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ZROZUMIEĆ „INNEGO”
Scenariusz lekcji przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych.

Marzenia są do osiągnięcia
– wywiad z Martą Makowską,
szpadzistką i florecistką,
multimedalistką igrzysk
paraolimpijskich.

Bez nóg na Kilimandżaro
– wielkie wyczyny
niepełnosprawnych
sportowców.

ze
wszystkich
sił

Bez ograniczeń
Anastazja Dwulit

B

SPIS TREŚCI
Scenariusz lekcji: Tamara Olszewska

Bez ograniczeń..............................................................3

Skład: Małgorzata Reda-Głuchowska
Redakcja: Joanna Cieślewska
Zdjęcia: materiały prasowe NEXT FILM, BE&W,
Sławomir Haratym

Bez nóg na Kilimandżaro.........................................6
Chcę zawalczyć o wszystko...................................8

https://www.facebook.com/ZeWszystkichSil
http://www.next-film.pl/zapowiedzi/ze-wszystkich-sil/

2

Zrozumieć „innego” – scenariusz lekcji........10

ohaterowie Ze wszystkich sił mieszkają w starym domu we francuskich Alpach – oszołamiające pejzaże, w których niespiesznie rozgrywają się wydarzenia, pokazywane często z lotu ptaka,
stanowią dodatkowy, wizualny atut filmu. Kameralny dramat rodzinny staje się równocześnie porywającym widowiskiem plastycznym.
Paul, dotąd pracujący poza domem, niespodziewanie traci pracę i wraca do rodziny. Dotychczasowy układ – z nieobecnym ojcem, poświęcającą się matką i niesamodzielnym dzieckiem
(starsza córka już się wyprowadziła) – niedoskonały, lecz jakoś funkcjonujący, zaczyna się rozsypywać. Paul nie potrafi ukryć frustracji związanej
nie tyle z utratą pracy, co z nieprzepracowanym
starym problemem: sam jest twardym, aktywnym
mężczyzną, perfekcjonistą ze sportowymi ambicjami, który nigdy nie zaakceptował niepełnosprawności syna. Nieszczęśliwy przez lata uciekał
z domu. Zamyka się w sobie, unika kontaktu z Julienem, nie chce rozmawiać z żoną. Matka Juliena,
ciepła i opiekuńcza, dosyć ma już samodzielnego

Nils Tavernier
we Francji znany
jest głównie
jako reżyser
telewizyjnych
filmów
dokumentalnych.

Nils Tavernier (ur. w 1965)
jest aktorem i dokumentalistą,
twórcą filmów często
poruszających problemy
cielesności, seksualności,
choroby i zdrowia
– przygotowując jeden z nich,
spędził dwa lata na oddziale
neurologii paryskiego
dziecięcego szpitala Necker.
Ze wszystkich sił, jego
drugi film fabularny, jest
inspirowany prawdziwą
historią ojca i sparaliżowanego
syna, którzy od 30 lat razem
startują w maratonach
i triathlonach.

Dzieło Nilsa Taverniera to fascynujące
studium życia rodziny po przejściach.
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zawodów: rok morderczych ćwiczeń, by zdołać
w mniej niż 16 godzin przepłynąć 3,8 kilometra, przejechać rowerem 180 kilometrów, a potem przebiec ich 42. „Trening psychiczny jest
tak samo ważny jak fizyczny. Jedni mają więcej
szczęścia niż inni, to jasne. Mimo to jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie – o tym opowiada
nam ten film” – wyjaśniał w jednym z wywiadów
aktor Jacques Gambiln, filmowy ojciec Juliena.
„Tavernier wykorzystuje różne gatunki – film
sportowy (dorosły bohater bierze udział w zawodach «ironmanów»), film o niepełnosprawności
(syn przykuty do wózka inwalidzkiego), a także
dramat rodzinny. Twórca bez skrępowania odwołuje się do naszych sentymentalnych uczuć,
ale zachowuje przy tym głęboko humanistyczną,
pozbawioną poczucia wyższości wobec Innego
postawę” – pisze filmoznawca Jacek Nowakowski. Jednak dzieło Tavarniera nie skupia się na
problemach rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, pokazuje problemy nękające wiele rodzin:
brak porozumienia, chłód emocjonalny lub nadopiekuńczość, wycofanie – choroba Juliena tylko
je podkreśla, uwypukla. Zresztą warto zapytać:
czy Julien jest chory? Przewrotną odpowiedź

Podjęte
mordercze
wyzwanie zbliża
ojca i syna.
Sport stanie
się impulsem
do bycia razem
naprawdę...

dźwigania ciężaru opieki nad domem, narasta
w niej poczucie żalu i gniew. Czuła dla syna, coraz częściej wybucha w rozmowie z mężem – czy
raczej znów natrafiając na mur milczenia. Z kolei
Julien, chłopiec z porażeniem mózgowym, właśnie kończy 18 lat. Dotkliwie odczuwa chłód ojca,
nie czuje się przez niego kochany i akceptowany.
Zaczyna mu także doskwierać nadopiekuńczość
matki, która patrząc na niego przez pryzmat niepełnosprawności, nie chce pozwolić mu dorosnąć.
Julien pragnie więc z jednej strony zyskać uznanie
ojca, z drugiej strony chce wyrwać się spod skrzydeł mamy.

„Uważam, że to wspaniałe, że osiemnastolatek
może radykalnie zmienić konstrukcję psychiczną
swojego ojca, jego skłonność do ucieczki
i odrzucania” – mówił w wywiadzie Nils
Tavernier. Film pokazuje nie tylko zmagania
chłopca z chorobą, ale także późne dorastanie
jego ojca do swojej roli.
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na to pytanie znajdziemy w scenie w restauracji,
kiedy kelner, widząc chłopca na wózku, pyta
– zwracając się, co charakterystyczne, nie do niego, lecz do jego rodziny – czy przygotować jakieś
specjalne danie. Julien odpowiada: „Nie, przecież nie jestem chory”. Jak mówi reżyser: „Chciałem zrobić film, którego bohater jest, oczywiście,
niepełnosprawny, lecz szybko daje nam o tym
zapomnieć”.
W postać Juliena wcielił się utalentowany
naturszczyk, obdarzony ujmującym uśmiechem
Fabien Héraud, też od dziecka przykuty do wózka inwalidzkiego. Reżyser szukał odpowiedniego
odtwórcy tej roli przez pięć miesięcy w różnych
ośrodkach dla niepełnosprawnych.
Ze wszystkich sił, podobnie jak wcześniejsza
fabuła Taverniera, Aurora z 2006 roku, to filmowa baśń o pokonywaniu trudności, o pokładach
mocy, jakie w sobie mamy i możemy uaktywnić,
jeśli tylko zechcemy. Baśń pokrzepiająca i budująca, lecz mocno osadzona w realnych problemach i psychologicznie wiarygodna. „Po co
jest życie, jeśli nie po to, żeby odkrywać, że nie
mamy ograniczeń, i zadziwiać się tym?” – pyta
odtwórca roli Paula.

Jacques Gamblin,
odtwórca
roli ojca, jest
zdobywcą Cezara
i berlińskiego
Srebrnego
Niedźwiedzia.

To, co się wkrótce wydarzy, będzie stanowiło
rytuał wejścia w dorosłość. Ale nie tylko – okaże
się, że chłopiec na wózku, który nie potrafi samodzielnie zrobić kroku, uzdrowi całą swoją rodzinę.
Szperając z przyjacielem (też niepełnosprawnym,
lecz samodzielnie się poruszającym) w garażu,
Julien odkrywa stare wycinki z gazet, z których
dowiaduje się, że przed jego narodzinami, dwadzieścia lat temu, ojciec wziął udział w triathlonie
odbywającym się w Nicei. W internecie natrafia
zaś na informację o Dicku Hoycie, który z niepełnosprawnym synem od lat startuje w maratonach
i triathlonach. W jego głowie rodzi się marzenie,
pierwsze wielkie samodzielne marzenie, którego
realizacja – czuje to instynktownie – pozwoli całej
rodzinie wyjść z impasu, odzyskać wzajemną miłość i szacunek. Chce, by ojciec wziął razem z nim
udział w nicejskich zawodach iron manów. Jak
każdy nastolatek chce przeżyć prawdziwą przygodę. Jednak dużo ważniejsze jest pragnienie, by
ojciec go pokochał…
Najpierw jednak chłopak przełamuje opór
rodziców i przekonuje komisję kwalifikującą do
udziału w tym sportowym przedsięwzięciu. No
i zostaje – bagatela – fizyczne przygotowanie do
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Bez nóg na Kilimandżaro
Anastazja Dwulit

Mordercze Badwater
Dolina Śmierci w Kalifornii. Z nieba leje się żar
– temperatura sięga 55 stopni Celsjusza. Najwięksi twardziele z całego świata zjechali, by w tych
nieludzkich, pustynnych warunkach biec pod górę
217 kilometrów. Ultramaraton Badwater uważany jest za najtrudniejszy bieg wytrzymałościowy
świata. Jednym zabiera on 20 godzin, innym prawie 50, wielu w ogóle nie dociera do mety. Dariusz Strychalski z Łap wystartował w tym maratonie w 2012 roku – dostał udaru i nie skończył
biegu, wycofał się po 115 kilometrach – jednak
film dokumentalny poświęcony tej jego próbie nie
przypadkiem nosi tytuł Zwycięzca. Dariusz jako
ośmiolatek, wracając ze szkoły, wpadł pod samochód, cudem przeżył – połowę ciała ma sparaliżowaną, niedowidzi na jedno oko. Nie spędza jednak
życia na kanapie, mawia: „Jak mam dzień przerwy w treningu, chodzę zdenerwowany, wszystko
mnie wkurza”. W 2014 roku wrócił nad jezioro
Badwater – tym razem został członkiem elitarnej
grupy, która zakończyła ultramaraton.

Czekając na paraolimpiadę
Rok 1880, Londyn. Pewnego dnia w „Timesie”
pojawia się sensacyjna informacja: pośród startujących w publicznym biegu znalazło się dwóch
mężczyzn, którym amputowano nogi! Biegli

Natalia Partyka na
Międzynarodowych
Mistrzostwach
Polski w tenisie
stołowym GAC
Group 2012.
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na drewnianych protezach. Była to pierwsza odnotowana w prasie wzmianka o udziale osób niepełnosprawnych w sportowym przedsięwzięciu.
Co ciekawe, troska o osoby niepełnosprawne, walka z ich wykluczeniem i wykorzystanie
do tego sportu wiąże się z wojnami światowymi. W czasie I wojny światowej wielu żołnierzy
zostało inwalidami. By włączyć ich na nowo do
aktywnego życia, zaczęto organizować dla nich
kluby i zajęcia sportowe. Pierwszy, Klub Motorowy dla Inwalidów Głuchoniemych, powstał
w Anglii w 1922 roku, jeszcze w tym samym
roku podobny klub założono w Warszawie. Dziesięć lat później w Glasgow powstało Towarzystwo Jednorękich Golfistów, Amerykanie szybko
założyli podobne…
Neurologowi Ludwigowi Guttmannowi, niemieckiemu Żydowi, w 1939 roku udało się uciec
przed Zagładą do Anglii. Jeszcze w czasie wojny
zajął się rehabilitacją inwalidów wojennych – nie
miał wątpliwości, że aktywność sportowa może im
pomóc. I nie chodziło o gimnastykę pozwalającą
odzyskać podstawową sprawność ruchową, lecz
o budzące emocje, poważne rozgrywki, podnoszące poziom adrenaliny i przywracające szacunek
dla siebie oraz poczucie sensu życia. W lipcu 1948
roku na trawniku przed szpitalem Stoke Mandeville kilkunastu żołnierzy i dwie żołnierki, wszyscy
na wózkach inwalidzkich, wzięli udział w zaimpro-

wizowanych zawodach, między innymi w strzelaniu z łuku. Jednak na pierwsze igrzyska olimpijskie
dla niepełnosprawnych trzeba było czekać jeszcze
12 lat. W uznaniu zasług królowa brytyjska nadała
doktorowi Guttmanowi szlachecki tytuł, nazwano
go „Coubertinem igrzysk paraolimpijskich”.

Na dwóch polach
Igrzyska Olimpijskie dla osób niepełnosprawnych,
letnie i zimowe, odbywają się co cztery lata. Większość dyscyplin to zmodyfikowane sporty reprezentowane na tradycyjnych igrzyskach, lecz są też
takie, które nie mają tam swojego odpowiednika,
jak boccia czy goalball.
Jest wielu sportowców walczących zarówno
w paraigrzyskach, jak i igrzyskach – chociażby
gdańszczanka Natalia Partyka, tenisistka stołowa
bez prawego przedramienia, uczestniczka igrzysk
olimpijskich w Pekinie 2008 i Londynie 2012,
czy pływaczka z RPA Natalie du Toit (straciła
w wypadku lewą nogę), która w 2004 roku wystąpiła w igrzyskach paraolimpijskich, a cztery
lata później – zarówno w paraolimpijskich, jak
w olimpijskich.

Bez wymówek
„Nie mając rąk, jestem w stanie dokonać więcej niż
osoby pełnosprawne czekające na swoją szansę w
życiu” – pisze na stronie internetowej swojej fundacji Katarzyna Rogowiec. Jako trzyletnie dziecko
straciła obie ręce, dziś ma na koncie trzy medale
paraolimpijskie (dwa złote w Turynie 2003, brąz
w Vancouverze 2008) oraz wiele medali w Mistrzostwach Świata. Uprawia biegi narciarskie i biathlon,
czyli połączenie biegów narciarskich ze strzelectwem! „W kategorii stojącej jestem jednym ze sportowców strzelających kompletnie bez użycia dłoni”
– opowiada. Do przygotowania strzelnicy potrzebuje pomocy trenera. „Jestem jednak w stanie
załadować i strzelić bez niczyjej pomocy. Do naciągnięcia spustu wykorzystuję specjalny przyrząd zrobiony z kabli, dzięki czemu mogę strzelić,
używając ramion”. W 2008 roku narciarka wspięła się na najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro.
W wyprawie trekkingowej zorganizowanej przez
Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oprócz
niej wzięło udział dziewięć niepełnosprawnych
osób, w tym Jan Mela, najmłodszy zdobywca obu
biegunów, który dzięki swojej życiowej postawie
stał się ulubieńcem tłumów. O tej wyprawie opo-

wiada książka Małgorzaty Wach Każdy ma swoje
Kilimandżaro.
Kilimandżaro zdobył też Kyle Maynard. Ten
29-letni dziś Amerykanin urodził się z hemimelią,
czyli tak zwaną wrodzoną amputacją. Nie ma
nóg, a jego ręce kończą się tuż przed łokciami.
Już w szkole był członkiem drużyny zapaśników,
potem odkrył mieszane sztuki walki (MMA).
Opowiadając o początkach kariery, podkreśla, że
przez prawie dwa lata przegrywał wszystkie walki. Jako dziewiętnastolatek napisał książkę, która
stała się bestsellerem, a której tytuł dobrze oddaje charakter jego i ludzi do niego podobnych: No
Excuses (Bez wymówek).
Cały świat słyszał o Dicku i Ricku Hoytach.
Rick nie rusza się i nie mówi – z otoczeniem komunikuje się dzięki specjalnemu komputerowi. Choć
uwięziony jest na wózku, wraz z ojcem tworzą niesamowitą drużynę. Dick, były żołnierz, ćwiczył po
pięć godzin dziennie, by razem mogli brać udział
w biegach, maratonach, triathlonach. „Gdybym
miał biec bez pchania wózka, po prostu bym nie
potrafił” – mówi ojciec. A syn wyznaje, że jego największym marzeniem jest raz zamienić się z ojcem
miejscami.

Jan Mela na
10. Ogólnopolskich
Dniach Integracji,
Kraków 2013 r.

Aby wystartować na igrzyskach paraolimpijskich,
należy uzyskać kwalifikację, podobnie jak na
igrzyska olimpijskie. Z roku na rok minima
są podwyższane ze względu na wzrost poziomu
sportowego zawodników.
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Chcę zawalczyć o wszystko
Z Martą Makowską rozmawia Joanna Batorska
Co było dalej?

Więc teraz jest Pani przede wszystkim mamą...
Tak. Wszystkie inne zajęcia schodzą na dalszy
plan. W pierwszej kolejności jestem mamą 6-letniej Gabrysi.
Pani osiągnięcia sportowe zapierają dech w piersiach. Co Pani sama postrzega jako swoje największe życiowe osiągnięcie?
Jest nim właśnie moja córka (śmiech).
„Medal” z Pekinu?
Tak, razem z mężem żartobliwe tak ją nazywamy.
Byłam już zakwalifikowana na olimpiadę w Pekinie,
na którą nie pojechałam, ponieważ okazało się, że
jestem w ciąży i czekaliśmy już tylko na Gabrysię.
Wróćmy do początku. Miała Pani kilkanaście lat
i szukała pomysłu na siebie. Jak doszło do tego,
że odnalazła się Pani właśnie w sporcie?
Od dzieciństwa jestem osobą niepełnosprawną
i musiałam przyjąć taki porządek rzeczy. Wtedy
były inne czasy, nie tak dobre jak teraz. Nie było
szkół integracyjnych, zajęcia na poziomie szkoły
podstawowej odbywałam w domu, nie miałam kontaktu z rówieśnikami. W szkole były schody i z tego
powodu nie mogłam uczestniczyć w zajęciach.
W liceum byłam już wśród rówieśników, ale utrzymywali w stosunku do mnie dystans, czułam, że do
końca wiedzą, jak się mają przy mnie zachować.
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Kończąc liceum, zastanawiałam się, co zrobić ze
swoim życiem. Były momenty, kiedy myślałam,
że do końca życia będę tylko siedzieć w domu
na wózku. Dom moich rodziców też był piętrowy,
bez windy, co pogłębiało moje poczucie bezradności. O poruszaniu się własnym samochodem wtedy
jeszcze nie marzyłam. Wtedy przyszli mi z pomocą
rodzice. Szukali dla mnie zajęć, wysyłali na obozy
aktywnej rehabilitacji. Kiedy trafiłam na zajęcia do
Integracyjnego Klubu Sportowego w Warszawie,
gdzie trenowano m.in. szermierkę, zobaczyłam
młode osoby, które były aktywne, miały rodziny,
jeździły samochodem, pracowały, śmiały się, żartowały i to mnie mocno zmotywowało do działania
– zrozumiałam, że ja też tak mogę. Pierwszym krokiem było zapisanie się na kurs prawa jazdy, co nie
było tak powszechne jak dzisiaj. Udało mi się zdać
egzamin, rodzice pożyczali mi samochód (który
był niezbędny naszej rodzinie, ponieważ mam niepełnosprawnego brata) i po jakimś czasie zaczęłam
sama jeździć na treningi.
Brat również wybrał sportową drogę?
Mój straszy brat ma zespół Downa. I też bierze
udział w różnych zmaganiach sportowych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Mówi, że się
ściga ze mną na ilość medali. Zawsze mi się chwali
swoimi medalami z olimpiad i z dumą je prezentuje.
Dlaczego wybrała Pani akurat szermierkę? Próbowała Pani jeszcze pływania, tańca na wózkach, zajęć artystycznych.
To się potoczyło szybko: lekcje indywidualne, treningi, walki, żadnej taryfy ulgowej. Szermierka
urzekła mnie od pierwszych zajęć. To bardzo indywidualna dyscyplina sportu, gdzie trzeba pracować
nie tylko nad techniką i kondycją fizyczną, ale też
psychiką, koncentracją, opanowaniem emocji. To
wszystko jest taką mieszanką wybuchową, że jak
się już raz spróbuje, to nie można przestać.
Walka, rywalizacja – czy to dawało Pani siłę?
Tak. Każde zwycięstwo było wielką motywacją.
Ale i przegrana była dużym motorem działania.
Każdą wolną chwilę przeznaczałam na trening.
Zajęcia odbywały się wieczorami, pędziłam na nie
zaraz po pracy i wracałam do domu bardzo późno.
A od rana znowu praca.

A potem pojawiła się Gabrysia. Czy myślała
Pani wtedy o zakończeniu kariery sportowej?
Owszem, myślałam. Pojawiły się inne obowiązki,
które stały się najważniejsze. Ale trenerzy tak bardzo
nalegali na kontynuację, że dałam się skusić. Wystartowałam w Mistrzostwach Europy, zajęłam miejsce
na podium i..to mnie „zgubiło”. Wróciłam do trenowania. A obowiązki domowe i rodzicielskie przy córce mam cały czas i nie jest łatwo godzić to wszystko
ze sobą. Teraz już powoli wycofuję się z trenowania
chociaż trenerzy znów namawiają mnie na wzięcie
udziału w paraolimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016
roku. Nie wiem czy uda mi się na nią zakwalifikować,
mam mało czasu na trenowanie i mniej siły niż kiedyś.
Dokuczają mi też bardziej niż kiedyś skutki niepełnosprawności. Zobaczymy..
Co chciałaby Pani przekazać córce? Jakie wartości, postawę życiową?
Chciałabym, by wiedziała, że ciężką pracą można dojść do wszystkiego, co sobie wymarzymy.
Mimo wielu przeciwności losu marzenia są do
osiągnięcia.
A z jakimi przeciwnościami losu walczy Pani teraz, będąc mamą na wózku?
Bez wątpienia łatwiej jest teraz być osobą niepełnosprawną w Polsce niż kiedyś. Ale w temacie niepełnosprawności i rodzicielstwa mamy jeszcze ciągle
dużo do zrobienia. Kiedy byłam w ciąży, miałam
trudności w znalezieniu lekarza, który by się podjął prowadzenia ciąży, mimo że była niezagrożona i przebiegała bezproblemowo. Problemem była
organizacja wszystkiego w domu, żebym mogła
samodzielnie zajmować się noworodkiem. Ciężko
było wyjść na spacer i pchać wózek, prowadząc
jednocześnie swój. Wiem, że teraz trwają prace nad
stworzeniem specjalnej dostawki do wózka inwalidzkiego, żeby niepełnosprawnym mamom żyło się
lepiej. Kolejnym problemem jest wybór przedszkola i szkoły, bo większość tych instytucji ma schody
i nie ma wind. Dlatego nie będę mogła sama odbierać Gabrysi z zajęć.
Po mistrzostwach Europy w Sheffield, w których
brali udział sportowcy pełnosprawni i niepełnosprawni, zauważyła Pani, że media relacjonują
wydarzenie jednostronnie. Nie piszą o sukcesach zawodników niepełnosprawnych. Czy to się
zmienia teraz na lepsze?
W dalszym ciągu nie jest „różowo” w mediach. Co
roku jest jakaś duża impreza rangi mistrzowskiej
z udziałem również szermierzy chodzących i nasze
wyniki są relacjonowane szczątkowo. O medalach
z innych dyscyplin dowiaduję się tylko z portali

społecznościowych lub ze stron poświęconych niepełnosprawnym, a nigdy ze stron o wynikach sportowych czy z serwisów informacyjnych. A sport jest
przecież jeden. Kiedyś sport niepełnosprawnych
postrzegany był jako terapia czy forma rehabilitacji,
liczyło się głównie uczestnictwo. A dziś jest w pełni
profesjonalny. Przygotowując się do zawodów, pracujemy tak samo ciężko jak pełnosprawni sportowcy i zasługujemy na takie samo traktowanie.
Jakie działania sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych?
Dobrym przykładem są mecze sportowe organizowane w ramach akcji „Integracja drogą do sukcesu”, gdzie były dwie drużyny – szermierzy niepełnosprawni i pełnosprawni. Ci zdrowi siadali
na wózkach i walczyli z nami. Tymi działaniami
chcieliśmy pokazać, że sport jest jeden i na wspólnych zasadach, trzeba tylko stworzyć sportowcom
niepełnosprawnym odpowiednie warunki. Dzieci
dopingujące nas na widowi zobaczyły wtedy, że
jesteśmy takimi samymi osobami jak nasi pełnosprawni koledzy. Różnimy się tylko sposobem
poruszania się, a umiejętności sportowe, technika,
kondycja i zainteresowania są takie same.
W filmie „Ze wszystkich sił” jest taki dialog niepełnosprawnego syna z pełnosprawnym ojcem
(tuż przed zawodami Ironman, w których mają
wziąć udział razem pod jednym numerem startowym, co jest spełnieniem marzeń chłopca).
Syn mówi: „Nie ma sprawy, jeśli nie ukończymy”, a ojciec odpowiada: „Jest sprawa. Chcę
z Tobą zawalczyć o wszystko”. Czy taka postawa
jest Pani bliska?
Tak, jest mi bliska. Ponieważ moi rodzice walczyli
o mnie, żebym nie została w domu sama, bez znajomych, bez pasji. Wozili mnie na zajęcia, wysyłali do szkoły. Teraz po wielu latach widzę, że jestem
taka sama. Nie ma dla mnie „pół-rozwiązań”, jeśli
mam jakiś plan do zrealizowania, to walczę o to,
żeby tak się właśnie stało. Też chcę zawalczyć
o wszystko.

MARTA MAKOWSKA - polska szpadzistka i florecistka uprawiająca
szermierkę na wózkach, multimedalistka igrzysk paraolimpijskich.
Zdobywczyni czterech złotych medali w 2000 r. na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney oraz trzech brązowych medali
- dwóch w Atenach w 2004 r. i jednego w Londynie w 2012 r. Między 2000 a 2004 r. wygrywała w klasyfikacji generalnej Pucharu
Świata, zdobywała także medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy. W wyniku nieudanej operacji w pierwszym roku życia
doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pracuje w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Jest mężatką, ma córkę.
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Scenariusz lekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zrozumieć „innego” – walka ze złymi
stereotypami i rozbudzanie empatii
Zgodność z podstawą programową:

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje
i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego;
wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy.
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń
rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich
rozwiązań.
III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich.
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je
w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje
przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia
ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej
i zbiorowej aktywności obywateli.

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń
rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów
życiowych i szuka ich rozwiązania.
III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń
współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami
i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z procedur
i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje
życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.

Cele kształceń – wymagania szczegółowe
2. Życie społeczne. Uczeń:
2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych
norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”), podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji.
10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:
6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji.
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Cele kształcenia – wymagania szczegółowe
6. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
4) przedstawia na przykładach działania podejmowane
przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw
człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się
w wybrane działania (np. podpisuje apel, prowadzi
zbiórkę darów);
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na rzecz równości
i tolerancji

Cele lekcji:
Uczeń:
• dostrzega problemy osób niepełnosprawnych w codziennym życiu
• zmienia swój stosunek do osób niepełnosprawnych po
bliższym kontakcie z ich problemami
• rozumie prawo każdego człowieka do godnego życia
• potrafi napiętnować niewłaściwe zachowanie wobec osób
niepełnosprawnych
• wskazuje przeszkody, które powodują wyobcowanie osób
niepełnosprawnych
• wskazuje prawne podstawy, które powinny pomóc osobom niepełnosprawnym w życiu
• dostrzega swoją rolę w przełamywaniu stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.
Metody pracy:
• dyskusja
• praca z Kartą Pracy
• praca z Kołem Obojętność – Życzliwość
• praca indywidualna
• element dramy
Formy pracy:
indywidualna
zbiorowa
zespołowa
Środki dydaktyczne:
• Karta Pracy
• film „Ze wszystkich sił”
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.
2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi o wykonanie zadania nr 1 z Karty Pracy. Następnie przedstawiciele grup proszeni są o przedstawienie wyników
pracy i ich dobre uzasadnienie.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel wybiera dwoje uczniów: jeden będzie odgrywał rolę osoby niewidomej, a drugi będzie chronił
go przed upadkiem podczas wykonywania zadania.
Oboje wychodzą na korytarz, osoba „niewidoma” będzie miała zasłonięte oczy opaską. W klasie uczniowie
przestawiają kilka stołów i krzeseł tak, by utrudnić
zadanie. Na polecenie nauczyciela osoba „niewidoma”
ma podejść do stolika, przy którym zazwyczaj siedzi.

Jej „oczami” będzie uczeń asekurujący. Podczas wykonywania zadania nauczyciel uważnie obserwuje reakcję uczniów. Następnie prosi, by uczeń wcielający
się w rolę osoby niepełnosprawnej powiedział, co czuł
podczas wykonywania tego zadania (ważne, by nauczyciel nakierował go na pojęcia: samotność, strach,
zdenerwowanie, obawa przed upadkiem). Nauczyciel
podsumowuje zachowanie obserwatorów. Wypisuje na tablicy reakcje uczniów. Nauczyciel wyjaśnia
uczniom pojęcie empatia i jego odniesienie do osób
niepełnosprawnych.
2. Nauczyciel krótko opowiada uczniom o przełamywaniu barier w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Grupy wykonują zadanie zalecone przez nauczyciela:
Grupy 1 i 3 – wypisz przykłady przełamywania barier,
które dostrzegłeś na filmie „Ze wszystkich sił”
Grupa 2, 4 i 5 – wypisz przykłady przełamywania barier,
znane z mediów i środowiska, w którym żyjesz.
Podczas krótkiej dyskusji uczniowie omawiają wyniki
swojej pracy i zasadność przykładów, które wskazali.
3. Uczniowie w grupach wykonują zadanie nr 2 z Karty
Pracy. Nauczyciel prosi, by wczuli się w rolę ankietowanych i dopisali swoją odpowiedź do podanych trzech
pytań OBOS-u. Podczas dyskusji uczniowie zastanawiają się, jaki wpływ na ich odpowiedzi miał obejrzany
film „Ze wszystkich sił”.
4. Uczniowie wykonują zadanie nr 3 z Karty Pracy. Po
wykonaniu zadania nauczyciel tak kieruje dyskusją, by
uczniowie zrozumieli, że każdy człowiek ma prawo do
realizacji swoich marzeń, prawo do godnego życia.
Faza podsumowująca
1. Uczniowie wykonują w grupach zadanie nr 4 z Karty
Pracy. Nauczyciel tak kieruje dyskusją, by uczniowie
mogli dostrzec, jaki wpływ na ich podejście do osób
niepełnosprawnych miał film „Ze wszystkich sił”.
2. Uczniowie wypełniają kartę samooceny (zadanie nr 5
z Karty Pracy).
Zadanie domowe
Przygotujcie w formie gazetki informacje na temat przełamywania barier osób niepełnosprawnych w waszym środowisku.
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KARTA PRACY
1. Wpisz podane pojęcia w odpowiednie okręgi, pamiętając, że każdy z nich ilustruje waszą postawę od obojętności do życzliwości, która jest najbliżej środka. Uzasadnijcie swój wybór.

Wskazania respondentów według terminów badań
Gdzie, Pana(i) zdaniem, przede wszystkim powinni pracować
inwalidzi? Czy:

OBOJĘ TNOŚĆ

a. rodzice
b. prezydent
c. osoba niepełnosprawna

w procentach
1993 r.

2000 r.

2007 r.

w specjalnie dla nich zorganizowanych zakładach pracy zatrudniających samych inwalidów

30

27

17

powinno się dla nich przystosować odpowiednie stanowiska pracy
między ludźmi zdrowymi

58

68

76

trudno powiedzieć

12

5

7

Gdyby powstała na przykład wśród Pana(i) sąsiadów inicjatywa
nieodpłatnego pomagania, wyręczania osoby ciężko chorej lub
niepełnosprawnej w codziennych sprawach życiowych (zakupy,
pomoc w domu, drobne naprawy itp.), to czy miał(a)by Pan(i) czas
i chęć udziału w takiej opiece?

Wskazania respondentów według terminów badań

d. policjant
e. nauczyciel
f. sąsiadka

JA

g. kino

Ży

h. parlamentarzysta

c z li w o ś ć

i. przyjaciel

2. Przyjrzycie się uważnie wynikom badań OBOP-u i wykonajcie podane poniżej polecenie.

Wskazania respondentów według terminów badań
w procentach
1993 r.

2000 r.

2007 r.

bardzo dobry

1

3

2

dosyć dobry

38

43

43

raczej niedobry

37

32

37

zły, niewłaściwy

15

15

11

trudno powiedzieć

9

7

8

12

1993 r.

2000 r.

2007 r.

już uczestniczę w podobnej opiece

8

6

6

tak

40

36

36

raczej tak

37

33

29

raczej nie

7

11

11

nie

4

8

9

trudno powiedzieć

3

6
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Badania prof. Antoniny Ostrowskiej realizowane przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej na próbie losowej mieszkańców
Polski powyżej 16 lat. Badania CBOS-u obejmują mieszkańców naszego kraju w wieku od 18 lat.
CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ, BS/169/2007

POSTAWY WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KOMUNIKAT Z BADAŃ

Jaki jest, Pana(i) zdaniem, stosunek większości ludzi w naszym
kraju do inwalidów?

w procentach

a. Przeanalizujcie w grupach dane z badań CBOS-u i zaznaczcie F – fałsz lub P – prawda przy każdym
ze zdań.
Zdanie

P/F

Opinie o stosunku naszego społeczeństwa do osób niepełnosprawnych w porównaniu z wynikami badania z roku 2000
znacznie się zmieniły.
Trzy czwarte ankietowanych (76%) jest zdania, że osoby niepełnosprawne powinny pracować przede wszystkim w zwykłych
zakładach pracy, razem z ludźmi zdrowymi, po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy.
W ciągu ostatnich siedmiu lat nastąpiły znaczące różnice w kontaktach polskiego społeczeństwa z osobami
niepełnosprawnymi i w ocenie stosunku Polaków do nich.
W porównaniu z rokiem 2000 nieco zmniejszyła się liczba osób deklarujących chęć uczestniczenia w bezinteresownej
pomocy osobom dotkniętym ciężką chorobą czy niepełnosprawnością.
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3. Podczas burzy mózgów podajcie te cechy głównego bohatera filmu, które wam zaimponowały. Nauczyciel
zapisuje je na tablicy, a podczas krótkiej dyskusji odpowiadacie na pytanie – czy osoba niepełnosprawna
ma prawo żyć tak jak wy? Pamiętajcie o logicznych argumentach.
4. Spośród podanych przysłów wybierzcie to, które najlepiej oddaje wasz stosunek do osób niepełnosprawnych. Wyniki waszej pracy przedstawi przedstawiciel waszej grupy. Ma 2 minuty na uzasadnienie
dokonanego wyboru.
a. Człowiek dla człowieka jest zwierciadłem.
b. Kto sam nie jest człowiekiem, nie zna wartości ludzkich.
c. Człowiek się nie dla siebie rodzi, żyć mu też tylko sobie się nie godzi.
d. Człowiek wspaniały daje nieproszony, przeciętny, gdy go poproszą, podły – nie daje nigdy.
e. Kapłanem być bardzo łatwo, człowiekiem – bardzo trudno
(D.W. Masłowscy, Przysłowia polskie i obce od A do Z, Świat Książki, Warszawa 2003, str. 73 i 74)

5. Wypełnijcie Kartę Samooceny, wpisując TAK lub NIE obok każdego pytania.

Pytanie

TAK/NIE

Czy film otworzył ci oczy na problemy osób niepełnosprawnych?
Czy ważna jest empatia w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi?
Czy dobrze rozumiesz stwierdzenie, że każdy człowiek ma prawo do życia i normalności?
Czy zmieniłeś swój stosunek do osób niepełnosprawnych po dzisiejszych warsztatach?
Czy zgadzasz się z zasadą przełamywania barier?
Czy nadal będziesz obojętny wobec problemów osób niepełnosprawnych?
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N o r d - O u es t p r es en t e

„Po tym filmie chce się chcieć.
Chce się walczyć i kochać”
Le Parisien
„Błyskotliwy i wzruszający”
L’Humanité

ze
wszystkich
sił
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