
 1

praktyczny przewodnik 
dla nauczycieli, animatorów 
i liderów lokalnych

red. Magdalena Zaborowska

W
ar

sz
aw

a 
2

0
1

4





praktyczny przewodnik 
dla nauczycieli, animatorów 
i liderów lokalnych

red. Magdalena Zaborowska

W
ar

sz
aw

a 
2

0
1

4



Graj fair z innymi.
Praktyczny przewodnik dla nauczycieli, animatorów i liderów lokalnych
red. Magdalena Zaborowska

Warszawa 2014

Wydawca: Fundacja dla Wolności

Projekt graficzny i skład: Joanna Bębenek

Korekta językowa: Krystyna Ciecierska

Tłumaczenie: Bartłomiej Sokół

Fotografie wykorzystane w publikacji są własnością Fundacji Dla Wolności.

Publikacja współfinansowana przez FARE Network w ramach kampanii Football People Action Weeks 2014.

© Copyright by Fundacja dla Wolności

Cytowanie i wykorzystanie materiałów jest dozwolone z podaniem źródła.

ISBN: 978-83-939075-1-9

Spis treści



Spis treści

9 Wstęp

11  LIVEDIFFERENCE: ETNOLIGA  
Raport z badania ‘znaczącego kontaktu’  
Lucy Mayblin, Gill Valentine, Aleksandra Winiarska

12  Wprowadzenie

12  LIVEDIFFERENCE  

13  Etnoliga  

14  Zbieranie danych

15  Rasizm i antyrasizm

19  Relacje między migrantami a Polakami

21  Seksizm i antyseksizm

24  Homofobia i antyhomofobia

25  Wnioski końcowe

27  Sport w integracji społecznej –  
konteksty, wyzwania, rekomendacje

29  Organizacje partnerskie „Sport for Dialogue” Seminar 2013

30  Sport w kontekście społecznym

30  Prawa człowieka

30  Praca z młodzieżą

31  Migracja

33  Różnorodność

33  Włączanie społeczne

35  INSPIRACJE: Futbol to gra radości. Rozmyślania o migracji i sporcie. Ike Chime 
36  Praca z wykluczeniem

36  Społeczności w niekorzystnej sytuacji życiowej

36  Przestrzeń miejska

37  Mniejszości

38  Migranci

39  Młodzież

40  Wyzwania i możliwe rozwiązania

40  Edukacja antydyskryminacyjna



41  Piłka nożna

42  Zarządzanie migracją

43  Myśląc o przyszłości. Rekomendacje

43  Piłka nożna

44  Edukacja antydyskryminacyjna

45  INSPIRACJE: Poszukiwanie równowagi w różnorodnej społeczności.  

Prowadzenie organizacji migranckiej  Adu Adjei, Yawa Alalai, Aquavi Owoussi
46  Włączanie społeczne

46  Fair play w praktyce – dobre praktyki i scenariusze zajęć

49  INSPIRACJE: Łącząc dzieci z różnych środowisk. Realia bałkańskie wczoraj 

i dziś. Željko Todorović
50  Fair play podczas treningu Łukasz Biernacki
55  INSPIRACJE: Poczucie przynależności kluczem do sukcesu w pracy z młodzieżą  

Diane Sawyers, Jason Sylvester
56  Od pomysłu do turnieju – na przykładzie Etnoligi Krzysztof Jarymowicz
56  Cel

56  Rekrutacja

57  Regulamin

57  Termin

58  INSPIRACJE: Dotrzeć do odbiorców Daniel Mifsud
59  Miejsce

60  Działania dodatkowe

61  Bezpieczeństwo

61  Finansowanie

62  Promocja

62  Obsługa

63  INSPIRACJE: Metoda Football3

64  Scenariusze warsztatów

65  Nasze fair play

71  Wędrówka w cztery strony świata

77  Dziennikarz sportowy. Spotkanie z gościem

80  Poznaję kultury. Przygotowanie prezentacji

82     Biblioteczka



 7

FUNDACJA DLA WOLNOŚCI  jest miejscem dialogu. Koncentruje się na edukacji młodzieży, 

przeciwdziałaniu dyskryminacji, przygotowaniu do życia w społeczeństwach wielokulturo-

wych. W 2005 r. stworzyliśmy autorski program integracyjny dla Polaków i cudzoziemców 

pod nazwą Etnoliga, który łączy turnieje i treningi piłkarskie z zajęciami międzykulturowymi 

i animacyjnymi. Mamy doświadczenie w pracy z osobami z ponad 40 krajów, kobietami, 

mężczyznami i dziećmi. Prowadzimy m.in. własną szkółkę piłkarską oraz akademię dla dzieci 

uchodźców z warszawskiego ośrodka dla cudzoziemców; organizujemy międzynarodowe se-

minaria ekspertów ds. przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie; należymy do FARE Network 

oraz Polskiej Sieci Fundacji im. Anny Lindh. Mamy doświadczenie współpracy z administracją 

rządową i samorządową, ale też z organami Unii Europejskiej czy UEFA z jednej strony i bardzo 

licznymi społecznościami lokalnymi z drugiej. 

www.fundacjadlawolnosci.org

FARE  to międzynarodowa sieć zrzeszająca ponad 130 organizacji w 30 krajach europejskich 

– od nieformalnych grup kibiców, przez organizacje pozarządowe, po profesjonalne kluby 

sportowe – które promują równość i różnorodność w piłce nożnej. Wierzymy, że futbol, 

najbardziej popularna gra na świecie, należy do nas wszystkich. Zwalczamy wszelkie formy 

nienawiści: rasizmu, antysemityzmu, seksizmu czy dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

FARE koordynuje kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, wymianę dobrych praktyk, 

monitoring stadionów, tworzenie materiałów edukacyjnych. FARE ściśle współpracuje m.in. 

z FIFA i Komisją Europejską.

www.farenet.org

FOOTBALL PEOPLE ACTION WEEKS  to jedna z największych sportowych akcji społecz-

nych. Akcje skupiające setki tysięcy osób w różnych częściach Europy są świętem różnorod-

ności i wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji. Tygodnie Akcji FARE łączą czołowe gwiazdy 

futbolu UEFA Champions League i Ligi Europy podczas spotkań z nieformalnymi grupami, 

lokalnymi społecznościami i kibicami. Tygodnie pod hasłem Football People mają na celu uka-

zanie, że futbol przekracza podziały. Niezależnie od pochodzenia społecznego, narodowości, 

wyznania, płci czy orientacji seksualnej wszyscy jesteśmy ludźmi futbolu. „Tygodnie Akcji 

łączą ludzi w wyjątkowy sposób. Sposób, który reprezentuje zjednoczoną postawę sprzeciwu 

wobec dyskryminacji, i który przyniesie pozytywną zmianę społeczną” – komentuje dyrektor 

wykonawczy FARE, Piara Powar.
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Wstęp

„Graj fair z innymi” to praktyczny przewodnik dla nauczycieli, edukatorów, animatorów 

społecznych i liderów lokalnych, którzy pragną wykorzystywać sport w działaniach spo-

łecznych. Publikacja „Graj fair z innymi” powstała w ramach międzynarodowej kampanii 

Football People Action Weeks 2014 organizowanej przez FARE Network. Obejmuje tematykę 

związaną z fair play, integracją międzykulturową i włączaniem społecznym. Opierając się na 

dotychczasowych doświadczeniach praktyków oraz wynikach badań, staramy się odpowie-

dzieć na pytania, jak wdrażać w sportową praktykę edukacyjną zasady fair play, jak włączać 

dzieci z różnych środowisk społecznych i kulturowych za pomocą piłki nożnej, jak rozwijać 

postawy wzajemnego szacunku i dialogu międzykulturowego przy wykorzystaniu sportu.

„Graj fair z innymi” pokazuje, jak za pomocą piłki nożnej zmieniać rzeczywistość społecz-

ną – integrować, uczyć wzajemnego szacunku, podejmować ważne tematy. Tytułowy „inny” 

oznacza drugiego człowieka, niezależnie od koloru skóry, narodowości, poziomu wykształ-

cenia, płci, poglądów, statusu społecznego, stanu zdrowia czy wieku.

Zaprezentowane tu wskazówki dla edukatorów i organizatorów turniejów, scenariusze 

zajęć i metody powstały w wyniku doświadczeń Etnoligi – międzykulturowego projektu 

piłkarskiego, w którego skład wchodzą turnieje, treningi, zajęcia edukacyjne i spotkania 

tematyczne. Materiały praktyczne rozszerzone zostały o analizę socjologiczną znaczenia 

sportu w integracji społecznej przeprowadzoną przez międzynarodową grupę badawczą 

Livedifference oraz perspektywę międzynarodowej grupy praktyków, która jesienią 2013 

roku podczas seminarium „Sport for Dialogue” w Warszawie podjęła rozważania na ten temat 

w oparciu o swe doświadczenia w pracy ze społecznościami.

Zgromadzone materiały stanowią inspirację do podejmowania działań i inicjatyw spor-

towych mających na celu integrację społeczną i budowanie dialogu międzykulturowego. 

Zastosowane bezpośrednio lub twórczo dopasowane do potrzeb konkretnego środowiska, 

stanowić mogą ważny krok w promowaniu zasad fair play, współpracy i wzajemnego zrozu-

mienia oraz przygotowaniu młodego pokolenia do życia w różnorodnym społeczeństwie.





LIVEDIFFERENCE: ETNOLIGA Raport z badania 
‘znaczącego kontaktu’

livedifference: etnoliga 
raport z  badania 

‘znaczącego kontaktu’

Tekst powstał w ramach projektu LIVEDIFFERENCE – Living with Differ-
ence in Europe: Making Communities out of Strangers in an era of Super 
Mobility and Super Diversity, finansowanego przez Europejską Radę 
ds. Badań Naukowych (European Research Council) i realizowanego 
w ramach Uniwerytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii. 
http://livedifference.group.shef.ac.uk/?page_id=32

Lucy Mayblin 
Gill Valentine 
Aleksandra Winiarska

livedifference, Interdisciplinary 
Centre of the Social Sciences (icoss),
University of Sheffield
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Wprowadzenie

LIVEDIFFERENCE  

LIVEDIFFERENCE to duży projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Sheffield 

w Wielkiej Brytanii. Projekt ten dotyczy natury oraz zakresu codziennych kontaktów z ‘inno-

ścią’ w dwóch różnych krajach europejskich: Polsce (kraju postsocjalistycznym) oraz Wielkiej 

Brytanii (kraju postkolonialnym). Badanie jest finansowane przez Europejską Radę ds. Badań 

Naukowych i składa się pięciu powiązanych ze sobą subprojektów, których wspólnym celem 

jest zmapowanie wzorów różnorodności i uprzedzeń w obu krajach, a także analiza tego, 

w jaki sposób można wspierać ‘znaczący kontakt’ między ludźmi pochodzącymi z różnych 

środowisk. Przedmiotem zainteresowania w jednym z tych subprojektów były działania 

organizacji pozarządowych mające na celu zbliżenie do siebie ludzi pod różnymi względami 

odmiennych. Badania przeprowadzono w dwóch miastach: Warszawie oraz Leeds. Współ-

pracowaliśmy z partnerami z sektora pozarządowego w celu przeanalizowania zarówno 

sukcesów, jak i wyzwań związanych z działaniami, które podejmują. Przyjęliśmy założenie, 

że wnioski z badania będą mogły dostarczyć zintegrowanych podstaw naukowych do wyko-

rzystania przy tworzeniu polityk i strategii europejskich dotyczących życia w różnorodności.

Niniejszy raport jest częścią Projektu D w ramach programu badawczego LIVEDIFFE-

RENCE, który skupia się na kwestiach ‘znaczącego kontaktu’, definiowanego tu jako kontakt 

prowadzący do faktycznej zmiany postaw i wartości. Kontakt ten przenosi się z sytuacji 

jednostkowej na bardziej ogólne nastawienie, gdzie tolerowanie innych rozwija się w po-

stawę szacunku, co może prowadzić do zmiany społecznej. We wstępnych fazach projektu 

badawczego przeprowadziliśmy duży sondaż w dwóch miastach: Warszawie i Leeds. Pytali-

śmy respondentów o ich kontakty z różnymi typami ludzi i zadawaliśmy wiele pytań, których 

celem było zdiagnozowanie stopnia uprzedzenia do rozmaitych grup. Jednym z kluczowych 

wniosków z tego badania było odkrycie, że im więcej kontaktu mają ludzie z osobami od-

miennymi od nich samych, tym mniej są uprzedzeni. Nie każdy ‘kontakt’ ma jednak taką 

samą intensywność czy jakość. Odkryliśmy, że dla zmiany postaw najbardziej efektywne są 

trzy podstawowe konteksty kontaktu: miejsce pracy, instytucje edukacyjne oraz przestrzeń 

działań w czasie wolnym.

Mając na uwadze przytoczone wyżej wnioski, w kolejnej fazie projektu przeprowadzili-

śmy studia przypadków w miejscach, które zgodnie z naszą diagnozą zawierają potencjał 

do tworzenia warunków znaczącego kontaktu. Ważnym elementem było tu przyjrzenie 

się przestrzeni działań w czasie wolnym, w tym aktywności sportowych. Z tego względu 

postanowiliśmy przeprowadzić badanie innowacyjnego projektu w Warszawie – Etnoligi.
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Etnoliga  

Etnoliga to antyseksistowski, antyrasistowski i antydyskryminacyjny turniej piłkarski. Jej 

organizatorem jest organizacja pozarządowa (Fundacja dla Wolności), zaś wydarzenie odbywa 

się dzięki wsparciu finansowemu grantodawców i sponsorów. Niniejszy raport skupia się na 

edycji wiosennej turnieju, która miała miejsce w dniach 11 maja – 29 czerwca 2013 roku. 

Była to piąta – i jak dotąd największa – edycja Etnoligi, w której zarejestrowało się w sumie 

20 zespołów złożonych z 260 uczestników z 44 krajów. Turniej na przestrzeni kolejnych 

edycji ulegał rozmaitym zmianom. Dotyczyły one m.in. liczby zespołów, zasad gry, zakresu 

dodatkowych działań i wydarzeń w ramach turnieju niezwiązanych bezpośrednio z grą w piłkę, 

lokalizacji. W badanej edycji turnieju obowiązywały zasady uczestnictwa polegające na tym, 

że w każdym zespole musiały grać co najmniej dwie kobiety (lub dwóch mężczyzn, jeśli zespół 

miał przeważająco żeński skład), w tym co najmniej jedna z tych kobiet musiała być obecna 

na boisku przez cały czas trwania meczu swojej drużyny. Ponadto w skład zespołu musiały 

wchodzić osoby co najmniej trzech różnych narodowości, choć nie wszystkie narodowości 

musiały być reprezentowane na boisku przez cały czas trwania meczu.

Projekt Etnoligi z początku był wydarzeniem jednodniowym. Formę ligi piłkarskiej przybrał 

w roku 2010 i obecnie odbywa się dwa razy do roku. W badanej edycji mecze odbywały się 

co tydzień (w soboty i jedną niedzielę), przez 8 tygodni. We wcześniejszych edycjach turnieju 

miały miejsce dodatkowe działania, takie jak przygotowanie prezentacji przez zespoły (na 

temat własnej drużyny lub na temat innych) oraz przygotowanie tradycyjnych poczęstunków 

złożonych z dań charakterystycznych dla krajów pochodzenia członków turnieju. Wspomnia-

ne wyżej dodatkowe aktywności zostały zawieszone w wiosennej edycji 2013 ze względu 

na brak finansowania, a także brak odpowiednich warunków do takich działań w miejscu 

rozgrywania meczy. Część wcześniejszych edycji Etnoligi odbywała się w krytej hali sportowej 

w centrum Warszawy, inne na otwartym boisku. W badanej edycji zespoły rozgrywały mecze 

na otwartym boisku szkolnym, obok dzielnicowego ośrodka sportu i rekreacji, w dzielnicy na 

obrzeżach Warszawy. Organizatorzy turnieju mogli korzystać bezpłatnie z boiska w ustalone 

dni. W tej edycji turnieju wzięło udział wiele osób – mimo że dotarcie na miejsce spotkań 

z centrum miasta transportem publicznym było dość czasochłonne. Boisko było otoczone 

dużym trawiastym terenem, z dużą ilością miejsca do siedzenia na ziemi. Na obrzeżach bo-

iska znajdowały się również drzewa, dające schronienie przed silnym słońcem. Uczestnicy 

projektu nie mieli jednak miejsca, gdzie mogliby wspólnie usiąść w przypadku złej pogody, 

lub gdzie mogliby wyświetlić prezentację multimedialną czy przygotować jedzenie.

Wiele zespołów, które zaangażowały się w wiosenną edycję Etnoligi 2013, grało również 

we wcześniejszych edycjach turnieju. Organizatorzy komunikowali się z kapitanami zespołów 
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i uczesnikami głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej i portalu społecznościowego 

Facebook. Etnoliga posiada co prawda stronę internetową (www.etnoliga.org), ale większość 

komunikacji odbywa się na Facebooku, w ramach profilu Etnoligi, który w lipcu 2013 roku miał 

1007 polubień. Organizatorzy publikowali tam tabele z wynikami meczów, harmonogramy 

rozgrywek, informacje dotyczące zmian w turnieju czy inne ważne wiadomości. Profil ten jest 

również rodzajem forum, gdzie zamieszczane są informacje na temat ważnych wydarzeń pił-

karskich, a także informacje dotyczące działań i projektów anty-dyskryminacyjnych lub aktów 

rasizmu czy dyskryminacji (np. rasistowskie graffiti na afrykańskiej restauracji w Warszawie, 

wydarzenia antyhomofobiczne, informacje na temat sytuacji uchodźców w Polsce). Obser-

watorzy profilu często zamieszczają komentarze i dyskutują pod publikowanymi postami.

Jeden z organizatorów Etnoligi stwierdził w wywiadzie, że celem turnieju jest promowanie 

integracji pomiędzy odmiennymi od siebie ludźmi za pomocą piłki nożnej. Sugerował on, że 

ludzie, szczególnie w Polsce, często postrzegają piłkę nożną jako „siedlisko rasizmu, seksizmu, 

takiego w ogóle szowinizmu” i że wiele osób boi się nawet chodzić na mecze zawodowych 

zespołów piłkarskich. W opozycji do takiego klimatu, celem Etnoligi jest wykorzystanie 

potencjału piłki nożnej do tego, aby ludzi zbliżyć. Zasady obowiązujące w ramach turnieju 

zmuszają uczestników do łączenia się w zespoły zróżnicowane narodowo (złożone z Polaków 

i migrantów) oraz zmuszają Polaków do kontaktów z obcokrajowcami. Wspierają również 

kontakty sportowe kobiet i mężczyzn w ramach turnieju.

Zbieranie danych

Badania terenowe były prowadzone podczas wiosennej edycji Etnoligi 2013 (maj/czerwiec). 

Była to piąta edycja turnieju i jak dotąd największa: zarejestrowano 20 zespołów, złożonych 

z 260 graczy z 44 krajów. W badaniu wzięło udział w sumie 30 osób, zaś w jego ramach 

przeprowadzono dwie grupy fokusowe oraz 22 wywiady indywidualne, w tym również z or-

ganizatorami ligi. Dodatkowo podczas turnieju przeprowadzono około 12 godzin obserwacji 

uczestniczącej. Zbierano również materiały dodatkowe oraz monitorowano aktywność 

internetową powiązaną z turniejem. Wywiady przeprowadzono zarówno z Polakami, jak 

i cudzoziemcami, kobietami i mężczyznami, w wieku od 19 do 41 lat. Rozmowy trwały od 

30 minut do ponad 2 godzin i wszystkie oprócz jednej zostały przeprowadzone po polsku, 

wszystkie zostały ponadto nagrane na dyktafon. Następnie dokonano ich transkrypcji, tłu-

maczenia na język angielski oraz analizy z wykorzystaniem oprogramowania do analizy 

danych jakościowych.
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Rasizm i antyrasizm

Jedną z najważniejszych wartości leżących u podstaw projektu Etnoligi jest walka z rasizmem. 

Organizatorzy bardzo poważnie traktują wszelkie akty i przejawy rasizmu. Postawa antyra-

sistowska wynika nie tylko z obecności rasizmu w szerszym kontekście społecznym, ale – jak 

wyjaśniają organizatorzy – również z kontrastu pomiędzy Etnoligą a rasizmem obecnym 

w kulturze piłkarskiej, który daje się zaobserwować wśród kibiców na meczach w Warszawie 

(o czym wspominano wyżej). Jeden z rozmówców, który nazwał siebie czarnym mężczyzną, 

potwierdził, że taki klimat jest w Warszawie obecny. Tłumaczył on ten problem następująco:

A ludzie na ulicy jak reagują? Obojętnie czy pozytywnie?

Na początku kiedy byłem, byli trochę agresywni, ale dużo się zmieniło trochę też.

Odkąd tutaj jesteś się zmienili?

Tak. Pomału się zmienili. Pomału, pomału. Tylko kiedy, wszyscy wiedzą, nawet Polacy też wiedzą, 

kiedy Legia ma mecz to trzeba uciekać szybko do domu, bo są agresywne, piją, takie rzeczy. Na przy-

kład Legia przegrała to problem jest. To nie wiadomo, Legia ma mecz, to musisz szybko uciekać do 

domu. Zawsze my robimy takie, bo niebezpiecznie jest. Legia mecz, to trzeba szybko, bo wszędzie, 

w autobusy, w tramwaju, wszędzie, kibicują wszędzie (mężczyzna, brak informacji na temat wieku).

Ten sam rozmówca skontrastował to doświadczenie ze swoimi doświadczeniami z Etnoligi:

Czy tutaj na Etnolidze jakoś inaczej reagują na to, że ludzie są z różnych krajów?

Nie, jednakowo. Wszyscy jesteśmy jednakowo. Nie ma różnicy tutaj na Etnolidze, że jesteś Polak, 

jesteś z Afryki, jesteś z Ameryki. Nie, nie. Z Azji. Jednakowo wszyscy.

Rozmówcy przyznawali, że przypadki zachowań rasistowskich w ramach Etnoligi zdarzają się 

bardzo sporadycznie. W jednej z edycji zdarzyła się jednak sytuacja, o której wspomniało kilku 

rozmówców, uznawana przez uczestników za jeden z najpoważniejszych przypadków rasizmu 

w ramach turnieju. Doszło wówczas do bójki, w której gracze z drużyny czeczeńskiej dopu-

ścili się rasistowskich komentarzy wobec graczy drużyny afrykańskiej. Między uczestnikami 

doszło do rękoczynów i sytuacja skończyła się koniecznością udzielenia pomocy medycznej. 

Jeden z organizatorów w wywiadzie wyjaśnił przebieg tego konfliktu i zwrócił uwagę, że 

zamiast stosowania łatwych rozwiązań w postaci wykluczenia agresywnych graczy z udziału 

w turnieju, w ramach Etnoligi organizatorzy są odpowiedzialni za rozwiązanie problemu:

Mówili mi wprost: „No słuchaj, z tymi czarnuchami, u nas to się inaczej załatwia te sprawy”. No więc 

jakby to mi trochę uświadomiło, tak? Że u nich się rzeczywiście być może inaczej załatwia te sprawy 

i oni nie mają jeszcze tych oporów, jeszcze nie są tak przesiąknięci tym political correctness, żeby 

sobie nie pozwolić na to. A emocje też oczywiście do tego doszły (mężczyzna, 33 lata).
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Do mediacji pomiędzy grupami zaangażowano liderów skonfliktowanych społeczności i sytu-

ację ostatecznie rozwiązano, uwzględniając m.in. przeprosiny oraz odjęcie punktów karnych. 

Nie ma jasności, czy u osób wypowiadających rasistowskie opinie rzeczywiście dokonała się 

zmiana poglądów i postaw, wydaje się jednak, że interwencja była skuteczna. Społeczność 

Etnoligi zobaczyła, że organizatorzy projektu nie tolerują żadnych przejawów rasizmu. Po-

twierdzeniem tego może być fakt, iż większość rozmówców pytana o główne cele projektu 

wskazywała właśnie na integrację imigrantów i właśnie działania antyrasistowskie.

Inną konsekwencją przytoczonego zdarzenia było wprowadzenie zasady, stanowiącej 

obecnie jedną z podstawowych reguł turnieju, że zespoły muszą składać się z graczy kilku 

różnych narodowości. Wcześniej gracze mieli tendencję do organizowania się w zespoły 

jednonarodowe, co wzmacniało rywalizację pomiędzy osobami różnych narodowości. Wielu 

z naszych rozmówców wspominało, że w wyniku udziału w projekcie ich poglądy na kwe-

stie rasy i etniczności uległy zmianie. Przykładem takiej wypowiedzi jest następujący cytat 

z dyskusji w ramach grupy fokusowej:

A czy w waszym postrzeganiu osobiście coś się zmieniło poprzez te edycje Etnoligi, w których 

bierzecie udział?

Kobieta, 35 lat: To, co ja mówiłam właśnie, że słowo Murzyn ma inne znaczenie, i uważam, że to jest 

ważne, bo sama gdzieś tam się na tym złapałam, że jednak o tym myślałam, że jednak ta taka, i tak 

zawsze byłam osobą tolerancyjną, ale ta tolerancja jakby podniosła jeszcze tę rangę.

Kobieta, 45 lat: Taki szacunek, szacunek na pewno do koloru skóry (…)

Kobieta, 25 lat: Ja to też próbuję innym osobom, spoza Etnoligi, tak na przykład wzięłam bardziej, 

tak jak właśnie, co do tego Murzyna, (…) była taka rozmowa, jak oni by woleli, czy ich drażni słowo 

Murzyn, bo w Polsce się tak mówi często, Murzyn, czarny czy coś, jak oni by chcieli, żeby na nich mó-

wić, jeden odpowiedział mi (…) że woleliby jakby się mówiło o nich nie Murzyn, a Afroamerykańczyk 

najbardziej, Afrykańczyk albo Afroamerykańczyk. I tak na przykład ja bardziej wyszłam z takiego 

założenia, że w domu nawet albo gdzieś na ulicy ktoś znajomy opowiada mi coś, „zobaczyłam jakie-

goś Murzyna”, to ja od razu przerywam i mówię, jak trzeba powiedzieć o takim człowieku, by go nie 

obrazić i zwracam uwagę na to też innym ludziom, najbardziej tak właśnie przez tę Etnoligę zaczęłam 

zwracać uwagę na to.

Takie kwestionowanie przez uczestników Etnoligi powszechnie obowiązujących opinii jest 

znaczące, ponieważ wskazuje na to, że projekty tego typu mają potencjał do wywierania wpły-

wu nie tylko na osoby bezpośrednio w nie zaangażowane, ale również na szersze otoczenie 

społeczne. Mimo że przytoczona wyżej rozmówczyni była przekonana, że przed udziałem 
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w projekcie była osobą ‘tolerancyjną’, to jednak poszczególne wyrażenia i zwroty językowe, 

do których używania była przyzwyczajona, mogą być uznane za dyskryminujące. Rozmów-

czyni przyznała, że używanie takiego języka wynikało z braku świadomości dyskryminacji, 

której doświadczają w Polsce osoby ciemnoskóre, co może również wskazywać na istnienie 

nieuświadomionych uprzedzeń. Osoba ta zyskała obecnie pewien poziom wrażliwości na 

zachowania rasistowskie, co sprawia, że edukuje ona swoich przyjaciół i rodzinę oraz kwe-

stionuje stosowany przez nich język. Inni rozmówcy również wspominali o tym, że reagują 

na zwroty językowe, którymi posługują się ich znajomi:

A jaki jest taki najważniejszy cel [tego turnieju]?

Jak dla mnie to taki cel, żeby jednak, no, człowiek przestał być takim, że ten ma ciemną skórę, to już 

go trzeba opluć, czy co – wiadomo. Tak jak, no mówię, jak nieraz na tych boiskach piłkarskich w rze-

czywistości kibice się nienawidzą, no wiadomo.

A masz takich znajomych, którzy właśnie tak myślą?

No mam paru znajomych (…)

A jak twoi znajomi przy tobie na przykład mówią jakieś rzeczy na czarnoskórych, takie nie za 

fajne to, to jakoś [zastanowienie] coś robisz wtedy, czy…

No wiadomo, że jak ja powiem tak, u nas akurat w zespole nie ma takich rzeczy, bo chłopaki tutaj 

grają. Ale nieraz na osiedlu się zdarza tak, że ktoś, wiadomo, coś powie, ale to człowiek staje, że no 

słuchaj, człowiek jest człowiek, a ty się już czepiasz? (mężczyzna, 28 lat).

No jest taka moda w Polsce na takie, z przymrużeniem oka, dowcipy tam, seksistowskie o kobietach, 

rasistowskie o Murzynach. To są zawsze z przymrużeniem oka. Teraz zaczynają mnie te żarty coraz 

bardziej irytować. Wcześniej to było takie, a, wiadomo, żart żartem. Nikt tego nie traktuje poważnie. 

Tak jak są żarty o Polakach, Niemcu i Rusku. Ale teraz żarty mnie zaczynają coraz bardziej irytować, 

bo po prostu widzę, na czym się opierają.

I co? I reagujesz jakoś na to? Czy przenosisz to jakoś na swoje środowisko?

Znaczy, reakcje w moim środowisku raczej są takie, że… Nawet jakbym chciał reagować, to zawsze jest 

odpowiedź taka sama, a daj spokój, to są tylko żarty, nikt tego nie bierze na poważnie, tak? Ale na pewno 

staram się już ograniczyć te dowcipy. Na pewno nie słucha się ich z taką przyjemnością, więc nie z taką 

przyjemnością się o nich mówi, więc się do tych tematów nie wraca po prostu (mężczyzna, 23 lata).

Stwierdzenie, że rasistowskie komentarze to ‘tylko żart’ jest typowym sposobem trywializo-

wania uprzedzeń. Ważne w tym kontekście jest zatem to, że przytoczony wyżej rozmówca 

zaczął taki dyskurs kwestionować. Wyraźnie widać, że w jego przypadku udział w turnieju 

wiąże się z doświadczeniem takich kontaktów, które spowodowały, że przemyślał swoje 

postawy oraz zachowania w stosunku do osób o innym kolorze skóry – nawet, jeśli wyma-
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gało to zakwestionowania dominującego w jego środowisku sposobu patrzenia na świat. 

Jeden z organizatorów również wspomniał o tym, że zaobserwował zmianę postaw wśród 

niektórych uczestników, którzy przystępowali do turnieju z negatywnymi postawami, będąc 

często pod wpływem rasistowskich subkultur kibiców:

Ale też jest trochę takich osób, które są, mają niskie kwalifikacje i coś tam sobie egzystują na obrzeżach 

Warszawy, nie mają wykształcenia specjalnie, i pochodzą z takich środowisk (…) to są środowiska 

kibicowskie, takie niezbyt tolerancyjne i że te osoby się troszkę zmieniły od czasu, kiedy jakby brały 

udział w Etnolidze. I to jest trochę tak, że one się chyba nieświadomie dla samych siebie zmieniają. 

Tak jak myślę teraz o jakichś dwóch czy trzech osobach, że oni na przykład właśnie przez to, że mają 

kontakt z Afrykańczykami, to chyba trochę inaczej, znaczy przestali ich postrzegać jako dziwadła. 

(…) W tym sensie, że oni nie postrzegają ich koniecznie przez kolor skóry, tylko mają indywidualne 

relacje (mężczyzna, 33 lata).

Wielu rozmówców wskazywało równocześnie na fakt, że osoby uczestniczące w turnieju 

z założenia będą mniej skłonne do prezentowania poglądów rasistowskich niż ogół spo-

łeczeństwa, właśnie ze względu na istotność antyrasistowskich ideałów w etosie Etnoligi. 

Jeden z rozmówców stwierdził:

Jeżeli miałbym wśród znajomych grających w piłkę osobę, która ma poglądy takie, a nie inne, czyli 

bałbym się, że na przykład mogłaby kogoś dyskryminować, to na pewno bym do tej ligi jej nie zapisał, 

bo to nie o to chodzi, więc też zapisując się do ligi, też brałem to pod uwagę, żeby wziąć osoby, które, 

może nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że na pewno nie będą miały problemów z takimi rzeczami 

(mężczyzna, 22 lata).

Jeden z naszych czarnoskórych rozmówców stwierdził, że w innych ligach piłkarskich, w któ-

rych grał w Warszawie, incydenty rasistowskie zdarzały się dużo częściej. W Etnolidze zaś 

takich zdarzeń nie doświadczył:

(…) jako czarnego – wiele razy mnie kopali, bo jestem czarny. Tak.

Czyli blokują cię na boisku bardziej agresywnie niż innych graczy?

Tak, albo tylko mnie (mężczyzna, 25 lat).

Wszystko wskazuje więc na to, że w ramach Etnoligi skutecznie poradzono sobie z proble-

mem rasizmu. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, stwierdzają jasno, że jest to turniej 

antyrasistowski, gdzie rasistowski język czy dowcipy są nie na miejscu. Z jednej strony po-

przez autoselekcję uczestników (osoby, które zgłaszają się do udziału w turnieju, są mniej 

skłonne do poglądów rasistowskich), z drugiej zaś przez działania organizatorów mające na 

celu przestrzeganie określonych zasad i wymagań, udało się stworzyć bezpieczną przestrzeń, 
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w której idea sportu jest ważniejsza od koloru skóry. Wydaje się, iż uczestnicy Etnoligi będą 

bardziej skłonni odwoływać się do stereotypów narodowych (niż rasistowskich), ponieważ 

typologie narodowe często ulegają naturalizacji, zaś kultury postrzega się jako niezmienne. 

W następnym rozdziale przyjrzymy się zatem kwestii relacji pomiędzy migrantami a przed-

stawicielami społeczeństwa przyjmującego, czyli kolejnej kwestii, która dla celów Etnoligi 

ma znaczenie kluczowe.

Relacje między migrantami a Polakami1

Kwestie relacji między Polakami a migrantami są blisko powiązane z omówionymi wyżej 

kwestiami rasizmu. Istnieją jednak pewne różnice, szczególnie jeśli chodzi o fakt, że nie 

wszyscy migranci są wśród społeczeństwa przyjmującego wyraźnie widoczni. Jak wspo-

mniano wcześniej, jednym z podstawowych celów Etnoligi jest doprowadzenie do spotkania 

mieszkających w Warszawie cudzoziemców oraz Polaków. Integracja jest tu rozumiana nie 

tylko jako integrowanie samych imigrantów z Polakami, ale również oswajanie Polaków 

z obecnością cudzoziemców. Przez zmniejszenie poziomu dyskryminacji można bowiem 

ułatwić obcokrajowcom zadomowienie się w Polsce.

Badana liga piłkarska jest niezwykle różnorodna pod względem zarówno narodowości, jak 

i historii migracyjnych poszczególnych osób. Integracja w tej sytuacji wspierana jest przede 

wszystkim przez wprowadzenie określonych reguł formalnych. Jak wspomniano wcześniej, 

każdy zespół musi składać się z osób co najmniej 3 różnych narodowości. W związku z tym, że 

często trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy na boisku są obcokrajowcy, zasada ta nie 

jest egzekwowana podczas meczów, ale wcześniej – na etapie rejestrowania zespołu, kiedy to 

odnotowuje się narodowość graczy (na podstawie ich własnych deklaracji). W trakcie turnieju 

nie przykłada się natomiast uwagi do formalnego statusu cudzoziemców i z badań wynika, iż 

wśród zawodników podstawę do rozróżnień stanowią przede wszystkim umiejętności spor-

towe, a nie oficjalne podziały i kategoryzacje. Taka sytuacja daje niektórym cudzoziemcom 

poczucie większego bezpieczeństwa, co stanowi zachętę do udziału w turnieju, szczególnie 

w przypadku osób o nieuregulowanym statusie migracyjnym.

Z analizy materiału badawczego nasuwa się wniosek, że spotkania w ramach Etnoligi 

sprawiały, iż migranci stawali się dla Polaków bardziej widoczni w sytuacji, gdy na co dzień 

okazji do międzykulturowych kontaktów mieli oni bardzo niewiele. Spotkania te prowadziły 

1. Analiza i rozwinięcie tej kwestii zawarte jest w tekście: L. Mayblin, A. Winiarska, G. Valentine, Migration and Diversity in a 

Post-socialist Context: Integrative Encounters in Poland, w druku.
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również do zmian w postrzeganiu, myśleniu oraz postawach Polaków wobec obcokrajowców. 

Dla wielu rozmówców różnorodność stawała się w ich wyniku bardziej rzeczywista:

A co według ciebie jest najważniejszym celem tego projektu, tego turnieju?

Wydaje mi się, że to miała być integracja zagranicznych, ale w rezultacie wyszło oswajanie obcych dla 

Polaków, w sensie, żeby Polacy się przyzwyczajali do obcych, bo po prostu mają problem, (…). A bo 

Polacy, szczególnie, tak jak mówisz, dopiero mamy, dopiero zaczynamy mieć ludności napływowe, 

spoza kraju, więc dla niektórych to jest novum (mężczyzna, 28 lat).

Nawiązywanie relacji między Polakami a migrantami jest bardzo istotne dla integracji. Aby 

było możliwe, niezbędna jest z jednej strony motywacja (szczególnie jeśli chodzi o przed-

stawicieli społeczeństwa przyjmującego), wspólny język, czas oraz sprzyjające okoliczności. 

Należy przy tym podkreślić, że warunki do integracji można stworzyć, choć jednocześnie nie 

da się zmusić ludzi do interakcji, musi ona nastąpić niejako ‘spontanicznie’. Barierą dla inte-

gracji może być izolowanie się poszczególnych grup od siebie, spędzanie czasu we własnym 

gronie oraz brak inicjatywy, aby zainicjować rozmowę z innymi. Postrzeganą u niektórych 

osób niechęć do integracji przypisywano często różnicom kulturowym, sugerując, że niektóre 

kultury są negatywnie nastawione do komunikowania się z innymi i nie są zainteresowane 

integracją. Integrację interpretowano tu jako asymilację, co jednocześnie wpisuje się w ten-

dencję do przedstawiania niektórych narodowości jako kulturowo odległych.

Wspomniano wyżej, że we wcześniejszych edycjach Etnoligi występował wymóg przygoto-

wania przez poszczególne zespoły prezentacji dla innych uczestników. Prezentacje te często 

skupiały się na kulturach narodowych oraz polityce i związane były również z przygotowa-

niem poczęstunku złożonego z dań pochodzących z różnych krajów. Większość rozmówców 

podkreślała, że prezentacje te były cennym działaniem, bo zwiększały świadomość innych 

kultur oraz stanowiły okazję do spędzenia wspólnie czasu i integracji w większym wymiarze. 

Kwestia ta może być warta zastanowienia, jeśli chodzi o rozwijanie zaangażowania migrantów 

w ramach Etnoligi. Być może należałoby podjąć działania skierowane do uczestników, którzy 

mieli dotychczas mniej tendencji do integracji z osobami innych narodowości.

Z pewnością otwarty, pełen szacunku dialog nastawiony na poznanie innych nie zawsze 

jest głównym powodem spędzania razem czasu. W przypadku badanego przez nas turnieju, to 

możliwość grania w piłkę nożną za darmo przyciągnęła wielu uczestników, zaś poszczególne 

osoby wchodziły ze sobą w kontakty z różnych powodów. Z drugiej strony, osiągnięciem może 

być już samo zebranie w jednej wielokulturowej przestrzeni osób, które nie mają innych okazji 

do integracji ani motywacji do podjęcia dialogu.
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Seksizm i antyseksizm

Antyseksizm to jeden z głównych celów Etnoligi. Walkę z potencjalnym seksizmem podejmuje 

się tu poprzez jedną z podstawowych zasad turnieju, polegającą na tym, że w każdym zespole 

muszą być co najmniej dwie kobiety/dwóch mężczyzn. Co ciekawe, jeśli chodzi o reakcje 

uczestników na obecność kobiet graczy w lidze, to rozmówcy wyrażali dużo większe zaskocze-

nie i zainteresowanie, mieli dużo więcej obiekcji i dużo swobodniej wyrażali dyskryminujące 

poglądy na temat kobiet niż na temat osób o innym kolorze skóry czy migrantów, z którymi 

mają z pewnością dużo mniej do czynienia w życiu codziennym. Seksizm jest problemem 

w ramach zarówno Etnoligi, jak i szerszego środowiska związanego z piłką nożną. W ramach 

Etnoligi jest grupa uczestniczek, które są znajomymi również poza projektem i z początku 

były jedynym kobiecym zespołem w tym turnieju. Z niektórymi przeprowadziliśmy wywiady 

indywidualne, inne wzięły udział w grupie fokusowej. Opisywały one swoje doświadczenia 

w następujący sposób:

Chyba ignorancja bardziej, z tego co ja widzę, to na przykład chłopaki grają tylko do siebie, dziewczyna 

jakby stoi do dekoracji, bądź po prostu stoi, żeby bardziej przeszkodzić przeciwnikowi. […] nic wspól-

nego z tym, żeby podać, żeby wypracować jakąś fajną akcję i żeby padła z tego bramka. (kobieta, 35 lat).

Też nie ma szans pokazać, że umie grać na przykład. (…) Ale też jeszcze jedna rzecz a propos sędziów, 

sędziowie też nie traktują równo dziewczyn i chłopaków. Lepiej traktują dziewczyny, przymrużą oko 

jak jest ręka i tak dalej, też nie uważam, żeby to było fajne, bo jeżeli gramy wszyscy taką samą piłkę, 

to gramy taką samą, zasady są takie same dla wszystkich.(…) (kobieta, 28 lat).

Czy myślisz, że to zmienia jakoś grę na boisku, jak są dziewczyny?

Łagodzą na pewno, chociaż to jest dziwne, bo ja grałam przez kilka lat w lidze kobiecej i dziewczyny 

są dużo bardziej agresywne, natomiast tutaj chyba też jest przez to, że są mieszane te drużyny, to są 

delikatniejsze kobiety mimo wszystko, że jakby poziom jest do góry, do chłopaków podciągany, to 

gdzieś ta agresywność jakby, tak czy siak chłopcy są agresywni, a dziewczyny nawet jak się denerwują, 

to właśnie nie, bo głupio tak przy chłopakach, trzeba być damą nawet na tym boisku, myślę, że gdzieś 

to w podświadomości jest (kobieta, 28 lat).

Wielu rozmówców, niezależnie od tego, czy byli przeciwni obecności kobiet na boisku, czy 

nie, zgadzało się co do tego, że ich obecność zmienia dynamikę gry, ponieważ kobiety są od 

mężczyzn słabsze fizycznie.

A czy uważasz, że to rozwiązanie, żeby kobiety też grały, to jest dobre rozwiązanie?

Tak szczerze? Nie.

Dlaczego?

Dlatego, że mają inne warunki fizyczne. I mieszanie jakby w jednej drużynie płci uważam, że nie jest 

najlepsze, bo zmienia trochę obraz gry. No wydaje mi się, że w starciu z męską grą są fizycznie słab-
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sze i tak naprawdę grają inaczej. (…) to jednak w jakiś sposób jest sztuczne i wiąże się z tym, o czym 

rozmawialiśmy wcześniej. Czyli jakby okej, dostrzega się, że dziewczyny są na boisku i tak dalej, 

natomiast one nie w sposób pełny uczestniczą w grze. (…)

Czyli, czy można powiedzieć, że twoim zdaniem, to wzmacnia wręcz te różnice (…)?

Według mnie tak, może to do tego prowadzić, że będzie traktowana jak piąte koło u wozu, ale okej, 

kazali, no to sobie weźmy jakąś dziewczynę, no okej, niech tam sobie stoi, no bo musi stać (mężczyzna, 
32 lata).

Niektórzy rozmówcy przytaczali argumenty na potwierdzenie, dlaczego ich zdaniem kobiety 

grające w piłkę są ogólnie słabsze, przy czym prawie zawsze odwoływano się tu do różnic 

biologicznych. Nie wspominano przy tym o różnicach fizycznych, które mogą ograniczać 

zdolności również graczom płci męskiej:

Ja rozumiem równouprawnienie, ale biologii się nie oszuka, ani podwórka się nie oszuka. One nie 

mają okazji grać na podwórku. Dziewczyna, jak jakośkolwiek ma grać, to musi ćwiczyć, a jakoś słabo. 

Nie jestem w stanie sobie wyobrazić wielu dziewczyn, które chcą się zaangażować w piłkę nożną 

(mężczyzna, 28 lat).

Z drugiej strony, wielu innych rozmówców akceptowało zaangażowanie kobiet w turniej 

i uważało, że jest to pozytywne zjawisko. Jednocześnie obecność tych kobiet była często 

wykorzystywana do trywializowania rozgrywek oraz sugerowania, że rywalizacja ‘nie jest 

na poważnie’ (bo uczestniczą w niej kobiety), co zarazem sprzyja miłej, luźnej atmosferze 

turnieju. Wynika z tego, że rywalizacyjne i agresywne tendencje są uznawane za naturalny 

i konieczny element gry ‘na poważnie’. Skoro zatem fizyczna obecność kobiet (jako graczy 

słabszych) te tendencje temperuje, to zdaniem wielu osób przyczynia się to również do tego, 

że mecze rozgrywane są mniej ‘na poważnie’.

Takie trywializowanie turnieju ze względu na obecność kobiet było niekiedy widoczne w ję-

zyku używanym przez uczestników. Podczas gdy o graczach płci męskiej mówiono jako o ‘męż-

czyznach’ lub ‘facetach’, to graczy płci żeńskiej rozmówcy często określali mianem ‘dziewczyny’, 

a niekiedy nawet ‘dziewczyneczki’. Można odnieść wrażenie, że kobiety były ogólnie postrze-

gane jako osoby słabsze, choć zarazem takie, w których towarzystwie miło jest przebywać.

Wyraźnie jednak widać, że podobnie jak w przypadku postaw wobec migrantów, dla wielu 

uczestników turnieju sama obecność kobiet na boisku oraz w zespole powodowała, że zaczy-

nali inaczej myśleć o potencjale kobiet w sporcie. W tym zakresie nasze badania wskazują, 

że choć doświadczenia uczestnictwa w lidze były dla wielu kobiet frustrujące ze względu na 

dostrzegane przez nie przejawy seksizmu, to jednak działania takie prowadzą w efekcie do 

zmniejszenia zachowań seksistowskich. Jeden z rozmówców powiedział na przykład:
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No wiadomo, no człowiek inaczej się przekonał do niektórych osób, wiadomo. No wiadomo, z dziew-

czynami nigdy się w piłkę nie grało nawet, nawet za małolata, czy ten. A tutaj jednak wymóg był, 

więc trzeba było… i też się musiałem jakoś przestawić. W drużynie, że dziewczyna biega. Zacząć jej 

podawać, czy nawet się ustawiać (mężczyzna, 28 lat).

To niejedyny rozmówca, który ‘przestawił się’ i zmienił sposób myślenia. Inni również dostrze-

gali, że kobiety na boisku nie zawsze są słabsze. Niejednokrotnie opisywali też własne zdziwie-

nie dotyczące tego, jak silne i skłonne do walki o piłkę potrafią być niektóre kobiety w lidze.

Obecność kobiet w Etnolidze była prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną kwestią, 

która pojawiała się w wywiadach, co podkreśla tylko konieczność działań antyseksistowskich. 

Wydaje się, że wprowadzenie zasady dotyczącej zróżnicowania zespołów pod względem płci 

miało istotny wpływ na zmianę postrzegania kobiet grających w piłkę nożną.

Część rozmówców (przede wszystkim kobiety, ale nie tylko), wskazywała na określone 

narodowości jako zachowujące się szczególnie seksistowsko. W wielu przypadkach było to 

jednak założenie nie poparte dowodami. W innych przypadkach mówiono o konkretnych 

incydentach, w których gracze (mężczyźni) z określonych krajów odmawiali grania z kobie-

tami, wypowiadali seksistowskie komentarze czy wyraźnie ignorowali kobiety we własnym 

zespole podczas gry na boisku.

Stwierdzenie, że ‘człowiek do wszystkiego się przyzwyczai’, wydaje się tu istotne. Gdy 

opowiadano nam o tym, jak to mężczyźni zachowywali się w sposób seksistowski z powodu 

kultury, w jakiej zostali wychowani, to często mówiono jednocześnie o tym, jak te same osoby 

z biegiem czasu się zmieniły lub pozytywnie zaskoczyły innych uczestników. Na przykład 

kobiety biorące udział w grupie fokusowej opisywały swoje zdziwienie i zarazem pozytywne 

doświadczenie z gry z drużyną czeczeńską, uznawaną w ramach Etnoligi za bardziej seksi-

stowską od innych.

Pomimo takich dyskusji na temat pochodzenia obcokrajowców z kultur sprzyjających 

zachowaniom seksistowskim, trzeba jednocześnie stwierdzić, że seksistowskie postawy 

opisywane przez wiele kobiet, jak również wyrażane przez niektórych mężczyzn biorących 

udział w wywiadach, nie ograniczały się w żadnej mierze wyłącznie do imigrantów. Jedna 

z rozmówczyń podkreśliła, że kultura polska jest równie nieprzychylna graniu w piłkę nożną 

przez kobiety:

(…) jest bardzo dużo barier przed kobietami, barier i kulturowych, dlatego, że to piłka nożna jest uwa-

żana za sport męski i kobiety, dziewczyny się spotykają z ostracyzmem, nawet jeśli się nie spotykają 

z zakazem, to rzadko kiedy się spotykają z aprobatą (kobieta, 41 lat).
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Powyższa obserwacja odzwierciedla międzykulturową naturę seksizmu, choć zarazem walka 

z tym uprzedzeniem może się niekiedy wiązać z odwoływaniem do stereotypów etnicznych, 

co stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami Etnoligi. Niektórzy gracze wyrażają sek-

sistowskie postawy w sposób mniej lub bardziej otwarty, odmawiając nawet gry z kobietami. 

W takim przypadku jednak dużo łatwiej reagować na dyskryminację, niż kiedy uprzedzenia 

mają charakter mniej jednoznaczny, gdy składają się na nie ukryte założenia, że kobiety mają 

mniejsze zdolności gry w piłkę, co w efekcie często prowadzi do tego, że czują się one na 

boisku jak ‘dekoracja’ lub ‘ormanent’. Nasuwa się tu wniosek, że choć środki mające na celu 

zmianę postaw seksistowskich warunkowanych kulturowo mogą być skuteczne, to jednak 

w przypadku bardziej subtelnych form seksizmu najbardziej owocne może okazać się wpro-

wadzenie zasady mieszania płci oraz wspierania pełnego uczestnictwa kobiet w zespołach.

Homofobia i antyhomofobia

Podczas gdy wszyscy rozmówcy wskazywali antyrasizm oraz integrację imigrantów jako pod-

stawowe ich zdaniem cele Etnoligi, a także sugerowali, że zasada dotycząca włączenia kobiet 

do zespołów wskazuje na etos antyseksistowski, to jednocześnie wydaje się, że nastawienie 

antyhomofobiczne nie było kojarzone z tym projektem. We wszystkich wywiadach pytaliśmy 

o walkę z homofobią jako cel turnieju. Zwięzłość odpowiedzi odzwierciedla sposób, w jaki 

rozmówcy generalnie odnosili się do tej kwestii. Najczęściej nie mieli oni nic do powiedzenia 

w temacie oprócz stwierdzenia, że takie kwestie w kontekście Etnoligi nie mają znaczenia.

Posiadanie wiedzy na temat orientacji seksualnej, ale nierozmawianie o tym wpisuje się 

w stwierdzenie jednego z organizatorów, że seksualność stanowi tabu w ramach Etnoligi. Wie-

le osób twierdziło, że nie poruszano tego tematu (orientacji seksualnej) z innymi uczestnikami, 

nie mieli zatem świadomości, że w Etnolidze bierze udział ktokolwiek nieheteroseksualny.

W przeprowadzonych rozmowach przebija się założenie, że otwarte mówienie o nie-

heteroseksualnej orientacji wiązałoby się z rozmową na tematy intymne, dotyczące życia 

seksualnego.  Rozmówcy nie biorą przy tym pod uwagę, że seks jest zazwyczaj marginalnym 

tematem rozmów dla większości ludzi, nawet w przypadku orientacja heteroseksualnej, która 

nie stanowi tabu. Punktem wyjścia do działań antyhomofobicznych w ramach projektu może 

być zatem demistyfikacja seksualności nieheteroseksualnej poprzez zmianę postrzegania jej 

jako prywatnej dewiacji.

Mniej więcej połowa rozmówców wspominała, że choć seksualność jest sprawą prywatną 

i nie rozmawia się o niej otwarcie w ramach Etnoligi, to ich zdaniem orientacja homoseksualna 

nie stanowiłaby dla innych osób problemu w tym środowisku.
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Podczas wywiadu indywidualnego pewna kobieta, działaczka LGBT walcząca z przejawami 

seksizmu, mówiła na temat podwójnego obciążenia, jakim jest walka z homofobią i seksizmem 

jednocześnie. Jej zdaniem pierwszym wyzwaniem powinna być walka z seksizmem. Po osią-

gnięciu tego celu możliwe będzie według niej skupienie się bardziej na kwestiach orientacji 

seksualnej w ramach Etnoligi.

Wnioski końcowe

Kluczowym motywem naszych badań – zanim jeszcze zaczęliśmy przyglądać się działaniom 

Etnoligi – było stwierdzenie, że aktywności podejmowane w czasie wolnym to potencjalnie 

ważna arena, na której istnieje możliwość pokonywania uprzedzeń oraz wspierania spotkań 

pomiędzy odmiennymi od siebie ludźmi. Badania prowadzone w ramach Etnoligi to potwier-

dziły. Wydaje się również, że w szczególności piłka nożna tworzy warunki do integracji, a także 

ma zdolność zbliżania ludzi.

Zarówno walka z rasizmem, jak i integracja imigrantów zostały uznane przez uczestników 

Etnoligi, z którymi prowadziliśmy wywiady, za pozytywne cele. Wypowiedzi rozmówców 

wskazują również na to, że w obu tych obszarach dokonał się postęp. Więcej trudności 

sprawia natomiast walka z seksizmem oraz homofobią. Te ostatnie uprzedzenia wydają się 

być w ramach Etnoligi społecznie akceptowalne. Jeśli chodzi o seksizm, to jest on otwarcie 

zwalczany poprzez samą obecność kobiet w lidze. Choć część rozmówców sugerowała, że 

przez to turniej jest mniej ‘na poważnie’, mniej profesjonalny i bardziej amatorski, to jednak 

wiele osób zmieniło swoje opinie, obserwując dobrą grę kobiet. Homoseksualizm tymczasem 

pozostaje tabu, zarówno w Etnolidze, jak i w szerszym społeczeństwie, szczególnie w ramach 

subkultur kibiców piłkarskich.

Wśród rekomendacji do dalszych działań mających na celu wspieranie znaczącego kon-

taktu w ramach Etnoligi można wskazać rozwijanie dodatkowych aktywności, poza samą 

grą w piłkę. Z naszych badań wynika, że dominującą motywacją do udziału w turnieju jest 

możliwość uprawiania sportu w zorganizowanej lidze bezpłatnie. W celu zaangażowania 

uczestników w ideologiczne aspekty projektu (antyrasizm, antyseksizm, antyhomofobia) 

ważne wydaje się stworzenie dodatkowej możliwości udziału w innych zorganizowanych, 

choć możliwie dobrowolnych działaniach, takich jak prezentacje, dyskusje czy degustacje 

potraw. Aktywności tego rodzaju były organizowane we wcześniejszych edycjach ligi i były 

oceniane pozytywnie przez większość naszych rozmówców. Kluczowym czynnikiem w two-

rzeniu znaczącego kontaktu jest zatem okazja do zaangażowania się we wspólne działania 

z innymi ludźmi, szczególnie wtedy, gdy ważnym elementem tych działań jest współpraca.
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Niniejszy rozdział przedstawia materiały i wnioski z pięciodniowego semina-
rium „Sport for Dialogue”, które odbyło się w październiku 2013 roku w War-
szawie. Podczas seminarium dyskutowano na temat różnych aspektów włą-
czenia społecznego, dialogu międzykulturowego, różnorodności, integracji, 
zarówno wśród społeczności lokalnych, jak i na poziomie międzynarodowym. 
Spotkanie, zorganizowane w ramach obchodów FARE Action Weeks 2013, 
dotyczyło sportu jako narzędzia przynoszącego korzyści społeczne.

W seminarium wzięło udział 29 uczestników z 8 krajów Europy, wśród 
których znalazły się osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy sportowi, bada-
cze i działacze społeczni. Uczestnicy spotkali się, by podzielić się dobrymi 
praktykami i omówić kwestie włączania społecznego, dialogu międzykul-
turowego oraz pracy z młodzieżą. Głównymi tematami seminarium było 
przeciwdziałanie dyskryminacji oraz edukacja poprzez sport. Uczestnicy 
seminarium zastanawiali się nad kwestiami związanymi z wykluczeniem, 
międzykulturowością, tolerancją, społecznościami lokalnymi, jak również 
wyzwaniami problemów społecznych i możliwościami ich rozwiązania. Dys-
kusja była osadzona w kontekście różnorodności i edukacji antydyskrymi-
nacyjnej. Uczestnicy przedstawiali i omawiali metody wykorzystujące sport 
do promocji integracji i budowania wzajemnego zrozumienia.

W dyskusjach używano różnego rodzaju aktywnych metod, takich jak 
warsztaty, debaty, prezentacje oraz działanie w terenie. Pięć dni dziele-
nia się wiedzą, doświadczeniem, wymiany pytań i odpowiedzi umożliwiło 
wypracowanie listy rekomendacji do dalszych działań. Rekomendacje te 
przedstawione są na końcu niniejszego rozdziału.
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FINLANDIA 

Mondial Stars ry

Liikunta ja kultuuri 

kansainvalisesti, Likkukaa ry 

www.liikkukaa.org

POLSKA

Fundacja „Pracownia 

Nauki i Przygody”

www.NaukaPrzygoda.edu.pl

Fundacja dla Wolności , 

www.fundacjadlawolnosci.org 

SERBIA

SPORTIKUL Srpski Centar za Razvoj 

Sporta i Kulture 

www.sportikul.org

CzARNOgóRA 

Kulsport – Crnogorski Centar 

za Razvoj Kulture i Sporta, 

www.kulsport.org

MACEDONIA

MCKR Macedonian Center 

for Culture and Development,  

www.mckr.org.mk

 ALBANIA

The Door Center

www.infothedoor.com

 WIELKA BRyTANIA

Continental Star FC

www.continentalstarfc.co.uk

Livedifference

www.livedifference.group.shef.ac.uk

MALTA

Malta UNESCO 

Youth Association

 www.muya.info

SzWAJCARIA

Swiss Minorities Sports 

Culture & Integration 

(Swiss Minors)   

www.swissminorsci.ch

IRLANDIA 

Sport Against 

Racism Ireland

www.sari.ie

Organizacje partnerskie „Sport for Dialogue” Seminar 2013
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Sport w kontekście społecznym

Sport może być stosowany jako narzędzie w wielu dziedzinach pracy z młodzieżą i pra-

cy społecznej. Może również pomóc w procesie integracji jednostek ze społeczeństwem, 

rozwijaniu umiejętności życiowych, wzmacnianiu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz 

edukacji. W świecie globalizacji, konsumpcji, różnic, w obliczu aktów przemocy, chuligań-

stwa i dyskryminacji ważne jest, by patrzeć na sport w kontekście włączania społecznego, 

różnorodności, pracy z młodzieżą, migracji i praw człowieka, które są fundamentem dla 

solidarności społecznej i budowania pokoju.

Prawa człowieka

Dla osób pracujących z młodzieżą oraz osób angażujących się we współpracę ze społeczno-

ściami lokalnymi prawa człowieka są nieodłącznym elementem codziennej pracy. Pierwszą 

kwestią, która pojawia się w dyskusjach o prawach człowieka, jest godność. Wartość każdego 

człowieka na świecie powinna być uznana i szanowana. Z tym wiąże się przekonanie, że życie 

każdego człowieka powinno być prawnie chronione. Niestety niektórzy ludzie w różnych 

miejscach na świecie są prawem tym rozczarowani. W przypadku niektórych praw człowieka 

teoria wciąż odbiega od ich stosowania w rzeczywistości. Dzięki podejmowaniu działań w tym 

zakresie, wprowadzaniu w życie programów wsparcia oraz wzmacnianiu praw jednostek 

i grup, prawo może chronić godność każdego człowieka.

Ludzie mają prawo do znajomości swych praw. Pojęcie praw człowieka znane jest powszech-

nie, jednak większość ludzi nie jest świadoma konkretnych praw. Dlatego też prawa człowieka 

należy promować i egzekwować w praktyce przez kampanie, wsparcie i projekty społeczne.

Najważniejszym pytaniem związanym z prawami człowieka jest to, jak stosować je w prak-

tyce w codziennej pracy z młodzieżą oraz w pracy społecznej. Według praktyków prawa 

człowieka chronią pokój i autonomię przez odwoływanie się do wszystkich aspektów życia, 

takich jak: mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, edukacja, religia, wolność słowa, równość płci 

i walka z rasizmem. Aby możliwe było wdrażanie praw człowieka w każdym podejmowanym 

i realizowanym działaniu, istotne jest całościowe spojrzenie na zbiór tych praw.

Praca z młodzieżą

Pracę z młodzieżą opisać można jako sposób na angażowanie i inspirowanie młodych ludzi 

do udziału w życiu społecznym, stwarzanie im możliwości i zapewnianie bezpiecznego środo-

wiska. Z praktycznego punktu widzenia pracę z młodzieżą można opisać jako interdyscypli-

narny zestaw celów, wartości i działań, które zwiększają społeczne, duchowe i ekonomiczne 

umiejętności młodych ludzi.
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Jednym z kluczowych elementów w tej dziedzinie jest stworzenie bezpiecznego śro-

dowiska, w którym młodzi ludzie będą mogli dobrze się bawić. Dobra zabawa jest jednym 

z najważniejszych czynników, określających ten etap życia. Stwarza ona warunki do nauki, 

rozwoju kontaktów społecznych, zawierania przyjaźni i zdobywania nowych doświadczeń. 

W bardziej ogólnych kategoriach pracę z młodzieżą przedstawić można jako przełamywanie 

barier, podnoszenie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Cele te można osiągnąć, 

angażując młodych ludzi w „działania znaczące”, takie jak dyskusje, warsztaty, szkolenia 

i spotkania. Nie chodzi tu jedynie o zapewnianie gotowych rozwiązań, lecz również o kontakt 

ze środowiskiem w celu zaangażowania młodych ludzi w tworzenie, współdecydowanie 

i realizowanie działań.

Społeczny aspekt pracy z młodzieżą nie może przysłonić indywidualnego podejścia do 

człowieka, wspierania, doradztwa oraz konsultacji. W tym kontekście istotne jest promowanie 

włączania społecznego poprzez uczestnictwo. Osoby pracujące z młodzieżą wierzą, że młodzi 

ludzie stają się prawdziwymi uczestnikami życia społecznego, kiedy pozwoli im się samodzielnie 

wyrażać własne opinie i realizować własne pomysły. Aby praca z młodzieżą istotnie służyła 

wprowadzaniu w życie strategii, polityki i ustaw chroniących bezpieczeństwo i pomyślność mło-

dych ludzi, powinna być prowadzona zgodnie z ustawodawstwem o ochronie dzieci i młodzieży.

Migracja

Faktem jest, że migracja była obecna we wszystkich społeczeństwach na przestrzeni wieków. 

Motywy migracji, jej postrzeganie oraz nastawienie do migrantów społeczeństw przyjmują-

cych i odwrotnie, odgrywają wyjątkową rolę w pracy wszystkich osób zajmujących się tym 

zjawiskiem.

Większość ludzi postrzega migrację jedynie jako efekt, a nie cały ciąg zdarzeń. Ludzie ze 

społeczeństw przyjmujących nie zastanawiają się nad całym procesem opuszczania kraju 

oraz kryjącymi się za tym wyrzeczeniami, które są udziałem migrantów. Zazwyczaj widzi się 

ich dopiero od momentu, w którym przybywają do danego kraju, i zwraca uwagę na to, że 

korzystają bezpłatnie ze świadczeń socjalnych i innych dóbr. Imigranci są więc odbierani jako 

intruzi i najeźdźcy, którzy odbierają rodzimym mieszkańcom możliwości i pracę. Słowami, 

które bezpośrednio wiążą się z migracją i które mogą powodować problemy z rasizmem, są: 

wyzysk i niesprawiedliwość.

Mimo że powinniśmy mówić o migracji jako o całości, istotne jest, aby pamiętać o różni-

cach wewnątrz grup migrantów, jak również o kontekstach migracji i krajów przyjmujących.

Poważnym problemem, nad którym pracuje wiele organizacji, jest kwestia osób starających 

się o azyl. Problem ten zwykle przysłania samo zagadnienie migracji. Dobrze wykształceni 
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migranci traktowani są zupełnie inaczej niż pozostali. Migranci przybywający do danego 

kraju bez zapewnionych umów o pracę mają trudności z jej znalezieniem. Wśród tej grupy 

istnieje ryzyko łamania prawa i popełniania przestępstw. Ludzie przybywają do Europy 

w poszukiwaniu szczęścia i w pogoni za niemożliwym do spełnienia marzeniem, mimo że 

niektórzy wiodą wygodne życie w swoich krajach. Wiele z tych historii kończy się tym, że 

migranci żałują przeprowadzki do innego kraju. W tym sensie istnieje potrzeba przeprowa-

dzenia programów, które pokażą lokalnym społecznościom wysyłającym prawdziwy obraz 

Europy lub danego kraju.

Niektóre kraje przyjmujące są „krajami korytarzami” (np. Polska), inne zaś stanowią cel 

migracji (np. Niemcy, Szwecja). Ten podział ma znaczenie w kwestiach włączania społecznego 

i procesów integracji: migranci i lokalne społeczności różnie oddziałują wzajemnie na siebie. 

Ludzie, którzy chcą ruszać w dalszą drogę, nie będą odczuwali potrzeby, aby się ustatkować 

i zintegrować z lokalną społecznością.

Ponadto istnieje szereg czynników, takich jak gospodarka lub środowisko społeczne, 

które czynią kraj atrakcyjnym bądź nieatrakcyjnym dla migrantów. Z pewnością łatwiej jest 

przystosować się do życia w wielokulturowym środowisku, gdzie różnice między ludźmi nie 

są widoczne.
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Różnorodność

Różnorodność rozumiana jest inaczej przez kraje, które przeszły przez komunizm, a inaczej 

przez te, które go nie doświadczyły. W krajach komunistycznych oficjalnie nie było praktycznie 

żadnej widocznej różnorodności. Dopiero po upadku komunizmu w krajach takich jak Polska 

czy kraje byłej Jugosławii pojawiła się różnorodność, a mniejszości narodowe zostały uznane 

przez ich systemy prawne. Różnorodność można postrzegać jako różnorodność etniczną, 

narodowościową lub religijną. Obecnie mamy do czynienia z pogłębieniem różnorodności, 

bo oprócz istnienia mniejszości narodowych doświadczamy nowej fali imigracji i uchodźców.

Inne aspekty różnorodności, m.in. różnorodność seksualna, która w niektórych krajach jest 

niewidoczna i dyskryminowana, także odgrywają istotną rolę we współczesnym społeczeń-

stwie. Ludzie są niekiedy zmuszani do opuszczania swojej ojczyzny ze względów politycznych, 

gdyż są w nich dyskryminowani w ukryty sposób. Zwykle przenoszą się do innego kraju, kiedy 

czują, że w swoim nie mogą funkcjonować tak, jakby tego chcieli.

Omawianie tematyki różnorodności rozpocząć należy od przeanalizowania zjawiska mi-

gracji. Ludzie migrują z różnych powodów, czyniąc kraje przyjmujące bardziej różnorodnymi. 

Jednym z krajów, które uznane mogą być za różnorodne, jest Anglia. Różnorodność nie 

polega na współistnieniu, tylko na integrowaniu się społeczności oraz na tym, że ludzie dla 

dobra ogółu uczą się, czerpiąc wzajemnie ze swoich tożsamości kulturowych. Różnorodność 

może być problemem, ale i siłą, i potencjałem danej społeczności. Jeśli nie pokieruje się nią 

we właściwy sposób, może stać się przyczyną konfliktów wewnątrz społeczeństwa. Kiedy 

ludzie przebywają jedynie wewnątrz swoich własnych grup i żywią wobec innych uprzedzenia, 

zwykle trzymają się z daleka od nich. Bariery oddzielające ludzi od siebie tworzone są przez 

przekonania wyniesione z przeszłości.

Na różnorodność wpływa także migracja wewnętrzna, czyli taka, w której ludzie prze-

noszą się z obszarów wiejskich na obszary miejskie, stając się tym samym uchodźcami we 

własnych krajach (np. w Albanii). Pojawia się kwestia zintegrowania migrantów z obszarami 

miejskimi, i to rządy państw powinny prowadzić politykę integracji na różnych poziomach 

przez kampanię i organizowanie środowiska społecznego. Korporacje zaczynają już stosować 

zarządzanie różnorodnością w swoich programach. Niezależnie od prawdziwych celów, które 

za tym stoją, bądź wyników, jakie przynoszą, programy te mogą stać się punktem wyjścia do 

wdrożenia przez społeczności podobnej polityki.

Włączanie społeczne

Włączanie społeczne można rozumieć na różne sposoby oraz wdrażać w warunkach lokal-

nych. Ogólnie rzecz biorąc, włączanie społeczne polega na wyrównywaniu szans i budowaniu 
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spójności społecznej wewnątrz społeczności. Największym wyzwaniem w tej kwestii jest 

myślenie o potrzebach wszystkich ludzi oraz próba zrozumienia perspektywy zwykłego 

człowieka. W życiu, tak jak w piłce nożnej, panuje rywalizacja. Ten, kto nie jest lepszy, wypada 

z gry i traci wszystko.

Włączanie społeczne różni się pod względem zakresu działań i grup, których dotyczy, 

w zależności od kraju, w którym zachodzi. Może odnosić się do ludzi o różnym statusie spo-

łecznym, ekonomicznym i kulturowym. Istnieje również kwestia biedy, która często idzie 

w parze z wykluczeniem. W niektórych krajach może nie być to decydującym czynnikiem. Brak 

wsparcia finansowego utrudnia migrantom rozwiązywanie problemów i pełne uczestnictwo 

w życiu społeczeństw zachodnich. W Zjednoczonym Królestwie, gdzie programy związane 

z włączaniem społecznym, poparte zapisami prawnymi, skupiają się głównie na subkulturze 

gangów ulicznych i dotyczą młodych ludzi, idea włączania społecznego wciąż potrzebuje 

wsparcia. Z kolei w Finlandii nie istnieją żadne wymogi prawne dotyczące kwestii włączania 

społecznego. Większość Finów wiąże kwestię równości wobec prawa głównie z prawem dla 

kobiet. Ze względu na działalność ruchów skrajnie prawicowych oczekuje się tam, że migranci 

zasymilują się, dostosują się pod każdym względem do kraju, który ich przyjął. Asymilacja 

jest bowiem łatwiejsza niż integracja.

Drugą stronę tego medalu przedyskutować można na przykładzie Szwajcarii, gdzie migranci 

mają inne perspektywy niż większość obywateli. Migranci w Szwajcarii przebywają głównie 

we własnych grupach i sprzeciwiają się większości. Tworzą oni getta, które nie mają możli-

wości zintegrowania się ze społeczeństwem. Ponieważ nie chcą zatracić własnej kultury, nie 

szukają również okazji do zintegrowania się z miejscem, do którego przybyli.

Wszystkie formy dyskryminacji omówione podczas seminarium, zwłaszcza te związane 

z rasizmem, niszczą ludzką psychikę i stanowią zagrożenie dla idei włączania społeczne-

go. Uwzględnienie odmiennych potrzeb wymaga znacznego wysiłku z obu stron. Spójność 

potrzebuje kanałów komunikacji, tak aby obie strony mogły wyrażać siebie i wzajemnie 

rozumieć swoje potrzeby. Aby dojść do tego etapu, konieczne jest zapewnienie funduszy, 

infrastruktury oraz pozytywnego nastawienia do realizacji konkretnych programów pro-

mujących włączenie społeczne. 



Futbol to gra radości. 
Rozmyślania o migracji i sporcie. 
 Ike Chime 

Piłka nożna jest najprostszym narzędziem, możliwym do 
wykorzystania w różnym celu, szczególnie pomocna może być 
w integracji migrantów w Europie i innych częściach świata. Dzieję 
się tak, ponieważ jest to gra, którą wielu ludzi kocha i w której 
chce brać udział. Jeśli chcesz zebrać ludzi razem dla jakiegoś celu, 
musisz zaproponować im coś atrakcyjnego. Piłka nożna właśnie 
tym jest. Dlatego też wierzę, że jest to narzędzie potrzebne do 
pracy z migrantami.

Pierwszą rzeczą, za którą biorą się migranci i azylanci w ośrod-
ku dla cudzoziemców, jest gra w piłkę. To jest ich sposób spędzania 
czasu. Dam prosty przykład. Na początku mojego pobytu w Fin-
landii, zanim założyliśmy stowarzyszenie, spotykaliśmy się na 
ustalonym boisku, aby grać w piłkę. Ludzie przekazywali informa-
cje innym, że w każdą sobotę spotykamy się na konkretnym boisku. 
Wszyscy zaczęli tam przychodzić. Ludzie chcieli grać w piłkę i nic 
więcej. Z czasem zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby mogli 
brać udział w meczach. W Finlandii nie można tak po prostu grać 
meczy. Trzeba się zarejestrować i otrzymać licencję, aby rozegrać 
amatorską ligę. Procedura jest taka sama, jak w profesjonalnej 
lidze. Te zasady dotyczą nawet klubów dziecięcych. Procedury te 
nie przystają do środowiska migrantów, którzy przyzwyczajeni są, 
że wychodzą na boisko i po prostu grają. Kiedy byliśmy dziećmi, 
organizowaliśmy ligę między ulicami. Sami, bez pomocy doro-

słych. Organizowaliśmy mecze na boisku, a dorośli przychodzili 
jedynie popatrzeć. Nie uczestniczyli w naszym planowaniu. Zatem 
gdy przyjechaliśmy do Finlandii, wiedzieliśmy, że musimy znaleźć 
sposób, aby zapytać miasto, jak założyć organizację piłkarską. 
Udało nam się skontaktować z innymi organizacjami i zaczęliśmy 
rozgrywać mecze. Później inni również chcieli robić to samo. I teraz 
pomagamy innymi założyć własne organizacje. Postanowiliśmy 
również założyć organizację parasolową, która pomagałaby tym 
wszystkim grupom w formalnościach umożliwiających grę w pił-
kę. Często nie rozumieją oni, dlaczego nie mogą po prostu grać. 
Tak założyliśmy organizację parasolową i zaczęliśmy pomagać jej 
członkom. To pokazuje, że tym, co zjednoczyło ludzi, był futbol. 
Później aplikowanie o granty i inne projekty integracyjne było dla 
nas prostsze.

Piłka nożna jest silnym narzędziem, które może być wykorzysta-
ne nawet w sytuacji wojny lub konfliktów etniczno-religijnych. Może 
odegrać wielką rolę w szerzeniu pokoju, o czym świadczą przykła-
dy z filmu „Futbolowi buntownicy”. Szczególnym przykładem jest 
Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie Didier Drogba wykonał ogromną 
pracę w pojednaniu grup, wykorzystując pasję do piłki nożnej.

Myślę, że każda organizacja, każdy klub sportowy i stowarzysze-
nie kibiców powinny współpracować z FARE w celu promowania 
pokojowego i bardziej przyjaznego środowiska piłkarskiego. To jest 
gra, którą wszyscy kochamy i którą się fascynujemy. Powinniśmy 
uważać, aby futbol, zamiast przynosić radość, nie przerodził się 
w coś negatywnego, rodzącego nienawiść i ból. Piłka nożna jest 
grą radości. Wszyscy ją kochamy i powinniśmy ją chronić, abyśmy 
mogli się nią nadal cieszyć.
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Praca z wykluczeniem

„Nadal jest w nas wiele pozytywnego nastawienia, mimo że wiemy, jak wiele negatywnych 

rzeczy nas otacza. Powinniśmy spróbować zachować równowagę i zatrzymać moc w ludziach. 

Powinniśmy się jednoczyć”. Zdanie to, wypowiedziane podczas seminarium, symbolizuje to, 

co napędza pracę organizacji społecznych z ludźmi zagrożonymi lub doświadczającymi wy-

kluczenia. Opierając się na praktyce, uczestnicy „Sport for Dialogue” skupili się na młodzieży, 

mniejszościach, migrantach, społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

oraz na wykluczeniu w obszarach miejskich.

Społeczności w niekorzystnej sytuacji życiowej

Znaczenie pojęcia „niekorzystna sytuacja życiowa”, może różnić się w zależności od kraju 

i społeczności. „Objęcia biedy” to pojęcie oznaczające typowe objawy, które ze względu na 

biedę są udziałem danej społeczności. Objawy te to wysoka śmiertelność, przestępczość, 

niski poziom wykształcenia, przemoc, bezrobocie itp. Mogą pojawić się zarówno w obszarach 

miejskich, jak i wiejskich.

Przestępczość jest poważnym problemem, jeśli chodzi o wykluczenie i izolowanie od sie-

bie poszczególnych grup. Oba problemy mogą być przyczyną lub skutkiem przestępczości. 

W Zjednoczonym Królestwie odpowiedzią młodych na biedę jest ucieczka w subkultury, co 

wiąże się z rozpowszechnianiem broni, narkomanią i wojnami gangów. Wszystkie duże miasta 

zmagają się z podobnymi problemami. Pieniądze i bogactwa skupione są jedynie w niektórych 

grupach, podczas gdy społeczność jako całość pozostaje bez zmian. Ponadto nie prowadzi 

się wystarczającej liczby działań, by zaspokoić potrzeby młodych ludzi.

Kolejnym poważnym problemem są akty rasizmu instytucjonalnego, które w dzisiejszych 

czasach popełniane są z uśmiechem na twarzy. Organizacja „Sports for All” zbadała kluby 

sportowe zakładane oddolnie przez migrantów. Badanie ujawniło, że kluby te równie szybko 

powstają, jak upadają. Im ciemniejszy kolor skóry graczy, tym częściej muszą rezygnować 

z uczestnictwa w klubach sportowych. W Finlandii wszystkie kluby piłkarskie założone przez 

migrantów zostały rozwiązane.

Choć społeczności będące w niekorzystnej sytuacji życiowej różnią się od siebie, ważne 

jest, aby promować wśród nich integrację i solidarność. W tym wypadku grupami, których 

sytuacja postrzegana jest jako niekorzystna, jest młodzież, mniejszości i migranci.

Przestrzeń miejska

Obszary miejskie oferują ludziom szeroki zakres udogodnień związanych z różnymi sferami 

życia (praca, instytucje kulturalne, sklepy, środki transportu). Niektórzy ludzie, by uzyskać 
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dostęp do tych udogodnień, gotowi są pokonać wiele przeszkód. Czynniki, które uniemoż-

liwiają ludziom korzystanie z przestrzeni publicznej, istnieją obok tych, które zachęcają do 

brania udziału w życiu miejskim. Głównym wyzwaniem jest odnalezienie się pomiędzy tymi 

grupami czynników.

Do czynników wykluczających zaliczyć można przyczyny formalne, takie jak: godziny 

otwarcia, zasady dotyczące ubioru, przynależność czy wiek, lub takie, które odnoszą się do 

rzeczywistej dyskryminacji ze względu na status społeczny, religię, bądź pochodzenie etnicz-

ne. Często spotkać można zdania: „W weekendy zamknięte!”, „W burkach wstęp wzbroniony!”, 

„Nie macie rekomendacji”, „Nie pasujecie tu”, „Wpuszczamy tylko dobrze ubranych”, „Nie 

jesteście pełnoletni”, „Wracajcie skąd przyszliście”, „Tylko dla posiadających kartę klubową”. 

Podobne napisy zobaczyć można w całej przestrzeni miejskiej. Jednocześnie jest wiele pozy-

tywnych haseł zachęcających ludzi do brania udziału w różnych aspektach życia miejskiego, 

takich jak: „Dołącz do nas” „Świetnie, że tu jesteś”, „To świetna zabawa”, „Witamy!”, „Bądź 

tym, kim jesteś”, „Wstęp wolny”.

Propozycje rozwiązań, które mogą pomóc przezwyciężyć wymienione problemy, to:

1. reagowanie na przejawy dyskryminacji, przemocy i wykluczenia,

2. wychodzenie z inicjatywą do ludzi w potrzebie,

3. zapewnienie różnym ludziom środowiska odpowiedniego do zaspokojenia ich potrzeb 

poza systemem, do którego mają ograniczony dostęp,

4. stworzenie uporządkowanych programów, które pomogą zmniejszać bariery dostępu.

Każde z tych rozwiązań można wprowadzać przy użyciu sportu i kultury jako narzędzi zbli-

żania ludzi do siebie.

Mniejszości

Dzięki pracy ze społecznościami lokalnymi działacze społeczni i edukatorzy poznają różne 

rodzaje mniejszości w społeczeństwie. W zależności od społeczności, mniejszości mogą 

być etniczne, narodowe, religijne, seksualne lub wynikać z różnego statusu społecznego. 

Potrzeby tych ludzi różnią się od potrzeb większości społeczeństwa i nie zawsze są możliwe 

do zaspokojenia. Przyczyny wykluczenia społecznego mniejszości, na które zwrócono uwagę 

podczas seminarium, to: władza, rasizm, różnice historyczne i kulturowe, religia, czynniki 

ekonomiczne, polityka oraz brak dostępu do edukacji.

Mniejszości nie mogą w pełni uczestniczyć w różnych aspektach życia społecznego, poczy-

nając od zaangażowania w życie społeczności lokalnej. Brak uczestnictwa często pogłębia 

segregację i nie zapewnia migrantom środków do integracji i zwalczania stereotypów. Nieko-

rzystna sytuacja ekonomiczna oraz brak perspektyw na zmianę życia pogłębiają wykluczenie 
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mniejszości w innych dziedzinach, takich jak edukacja, praca, media, sport, ubezpieczenia 

społeczne czy dostęp do niezbędnych dóbr. Przedstawiciele mniejszości mają również ograni-

czone możliwości rozwoju w pracy i dostępie do szkolnictwa wyższego. Dziedziczenie biedy, 

dyskryminacja, uprzedzenia i stereotypy często pojawiają się automatycznie i nieświadomie, 

a jednocześnie polityka i procedury nie biorą mniejszości pod uwagę.

Największymi problemami w przypadku sportu są seksizm oraz homofobia. Innym kluczo-

wym aspektem są media, które dają mniejszościom fałszywe poczucie rzeczywistości. Nie 

dopuszczają ich do głosu i jednocześnie przedstawiają ich negatywny obraz.

Jeśli grupy mniejszości pozostają na uboczu, społeczeństwo rozpada się, a rozwarstwienie 

społeczne staje się bardziej odczuwalne. Jeśli przyjmiemy, że zrównoważony rozwój i spójność 

są kluczem do udanego społeczeństwa, konieczne jest znalezienie sposobów przezwycię-

żenia wspomnianych wyżej negatywnych zjawisk społecznych. Analizując obecną sytuację, 

uczestnicy seminarium postulują podjęcie następujących działań:

1. Zwiększyć dostęp do edukacji międzykulturowej. Większość społeczeństwa powinna 

zdobyć wiedzę na temat różnych kultur, by stać się bardziej otwarta.

2. Zwiększyć świadomość na temat włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju.

3. Zmienić politykę państw. Bariery bowiem pozostają, nawet jeśli ludzie są wykształceni.

4. W sferze integracji używać zrozumiałego języka, np. muzyki i sportu. Uniwersalny język 

jest środkiem rozesłania przekazu na cały świat.

5. W ramach istniejącego systemu zapewnić programy i możliwość integrowania mniej-

szości ze społeczeństwem, jak również umożliwić członkom różnych grup wzajemne 

komunikowanie się.

Należy jednak pamiętać, że żadne z zaproponowanych rozwiązań nie zadziała, jeżeli w spo-

łeczeństwie nie będzie rzeczywistej chęci zmiany.

Migranci

Migranci mogą stawać wobec podobnych problemów, z jakimi borykają się mniejszości, 

lecz są one silnie związane z kontekstem ich wykluczenia, tj. migracją. Ze względu na silne 

skontekstualizowanie wykluczenia, sytuacje tych dwóch grup rozpatrywane są oddziel-

nie. Ponadto rozróżnienie migrantów na legalnych, nielegalnych, osoby poszukujące azylu, 

uchodźców ekonomicznych i politycznych ma również wpływ na to, w jakim stopniu biorą 

oni udział w życiu społeczeństw.

W zależności od sytuacji życiowej ludzi wykluczenie może dotyczyć kwestii ekonomicz-

nych, wykształcenia, pracy, przestrzeni życiowej, opieki zdrowotnej, praw i świadczeń socjal-

nych zapewnianych obywatelom. Ludzie mogą być wykluczani ze społeczeństwa ze wzglę-
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du na: brak pieniędzy, zdolności integracji, status społeczny, ignorancję obywateli danego 

kraju lub rasizm. Język jest jedną z barier uniemożliwiających udział w życiu społeczeństw 

przyjmujących. W niektórych przypadkach migranci mogą z własnej woli izolować się od spo-

łeczności i wykluczać z życia społeczeństw. W takich sytuacjach często trzymają się razem 

i nie próbują poznawać kultury, w której żyją. Kolejnym powodem wykluczenia migrantów 

są błędne oceny dokonywane przez władze i służby. Powszechnym wyrazem uprzedzenia 

w stosunku do migrantów jest oskarżanie ich o popełnianie przestępstw. Ponadto swobo-

da przemieszczania się migrantów do różnych krajów zmienia się w zależności od tego, czy 

są, czy nie są obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Aby zminimalizować negatywne i promować pozytywne działania mające na celu integra-

cję migrantów ze społeczeństwem przyjmującym, można podjąć różnego rodzaju działania, 

kampanie i akcje:

1. kampanie wśród migrantów i społeczeństw przyjmujących dotyczące migracji i moż-

liwości życiowych,

2. włączanie migrantów w wypracowywanie praw i możliwości, zamiast oferować gotowe 

rozwiązania,

3. umożliwienie migrantom nauki zawodu w miejscu pracy,

4. zapewnienie edukacji w celu lepszego wzajemnego poznania się,

5. sprzyjanie nawiązywaniu relacji i kontaktów między migrantami i członkami lokalnych 

społeczności przez zapewnianie im wspólnych zadań, nad którymi będą mogli pracować 

w mieszanych zespołach.

Młodzież

Dwiema głównymi dziedzinami, z których młodzi ludzie są wykluczani, są sport i rynek pracy. 

Wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy, a zanim wejdą na rynek pracy muszą zintegro-

wać się z systemem jego funkcjonowania. Często rodzice młodych wykluczonych sami do-

świadczają marginalizacji. Trudno więc szerzyć pozytywne przesłanie i nastawienie. Rodzice 

otrzymują niekiedy wsparcie socjalne, co nie motywuje młodych do szukania pracy. Ponad-

to rodzice nie są zdolni do zmotywowania młodych ludzi do szkolenia się i szukania pracy 

w zawodach, które są potrzebne na rynku. Wskutek silnej konkurencji na rynku pracy, nie-

doświadczeni zawsze odpadają. Nie chodzi tylko o kwalifikacje wymagane przez pracodaw-

ców. Ważną rolę odgrywają również inne kompetencje społeczne, takie jak umiejętność pracy 

w zespole. Przez ograniczone kwalifikacje powstaje błędne koło. Ludzie potrzebują kwali-

fikacji, żeby pracować, lecz nie nabędą ich bez możliwości zdobycia doświadczenia w pracy.
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Kolejną ważną dziedziną wykluczenia młodych ludzi jest ograniczony dostęp do sportu. 

Wielu młodych ludzi nie może oderwać się od gier komputerowych. Nie wychodzą z domu 

i nie biorą udziału w działaniach społecznych ani nie uprawiają sportu. Głównym zajęciem 

młodych migrantów jest gra w piłkę nożną. Jednak poza piłką nożną trudno znaleźć grę, do 

której młodzi ludzie byliby przyzwyczajeni. W aktywnościach, w których nie czują się oni 

częścią grupy, istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się rasizmu.

Jednym ze sposobów zapobiegania i radzenia sobie z takimi sytuacjami jest zaoferowanie 

młodym ludziom atrakcyjnych czynności, do których są przyzwyczajeni, oraz wspieranie ich 

umiejętności zawodowych. Rozsądną rzeczą wydaje się patrzenie na szkolenie młodych ludzi jak 

na inwestycję w przyszłość dla całego społeczeństwa. Zapobieganie jest tańsze niż późniejsze 

leczenie problemu. Odpowiedzialność ponoszą bowiem wszyscy członkowie społeczeństwa.

Wyzwania i możliwe rozwiązania

Ludzie angażujący się w działania społeczne i pracę społeczną mają wgląd w to, jak w prak-

tyce działają wartości (szacunek, wzajemne zrozumienie, włączanie itp.), które promują 

i wprowadzają w życie. Nawet jeśli muszą stawić czoło problemom, mogą przez wspólną 

pracę i poznanie różnych realiów próbować znaleźć rozwiązania, które poprawiłyby sytuację.

W odniesieniu do tego, czemu poświęcono pierwszą część rozdziału, obecnie zaprezen-

towany zostanie punkt widzenia praktyków – wyzwania, przed którymi stoją, oraz kierunki 

działań, które powinni podjąć, by pokonać omówione wyżej przeszkody.

Edukacja antydyskryminacyjna

Mimo istnienia polityk, procedur i programów wprowadzających w życie prawo antydy-

skryminacyjne, jesteśmy nadal świadkami wielu przypadków dyskryminacji. Kraje biorące 

udział w seminarium mogą różnić się w pewnych obszarach kontekstem wspólnotowym oraz 

stopniem rozwoju. Jednakże wszystkie mają do czynienia z podobnymi tendencjami jeśli 

chodzi o dyskryminację. Jednym z największych wyzwań jest rasizm w procesie aplikowania 

o pracę. Kolejną rzeczą, z którą muszą sobie radzić działacze wspierający jednostki i grupy, jest 

dyskryminacja ze względu na biografię, np. w stosunku do byłych więźniów. Jednym z najpo-

ważniejszych problemów, któremu muszą stawiać czoło działacze społeczni jest nastawienie 

społeczeństwa przyjmującego. Ludzie często nie akceptują różnorodności. Nastawienie 

społeczności nie zmienia się natychmiastowo, lecz jedynie w dłuższej perspektywie czasu, 

dzięki nieustającej pracy u podstaw.
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Uczestnicy seminarium zwracają uwagę na zajęcia na temat różnorodności, jak również na 

materiały, badania, testy oraz kampanie promujące szacunek. W wielu przypadkach nawet naj-

wspanialsze inicjatywy kończyły się niepowodzeniem, częściowo z powodu braku źródeł finan-

sowania. Najważniejszym pytaniem jest: Jak sprawić, by programy integracji były skuteczne?

Ponieważ edukacja antydyskryminacyjna jest stosunkowo szerokim pojęciem, proponu-

jemy usprawnienie jej przez zastosowanie następujących rozwiązań:

1. Rozpoczęcie edukacji antydyskryminacyjnej od wieku wczesnoszkolnego.

2. Profilowanie programów edukacyjnych i kampanii według wieku beneficjentów.

3. Szkolenie edukatorów w zakresie budowania szacunku, wzajemnego zrozumienia 

i dialogu międzykulturowego.

Piłka nożna

Wśród szerokiej gamy działań piłka nożna jest grą najbardziej dotkniętą różnymi rodzajami 

dyskryminacji, jak rasizm, nacjonalizm, homofobia czy seksizm. Wiele grup społecznych 

wykluczonych jest z grania w piłkę nożną. Mimo że tak wielu ludzi kocha ten sport, przeciw-

działanie negatywnym czynnikom jest jednym z nieustających wyzwań dla ludzi oddanych 

tej dyscyplinie. Świat piłki nożnej ma wizerunek świata zdominowanego przez korupcję, 

uprzedzenia i rywalizację między uczestnikami gry. Ważną rolę w kreowaniu tego wizerunku 

odgrywają również media, których zadaniem powinno być jego zmienianie. Brak odpowied-
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nich zasobów oraz wrogość panująca w środowisku piłkarskim powodują, że amatorskim 

klubom sportowym trudno jest pracować dla dobra społeczeństwa.

W piłce nożnej istnieje wiele różnego rodzaju organizacji poza profesjonalnymi rozgryw-

kami. Są to akademie, kluby, grupy nieformalne oraz organizacje charytatywne. W zależności 

od rodzaju oferują one zajęcia bezpłatne lub płatne. Jednak mimo że piłka nożna jest prostą 

grą, w którą grać mogą wszyscy, praktyka społeczna pokazuje, iż istnieją bariery dla uprawia-

nia tego sportu. Żeby przezwyciężyć te bariery i „oczyścić oblicze” piłki nożnej, jak również 

pomnożyć korzyści z niej płynące, można podjąć następujące działania:

1. udostępnić obiekty sportowe do powszechnego użytku,

2. prowadzić kampanię zwiększającą zaangażowanie na rzecz pozytywnej zmiany 

i współpracy pomiędzy narodowymi związkami piłkarskimi,

3. wzmocnić środki bezpieczeństwa i surowo karać wszelkie negatywne zachowania na 

stadionach,

4. prowadzić programy edukacyjne na rzecz fair play,

5. rozszerzyć ofertę pomocy społecznej dla rodzin o możliwość uprawiania sportu,

6. wprowadzić bezpośrednie lokalne i międzynarodowe programy grantowe dla wsparcia 

amatorskiej piłki nożnej

Wspomniane wyżej rozwiązania nie mogą zadziałać bez motywacji i współpracy ze strony 

federacji piłkarskich oraz innych graczy w tej dziedzinie.

zarządzanie migracją

Kraje uczestniczące w seminarium mają różne doświadczenia w kwestii migracji. Zjednoczone 

Królestwo posiada długą historię migracji i wiele oficjalnych kanałów do radzenia sobie z tym 

zjawiskiem. Rządy skupiają się na spójności i integracji społeczeństwa. Szereg organizacji 

pozarządowych i społecznych zajmuje się rzecznictwem i działaniem w tym zakresie. Kraje, 

które były w przeszłości imperiami kolonialnymi, doświadczyły migracji na różne sposoby. 

W Finlandii na uwagę zasługuje fakt, że po przyjęciu dużych grup ludności z Chile, Wietnamu 

i Somalii rząd aktywnie odpowiedział na wyzwania towarzyszące migracji, wprowadzając 

odpowiednie ustawodawstwo, tworząc urzędy i organizacje, prowadząc edukację między-

kulturową, oferując fundusze organizacjom zakładanym przez migrantów.

Innym sposobem zarządzania różnorodnością jest dialog usystematyzowany. W Finlandii 

stworzono „etnospołeczność” w celu zbliżenia do siebie przedstawicieli grup migranckich, 

które z kolei przekazują rządowi swoje doświadczenia i opinie na temat konkretnych pro-

blemów. W Polsce powstał podobny organ doradczy o nazwie Komisja Dialogu Społecznego 

ds. Cudzoziemców przy Urzędzie m.st. Warszawy, który skupia organizacje pozarządowe 
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prowadzone przez imigrantów i organizacje pracujące w sferze migracji. Oba te twory mogą 

służyć jako dobry przykład działań społecznych.

Główne wyzwania istotne z punktu widzenia praktyków to:

1. pozyskiwanie i utrzymywanie funduszy,

2. uzmysłowienie problemu decydentom i władzom,

3. budowanie sieci kontaktów i współpracy.

Dlatego też aby przezwyciężyć wspomniane przeszkody, należy podjąć następujące działania:

1. testować rekomendacje,

2. rozwijać sieci kontaktów w celu promowania dobrych praktyk,

3. wdrażać wspólne finansowanie,

4. angażować migrantów w proces planowania ich potrzeb,

5. wspierać migrantów w aktywnym podejmowaniu wyzwań,

6. podnosić świadomość w  kwestiach społecznych przez edukację i  innego rodzaju 

wydarzenia.

Myśląc o przyszłości. Rekomendacje

W dyskusjach prowadzonych podczas seminarium „Sport for Dialogue” uczestniczył in-

terdyscyplinarny zespół zrzeszający osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych 

i działaczy społecznych. Ich celem było sformułowanie rekomendacji w dziedzinie ama-

torskiej piłki nożnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz włączania społecznego. Pomysły 

na dalszy rozwój projektów społecznych, kampanii i praktyki pracy społecznej oparte były 

na dotychczasowych doświadczeniach i obecnych potrzebach organizacji pozarządowych. 

Odnoszą się do zdolności różnych organizacji oraz otaczającego ich środowiska. Możliwe, 

że wielu z nich nie można wdrożyć od razu. Wierzymy jednak, że jest to kierunek, w którym 

powinniśmy rozwijać nasze działania.

Piłka nożna

Prezentowane rekomendacje dla amatorskich grup piłkarskich można zastosować w celu 

podniesienia ich rozpoznawalności oraz polepszenia jakości projektów realizowanych przez 

organizacje używające sportu w celach społecznych.

Więcej okazji do dzielenia się dobrymi praktykami, takich jak wymiany czy turnieje, wzmoc-

niłoby rozwój oddolnych grup i organizacji. Członkowie sieci FARE widzą wielki potencjał 

w budowaniu sieci kontaktów, wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz bardziej prak-

tycznej współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi.
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Postawa wobec gry i zawody same w sobie mogą przyczynić się do podniesienia atrakcyjności 

amatorskiej piłki nożnej. Pozytywną atmosferę można zapewnić przez nagradzanie wszystkich 

rywalizujących ze sobą drużyn za sam udział w turnieju i zaangażowanie społeczne po meczach.

Gwiazdy futbolu oraz profesjonalne kluby piłkarskie powinny bardziej angażować się na 

rzecz klubów amatorskich. Związki pomiędzy tymi dwoma środowiskami piłkarskimi mogą 

przynieść wszystkim korzyści oraz przyczynić się do rozwoju społecznego. Kluby amatorskie 

mogłyby stać się wspaniałym źródłem lokalnych talentów, profesjonalne zaś kluby mogłyby 

zapewniać im stroje, darmowe bilety lub fundusze. Angażowanie piłkarzy, trenerów i mene-

dżerów w promowanie amatorskich klubów i zasad fair play propagowałoby „pozytywny ruch 

piłkarski” w społeczeństwie i podnosiło status klubów profesjonalnych.

Wspieranie zakładanych oddolnie organizacji może również pomóc im w legitymizacji 

i wzmocnieniu przesłania, które głoszą przez swoje działanie. Organizacje te muszą jednak 

zagwarantować, że wszyscy ich trenerzy mają odpowiednie kwalifikacje. Status charytatywnej 

organizacji sportowej może jedynie pomóc w staraniu się o dalszą pomoc. Fundusze dostępne 

dla amatorskich klubów piłkarskich oraz klubów rodzinnych powinny obejmować również 

fundusze kryzysowe oraz fundusze odpowiedzialności społecznej. Rozwój przedsiębiorczości 

społecznej wewnątrz organizacji poprzez organizowanie projektów przynoszących zysk 

może sprawić, że organizacje te staną się bardziej samowystarczalne i zdolne do wdrażania 

stałych programów. Ważnym sposobem przeprowadzania programów zapobiegających 

zachowaniom ryzykownym może być zakładanie klubów pozalekcyjnych opartych na piłce 

nożnej, czego przykładem jest klub Continental Star FC.

Edukacja antydyskryminacyjna

Istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy na temat praktycznego zastosowania edukacji anty-

dyskryminacyjnej. Jednym z głównych celów jest zwiększanie świadomości na temat praw 

człowieka oraz kwestii związanych z dyskryminacją. Media odgrywają ważną rolę w prezento-

waniu i naświetlaniu tych zagadnień. Powinno się przeprowadzać więcej kampanii i inicjatyw 

z udziałem znanych postaci, które mogą stać się wzorcami postępowania oraz mentorami 

zmian. Ich udział może mieć kluczowe znaczenie dla uznania kwestii praw człowieka i dys-

kryminacji za istotne. Kampanie te powinny również prowadzić do podejmowania działań 

zapobiegających dyskryminacji w miejscach pracy.

Kolejnym istotnym elementem podniesienia znaczenia edukacji antydyskryminacyjnej 

i jej profesjonalizacji jest szkolenie edukatorów. Istnieje potrzeba przygotowania pakietów 

szkoleniowych, zapewnienia edukatorom większych możliwości podnoszenia kwalifikacji 

oraz tworzenia okazji do rozwijania sieci kontaktów.



Poszukiwanie równowagi 
w różnorodnej społeczności. 
Prowadzenie organizacji 
migranckiej  
Adu Adjei, Yawa Alalai, Aquavi Owoussi

Poniższe wypowiedzi są fragmentem wywiadu, który 

prowadzony był w trzech językach (niemieckim, francuskim 

i  angielskim). W wyniku wzajemnego tłumaczenia przez 

uczestników podczas wywiadu część informacji mogła ulec 

zniekształceniu.

Yava – Ćwiczenia na niskim parku linowym wywarły na mnie 
duże wrażenie. Zanim staniesz na linie, zawsze masz obawy. 
Później, gdy już na niej staniesz, starasz się najpierw złapać 
równowagę. Ja bardzo się obawiałam. W życiu jest wiele rzeczy, 
których się boimy. Kiedy patrzymy na coś z zewnątrz, wydaje nam 
się to niemożliwe do osiągnięcia. Wydaje się zbyt trudne. Ale gdy 
już zaczniemy to robić, łatwiej jest kontynuować, aż w końcu zo-
baczymy rezultat. Kiedy stajesz na linie, odnajdujesz równowagę. 
Nieznajomość języka jest dużą barierą, ale w obliczu trudności 
musiałam znaleźć inne formy komunikacji.

Adu – W naszych działaniach na co dzień musimy zarządzać 
różnorodnością. Nasza organizacja pracuje głównie zespoło-
wo. Część osób mówi w języku francuskim, inni w niemieckim. 

Czasami nie mówią w tym samym języku, ale pracują razem. 
Muszą używać rąk lub innych sposobów, aby przekazać informa-
cję. Gest, który wykonuje Afrykańczyk, jest podobny do gestu, 
który wykonałby Europejczyk. Zdajesz sobie sprawę, że znaczą to 
samo. Kiedy jesteś pochłonięty pracą, komunikacja bywa bardzo 
trudna. Musisz być odważny i mieć pozytywne nastawienie. Kiedy 
zaczynasz zajmować się takimi rzeczami, będziesz oczywiście 
popełniać błędy, ale w końcu osiągniesz cel.

Aquavi – prowadzimy różne działania, które mają takie same 
cele. Zajmujemy się kulturą, piłką nożną i poszukujemy innych 
sposobów osiągania celów. Przykładem obrazującym nasze podej-
ście jest sytuacja dwóch utalentowanych aktorsko dziewczynek. 
W wolnych chwilach przy odrobinie przestrzeni organizują sponta-
niczne przedstawienia. Uważamy, że naszą rolą jest wspieranie ich, 
zapewnianie im warunków, które pozwolą rozwijać tę aktywność. 
Może później zaczną grać również w piłkę, do czego przywykły 
wcześniej i czym zajmuje się nasza organizacja. Obie aktywności 
mają porównywalne zalety rozwojowe, dlatego powinniśmy je 
wspierać.
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Ponieważ środki finansowe mogą być jednym z czynników rozwoju, wsparcie finansowe 

powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby programów antydy-

skryminacyjnych. Ze względu na ograniczenia budżetowe powinno się wyodrębnić fundusze 

przeznaczone wyłącznie dla grup dotkniętych lub zagrożonych dyskryminacją.

Trzecim obszarem wymagającym poprawy jest pomoc prawna. Należałoby wprowadzić sank-

cje, poczynając od poziomu rządowego. Ponieważ akty dyskryminacji są łamaniem prawa, jego 

egzekwowanie powinno być skuteczniejsze, konsekwencje zaś bardziej widoczne. Aby tak się 

stało, policja powinna przejść szkolenia, wyniki policyjnych akcji powinny być monitorowane, 

ofiarom zaś przestępstw powinno się zapewnić pomoc prawników i centrów pomocy prawnej.

Aby połączyć wszystkie powyższe elementy, należy zastosować rozwiązania wielosekto-

rowe, np. zespoły lub placówki interdyscyplinarne. Ważne jest, aby zaspokajały one potrzeby 

nowych społeczności oraz osób mówiących w różnych językach.

Włączanie społeczne

Uczestnicy seminarium widzą potrzebę poprawy współpracy pomiędzy organizacjami po-

zarządowymi i sportowymi w dziedzinie włączenia społecznego. Współistnienie różnych 

organizacji na poziomie lokalnym powinno być postrzegane jako możliwość partnerstwa 

i współpracy. Organizacjom trzeba również zapewnić więcej okazji rozwijania sieci kontak-

tów i wymiany doświadczeń w atmosferze realnego partnerstwa. Uważamy, że z dziedziny 

włączania społecznego trzeba wyeliminować ukrytą konkurencję.

Co więcej, wiele organizacji nadal zmaga się z brakiem miejsca do prowadzenia działalności. 

Szkoły, które są dobrem wspólnym, mogłyby dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami 

oferować większy zakres akcji edukacyjnych, programów wolontariatu, warsztatów oraz 

innych działań.

Kolejnym istotnym punktem jest zapewnienie grupom znajdującym się w niekorzystnej 

sytuacji życiowej możliwości udziału w życiu społecznym i wzięcia odpowiedzialności za swą 

integrację. Można to osiągnąć przez zapewnienie im warunków oraz możliwości tworzenia 

własnych inicjatyw i projektów. Szczególną uwagę należy poświęcić migrantom i młodym 

ludziom, gdyż nie wszyscy oni mogą korzystać z pełni praw obywatelskich.

Widzimy również potrzebę uświadamiania korzyści, jakie przynosi ogółowi społeczeństwa 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. Organizacje te również należą do sektora eko-

nomicznego, a ich prowadzenie wymaga wiele czasu i poświecenia. Praca tych organizacji 

wciąż nie jest zauważana i doceniana w takim stopniu, jak na to zasługuje.

Ostatnią już kwestią jest wywieranie nacisku na rządy, aby zaczęły dostrzegać i wspierać 

programy włączania społecznego. 

Fair play w praktyce – dobre praktyki i scenariusze zajęć

Sport w integracji społecznej - konteksty, wyzwania, rekomendacje
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Niniejsza część poświęcona jest dobrym praktykom wykorzystującym sport 
w integracji społecznej i edukacji międzykulturowej. Prezentowane scena-
riusze gier i zajęć, a także praktyczne wskazówki wdrażania zasad fair play 
oraz organizacji „turniejów społecznych” oparte są na doświadczeniach 
edukatorów, trenerów sportowych i aktywistów związanych z Fundacją dla 
Wolności. Prezentowane metody wykorzystywane były w ramach działań 
Etnoligi – turniejów, treningów i zajęć edukacyjnych realizowanych w śro-
dowisku wielokulturowym na terenie Warszawy.



Łącząc dzieci z różnych środowisk. 
Realia bałkańskie wczoraj i dziś. 
Željko Todorović

Piłka nożna jest jednym z najlepszych sposobów komunika-
cji dla osób mających różne problemy. Podjąłem próbę dotarcia 
do Kosowa i Pristiny. Rozmawiałem z wieloma ludźmi i próbo-
wałem pomóc kosowskim, albańskim i serbskim dzieciom grać 
wspólnie w piłkę i przyjechać na nasze turnieje w Serbii i Bośni. 
Starałem się zaangażować w grę każdą młodą osobę, ponieważ 
uważam, że to nienaturalne, że małe dzieci nie grają w Kosowie 
w piłkę. W Rumunii, Serbii, Słowacji czy Węgrzech granie w piłkę 
z dziećmi jest naturalne. Dla mnie nienaturalne jest niegranie. 
To właśnie staram się zmienić, ponieważ piłka nożna jest najlep-
szym sposobem, aby integrować różne dzieci. To działa również 
w pracy z dziewczynkami. Moja organizacja prowadzi spotkania 
dla kobiet, które pomagają młodym dziewczynom zakładać ich 
własne drużyny. Staramy się włączać je w nasze turnieje i gramy 
razem z dziewczynami. To jest dobra zabawa. W Serbii sytuacja 
kobiecego futbolu znacznie różni się od sytuacji męskiego futbolu. 
Ogólna opinia głosi, że futbol nie jest sportem dla kobiet. Dla mnie 
każdy turniej angażujący kobiety jest sukcesem i dobrą zabawą.

Naszym największym problemem są ludzie, którzy nie rozu-
mieją naszej pracy. Myślą, że to nie jest naturalne, aby stosować 
piłkę nożną w pracy z dziewczynkami. Automatycznie utożsamiają 

taką pracę z homoseksualizmem. Dla mnie taka praca jest 
naturalna, ale dla wielu Serbów nie. Kiedy chcemy pojechać do 
innych krajów, potrzebujemy wiz i mamy wiele problemów. Od-
kąd 15 lat temu byliśmy w stanie wojny, w Europie zaszło wiele 
zmian, tymczasem w Serbii nic się nie zmieniło. W filmie „Futbo-
lowi buntownicy” jeden z fragmentów poświęcony jest Predrago-
wi Pašićiowi, Serbowi, który pozostał w Bośni przez cały okres 
wojny w latach 90. Mieszkał w części Sarajewa zamieszkanej 
przez muzułmanów i Bośniaków. To jest niesamowite. Konflikt 
bałkański jest bardzo mocno zakorzeniony i trudno wytłumaczyć 
go osobom ze Szwajcarii lub Niemiec, podczas gdy niektóre kra-
je, takie jak Polska, Słowacja czy Węgry rozumieją ten problem 
bardzo dobrze. Nawet jeśli kraje te różnią się, to miały podobne 
problemy i łatwiej im zrozumieć, co zaszło na Bałkanach. Ludzie 
z krajów skandynawskich nie rozumieją, jak to możliwe, że Serb 
został w Bośni razem z Bośniakami w czasie wojny. Predrag Pa-
šić grał z dziećmi w piłkę przez cały okres wojny. Spotkałem go. 
To dobry człowiek. W Serbii ludzie mówią, że jest zły. W Bośni 
jest bohaterem, ponieważ będąc Serbem został w Bośni podczas 
wojny. Jedyne, co chcemy mówić o Pašiću, to że jest zwyczajnym 
człowiekiem. Gdy jesteś zwyczajny, jesteś idealny. To jest proste. 
Jeśli jesteś normalnym człowiekiem, nie ma znaczenia, czy jesteś 
Bośniakiem, Chorwatem czy Słoweńcem.

Problemem Bałkan jest nacjonalizm, podczas gdy reszta Euro-
py boryka się rasizmem. Musimy mocno pracować nad tym, aby 
ludzie zrozumieli, że kolor skóry nie ma znaczenia. Rozmawiałem 
z Ikiem. On jest Nigeryjczykiem. Mieszka w Finlandii. Rozmawiali-
śmy o mieszkańcach Nigerii, którzy pasjonują się muzyką, tańcem 
i piłką nożną. Takie same pasje mają mieszkańcy Serbii. Kolor 
naszej skóry jest inny, ale jesteśmy takimi samymi ludźmi. Wielu 
Serbom trudno to wytłumaczyć. Zawsze podczas „FARE Action 
Weeks” staram się zmieniać sposób myślenia mieszkańców mojego 
regionu. Uczymy również tolerancji w lokalnym kontekście. Uczy-
my ludzi, że Bośniacy i Albańczycy to zwyczajni ludzie. Cały czas 
musimy rozpowszechniać wiadomość, że futbol jest najlepszym 
sposobem, żeby różni ludzie się spotkali. 
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Fair play podczas treningu 
Łukasz Biernacki

Piłka nożna, jak i inne sporty drużynowe, jest doskonałym narzędziem nauki współpracy – 

zarówno w grupie dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Spotkaniu na boisku sportowym, tak jak 

spotkaniu grupy osób w każdym miejscu, towarzyszy rywalizacja. Bardzo ważne jest, aby od 

najmłodszych lat wdrażać zasady fair play. Zasady dobrej zabawy i współpracy, obowiązujące 

w amatorskim sporcie w większym lub mniejszym stopniu, wraz z rozwojem umiejętności są 

coraz bardziej bagatelizowane czy wręcz pomijane i ustępują miejsca dążeniu do osiągania 

coraz lepszych wyników indywidualnych. Tymczasem nawet najlepsi zawodnicy nie zdobędą 

mistrzostwa bez współpracy w drużynie. Ważną postacią warunkującą atmosferę w grupie 

i wzajemne relacje jest trener. Od jego nastawienia zależy kierunek rozwoju podopiecznych. 

Z myślą o rozwoju społecznym podczas treningu warto stosować metody wzmacniające 

pozytywne więzi w grupie, uczące współpracy i wzajemnego szacunku. W tym celu dobrze 

stosować gry i zabawy integracyjne oraz pamiętać o elementach wychowawczych. Prezen-

towane poniżej wskazówki stanowią podstawę programu Akademii Etnoligi. 

gry i zabawy integracyjne

Gry i zabawy integracyjne są niezbędnym, nieodłącznym elementem każdej pracy z grupą. 

Dzieci od samego początku wejścia w grupę są nastawione na rywalizację o miano najlepszego, 

zapominając tym samym o fundamentalnej zasadzie „w grupie siła”. Każdy trener czy nawet 

amator sportu wie, że w dyscyplinach drużynowych najważniejsza jest jedność, dlatego tak 

istotne jest, aby od samego początku kontaktu dziecka ze sportem wdrażać zasady pracy 

w grupie. Jest bardzo wiele ćwiczeń, które mogą wzmocnić relacje grupowe, lecz niestety są 

też takie, które je osłabiają. To bardzo ważne, by stosować takie gry i zabawy, które wzmocnią 

integrację, ale również zaciekawią. Poniżej zaprezentowane zostały przykłady gier integra-

cyjnych z uzasadnieniem zastosowania podczas treningu piłkarskiego:

Rybak

DLACzEgO WARTO zASTOSOWAć gRę? To proste ćwiczenie pokazuje przede wszystkim, 

że osoba, która została złapana (czyli pozornie przegrana), włącza się w zabawę, lecz w innej 

formie. Równie ważny jest w tym przypadku fakt działania w grupie – sieć tworzona przez zła-

pane osoby musi współdziałać, bo inaczej działania będą nieefektywne, a nawet frustrujące.

G10 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

pachołki do ozna- 

czenia pola zabawy
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CELE:

• nauka współpracy w grupie goniącej,

• nauka orientacji przestrzennej (grupa uciekająca),

• rozwijanie zwinności i szybkiej reakcji,

• wzmacniania więzi w grupie.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący wyznacza pole zabawy pachołkami. Wybiera dwie 

osoby, które jako pierwsze będą tworzyć „sieć”. Na umówiony sygnał „sieć”, czyli 2 osoby go-

niące, trzymając się za ręce, starają się złapać osoby z grupy uciekającej. Należy skrupulatnie 

przestrzegać wyznaczonego pola gry. Osoba, która wyjdzie poza pole gry, jest traktowana 

jako złapana.

Jednym z wariantów gry jest dodanie uczestnikom grupy uciekającej piłek, które każdy 

prowadzi przy nodze uciekając. Należy jednak w tym wypadku stosownie do sytuacji powięk-

szyć pole gry, tak aby szanse były możliwie równe. Osoba złapana odprowadza pikę poza pole 

zabawy i dołącza do grupy goniącej.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

Zwracaj szczególną uwagę na to, aby osoby tworzące sieć trzymały się za ręce w trakcie 

łapania osoby z grupy uciekającej.

Wąż

DLACzEgO WARTO STOSOWAć ćWICzENIE: Współpraca i komunikowanie się są bardzo 

ważnymi elementami gry w piłkę nożną, które przy nastawieniu na osiąganie wyników bardzo 

często jest zaniedbywane są przez trenerów.

CELE:

• nauka poprawnej komunikacji między zawodnikami,

• poprawa czasu reakcji,

• kształtowanie postawy wzajemnej pomocy,

• rozwijanie współpracy.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący wyznacza pole zabawy o wymiarach 15 x 15 metrów. 

W wyznaczonym polu ustawia z pachołków 10–12 bramek o szerokości trzech stóp. Uczest-

nicy biegają w wyznaczonym kwadracie w dowolnym kierunku. Na sygnał wszyscy tworzą 

jednego węża, trzymając ręce na barkach kolegi lub koleżanki przed sobą. Utworzony przez 

uczestników wąż ma przebiec przez wszystkie bramki w jak najkrótszym czasie. Bardzo ważne 

jest, aby gracze tworzyli jednolitego węża. Gdy wąż się rozerwie, zadanie nie jest zaliczone. 

Należy pamiętać o pomiarze czasu wykonanego zadania, motywując tym samym uczestników 

do lepszego wspólnego wyniku.

G10 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

pachołki,  

gwizdek
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Berek kibelek

CELE:

• poprawa motoryki,

• wzmocnienie więzi między uczestnikami,

• aktywizacja grupy.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący wytycza pole zabawy o wymiarach 10 x 10 metrów. 

Wyznacza osobę, która będzie berkiem. Na sygnał berek goni dzieci. Osoba złapana kuca, 

reszta uczestników ucieka przed berkiem, jednocześnie próbuje „wybawić” złapanego, prze-

skakując nad nim. Należy pamiętać o bezpieczeństwie, dlatego też zaleca się stosowanie tej 

zabawy wśród dzieci powyżej 9. roku życia. W grupach młodszych zamiast przeskakiwania 

można robić okrążenie wokół złapanego lub przysiąść mu na kolanach. Zabawa kończy się 

w momencie, gdy kucają wszystkie osoby poza berkiem. Osoba, która wybiegnie poza pole 

zabawy, traktowana jest jako złapana.

WARIANT ALTERNATyWNy: Zabawę prowadzimy z użyciem piłek. Berek i uciekający 

prowadzą piłki. Osoba złapana siada na piłce, a „wybawienie” następuje w momencie, gdy 

kolega zostawi swoją piłkę złapanemu i jednocześnie zabierze piłkę, na której on siedzi.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

Berkiem rozpoczynającym grę powinien być prowadzący. Dzięki temu nie wyróżnia żadnego 

z dzieci. Wybranie berka spośród dzieci może mieć w niektórych sytuacjach walor wychowawczy.

7 podań (ćwiczenie lub zasada turnieju)

DLACzEgO WARTO STOSOWAć ćWICzENIE: Wymóg wykonania określonej liczby podań 

w swojej drużynie wzmacnia aspekt zespołowości gry.

CELE:

• rozwijanie wizji gry zespołowej,

• tworzenie jedności, wzmocnienie relacji w drużynie,

• integracja,

• nauka współdziałania w grupie oraz tolerancji (nie każdy w drużynie ma ten sam poziom 

umiejętności),

• rozwój umiejętności specjalistycznych/technicznych (podania, przyjęcie piłki).

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący ustawia grupę w szeregu na linii, dzieli grających 

na drużyny 5–6-osobowe, jedna z drużyn zakłada znaczniki. Prowadzący wyznacza boisko 

i wyjaśnia zasady gry: wykonanie co najmniej 7 podań w swojej drużynie przed uderzeniem 

piłki na bramkę przeciwnika. Ćwiczenie można modyfikować przez zmianę liczby podań, 

dodanie elementu gry z „pierwszej piłki”, strzelania na bramkę bez przyjęcia.

G7 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

pachołki,  

znaczniki

Gczas dowolny
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

piłka, gwizdek, 

bramki, pachołki, 

znaczniki



Fair play w praktyce – dobre praktyki i scenariusze zajęć 53

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• Należy pamiętać, aby skrupulatnie pilnować liczby wykonanych podań i zaczynać liczenie 

podań od nowa, gdy akcja jest przerwana przez drużynę przeciwną (wybicie piłki na aut bądź 

rzut rożny i oczywiście odebranie piłki przez przeciwnika).

• Faul nie jest traktowany w tym wypadku jako przerwanie akcji – drużyna kontynuuje liczenie 

podań.

• Prowadzący liczy podania na głos, tak aby każdy uczestnik gry był świadomy rozpoczęcia 

i zakończenia wykonywanego zadania.

Elementy ogólnorozwojowe

Nauka gry w  piłkę nożną wśród dzieci w  wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym 

przebiega w  inny sposób niż w  starszych grupach wiekowych. W tak młodej grupie 

wiekowej elementami, na jakich trener powinien przede wszystkim koncentrować swą 

uwagę, jest koordynacja oraz trening ogólnorozwojowy. Należy pamiętać o używaniu piłek 

dostosowanych do wieku. Bardzo ważne jest również wprowadzanie od samego początku 

sytuacji oswajania podopiecznych z elementami zasad czystej gry – fair play. Dziecko od 

najmłodszych lat powinno poznawać fundamentalne zasady „czystej rywalizacji” i uczyć się 

wdrażać je w praktycznym działaniu. Im wcześniej wprowadza się te elementy w trakcie 

gier i zabaw, tym szybciej i efektywniej dziecko będzie je stosować w kolejnych etapach 

życia, zarówno sportowego, jak i społecznego. Każda zabawa w grupie od najmłodszych 

lat powinna zawierać w sobie elementy integracyjne. Jednocześnie powinno się pamiętać 

o wdrażaniu zasad pozytywnego współzawodnictwa, szacunku do przeciwnika, do zasad 

gry oraz do sędziego.

WSKAzóWKI DLA PROWADząCEgO:

• Podczas treningu stosuj różnorodne ćwiczenia, nie tylko piłkarskie.

• Korzystaj z różnorodnego sprzętu sportowego i animacyjnego.

• Podążaj za energią grupy.

• Używaj zabaw, które sprawiają uczestnikom radość.

• Unikaj skomplikowanych ćwiczeń (mogą zniechęcić grupę) i długich instrukcji.

• W zabawach integracyjnych bierz udział razem z podopiecznymi.

• Stopniowo wprowadzaj nowe elementy i zwiększaj stopień trudności.

• Zaplanuj aktywności grupowe i indywidualne.
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Rozmowy z grupą

Na tym, ale także na każdym innym etapie rozwojowym bardzo ważne są rozmowy. Nie 

należy karcić dziecka za zachowanie niesportowe, lecz pokazywać alternatywne sposoby 

postępowania w danych sytuacjach, niekrzywdzące innych osób. Przed każdym treningiem, 

jak i po jego zakończeniu, należy rozmawiać na temat tego, co chce się osiągnąć i nad czym 

należy pracować, nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i społecznej. Należy zadbać 

o atmosferę, w której każdy z uczestników dobrze się czuje w grupie, czuje się jej integral-

ną częścią. W pracy z grupą różnorodną należy przede wszystkim przestrzegać zasady, że 

różnice w statusie, pochodzeniu czy sprawności fizycznej nie stanowią o lepszej lub gorszej 

pozycji w grupie. Kolejnym argumentem za prowadzeniem rozmów z grupą jest potrzeba 

niwelowania napięcia wynikającego z rywalizacji, która wpisana jest w naturę człowieka.

WSKAzóWKI DLA PROWADząCEgO:

• Zawsze pytaj dzieci o samopoczucie przed zajęciami i po nich. Jeśli w trakcie zajęć miało miejsce 

jakieś negatywne zachowanie, będzie to punktem wyjścia do dalszej rozmowy na ten temat.

• Słuchaj uważnie, co mówią dzieci. Zachęcaj grupę do słuchania się nawzajem.

• Nie prowadź monologu. Zachęcaj dzieci do wypowiadania własnego zdania.

• Zadawaj pytania. Zachęcaj do autorefleksji.

• Zapewnij warunki, aby każde dziecko mogło się wypowiedzieć.

• Zwracaj uwagę na pozytywne i negatywne sytuacje.

• Dbaj o życzliwą atmosferę w trakcie rozmowy.



Poczucie przynależności kluczem  
do sukcesu w pracy z młodzieżą  
Diane Sawyers, Jason Sylvester

Jason – Piłka nożna jest wspaniałym narzędziem i cen-
nym sposobem, aby przyciągnąć młodzież. Młodzi w naszej 
społeczności lubią futbol i muzykę. To właśnie piłka i muzyka 
stały się środkiem pozwalającym dotrzeć do młodzieży. Gdy 
już uda nam się przyciągnąć ich na zajęcia, za pośrednictwem 
zasad piłki nożnej uczymy ich podstawowych umiejętności 
życiowych: dyscypliny, szacunku, zasad fair play i trzymania 
się terminów. Używamy wszystkich elementów piłki, aby ich 
zaangażować. Niektórzy grają w  profesjonalnych klubach, 
niektórzy trenują na boiskach, inni zajmą się innymi sferami 
aktywności. Piłka nożna jest bardzo dobrym narzędziem, aby 
rozwijać umiejętności.

Diane – Dzięki piłce nożnej dajemy młodym ludziom wartości. 
Gdyby sami nie chcieli futbolu, nie zajmowalibyśmy się tym.

Jason – futbol przełamuje również tożsamość gangu. W Anglii 
utożsamienie z gangiem jest obecnie oparte na kodzie pocz-
towym. Twoja przynależność do przestrzeni geograficznej 
uzależniona jest od kodu pocztowego. Podziały wynikające 
z kodu pocztowego, spotęgowane brakiem edukacji prowadzą 
do wojen między różnymi gangami. Wszystko związane jest 

z terytorium i roszczeniem sobie do niego prawa. Młodzież 
żyje w przestrzeni geograficznej wyznaczonej kodem pocztowym, 
uważa ją za swoją własność i podejmuje walkę z każdym, kto nie 
pochodzi z jej okolicy. Dlatego wykorzystujemy sport, szczególnie 
futbol, jako sposób na pogodzenie młodzieży pochodzącej z obsza-
rów o różnych kodach pocztowych. Piłka jest jedynym parasolem 
chroniącym ich od presji rówieśników. Pracują razem jako drużyna, 
co budzi w nich świadomość, że nawet jeśli ktoś pochodzi z innej 
okolicy, ma tę samą pasję co oni, ma te same marzenia i dążenia. 
Kiedy łączy ich pasja, zaczynają się angażować, współpracują 
i przełamują piętno kultury gangu.

Wszystkie problemy pochodzą z  biedy i  nierównych szans 
w środowisku. W naszej okolicy kluby młodzieżowe zostały za-
mknięte, region jest niedofinansowany, w wyniku czego młodzi 
ludzie zmuszeni są sami zaspokajać swoje potrzeby. Wielu z nich 
spędza czas na ulicy, gdzie nie ma zbyt wiele atrakcji. Oni po-
trzebują poczucia przynależności, a gang właśnie to im oferuje. 
Dlatego czują się zobligowani do walki w imię gangu, nie wiedząc 
nawet, skąd wziął się gang. Czasami konflikty rodzą się między 
nowo przybyłymi z różnych mniejszości narodowych, którzy chcą 
wnieść swą kulturę do nowego kraju. Bywa, że z tego powodu 
dochodzi do konfrontacji między gangami. W Anglii walki gangów 
rozpoczęły się od lokalnej rywalizacji.

Diane – W Continental Star każdą narodowość obejmujemy swą 
opieką i nie odsyłamy nikogo, niezależnie czy jest to mężczyzna, 
kobieta czy dziecko. Każdy jest u nas mile widziany. Stworzyliśmy 
poczucie przynależności. Nasz klub nazywamy FC, ponieważ to nie 
tylko klub piłkarski (football club), lecz także klub rodzinny (family 
club). Niezależnie od pochodzenia i koloru skóry jesteśmy rodziną. 
Jeśli widzę jedno z naszych dzieci na ulicy późną porą, pytam, 
czemu tu jest. Zabieram je do domu, dzwonię do rodziców i pytam, 
czemu ich dziecko jest na ulicy. Jesteśmy rodzicami, nauczycielami, 
mentorami. Czasem ci młodzi ludzie okazują nam więcej szacunku 
i kultury osobistej niż własnym rodzicom, nauczycielom czy policji.

Jason – Continental Star to coś więcej niż klub piłkarski. Duża 
część naszej pracy związana jest z opieką. Klub identyfikuje ta-
lenty graczy i trenerów, aby podnosić ich umiejętności wszelkimi 
dostępnymi środkami. Ja jestem tego dobrym przykładem. Kiedy 
wróciłem do klubu, oni zauważyli moje umiejętności i załatwili mi 
kontakt z jednym z profesjonalnych klubów.
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Od pomysłu do turnieju – na przykładzie Etnoligi 
Krzysztof Jarymowicz

Organizacja amatorskich zawodów sportowych nie jest bardzo skomplikowanym zadaniem, 

ale tak jak przy każdym projekcie, kluczowe kwestie warto rozstrzygnąć jeszcze przed przy-

stąpieniem do jego realizacji. Poniższe wskazówki nie są uniwersalną instrukcją. Stanowią 

raczej przegląd zagadnień, z którymi spotykaliśmy się wielokrotnie, przygotowując Etnoligę, 

i mogą okazać się przydatne przy podejmowaniu decyzji w lokalnym kontekście.

Cel

Najpierw odpowiedz sobie na najważniejsze pytanie: czemu mają służyć zawody? Piłka noż-

na może być tylko pretekstem do spotkania różnych osób, środowisk i społeczności. Cel, 

który stoi za wspólną grą, może być różny: integracja społeczna, dialog międzypokoleniowy, 

promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie rasizmowi i innym formom dyskryminacji, 

profilaktyka społeczna, walka z ubóstwem i wykluczeniem, budowanie pokoju i wzajemne-

go szacunku. W zależności od celu dobieraj uczestników i działania dodatkowe. Pomyśl też 

o haśle przewodnim, które pozwoli innym zrozumieć ideę turnieju.

z życia Etnoligi:  Piłka nożna to najważniejsza gra na świecie. Łączy ludzi różnych kolorów 

skóry, religii i poglądów na wszystkich kontynentach. Jaka inna instytucja ma taki potencjał 

międzykulturowy? Niestety boiska kojarzą się też z incydentami rasistowskimi i antyse-

mickimi. Uważamy, że nie może być dla nich miejsca. Propagując futbol otwarty, oparty na 

pozytywnym dopingu i fair play, chcemy jednocześnie wykorzystać jego integracyjną moc 

do zmienienia rzeczywistości społecznej. W turnieju grają kobiety i mężczyźni, młodzież 

i dorośli, ludzie biznesu i uchodźcy, warszawiacy z różnych stron świata, podopieczni 

świetlic i ośrodków. Incydentalne kontakty zastąpiliśmy budowaniem społeczności, która 

decyduje o losach projektu i wybiera dodatkowe aktywności.

Rekrutacja

Najpierw ustal, kto będzie grał – dorośli, młodzież czy dzieci? Z jakich środowisk i krajów 

pochodzą te osoby? Jak do nich dotrzeć? Rozważ stowarzyszenia, związki wyznaniowe, grupy 

nieformalne, samorząd terytorialny, media, szkoły, kluby sportowe. Do jakich partnerów 

warto jeszcze skierować zaproszenia? W jaki sposób uczestnicy będą się zgłaszać (interne-

towo, telefonicznie, w bezpośrednim spotkaniu)? Jakie informacje o drużynach są niezbędne 

przy zapisach? Przy większych imprezach przyda się choćby prosta strona internetowa, 



Fair play w praktyce – dobre praktyki i scenariusze zajęć 57

elektroniczny formularz rejestracyjny (znajdziesz je bezpłatnie w sieci), osobny adres 

e-mail. Zaplanuj też spotkanie organizacyjne dla kapitanów drużyn, na którym poznasz 

ich oczekiwania, odpowiesz na pytania, wyjaśnisz cele projektu itd. Dobrym pomysłem 

jest stworzenie czegoś na kształt rady kapitanów, która będzie podejmowała decyzje 

w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Taka demokratyzacja zarządzania projektem może 

przynieść same korzyści.

z życia Etnoligi: W poszukiwaniu nowych zawodników kontaktowaliśmy się z ośrod-

kami dla cudzoziemców, roznosiliśmy ulotki po lokalnych barach, kawiarniach i re-

stauracjach prowadzonych przez migrantów. Poświęciliśmy sporo czasu na spotkania 

osobiste. Skuteczną formą okazała się również „poczta pantoflowa”.

Regulamin

Chociaż rywalizacja jest nieodłączną częścią sportu i w pewnym stopniu sprzyja integracji, 

nie pozwól, by zdominowała turniejowe emocje. W tym celu stwórz jasny regulamin, okre-

ślający np., co robić w przypadku równej liczby punktów. Zastanów się też, czy stosować 

kwoty udziału obcokrajowców lub kobiet w każdej drużynie, czy przyznawać premie za 

dodatkową aktywność. Najważniejsze decyzje podejmuj wspólnie z uczestnikami. Praw-

dopodobnie na początku większość osób będzie chciała po prostu grać w piłkę. Narzucanie 

im niestandardowych rozwiązań na siłę nie przyniesie rezultatu, ale nie rezygnuj zbyt 

łatwo nawet z najbardziej szalonych pomysłów. Poświęć jak najwięcej czasu na rozmowy, 

wysłuchaj pomysłów uczestników. Szukaj złotego środka. Z każdą kolejną edycją turnie-

ju zawodnicy będą chętniej akceptować nietypowe zasady (nie bój się ich zmieniać co 

sezon). Regulamin, lub przynajmniej jego najważniejsze zapisy, warto przetłumaczyć na 

obce języki, które w danym środowisku używane są najczęściej (np. angielski i rosyjski).

z życia Etnoligi: Z edycji na edycję regulamin turnieju ulega modyfikacjom. Zawodnicy 

sami zauważają potrzebę zmian. Z czasem wprowadziliśmy różnorodność wewnątrz 

drużyn (3 narodowości, obecność kobiet i mężczyzn w drużynie), punkty społeczne, 

zasady wypożyczania zawodników. Propozycje zmian konsultujemy z kapitanami dru-

żyn, wspólnie omawiamy i uwzględniamy ich pomysły.

Termin

Optymalne są soboty lub niedziele. Omijaj długie świąteczne weekendy. Z drugiej strony 

w dni powszednie chętniej pojawiają się dziennikarze czy przedstawiciele samorządu. 



Dotrzeć do odbiorców 
Daniel Mifsud

Futbol może być narzędziem integracji społecznej, ponieważ jest 
najpopularniejszą grą, w której uczestniczy wiele osób. Można 
stosować inne sporty i tematy, ale czasem trzeba zastosować piłkę, 
ponieważ w ten sposób można dotrzeć do większej liczby osób, 
które chcemy zaangażować. Piłka nożna jest bardzo popularna 
na Malcie, mimo że nasza reprezentacja nie jest zbyt widoczna. 
Wiele osób lubi oglądać ten sport. Największym wyzwaniem dla 
naszej organizacji jest zaangażowanie młodzieży w działania, 
które organizujemy. W erze Internetu i technologii wielu mło-
dych ludzi w miejsce spotkań z rówieśnikami wybiera gry wideo. 
Bierzemy to pod uwagę, gdy organizujemy wydarzenia. Rozma-
wiamy z różnymi osobami, aby zachęcić je do przyjścia i udziału 
w naszych aktywnościach. Jedną z dróg jest kontakt bezpośredni. 
Trzeba zapomnieć o wysyłaniu e-maili i oczekiwaniu, że wszyscy 
odbiorcy wiadomości pojawią się na wydarzeniu. Nawet gdy two-
rzymy wydarzenie na Facebooku, rozmawiamy z młodymi ludźmi 
osobiście, informując ich, że jest ciekawe wydarzenie, w którym 
mogą wziąć udział.
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Ferie szkolne to dobre terminy, jeśli swoje działania adresujesz do młodzieży i dzieci, które 

nie wyjeżdżają na wakacje. Pamiętaj o pogodzie – od późnej jesieni do przedwiośnia nie 

ryzykuj zajęć na świeżym powietrzu.

z życia Etnoligi: Początkowo turnieje były jednodniowe. W 2010 roku przerodziły się w ligę, 
której sezon trwa 12 tygodni. Korzystając z miejskich boisk zewnętrznych, gramy wiosną i jesienią. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży uzależniamy od cyklu roku szkolnego. W każdej edycji zachowujemy 
cykl cotygodniowych spotkań.

Miejsce

Boiska i hale sportowe najczęściej podlegają jednostkom samorządu terytorialnego, ale 

nieraz zarządzają nimi szkoły lub lokalne ośrodki sportu. Zaproś je do współpracy z dużym 

wyprzedzeniem i poproś o rezerwację. Choć wiele obiektów jest ogólnodostępnych, nie mo-

żesz ich tak po prostu zająć na swój turniej. Nie organizuj zawodów na klepisku. Konieczna 

jest wizja lokalna – unikniesz przykrych niespodzianek. Sprawdź, ilu zawodników może grać 

w polu (dzieci zmieści się więcej niż dorosłych). Liczbę graczy wpisz do regulaminu. W hali 

przydadzą się trybuny, choćby niewielkie, dla kibiców. A może warto rozegrać turniej na 

dwóch równoległych boiskach? Na pewno przyda się miejsce na rozgrzewkę i dodatkowe 

aktywności. W złych warunkach pogodowych szczególnie ważne są warunki sanitarne (ciepły 

prysznic, osobne szatnie dla dziewcząt i chłopców).
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z życia Etnoligi: Dotychczas turnieje realizowaliśmy w 5 dzielnicach Warszawy, nawiązując 
współpracę z urzędami dzielnic, ośrodkami sportu i szkołami. W zależności od finansowania 
dana edycja odbywała się w hali lub na boisku.

Działania dodatkowe

Wystawa, pokaz zdjęć, konkurs, prezentacja drużyn, biografii zawodników i krajów ich pocho-

dzenia, poczęstunek – zadania integracyjne nie tylko urozmaicą przerwy między meczami, ale 

przede wszystkim pozwolą uczestnikom lepiej się poznać. Dostosuj je do wieku uczestników. 

Nawet jeśli grupą docelową są dorośli, pomyśl o zabawach czy kąciku plastycznym dla dzieci, 

z którymi przyjdzie wielu uczestników. Spytaj właściciela obiektu o zgodę na rozpalenie 

grilla, dostęp do źródła prądu, stoły, krzesła, rzutnik i inny sprzęt, którego nie masz lub który 

trudno będzie przywieźć.

z życia Etnoligi: Wspólne posiłki i prezentacje drużyn towarzyszą turniejowi od początku. Dru-
żyna będąca gospodarzem kolejki przygotowuje posiłek dla pozostałych uczestników. Serwowane 
potrawy związane są z kulturą kraju pochodzenia danych zawodników. Jedzeniu towarzyszyła 
prezentacja multimedialna, własnoręcznie nakręcony film, warsztat lub konkurs. W niskobu-
dżetowych edycjach prezentacje i wspólny posiłek organizowaliśmy pierwszego dnia turnieju, 
przygotowując wspólnymi siłami piknik inauguracyjny. Do współpracy przy takim wydarzeniu 
zapraszamy również inne organizacje.
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Bezpieczeństwo

Jeżeli nie możesz zapewnić profesjonalnych służb ratowniczych, sprawdź przynajmniej, gdzie 

znajduje się najbliższy szpital lub przychodnia oraz dojazd i godziny ich dyżurowania. Zestaw 

minimum na boisku to apteczka medyczna (bandaże, woda utleniona, lód na stłuczenia) 

obsługiwana przez osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy. Upewnij się, gdzie 

znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Jeśli rozpalasz grill, kup gaśnicę. Unikaj wynajmowania 

ochrony. W pierwszej kolejności zastanów się, jak przeciwdziałać kłopotom – rozmawiaj ze 

społecznością lokalną, nie sprzedawaj alkoholu. Jeżeli spodziewasz się nieprzyjemności, to 

zły znak – skonsultuj się koniecznie z policją, w ostateczności odwołaj imprezę.

z życia Etnoligi: W sytuacji zaostrzonego konfliktu między dwiema drużynami, zorganizo-
waliśmy spotkanie mediacyjne. Rozmowy toczyły się z udziałem liderów dwóch społeczności. 
Kwestie bezpieczeństwa i sytuacje konfliktowe omawiamy z kapitanami drużyn. W przypadku 
turniejów dziecięcych każdej drużynie towarzyszył opiekun, który czuwał nad bezpieczeństwem 
i dobrą atmosferą w drużynie.

Finansowanie

Oprócz boiska potencjalne koszty to arbiter, stroje, piłki, znaczniki, nagrody, apteczka me-

dyczna, napoje, poczęstunek i materiały do działań dodatkowych oraz reklama. O sędziowanie 

możesz zwrócić się do nauczyciela wychowania fizycznego albo okręgowego związku piłki 

nożnej. Jednolite stroje naprawdę nie są konieczne – jeśli nie masz sponsora, nie warto w nie 

inwestować. Podobnie z nagrodami. Lepszym rozwiązaniem są puchary, a najlepszym me-

dale – pamiątki dla wszystkich uczestników, nie tylko dla zwycięzców. Produkty spożywcze 

i artykuły przemysłowe może zafundować lokalna restauracja lub sklep (supermarket ma 

większy potencjał, ale nie zawsze będzie bardziej chętny do współpracy niż mały konkurent). 

Przygotuj opis projektu, najlepiej żeby zmieścił się na jednej kartce. Staraj się rozmawiać 

z właścicielem lub inną osobą decyzyjną. Banery, ulotki, stoisko czy dedykowane konkursy 

to tylko niektóre formy współpracy, które możesz zaproponować. Szukaj też informacji 

o konkursach dotacyjnych na stronach miasta, dzielnicy czy gminy. Spróbuj crowdfundingu, 

intensywnie rozwijającej się formy społecznościowego zbierania środków.

z życia Etnoligi: Dotychczas turnieje finansowane były z różnych źródeł. W zależności od 
wysokości dotacji możliwy był większy lub mniejszy zakres działań, wynajęcie hali. Gdy brakuje 
funduszy, staramy się o partnerstwo barterowe np. sponsorowanie nagród rzeczowych lub sprzętu 
sportowego, udostępnienie nieodpłatnie boiska itp.
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Promocja

Roześlij krótką informację prasową do wszystkich lokalnych mediów, dołącz jedno–dwa zdję-

cia, adres strony internetowej i kontakt do siebie. Wybierz też kilku–kilkunastu dziennikarzy 

i zadzwoń do nich osobiście. Jeśli masz taką możliwość, wydrukuj plakaty i ulotki – ale tylko 

tyle, ile wspólnie ze współpracownikami jesteście w stanie roznieść. Zrób to odpowiednio 

wcześnie, by zdążyć zachęcić nie tylko kibiców, ale też potencjalnych graczy. Stwórz wyda-

rzenie na Facebooku. Nieoceniona jest też poczta pantoflowa. Każdej napotkanej osobie 

wspomnij o turnieju – to nic nie kosztuje.

z życia Etnoligi: Sprawdzonymi kanałami promocji okazały się newsletter, facebook, poczta 
pantoflowa, pomoc zaprzyjaźnionych organizacji i bezpośredni kontakt z osobami zainteresowa-
nymi. Wizytówki i proste ulotki z aktualnymi terminarzami wydarzeń towarzyszą nam podczas 
turnieju i innych imprez, na których prezentujemy działania.

Obsługa

Połowa sukcesu zależy od osób, z którymi będziesz pracować – od ich zaangażowania, kon-

taktów i zmysłu organizacyjnego. Przyda się na pewno grafik (plakaty), kierowca (transport 

sprzętu) czy animator (prezentacje, zajęcia dla dzieci). Nie opieraj się wyłącznie na uczniach 

i osobach nieletnich. Nie traktuj wolontariuszy jak taniej siły roboczej. Wytłumacz wszystkim, 

w jakim celu organizujesz turniej, skonsultuj swoje pomysły, ustal zasady współpracy. Pomyśl 

też o gratyfikacji, niekoniecznie finansowej. Dopiero na końcu rozdziel zadania i rozpocznij 

przygotowania. Powodzenia!

z życia Etnoligi: W organizację turnieju zaangażowany jest zespół wolontariuszy. Rozdzie-
lamy między siebie zadania, ustalamy cotygodniowy harmonogram dyżurów na boisku. Pracę 
zespołu koordynuje jedna osoba, która dba o komunikację i dobrą atmosferę w zespole. Przed 
rozpoczęciem, w trakcie sezonu i po zakończeniu organizujemy spotkania zespołu. To czas na 
omówienie turnieju i integrację.



Metoda Football3

Ciekawą metodę łączącą piłkę nożną z rozwojem kompetencji spo-
łecznych jest Football3 autorstwa sieci streetfootballworld. Metoda 
zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki programowi „World Cup 
Schools – Fair Play for Fair Life” towarzyszącemu FIFA World Cup 
w 2006 roku. Może być stosowana zarówno podczas treningów, 
jak i turniejów.

Football3 uczy graczy wzajemnego szacunku i komunikacji inter-
personalnej. Podstawą tej metody jest dialog. Aktywność sportowa 
rozszerzona jest o dyskusje przed i po meczu, w trakcie których 
uczestnicy ustalają zasady gry, a następnie omawiają zachowanie 
podczas meczu i przyznają sobie wzajemnie punkty fair play. W ten 
sposób gracze uczą się rozwiązywać konflikty poprzez rozmowę. 
Rozmowę można rozbudowywać o tematykę ważną dla danej gru-
py. Istotnym elementem tej metody jest również fakt, że zawodnicy 
sami sędziują mecze. Trener przyjmuje tu rolę moderatora dyskusji.

Zasady gry:
• Każda drużyna składa się z 8 zawodników (4 zawodników 

pochodzących z jednej grupy/klasy/społeczności oraz  
4 zawodników z innej grupy/klasy/społeczności)

• 5 zawodników w polu i bramkarz.
• Gol liczy się jedynie wtedy, gdy wykonany był przy asyście 

zawodnika reprezentującego inną grupę/klasę/społeczność
• Uczestnicy sami sędziują mecze.
• Wszyscy szanują się wzajemnie i przestrzegają zasad fair 

play.

Przebieg ćwiczenia:
• Rozmowa przed meczem (ustalenie zasad gry)
• Mecz
• Rozmowa po meczu (omówienie meczu i zachowania)

Opracowane na podstawie: 

http://www.streetfootballworld.org/resources/football3-basics



Scenariusze warsztatów

Mając na uwadze tematykę związaną z różnorodnością, integracją i zasadami 
fair play, warto wzbogacać prowadzone działania sportowe o zajęcia wyko-
rzystujące inne metody i aktywności. Podczas gdy w pracy z dorosłymi ważne 
jest stwarzanie warunków do spotkań i działań nieformalnych, adresując swe 
działania do dzieci i młodzieży warto zadbać o animację i zaprogramowane 
działanie. W tym celu prezentujemy 4 scenariusze zajęć, które stanowiły 
istotny element turniejów Mała Etnoliga.

Proponowane zajęcia realizować można w klasie szkolnej lub mniejszej 
grupie warsztatowej. Rekomendowany przedział wiekowy to 7–10 lat. 
W zależności od wieku i specyfiki grupy można wprowadzać modyfikacje 
poziomu trudności zadań.

Realizując zajęcia w  grupie różnorodnej kulturowo, należy pamiętać 
o zróżnicowanym poziomie kompetencji językowych. W niektórych przy-
padkach należy zadbać o dodatkowy czas na tłumaczenie.
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NASzE FAIR PLAy

Wizytówki z imieniem

Ćwiczenie wykonujemy w grupie, która słabo się zna, lub grupie nieznanej prowadzącemu.

CEL: 

poznanie imion.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Uczestnicy dużymi literami piszą swoje imiona. Powstałe wizytówki 

przyklejają w widocznym miejscu na ubraniu.

Fair play – pierwsze skojarzenia

CELE:

• wprowadzenie uczestników w tematykę fair play,

• rozpoznanie wyjściowego poziomu wiedzy grupy na temat fair play,

• nauka formułowania wypowiedzi na podstawie posiadanej wiedzy,

• zaciekawienie tematem

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący wprowadza uczestników w temat zajęć, prezentując 

główne hasło FAIR PLAY napisane na oddzielnej kartce. Przykleja je na planszy lub tablicy. 

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę samoprzylepną, na której wykona samodzielną pracę. 

Prowadzący pyta uczestników, z czym kojarzy im się hasło „fair play”. Uczestnicy zapisują 

własne skojarzenia na otrzymanych kartkach. Następnie każdy z uczestników odczytuje na 

forum swoje skojarzenia z hasłem, jednocześnie przyklejając kartkę do planszy głównej. Gdy 

wszyscy zaprezentują swoje skojarzenia, prowadzący podsumowuje ćwiczenie, wskazując 

na najważniejsze elementy, najczęściej powtarzające się wypowiedzi, ciekawe pomysły. Na 

koniec prowadzący może zwrócić uwagę również na ważne kwestie związane z tematyką, 

które nie padły wśród skojarzeń uczestników.

W zależności od dynamiki grupy prowadzący może włączać uczestników w podsumowanie, 

zadając im pytania:

• Na co zwróciła uwagę większość z was?

• Jakie skojarzenie powtarza się najczęściej?

• Z jakimi sferami aktywności łączy się fair play?

• Kogo dotyczy?

• O czym jeszcze warto pamiętać, a co nie pojawiło się w dotychczasowych wypowiedziach?

G5 minut 
POTRzEBNE 

MATERIAŁy:  

kartki w formacie 

wizytówki, flamastry, 

taśma klejąca

G15 minut
POTRzEBNE 

MATERIAŁy:  

tablica, duży 

arkusz papieru, 

marker/kreda, 

hasło FAIR 

PLAY, karteczki 

samoprzylepne, 

długopisy
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2 WAżNE WSKAzóWKI: 

Wprowadzając ćwiczenie, poinformuj uczestników o następujących zasadach ćwiczenia:

• nie ma złych i dobrych odpowiedzi,

• nie oceniamy i nie komentujemy wypowiedzi innych – na dyskusję będzie czas w dalszej 

części ćwiczenia.

Sam czy razem z innymi

CELE:

• porównanie efektywności pracy samodzielnej i pracy zespołowej,

• nauka współpracy i komunikacji w grupie,

• nauka uważnego słuchania,

• pobudzenie refleksji na temat roli współpracy w zespole,

• ćwiczenie pamięci.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Ćwiczenie przebiega w dwóch etapach.

ETAP 1. Prowadzący informuje uczestników, że za chwilę przeczyta fragment opowieści. Prosi 

uczestników o uważne słuchanie i zapamiętywanie szczegółów. Po przeczytaniu opowieści 

prowadzący rozdaje uczestnikom kartki oraz materiały do rysowania. Prosi, aby każdy samo-

dzielnie narysował to, co zapamiętał z przeczytanej opowieści. Wykonane rysunki uczestnicy 

G30 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

2 fragmenty 

opowieści,  

kartki A4, kredki
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odwracają białą stroną do góry, tak aby nikt nie zobaczył ich pracy na tym etapie ćwiczenia. 

Czas na wykonanie rysunku jest ograniczony.

ETAP 2. Prowadzący czyta inny fragment opowieści, prosi o uważne słuchanie i zapamię-

tywanie szczegółów. Po przeczytaniu opowieści dzielimy uczestników na zespoły 3 – lub 

4-osobowe. Rozdajemy kartki i prosimy grupy o wykonanie rysunków przedstawiających 

opowieść. Czas na wykonanie rysunku jest ograniczony. Wykonane rysunki znów odwracane 

są białą stroną do góry, tak aby nikt ich nie zobaczył.

Następnie prosimy uczestników o odsłonięcie rysunków wykonanych w pierwszym etapie 

ćwiczenia. Prosimy o uważne obejrzenie wszystkich rysunków. Następnie prosimy o opisanie 

spostrzeżeń, zadając pytania:

• Czy wszystkie rysunki są takie same? Czy zawierają te same informacje?

• Które informacje się powtarzają?

• Na którym rysunku znajduje się coś, czego nie ma na pozostałych rysunkach?

• Czym różnią się rysunki?

• Co sprawiło trudność w wykonaniu zadania?

W dalszej części ćwiczenia prosimy uczestników o odsłonięcie rysunków wykonywanych 

w zespołach. Prosimy o uważne obejrzenie wszystkich rysunków. Następnie prosimy o opi-

sanie spostrzeżeń, zadając pytania:

• Czy wszystkie rysunki są takie same? Czy zawierają te same informacje?

• Czym różnią się rysunki?

• Co spowodowała praca w grupach?

• Czym różni się efekt pracy w grupach od pracy samodzielnej?

• Całe zadanie prowadzący podsumowuje rozmową na temat różnic w efektach pracy 

indywidualnej i zespołowej.

• Jakie korzyści płyną z jednej i drugiej pracy?

• Jak ćwiczenie to możemy przełożyć na boisko sportowe i to, że jest się członkiem drużyny?

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• Poinformuj uczestników, że w tym zadaniu nie liczą się walory artystyczne, lecz przede 

wszystkim liczba i szczegółowość zapamiętanych informacji.

• Fragmenty opowieści wybierz odpowiednio do profilu grupy (wieku, poziomu znajomości 

języka, zainteresowań itp.). Proponowane opowieści to fragmenty baśni z różnych zakątków 

świata. Ważne, aby opis zawierał dużą liczbę szczegółów.

• Czytanie fragmentu nie powinno trwać dłużej niż 3 minuty.
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zgadzam się/ Nie zgadzam się

CELE:

• pobudzenie do refleksji na temat zachowań fair play,

• nauka wypowiadania własnego zdania i argumentowania.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Dzielimy przestrzeń sali na pół, przyklejając na podłodze linię 

z taśmy malarskiej. W jednym końcu sali umieszczamy kartkę „zgadzam się”, po drugiej stro-

nie linii w przeciwnym końcu sali umieszczamy kartkę „nie zgadzam się”. Uczestnicy stają 

na linii pośrodku sali, informujemy, że jest to miejsce neutralne. Prowadzący czyta kolejno 

zdania dotyczące zasad fair play. Jeśli uczestnicy zgadzają się ze stwierdzeniem i uważają, 

że jest to zasada fair play, przechodzą na stronę „zgadzam się”. Jeśli uważają, że nie jest to 

zasada fair play, stają po przeciwnej stronie, przy kartce „nie zgadzam się”. Po każdym prze-

czytanym zdaniu inicjujemy rozmowę, dlaczego uczestnicy zgadzają się bądź nie zgadzają 

ze stwierdzeniem. Po dyskusji możliwa jest zmiana miejsc, jeśli uczestnicy zmienili zdanie 

pod wpływem rozmowy.

zDANIA PROPONOWANE DO DySKUSJI:

• Podaję rękę zawodnikom przeciwnej drużyny.

• Pomagam wstać koledze, który się przewrócił.

• Popycham zawodnika przeciwnej drużyny, kiedy odbiera mi piłkę.

• Gratuluję przeciwnikowi wygranego meczu.

• Podaję piłkę słabszemu zawodnikowi.

• Kłócę się z sędzią o każde upomnienie.

• Dobrze się bawię, gdy gram z innymi osobami.

• Kibicuję innym drużynom.

• Przezywam zawodnika przeciwnej drużyny.

• Obwiniam kolegę/koleżankę w drużynie za przegrany mecz.

• Podaję piłkę tylko do najlepszego gracza.

• Używam brzydkich słów.

• Przestrzegam zasad panujących w czasie gry.

• Straszę innych zawodników spotkaniem w szatni.

• Zgłaszam trenerowi, gdy zauważę, że ktoś łamie zasady.

• Zawsze słucham sędziego.

• Rozpraszam przeciwną drużynę, wydając różne okrzyki (BUUU).

• Zasady fair play można wykorzystać również poza boiskiem.

• Okrzyki skierowane przeciwko innej drużynie są naturalną częścią gry.

• Zasady fair play nie są potrzebne w czasie gry.

G20–30 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

zielona kartka 

z hasłem 

„zgadzam się” 

oraz czerwona 

z hasłem „nie 

zgadzam się”, 

taśma malarska, 

zdania do 

dyskusji spisane 

na oddzielnej 

kartce
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• Przestrzegam tylko takich zasad, które są dobre dla mnie.

• Warto stosować zasady fair play.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

W trakcie gry można zajmować każde miejsce pomiędzy kartkami „zgadzam się” i „nie zgadzam 

się” w zależności od tego, jak bardzo uczestnik zgadza się lub nie zgadza z danym stwier-

dzeniem. Zdania dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań powinny być czytane 

naprzemiennie.

Nasze zasady – kontrakt grupowy

CELE:

• włączenie uczestników w proces podejmowania decyzji,

• wspólne ustalenie zasad.

PRzEBIEg ćWICzENIA: W zależności od potrzeb grupy i czasu, którym dysponujemy na 

ustalenie zasad, kontrakt grupowy ustala się na forum (wariant A) lub poprzedza się pracą 

w grupach (wariant B).

WARIANT A Uczestnicy siadają w kole. Prowadzący wprowadza uczestników w ćwiczenie, 

informując o cechach kontraktu grupowego:

Kontrakt grupowy jest rodzajem umowy pomiędzy wszystkimi uczestnikami treningu/

turnieju. Zawiera zasady, które grupa wspólnie wypracowuje i następnie zgadza się na ich 

przestrzeganie. W trakcie treningów/turnieju istnieje możliwość dodania nowych zasad, jeśli 

grupa poczuje taką potrzebę.

Następnie prowadzący otwiera dyskusję nad zasadami, które warto wprowadzić podczas 

turnieju. Pomysły przedstawiane przez poszczególne osoby uzgadniane są na forum grupy. 

Zaakceptowane zasady zostają spisane na kartce i podpisane przez wszystkich członków 

grupy (również przez prowadzącego/trenera).

WARIANT B (dyskusja 2–4–8) Prowadzący dzieli uczestników na pary. Zadaniem każdej 

pary jest spisanie zasad, które powinny być przestrzegane podczas gry. Następnie pary łączą 

się w grupy czteroosobowe. Zadaniem każdej grupy jest wypracowanie wspólnego zbioru 

zasad. Czwórki łączą się w grupy ośmioosobowe i powtarzają aktywność. Potem prezentują 

swoje zbiory zasad na forum. Prowadzący zapisuje pomysły grup na tablicy lub flipcharcie. 

Następnie pyta grupę, czy są jeszcze jakieś zasady, które warto dodać. Na koniec ćwiczenia 

prowadzący pyta, czy wszyscy zgadzają się na spisane zasady i prosi o podpisanie kontraktu 

przez każdego uczestnika.

 G20–30 minut

  w zależności  

od wariantu 

POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

papier flipchart, 

marker, kartki 

A4, flamastry/

długopisy
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PRzyKŁADOWE zASADy TURNIEJU/gRy PODCzAS TRENINgU:

• Zmiana zawodnika w polu następuje po każdym strzelonym golu.

• Drużyny przeciwne podają sobie ręce przed meczem i po nim (możliwa jest inna forma 

przywitania/podziękowania – w niektórych kręgach kulturowych dziewczynki i chłopcy 

nie podają sobie rąk).

• Dbamy o bezpieczeństwo na boisku (nie faulujemy).

• Jesteśmy dla siebie życzliwi (nie obrażamy, nie wyśmiewamy innych zawodników).

• Gol liczy się z danego miejsca na boisku.

• Gol z podania liczy się podwójnie.

• Kryterium doboru zawodników do drużyny jest równanie szans.

• Do punktów meczowych doliczane są punkty fair play (patrz metoda Football3).

• Przychodzimy punktualnie.

• Mamy prawo zadawać pytania.

• Nieporozumienia zgłaszamy sędziemu/prowadzącemu, konflikty rozwiązujemy rozmową,

• Skład drużyny powinien być różnorodny (osoby w różnym wieku/chłopcy i dziewczynki/

osoby różnych kultur).

• Punkty przydziela bezstronny sędzia, który dba o dobrą atmosferę na boisku.

2 WAżNE WSKAzóWKI:

• Prowadzący powinien mieć przygotowane zasady, które w razie braku pomysłów grupy 

może zaproponować.

• Podczas dyskusji nad zasadami prowadzący naprowadza grupę pytaniami pomocniczymi, 

np. kiedy strzelony gol liczymy jako punkt?

• W ramach posumowania zajęć warto przeczytać na głoś spisany kontrakt.
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WęDRóWKA W CzTERy STRONy ŚWIATA

Wizytówki z imieniem – flaga

Ćwiczenie wykonujemy w grupie, która słabo się zna, lub grupie nieznanej prowadzącemu.

CELE:

• poznanie imion,

• rozpoznanie, znajomości flag,

• ćwiczenie na zajęcie rąk.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Uczestnicy przygotowują wizytówki z imieniem. Białą kartkę 

zamieniają we flagę jakiegoś państwa. Na niej piszą wyraźnie swoje imię. Gotową wizytówkę 

przyklejają na ubranie w widocznym miejscu. Na koniec wszyscy stają lub siadają w kręgu. 

Uczestnicy przedstawiają się, mówiąc swoje imię i jaką flagę przedstawili na wizytówce.

Wszyscy, którzy… 

CELE:

• aktywizacja i podniesienie nastroju grupy,

• dostrzeżenie cech wspólnych w zespole,

• integracja,

• wprowadzenie w tematykę zajęć.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Wszyscy uczestnicy siadają w kręgu twarzami do środka. Pro-

wadzący rozpoczyna grę jako osoba stojąca w środku. Osoba stojąca w środku wypowiada 

zdanie, które ją określa, rozpoczynając od sformułowania „wszyscy, którzy…”. Uczestnicy, 

których również dotyczy to zdanie, zamieniają się miejscami. W tym czasie osoba ze środka 

kręgu próbuje usiąść na wolne miejsce. Osoba, która została bez krzesła, zostaje w środku 

i wypowiada nowe zdanie. Grę powtarzamy kilkakrotnie.

Grze można nadać konkretny temat np. podróże i kultury. Dzięki temu dowiemy się czegoś 

o grupie w temacie związanym z warsztatami.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• Podczas zmiany miejsc pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa. Można wprowadzić zasadę, 

zabraniającą bieganie.

• Osoba stojąca w środku nie powinna spędzać zbyt dużo czasu na wymyślaniu zdania.

G5 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

małe prostokątne 

kartki, kredki, 

flamastry,  

taśma klejąca

G7 minut 
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

krzesła ustawione  

w kręgu (liczba 

uczestników  

minus 1)
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Kultura to… 

CELE:

• wprowadzenie uczestników w tematykę kultury i międzykulturowości,

• rozpoznanie wyjściowego poziomu wiedzy grupy na temat kultury,

• zaciekawienie tematem.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Ćwiczenie przebiega w dwóch etapach.

ETAP 1. Prowadzący przedstawia główny temat ćwiczenia: Co to jest kultura? Z czym się 

wiąże? Prosi uczestników o wypowiadanie skojarzeń związanych z tym hasłem. Wszystkie 

skojarzenia zapisywane są na tablicy. Prowadzący również może dodawać własne skojarzenia.

ETAP 2. Uczestnicy dzielą się na zespoły 3–4-osobowe. Każdy zespół przygotowuje rysunek/

schemat, na którym prezentuje swoją wizję kultury. Rysunek może być oparty na kulturze 

znanej uczestnikom lub może być kulturą wymyśloną. Rysunki powinny zawierać elementy 

kultury, przedmioty, zwyczaje. Uczestnicy prezentują wyniki pozostałym zespołom. Ćwiczenie 

podsumowujemy rozmową na temat różnorodności kultur, różnic i elementów wspólnych 

z nimi związanych.

PROPONOWANE PyTANIA DO DySKUSJI PODSUMOWUJąCEJ:

• Czy wasze rysunki są takie same? (Grupa dostrzega podobieństwa i różnice).

• Dlaczego wasze rysunki są różne? Jak wiąże się to z waszymi zespołami? (Dyskusja prze-

kierowana jest na wątek różnorodności zespołów, zainteresowań, ich umiejętności itp.).

• Czy wszystkie kultury są takie same? Jakie znacie przykłady różnic i podobieństw między 

zwyczajami, językami itp.?

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• Na etapie zbierania skojarzeń zapisujemy wszystkie pomysły, niezależnie od ich wartości 

merytorycznej i adekwatności do tematu.

• Podczas etapu 1 ważne jest, aby uczestnicy nie komentowali i nie oceniali pomysłów.

G30 minut 
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

flipchart/tablica, 

marker/kreda,  

kartki A4,  

flamastry/kredki
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Mapa świata

CELE:

• poznanie wiedzy wyjściowej uczestników,

• przełamywanie stereotypów,

• poznanie elementów kultur najbardziej charakterystycznych dla różnych krajów,

• uświadomienie sobie różnorodności kultur w codziennym życiu (przedmioty i produkty 

codziennego użytku pochodzą z różnych stron świata).

PRzyKŁADOWE zESTAWIENIE MATERIAŁóW POMOCNICzyCH:

• Czechy – flaga – Krecik – most Karola

• Rosja – flaga – wilk i zając – Kreml

• Francja – flaga – Czerwony kapturek – wieża Eiffla

• USA – flaga – Garffield – Statua Wolności

• Wielka Brytania – flaga – Harry Potter – Big Ben

• Dania – flaga – Baśnie Andersena – kanały w Kopenhadze

• Finlandia – flaga – Muminki – Plac Senacki

• Szwecja – flaga – Dzieci z Bullerbyn – 14 wysp Sztokholmu

PRODUKTy SPOżyWCzE: Turcja – chałwa, Meksyk – kakao, USA – ziemniak, Egipt – chleb, 

Peru – pomidor, Indie/ Birma – herbata, Szwajcaria – mleczna czekolada w tabliczkach, Kultura 

żydowska (Izrael/Europa) – chałka, Indie – czarny pieprz

PRzEBIEg ćWICzENIA: Zadanie polega na zebraniu jak największej liczby skojarzeń zwią-

zanych z danymi krajami i kulturami. Zadaniu towarzyszy mapa świata. Na początku ćwiczenia 

uczestnicy prezentują własne skojarzenia z danymi krajami i kontynentami. Prowadzący 

zapisuje je na kartkach i przyczepia z boku mapy. Następnie uczestnicy dobierają flagi i inne 

elementy danych kultur (w zależności od liczebności grupy ten etap ćwiczenia można prze-

prowadzić w grupach 4–5-osobowych lub na forum). Uczestnicy przyporządkowują obrazki 

do nazwy kraju i umieszczają je na mapie. Jeśli uczestnicy mają trudności z dopasowaniem 

obrazków, prowadzący naprowadza pytaniami pomocniczymi, z jakiego kraju pochodzi dana 

rzecz. Ćwiczenie warto podsumować rozmową o różnorodności kulturowej i obecności 

elementów z różnych kultur w codziennym życiu każdego człowieka.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

Kraje i obrazki dobierz zgodnie z profilem grupy (wiek, poziom wiedzy, zainteresowania).

G30 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

konturowa mapa 

świata przerysowana 

na flipchart, 

flamastry, materiały 

pomocnicze– 

ilustracje 

przedmiotów 

charakterystycznych 

dla danego kraju 

(np. flagi, zabytki, 

postaci z bajek, 

stroje, produkty 

spożywcze, potrawy, 

przedmioty  

i wynalazki, 

kluby piłkarskie)
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Jaki kraj wybieramy – dyskusja

CELE:

• nauka grupowego podejmowania decyzji,

• nauka wypowiadania własnego zdania i argumentowania wypowiedzi,

• oparcie przyszłych działań na zainteresowaniach uczestników,

• przygotowanie do kolejnego spotkania.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Uczestnicy wspólnie podejmują decyzję, jaki kraj chcą zaprezen-

tować. Jeśli grupa uczestników jest liczna, można wprowadzić podział na grupy 8-osobowe. 

Uczestnicy decydują również, w jaki sposób chcieliby przedstawić wybraną przez siebie kultu-

rę, zapisują zakres informacji i materiałów, które są im potrzebne do wykonania prezentacji. 

Zakres kultur, spośród których uczestnicy dokonają wyboru, można zawęzić w zależności od 

potrzeb grupy i specyfiki środowiska. Prezentacje mogą być związane z:

• kulturami pochodzenia uczestników,

• kulturami społeczności zamieszkujących w najbliższym otoczeniu,

• kulturami danego kontynentu lub regionu,

• kulturami mniejszości narodowo-etnicznych,

• kulturami państw sąsiedzkich.

(Uczestnicy otrzymują zadanie domowe, aby na następne spotkanie odnaleźć i przynieść 

informacje, zdjęcia oraz inne elementy związane z wybraną przez grupę kulturą).

PRzyKŁAD: Prezentacja Włoch za pomocą najważniejszych klubów piłkarskich.

SPOSóB PREzENTACJI: plakat

POTRzEBNE MATERIAŁy: zdjęcia, mapa, informacje o klubach piłkarskich, zdjęcia 

piłkarzy, elementy charakterystyczne dla danego miasta związanego z klubem piłkar-

skim, słownik.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• Poinformuj uczestników o konsekwencji wyboru – zbieraniu materiałów i wykonaniu pre-

zentacji podczas przyszłego spotkania.

• Zachęcaj wszystkich do udziału w rozmowie i włączaj ich w podejmowanie decyzji.

• Podjęte decyzje spisz na kartce, aby utrzymać konsekwencję podczas zajęć poświęconych 

przygotowaniu prezentacji.

G30 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

tablica/flipchart, 

marker/kreda
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Podsumowanie

Podsumowując zajęcia warto zastosować jedną z prezentowanych poniżej metod.

Rundka acha

CELE:

• podsumowanie zajęć,

• refleksja na temat zdobytej wiedzy, utrwalenie wiedzy,

• ewaluacja.

POTRzEBNE MATERIAŁy: przedmiot (maskotka lub piłka), który przekazujemy w kręgu 

jako znak udzielenia głosu.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący prosi każdego o podziele-

nie się z grupą własnymi refleksjami na temat zajęć. Przekazując przedmiot osobie siedzącej 

po lewej bądź prawej stronie, udziela głosu pierwszej osobie. Kolejne osoby wypowiadają 

się po otrzymaniu przedmiotu.

PROPONOWANE PyTANIE ROzPOCzyNAJąCE RUNDKę:

• Co wam się dziś najbardziej podobało? 

• Co was zaciekawiło? 

• Czego się dowiedzieliście?

2 WAżNE WSKAzóWKI:

• Wypowiedzi nie powinny być zbyt długie, ponieważ grupa zacznie się niecierpliwić.

• Uczestnicy słuchają się wzajemnie i nie komentują wypowiedzi innych osób.

• Prowadzący wypowiada się jako ostatni, podsumowując zajęcia.

Pytania i odkrycia dnia

CELE:

• podsumowanie zajęć,

• zachęcenie do dalszego zgłębiania tematu,

• punkt wyjścia do nowych zajęć,

• indywidualna refleksja na temat zdobytej wiedzy, utrwalenie wiedzy,

• ewaluacja. 

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący prezentuje uczestnikom planszę odkryć i pytań. 

Rozdaje każdemu karteczki samoprzylepne. Każdy z uczestników zapisuje na kartkach swoje 

przemyślenia. Spisane odpowiedzi przyklejane są na planszach. Zachęcamy uczestników do 

przeczytania kartek pozostawionych przez pozostałych uczestników.

G10 minut

POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

tablica/flipchart, 

marker/kreda.

POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

dwie plansze 

z hasłami 

„odkrycia dnia” 

oraz „pytania 

dnia”, flamastry, 

karteczki 

samoprzylepne
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PyTANIA POMOCNICzE: 

• Odkrycia dnia: Czego się dziś nauczyłeś/nauczyłaś? Co cię zaskoczyło? Co cię zaciekawiło?

• Pytania dnia: Czego chciałbyś się jeszcze dowiedzieć? Jakie nowe pytania zadajesz sobie 

po dzisiejszych zajęciach?

2 WAżNE WSKAzóWKI:

• Każdy uczestnik pracuje samodzielnie.

• Odkrycia i pytania dnia pisane są na osobnych karteczkach.

• Prowadzący również bierze udział w ćwiczeniu.
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DzIENNIKARz SPORTOWy. SPOTKANIE z gOŚCIEM

WAżNE: Przed spotkaniem warto zapoznać gościa z podstawowymi informacjami na temat 

spotkania i grupy.

PROFIL DOBORU gOŚCIA:

• cudzoziemiec/przedstawiciel mniejszości narodowej lub etnicznej,

• sportowiec, przedstawiciel środowiska piłkarskiego,

• przedstawiciel amatorskiej ligi/nieformalnej drużyny piłkarskiej.

Wizytówki z imieniem

Zadanie wykonywane jest w każdej grupie, niezależnie od stopnia integracji. Wizytówki 

ułatwią komunikację gościa z uczestnikami.

Jaki jest dziennikarz sportowy

CELE:

• zdobycie wiedzy na temat zawodu dziennikarza,

• rozwijanie kreatywności,

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Ćwiczenie realizowane jest w dwóch etapach.

ETAP 1. Prowadzący prosi grupę o podanie skojarzeń związanych z zawodem dziennikarza 

i dziennikarstwem. Pomysły grupy zapisuje hasłowo na tablicy/flipcharcie.

ETAP 2. Prowadzący dzieli uczestników na zespoły 4-osobowe. Zadaniem zespołów jest 

przygotowanie kolażu prezentującego dziennikarza sportowego. Kolaż może być wykonany 

w formie plakatu reklamowego, komiksu, mapy myśli itp. Może nawiązywać do haseł z etapu 1.

Kolaż powinien odpowiadać na następujące pytania:

• Jaki jest dobry dziennikarz sportowy?

• O czym pamięta w swojej pracy?

• Jakich zasad przestrzega?

Na koniec ćwiczenia grupy prezentują swoje prace na forum.

Prowadzący podsumowuje ćwiczenie, przytaczając przykłady znanych dziennikarzy sportowych.

2 WAżNE WSKAzóWKI:

• Podczas pierwszego etapu ćwiczenia ważne, aby grupa nie komentowała i nie oceniała 

trafności skojarzeń.

• Przygotowywane kolaże mogą mieć formę poważną lub żartobliwą.

 G5 minut

G30 minut 
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

kartki flipchart, 

markery, nożyczki, 

makulatura, klej, 

kredki/flamastry
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Czego chcemy się dowiedzieć – przygotowanie pytań

CELE:

• nauka formułowania pytań,

• rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,

• rozwijanie umiejętności współpracy.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący dzieli uczestników na zespoły 4-osobowe. Każdy ze-

spół opracowuje pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź podczas spotkania z gościem. 

Uczestnicy przygotowują się do pełnienia roli dziennikarza, pamiętając o poprzednim ćwicze-

niu. W zależności od specyfiki grupy i zaproszonego gościa pytania mogą być formułowane 

dowolnie lub dotyczyć konkretnego tematu losowanego przez grupy.

PROPONOWANE TEMATy SPOTKAń:

• zasady fair play na boisku i w życiu codziennym,

• dobry zawodnik,

• być częścią drużyny,

• kultura pochodzenia,

• mieszkać w innym kraju – doświadczenie migracji,

• kultura polska oczami cudzoziemca.

G20 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

kartki A4, 

flamastry
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Spotkanie z gościem

CELE:

• zdobycie wiedzy w kontakcie z przedstawicielem danej społeczności,

• nauka aktywnego słuchania,

• nauka udziału w dyskusji.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Prowadzący przedstawia grupie zaproszonego gościa. Oddaje 

mu głos. W trakcie spotkania prowadzący zachęca uczestników do zadawania pytań i sam 

aktywnie uczestniczy w rozmowie. Spotkanie z gościem może dotyczyć konkretnego tematu 

lub łączyć różne wątki. Może być prowadzone na dwa sposoby:

WARIANT A. Spotkanie prowadzone jest w formie konferencji prasowej. Gość przygotowuje 

krótką prezentację wprowadzającą w temat. Następnie grupa zadaje pytania.

WARIANT B. Uczestnicy od początku spotkania zadają pytania.

W zależności od grupy można wprowadzić dodatkowe zadanie, jakim jest odgadnięcie, 

z jakiej kultury/kraju pochodzi zaproszony gość. Uczestnicy zadają pytania, jednak nie mogą 

zadać pytania bezpośrednio o miejsce pochodzenia.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

W przypadku, gdy zaproszonym gościem jest cudzoziemiec mający trudności z komunikacją 

w języku polskim, zadbaj o tłumaczenie lub poproś o przygotowanie prezentacji, która opiera 

się na innych formach komunikacji (gest, pokaz, projekcja filmu, taniec itp.).

Podsumowanie:

Po opuszczeniu sali przez gościa zaplanuj czas na refleksje i podsumowanie spotkania. Poproś 

uczestników o powtórzenie najważniejszych informacji, które zdobyli podczas spotkania. 

Spostrzeżenia, refleksje i nowe pytania warto zebrać w formie swobodnej rozmowy, rundki 

acha lub planszy pytań i odkryć dnia (patrz str. 75)

Uczestnicy otrzymują zadanie domowe: na następne spotkanie mają odnaleźć i przynieść 

więcej informacji i materiałów związanych z kulturą pochodzenia gościa. Z zebranych mate-

riałów powstanie prezentacja.

G40 minut
POTRzEBNE  

MATERIAŁy:  

laptop, rzutnik, 

głośniki

G10 minut
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POzNAJę KULTURy. PRzygOTOWANIE PREzENTACJI

Zajęcia są kontynuacją warsztatu „Wędrówka w 4 strony świata” lub „Dziennikarz sportowy. 

Spotkanie z gościem”. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat wybranej kultury oraz 

przygotowanie prezentacji na jej temat.

Uczestnicy przynoszą materiały (zdjęcia, tekst, muzykę, książki, słownik itp.), które zgro-

madzili, samodzielnie poszukując informacji na temat wybranej kultury.

Przygotowanie prezentacji – praca w grupach

CELE:

• nauka selekcji informacji,

• nauka podejmowania decyzji w grupie,

• rozwijanie współpracy,

• rozwijanie kreatywności,

• ćwiczenie wystąpienia publicznego.

PRzEBIEg ćWICzENIA: Uczestnicy pracują w zespołach utworzonych na poprzednich 

zajęciach. Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie prezentacji na temat wybranej 

kultury. Jeśli warunki na to pozwalają, uczestnicy mogą wybrać dowolną formę przedsta-

wienia kultury (plakat, przedstawienie, film, komiks, piosenka, makieta itp.) Zespoły pracują 

nad własnymi projektami.

Po skończonej pracy grupy prezentują na forum opracowywane przez siebie kultury. Po 

obejrzeniu/wysłuchaniu prezentacji zachęcaj pozostałych uczestników do zadawania pytań. 

Każdą z prezentacji uczestnicy nagradzają brawami.

Przygotowane prezentacje mogą zostać przedstawione szerszemu gronu odbiorców 

w trakcie turnieju, innego spotkania/wydarzenia lub w postaci wystawy w szkole lub innym 

miejscu publicznym.

2 WAżNE WSKAzóWKI: 

• W trakcie zadania przypomnij uczestnikom, że efekt końcowy ich pracy zostanie zaprezen-

towany na forum.

• Pomagaj, zadawaj pytania, obserwuj pracę grup i zachęcaj wszystkich do aktywnej pracy.

• Doradzaj i przydzielaj zadania, gdy grupa o to poprosi lub gdy widzisz, że praca nie posuwa 

się do przodu.

• Jeśli formą prezentacji jest plakat, podczas prezentacji na forum zespół opowiada, co zostało 

na nim przedstawione.

 G90 minut 
POTRzEBNE 

MATERIAŁy:  

plansze na 

plakaty, materiały 

plastyczne, sprzęt 

do odtworzenia 

muzyki
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Podsumowanie 

Podczas podsumowania wykorzystujemy swobodną rozmowę omawiającą pracę w zespołach 

i efekty działania.

PRzyKŁADOWE PyTANIA:

• Czego się dziś nauczyliście?

• Co było dla was nowe?

• Co sprawiło wam najwięcej przyjemności?

• Jakie mieliście trudności?

• Kiedy prezentacja jest dla was ciekawa?

• Co pomogło wam w realizacji zadania?

 G10 minut 
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