuro@ffrs.org.pl 
T: +48 796 378 925 
   (22) 400 09 12 

Dane rejestracyjne: 

KRS: 0000283409 

REGON: 141045051 

NIP: 9512224227 
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Załącznik 3: Definicje 

 
Gra "Zdobądź obywatelstwo wielokulturowej Warszawy"  

w ramach Tygodnia Walki z Rasizmem  
- Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) 

 
Stereotyp – upowszechniona w danej grupie opinia lub przekonanie o innej grupie społecznej lub kulturowej. 
Stereotypy są: 
 uogólnieniami, a więc pokazują rzeczywistość w uproszczony, niezgodny z prawdą sposób, 
 trwałe, sztywne, trudne do zmiany,  
  nabywane (np. w procesie wychowania i edukacji). Oznacza to także, że możemy się ich pozbyć.  

Stereotypy ułatwiają „kategoryzowanie” rzeczywistości. Posługiwanie się nimi oszczędza nam wysiłku 
poznawczego, który musielibyśmy podjąć aby zweryfikować, czy dana opinia jest prawdziwa. Stereotypy są 
najczęściej wynikiem braku rzetelnej wiedzy na dany temat. Mogą, choć nie muszą być podstawa uprzedzeń.  
Źródło: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 
2011, www.tea.org.pl > Publikacje 

Przykład: „Wszyscy Polacy to złodzieje” 
 
Uprzedzenie – tendencyjne i sztywne postrzeganie danej osoby albo grupy ze względu na jej rzeczywistą albo 
domniemaną przynależność do określonej grupy. Uprzedzenie wiąże się 
z negatywnym nastawieniem (dezaprobatą, obrzydzeniem, pogardą) oraz silnymi emocjami, np. lekiem, 
gniewem, nienawiścią. Uprzedzenia często opierają się na stereotypach. Uprzedzenia  mogą, choć nie muszą, 
prowadzić do dyskryminacji.  
Źródło: Edukacja antydyskryminacyjnąi jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 
2011, www.tea.org.pl > Publikacje 

Przykład: Niechęć do Polaków z obawy przed kradzieżą z ich strony. 
 
Dyskryminacja – nierówne traktowanie, którego doświadczają konkretne osoby lub grupy 
ze względu na swoją płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religię lub światopogląd (a także 
wyznanie lub bezwyznaniowość), stopień sprawności fizycznej, stan zdrowia (fizycznego 
i psychicznego), wiek, orientację seksualną, status społeczny i ekonomiczny. Dyskryminacja oznacza 
jakiekolwiek zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie ze względu na wymienioną cechę lub cechy, których 
wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z praw, wolności i różnych dóbr.  
Źródło: Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 
2011, www.tea.org.pl > Publikacje 
 
Dyskryminacja bezpośrednia – sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest 
traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.  
Źródło: Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, 
tzw. „Ustawa antydyskryminacyjna” 

Przykład: Pracownik recepcji hotelu odmówił dwóm mężczyznom wynajęcia 2-osobowego pokoju z 
jednym dużym łóżkiem. Odmowie towarzyszył komentarz wyrażający niechęć wobec gejów.  

 
 

 

A: Skrytka pocztowa 381 
   00-950 Warszawa 1 
   www.ffrs.org.pl 
E: biuro@ffrs.org.pl 
T: +48 796 378 925 
   (22) 400 09 12 

Dane rejestracyjne: 

KRS: 0000283409 

REGON: 141045051 

NIP: 9512224227 
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Dyskryminacja pośrednia – sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, 
etniczne, narodowość, religie, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, na 
skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub 
mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że 
postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który 
ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.  
Źródło: Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, 
tzw. „Ustawa antydyskryminacyjna”) 

Przykład: Aby otrzymać dowód osobisty, Michał został poproszony o złożenie odręcznego podpisu na 
formularzu wniosku o wydanie dowodu. Podpis musiał w całości zmieścić się 
we wskazanej ramce formularza. Michał, z powodu przebytego mózgowego porażenia dziecięcego, ma 
kłopoty z wykonywaniem precyzyjnych ruchów i nie był w stanie złożyć podpisu mieszczącego się w 
ramce.  

 
Dyskryminacja a selekcja 
Rozróżnienie dyskryminacji od selekcji nie jest trudne. Selekcja jest to dobór klientów (pracowników) prowadzony 
na podstawie merytorycznych przesłanek. Merytoryczne przesłanki w wypadku sfery dóbr i usług stanowią jasno 
określone, racjonalne i związane z celem działalności danego podmiotu kryteria, stosowane między innymi po to,  
aby przyciągnąć określone osoby, utrzymać założony profil działalności, jakość dostarczanych usług i wizerunek. 
Dyskryminacja jest z kolei działaniem polegającym na wykluczeniu odmowie dostępu czy świadczenia usług 
osobom na podstawie niemerytorycznych i niezdefiniowanych przesłanek, to jest niezwiązanych z celem 
działalności, ustalonych ad hoc lub związanych z cechami prawnie chronionymi.  
(…) 
Selekcja dotyczy zatem zasad wpuszczania do klubu, nie zaś odmowy dostępu do niego albo świadczeni usługi 
gorszej jakości lub na gorszych warunkach. Innymi słowy, warunki selekcji:  
 nie mogą być formułowane ad hoc, np. „bo nie podoba mi się twój sweter”, „bo nie masz karty 

członkowskiej” (której zasady uzyskania są nieznane, niejasne lub dyskryminujące), 
 nie mogą dotyczyć cech prawnie chronionych, czyli płci, wieku, orientacji seksualnej, światopoglądu, 

poziomu (nie)sprawności, koloru skry, pochodzenia etnicznego i narodowości („Ruskich nie 
wpuszczamy”),  

 muszą być racjonalnie uzasadnione („musisz mieć skończone 18 lat”, „osób nietrzeźwych nie 
wpuszczamy”). 

 
Źródło: Karolina Kędziora, Katarzyna Kubin, Katarzyna Wencel, Kinga Wysieńska: Inspirator równościowy. Wyd. Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2013  
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl 
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Załącznik 4: Punktacja 

Punktacja w grze "Zdobądź obywatelstwo wielokulturowej Warszawy" w ramach Tygodnia Walki z 
Rasizmem - Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) 

Obszar Zadanie Punktacja 
Stereotyp Dopasowanie definicji  1 
Uprzedzenie Dopasowanie definicji  1 
Dyskryminacja Dopasowanie definicji  1 
Dyskryminacja bezpośrednia Dopasowanie definicji  1 
Dyskryminacja pośrednia Dopasowanie definicji  1 
Stereotyp Dopasowanie przykładu  1 
Uprzedzenie Dopasowanie przykładu  1 
Dyskryminacja bezpośrednia Dopasowanie przykładu  1 
Dyskryminacja pośrednia Dopasowanie przykładu  1 
Selekcja/Dyskryminacja - Sytuacja 1 Rozwiązanie sytuacji 3 
Selekcja/Dyskryminacja - Sytuacja 2 Rozwiązanie sytuacji 3 
 Łącznie max.: 15 
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9. Biblioteka Europejska MSZ 

 

 

Opis zadania: 

Drużyny rozwiązywały quiz poświęcony kwestiom wielokulturowości oraz migracji w polityce UE. Do znalezienia 
odpowiedzi mogli wykorzystywać zasoby biblioteki: Internet, publikacje, plakaty itp. Za samodzielne znalezienie 
wszystkich odpowiedzi otrzymywali 15 punktów, podpowiedź obsługi punktu lub błędne odpowiedzi zmniejszały 
tę liczbę. 

Adres: ul. Krucza 38/42 (numer 9 na mapie) 

Osoba kontaktowa: Agata Kowalska  biblioteka@msz.gov.pl 



1. Jak się nazywa agencja UE zajmująca się prawami człowieka, rasizmem i ksenofobią? 

A. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

B. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

C. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

D. Europejska Fundacja Kształcenia 

 

2.  Agencja  Praw  Podstawowych  koordynuje  sieć  FRANET.  Jaka  fundacja  w  Polsce  jest 

punktem kontaktowym sieci FRANET? 

A. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

B. Polskie Stowarzyszenie Amnesty International 

C. Polski Czerwony Krzyż 

D. Polska Akcja Humanitarna 

 

3. Do którego Traktatu Unii Europejskiej dołączono Kartę Praw Podstawowych? 

A. Traktat nicejski 

B. Traktat amsterdamski 

C. Traktat lizboński  

D. Traktat z Maastricht  

 

4. Które logo było symbolem konkursu Ministra SZ "Polska dla wszystkich"  

 

A.   B.   

 

C.                 D.            



5. Jak brzmi motto Unii Europejskiej używane od 2000 r. podkreślające, że, aby zapewnić 

pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy 

powinni działać wspólnie.  

A. „Wspólnota wszystkich” 

B. „Zjednoczeni w różnorodności” 

C. „Różnorodności łączą” 

D. „Porozumienie ku jedności” 

 

6. Czego dotyczy / co ustanawia rozporządzenie Dublin II (nr 32003R0343)?  

A. minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego 

napływu  wysiedleńców  oraz  środków  wspierających  równowagę  wysiłków  między 

Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami 

B. minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu 

uchodźcy w Państwach Członkowskich 

C. wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu 

do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 

D. Kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania 

wniosku  o  azyl, wniesionego w jednym  z  Państw Członkowskich  przez  obywatela  państwa 

trzeciego. 

 

7. Co to jest EURODAC? 

A.  System  porównywania  odcisków  palców  osób  ubiegających  się  o  azyl  oraz  osób 

zatrzymanych  przy  próbie  nielegalnego  przekroczenia  zewnętrznej  granicy  Unii   

B.  Komputerowa  baza  danych,  która  pozwala  na  sprawdzenie,  czy  osoby  lub  przedmioty 

przekraczające  granicę  Strefy  Schengen,  bądź  już  znajdujące  się  na  jej  terenie,  nie  są 

poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu. 

C. System wymiany informacji wizowej pomiędzy Państwami Członkowskimi 

D.  Bezpłatny  i  nieformalny  systemem,  który  pośredniczy  w  rozwiązywaniu  konkretnie 

zaistniałych problemów – sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego 

UE, powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE 

 

 

 

 



8. Co to jest EASO? 

A. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 

B. Europejski Urząd Policji 

C.  Europejska  Agencja  Zarządzania  Współpracą  Operacyjną  na  Zewnętrznych  Granicach 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej 

D. Europejska Agencja Obrony 
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10. Fundacja dla Somalii i Stowarzyszenie Somalijskie 

 

 

Drużyny otrzymywały Afrykańską Kartę Pytań. Udzielone odpowiedzi tworzyły hasło w krzyżówce – nazwę 
afrykańskiego państwa, które należało umieścić na mapie konturowej Afryki. 

 
 

Adres: ul. Chmielna 26/19 (numer 10 na mapie) 

Osoba kontaktowa: Patrycja Kozieł patrycja.koziel@o2.pl 
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Afrykańska karta pytań 1  

 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

 

1.Jak nazywa się stolica Kenii? 

2. Język urzędowy w Demokratycznej Republice Konga. 

3. Jak nazywa się grupa etniczna z Kenii i Tanzanii, która w swojej tradycji charakteryzuje się noszeniem 
czerwonych, kraciastych płócien i dużych naszyjników z koralików? 

4. Jak nazywa się największe jezioro w Afryce? Leży ono na terenie 3 państw: Kenii, Tanzanii i Ugandy.  

5. Nazwa słodkiego ziemniaka, uprawianego w wielu afrykańskich państwach, np. Senegalu, Ugandzie czy 
Nigerii.  

6. Nazwa państwa, którego stolicą jest Bamako.  

7. Nazwa tropikalnej choroby zakaźnej występującej w Afryce, spowodowanej ukąszeniem komarów, które 
przenoszą groźne pierwotniaki.   

 

 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 

       1.           

     2.             

       3.           

      4.            

       5.           

    6.              

      7.            
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Afrykańska karta pytań 2 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

 

1. Jak nazywa się roślina warzywna z rodziny dyniowatych 
uprawiana w Afryce? Inaczej tykwa, używana jako 
naczynie.  

2. Jak nazywa się stolica Ghany? 

3. Jak nazywa się waluta w Kenii? 

4. Język urzędowy w Angoli, Mozambiku i Gwinei Bissau.  

5. Jak nazywa się stolica Maroka?  

6. Jak nazywa się pisarz z RPA, autor „Hańby”, „Życie i czasy Michaela K.”, laureat Literackiej Nagrody Nobla? 
John Maxwell …  

7. Jak nazywa się najwyższa góra Afryki o wysokości 5895 m n.p.m.? 

 

 

 
 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 
 

    1.              

     2.             

     3.             

    4.              

       5.           

     6.             

  7.                 



 50 

Afrykańska karta pytań 3 

 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

 

1. Język urzędowy w Nigerii, Sierra Leone czy Ugandzie.  

2. Jak nazywa się polityk południowoafrykański, prezydent 
RPA w latach 1994-1999, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 
znany jako Madiba?  

3. Jak nazywa się stolica Wybrzeża Kości Słoniowej? 

4. Jedno ze zwierząt „wielkiej piątki afrykańskiej”, największy ssak lądowy.  

5. Nazwa berberyjskiej grupy etnicznej zamieszkującej obszar Sahary (Algieria, Libia, Mali, Niger, Burkina Faso), 
znanej jako „błękitni ludzie” – od koloru ubrań barwionych indygo. Mówią w j. tamaszek.  

6. Jak nazywa się stolica państwa na południu Afryki, którego prezydentem jest Robert Mugabe?  

7. Nazwa państwa, którego stolicą jest Mogadiszu.  

 

 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 
 

 

  1.                 

   2.               

   3.               

     4.             

       5.           

       6.           

      7.            
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Afrykańska karta pytań 4 

 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

1. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Afryce? 
Ma długość 6 650 km i wpływa do Morza Śródziemnego 
rozległą deltą.  

2. Jeden z języków urzędowych w Gwinei Równikowej.  

3. Jak nazywa się drzewo afrykańskie, o zgrubiałym pniu o średnicy nawet do 11 metrów i mogące osiągać 
sędziwy wiek? Na Madagaskarze rośnie 6 gatunków tego drzewa.  

4. Jak nazywa się największe państwo w Afryce? 

5. Jak nazywa się stolica Sierra Leone? 

6. Jak nazywają się minerały, będące najtwardszą znaną substancją w przyrodzie, wydobywane w wielu 
państwach Afryki? Główne złoża znajdują się w RPA, Sierra Leone, Demokratycznej Republice Konga czy Angoli 
i w związku z ich wydobyciem w strefach wojennych często noszą nazwę „krwawych”.  

7. Nazwa państwa, którego stolicą jest Jaunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 

1.           

 2.           

  3.         

4.              

 5.          

 6.          

 7.           
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Afrykańska karta pytań 5  

 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

 

1. Język urzędowy w Nigrze, Gabonie, Kamerunie, Mali czy 
Senegalu.  

2. Jak nazywa się wyspa we wschodniej Afryce, u wybrzeży 
Tanzanii? Jest znana z plantacji goździkowca i palmy 
kokosowej, pięknych plaż i kulturą suahili.  

3. Nazwa państwa w Afryce Zachodniej, znanego z bogatych złóż złota. Kraj pochodzenia Kofi’ego Anana – 
byłego sekretarza generalnego ONZ, wyróżnionego Pokojową Nagrodą Nobla.  

4. Nazwa trąbki używanej przez kibiców piłki nożnej w Afryce, znana po Mistrzostwach Świata w 2010 r. w RPA. 
Jej dźwięk ma przypominać odgłosy słonia.  

5. Jedno ze zwierząt „wielkiej piątki afrykańskiej, gatunek ssaka z rodziny kotowatych.  

6. Nazwa państwa, którego stolicą jest Porto-Novo.  

7. Jak się nazywa stolica Zambii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na    
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 

1.           

2.            

  3.        

4.             

5.             

6.           

 7.           



 53 

Afrykańska karta pytań 6 

 

Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie 
nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i 
zaznacz na niej swoje państwo oraz wpisz tam 
swoje imię   

 

1.Jak nazywa się największe jezioro w Afryce? Leży ono na 
terenie 3 państw: Kenii, Tanzanii i Ugandy.  

2. Jak nazywa się drzewo afrykańskie, o zgrubiałym pniu o 
średnicy nawet do 11 metrów i mogące osiągać sędziwy 
wiek? Na Madagaskarze rośnie 6 gatunków tego drzewa. 

3. Nazwa państwa, którego stolicą jest Bamako.  

4. Język urzędowy w Nigerii, Sierra Leone czy Ugandzie. 

5. Jak nazywa się stolica Sierra Leone? 

6. Nazwa berberyjskiej grupy etnicznej zamieszkującej obszar Sahary (Algieria, Libia, Mali, Niger, Burkina Faso), 
znanej jako „błękitni ludzie” – od koloru ubrań barwionych indygo. Mówią w j. tamaszek.  

7. Jak nazywa się waluta w Kenii? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-
Poland 

Afrykańska karta pytań 7  

1.           

 2.           

  3.         

4.              

 5.          

 6.           

7.              
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Uzupełnij krzyżówkę!  Rozwiązaniem będzie nazwa państwa w Afryce. Podejdź do mapy i zaznacz na niej swoje 
państwo oraz wpisz tam swoje imię   

 

 

1. Ostatni cesarz Etiopii: Haile …  
2. Rodzaj bębna afrykańskiego, używany do 
przekazywania wiadomości na duże odległości. 
3. Język urzędowy w Zimbabwe.  
4. Jak nazywa się drzewo afrykańskie, o zgrubiałym pniu o średnicy nawet do 11 metrów i mogące osiągać 
sędziwy wiek? Na Madagaskarze rośnie 6 gatunków tego drzewa. 
5. Jedno ze zwierząt „wielkiej piątki afrykańskiej, gatunek ssaka z rodziny kotowatych.  

6. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Afryce? Ma długość 6 650 km i wpływa do Morza Śródziemnego rozległą 
deltą. 
7. Roślina uprawiana w Afryce, z dużymi kwiatami i smakowitymi, żółtymi owocami o mączystym, słodkim 
miąższu i okrytymi skórzastą okrywą. Owoce spożywa się na surowo, gotowane lub pieczone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Znajdź nas na   
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Somalijskie-w-RP-Somali-Community-in-Poland 

 1.           

  2.     -      

 3.             

   4.           

5.            

 6.           

    7.           
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ODPOWIEDZI 
Karta nr 1: 

1. Nairobi 
2. Francuski 
3. Masajowie 
4. Wiktorii 
5. Batat 
6. Mali 
7. Malaria 

 
Karta nr 2: 

1. Kalebasa 
2. Akra 
3. Szyling 
4. Portugalski 
5. Rabat 
6. Coetzee 
7. Kilimandżaro 

 
Karta nr 3: 

1. Angielski 
2. Mandela 
3. Jamusukro 
4. Słoń 
5. Tuaregowie 
6. Harare 
7. Somalia 

 
Karta nr 4: 

1. Nil 
2. Hiszpański 
3. Baobab 
4. Algieria 
5. Freetown 
6. Diamenty 
7. Kamerun 

 
Karta nr 5: 

1. Francuski 
2. Zanzibar 
3. Ghana 
4. Wuwuzela 
5. Lampart 
6. Benin 
7. Lusaka 

 
Karta nr 6: 

1. Wiktorii 
2. Baobab 
3. Mali 
4. Angielski 
5. Freetown 
6. Tuaregowie 
7. Szyling 

 
Karta nr 7: 

1. Selassie 
2. Tam-Tam 
3. Angielski 
4. Baobab 
5. Lampart 
6. Nil 
7. Bananowiec 
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11. Meta: Stowarzyszenie Wolnego Słowa 
 

 

 

Najpóźniej 4 godziny od startu, do godziny 15, uczestnicy musieli stawić się na mecie w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. Tam 
jednak czekało ich jeszcze ostatnie, najtrudniejsze zadanie: musieli stawić czoła komisji przyjmującej wnioski o nadanie 
obywatelstwa, złożonej z trójki Wietnamczyków. Przy pomocy posługującej się tylko językiem wietnamskim komisji należało 
wypełnić sporządzany w języku wietnamskim formularz danych drużyny, a następnie odczytać wiersz po wietnamsku. Wiersze były 
przekładami znanych polskich tekstów, przygotowanymi przez Ton Van Anh. Po ich odczytaniu drużyna miała za zadanie zgadnąć, 
o jaki polski wiersz chodzi. Dopiero po przejściu tej próby mogli wejść do sali, w której zdawali paszporty i czekali na wyniki 
oglądając film „Lude Réno – warszawiak z wyboru”, udostępniony nam przez Fundację Inna Przestrzeń i Kontynent Warszawa. 

   

 

Adres: Ul. Marszałkowska 7 (wejście od ul. E. Zoli) (numer 11 na mapie) 

Osoba kontaktowa: Ton Van Anh 


