SCENARIUSZE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DO WYKORZYSTANIA
NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH W OSTATNICH KLASACH SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
WPROWADZENIE:
W procesie edukacji szkolnej warto kształcić nie tylko pod kątem zdobywania nowej wiedzy i treści, ale
również stawiać na kształtowanie kompetencji związanych z umiejętnością poznania samego siebie. W świecie, w którym obserwujemy wzrost tempa życia, obowiązków, różnych wyzwań, młodzi ludzie potrzebują
drogowskazów. Jako dorośli powinniśmy im podpowiadać, że w życiu nie liczą się statystyki, ale zdrowie
emocjonalne, poczucie wewnętrznego szczęścia i świadomość tego, kim jesteśmy, co chcemy osiągnąć. Poniższy zestaw scenariuszy ma pomóc w zachęceniu uczestników do refleksji nad sobą, do wzbudzenia poczucia
odpowiedzialności za podejmowanie świadomych
decyzji i do lepszego rozumienia siebie oraz drugiego
człowieka. Poznanie siebie to fundament, na którym
opiera się całe świadome życie. By było efektywne,
warto zadać sobie kilka pytań i posłuchać odpowiedzi,
które stanowią wiedzę o nas samych. Kim jestem, co
myślę o sobie, czy znam swoją wartość, jakim jestem
człowiekiem, czy coś chciałbym w sobie zmienić?
Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele książek, które podpowiadają, jak układać dzień, życie oraz
relacje z innymi. Mają one ciekawe formy i skierowane
są do różnych przedziałów wiekowych. Jednak poniższy zestaw scenariuszy powstał w oparciu o konkretne
teksty Nicka Vujicica, które od kilku lat wydaje wrocławskie wydawnictwo Aetos Media. Inspiracją do
prowadzenia lekcji wychowawczych i napisania scenariuszy stały się dwie książki tego autora: „Bez rąk,
bez nóg, bez ograniczeń!” oraz „Nie daj się gnębić!”.
Obie, czytane na lekcjach wychowawczych w formie
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wybranych fragmentów, robią na uczniach duże wrażenie i skłaniają do głębszej refleksji nad sobą i swoim
miejscem w świecie. By jednak przybliżyć postać Nicka, który daje świadectwo swego życia, warto również
korzystać z zasobów internetowych. Na YouTube znajdziemy wiele wywiadów, zarejestrowanych rozmów
i spotkań, w których Nick Vujicic z ogromną szczerością i autentycznością mówi o sobie. W poniższym
zestawie powołam się na krótkometrażowy film „Cyrk
motyli”, w którym Nick Vujicic zagrał jedną z głównych ról. Film może stanowić punkt wyjścia do wielowątkowej dyskusji na temat inności, prawa do bycia
innym, szacunku i możliwości wpływu na swoje życia.

ZESTAW ZAWIERA 3 SCENARIUSZE:
SCENARIUSZ NR 1:
„Nie daj się gnębić! Bądź cudem!” –
czy słyszymy, co mówi do nas Nick
Vujicic?
SCENARIUSZ NR 2:
Każdy jest artystą swojego życia. Masz
prawo widzieć w sobie motyla.
SCENARIUSZ NR 3:
Cyberprzemoc – plaga XXI wieku?
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SCENARIUSZ NR 1
TEMAT: „NIE DAJ SIĘ GNĘBIĆ! BĄDŹ
CUDEM!” – CZY SŁYSZYMY, CO MÓWI
DO NAS NICK VUJICIC?

•
•
•

CELE:
•
•
•
•
•
•
•

odkrywanie poczucia własnej wartości
szukanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem
uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
wyrażenie niezgody na utrwalanie postaw przemocy słownej i fizycznej wśród rówieśników
uświadomienie, na czym polega szacunek wobec
siebie samego i innych
nabywanie umiejętności nazywania własnych
uczuć
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, by poznawać samego siebie.

•
•

BIBLIOGRAFA:
•
•

1. Prowadzący wita uczniów i zanim przedstawi
temat zajęć zaprasza do wykonania pierwszego
ćwiczenia.
2. Ćwiczenie wstępne: Prowadzący losowo rozdaje
wszystkim obecnym karteczki w formie pasków
(załącznik nr 1), na których wypisane są krótkie
hasła/zdania. Zapowiada, że ćwiczenie ma formę przypominającą „ciastko z wróżbą” i prosi,
by każdy w ciszy odczytał swój tekst i chwilę się
na nad nim zastanowił. Następnie prosi o podzielenie się przemyśleniami (można wykonać
rundę – wszyscy odpowiadają po kolei lub zaczynają ochotnicy; ważne, by każdy coś powiedział).
Pytania pomocnicze:
• Czy wylosowana przypadkowo myśl przemawia do ciebie i dlaczego?
• Jak się z nią utożsamiasz?
• Jakie wrażenie na tobie robi dane hasło/
myśl?
3. Wprowadzenie tematu zajęć: Prowadzący po
wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi uczestników informuje, że autorem słów wynotowanych na karteczkach jest Nick Vujicic, a hasła
mają charakter zdań motywacyjnych i pochodzą
z książki Nicka Vujicica pt. „Nie daj się gnębić!”.
W tym miejscu prowadzący przedstawia temat
spotkania: „Nie daj się gnębić! Bądź cudem!”
– czy słyszymy, co mówi do nas Nick Vujicic?
Zapowiada, że w trakcie zajęć odniesie się do in-

Liczba uczestników: zespół klasowy liczący około 30
osób; wiek: 15-18 lat; Czas trwania: 2 godziny lekcyjne po 45 minut.

PRZEKAZYWANE TREŚCI:

•
•
•
•

szacunek wobec drugiego człowieka,
akceptacja odmienności
postrzeganie różnorodności jako wartości pozytywnej
empatia jako warunek dobrych relacji
poczucie własnej wartości
dostrzeganie ludzi, którzy są wokół nas
brak zgody na przemoc wśród ludzi.

METODY PRACY:
•

•
•
•
•

praca z tekstem książki – czytanie krótkich fragmentów, które stanowią punkt wyjścia do przemyśleń, dyskusji i ćwiczeń
burza mózgów
losowy dobór tekstu/hasła na zasadzie „ciasteczka z wróżbą”
dyskusja
notowanie.

FORMY PRACY:
•

Vujicic N., „Nie daj się gnębić!” [przekł. Lucyna
Wierzbowska], Wrocław, Aetos Media, 2015.
Vujicic N., „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”
[przekł. Piotr Kwiatkowski], Wrocław, Aetos
Media 2012.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WARUNKI TECHNICZNE:

•
•
•

kartki w formie pasków z hasłami z książki: Nick
Vujicic „Nie daj się gnębić!” (załącznik nr 1)
fragment książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez
nóg, bez ograniczeń!” str. 9-10 (załącznik nr 2)
spis treści do książki „Nie daj się gnębić!” str. 5
-7 (załącznik nr 3)
początek książki „Nie daj się gnębić!” str. 11-18
(załącznik nr 4)
fragment książki „Nie daj się gnębić!” str. 44-45
oraz 47-48 (załącznik nr 5)
kartki do notatek.

praca indywidualna i grupowa.
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MATERIAŁY:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick_

lub:
„Nick Vujicic jest mówcą motywacyjnym, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji Life Without Limbs – fundacji
niosącej pomoc w cierpieniu ludziom na całym
świecie. Nick urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
i jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Co
więcej, stał się inspiracją dla milionów ludzi i regularnie przemawia do szerokiej publiczności na
temat pokonywania przeszkód i spełniania marzeń. Nick pochodzi z Australii, gdzie wychowywał się w rodzinie serbskich emigrantów, a obecnie mieszka w Kalifornii z żoną Kanae i czwórką
dzieci”.
(źródło: www.aetos.pl)
Prowadzący może też odczytać fragment książki
Nicka Vujicica pt. „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!” str. 9-10, w której autor przywołuje najważniejsze fakty ze swego życia – (załącznik nr
2).

B. Następnie odczytuje spis treści mieszczący się
na str. 5-7 (w załączniku nr 3 – przedruk spisu
treści).
Rozdziały mocno akcentują własną odpowiedzialność za życie, system wsparcia, strefę bezpieczeństwa, kontrolę własnych emocji. To zapowiedź tego, co uczniowie znajdą w książce,
jeśli w przyszłości zechcą przeczytać całość.
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Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia siedem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzenia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozumienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać
współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę.

nych fragmentów książki, które będą stanowiły
punkt wyjścia do dyskusji.
4. Część zasadnicza zajęć: na podstawie fragmentów książki „Nie daj się gnębić!”
A. Prowadzący przedstawia w kilku zdaniach postać Nicka:
„Urodził się w 1982 w Melbourne (…) z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli
całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na
całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga”.

236
238
240

C. Odkrywając znaczenie tytułu książki, prowadzący pisze na tablicy dwa hasła: gnębiciel i gnębić,
po czym zachęca uczniów do podania pierwszych
skojarzeń definiujących dane słowa. W formie
burzy mózgów wynotowuje propozycje uczniów
na temat tego, co kryje się pod znaczeniem tych
słów. Przykładowe skojarzenia:

Dlaczego ja? Dlaczego ty?
9
Nie jesteś sam.
Przemoc rówieśnicza to globalna epidemia.

gnębiciel
słaby		
brzydki
budzi strach
wyżywa się na innych

Zostań koszmarem dręczyciela
23
Zastanów się, kim jesteś, aby żaden gnębiciel
nie mógł tego podważyć.
Życie na własny rachunek
51
Weź odpowiedzialność za swoje życie, aby
prześladowcy nie mieli nad tobą władzy.

gnębić
krzywdzić ranić słownie/psychicznie
stosować przemoc

Wybierz swoją ścieżkę
69
Obierz kierunek, opierając się na mocnym
systemie wartości, którym żaden gnębiciel nie
zachwieje.

D. Następnie prowadzący zapowiada, że przeczyta
początek książki: str. 11-18 – załącznik nr 4, by
pokazać, co dla Nicka Vujicica kryje się pod
pojęciami: gnębiciel, gnębić. W trakcie czytania uczniowie mogą wynotować zdania, które są
dla nich ważne.

Stwórz swoją strefę bezpieczeństwa
97
Zgromadź w sobie zasoby siły i poczucia
pewności, by uodpornić się na szykany.
Stwórz swój system wsparcia
111
Zbuduj silne, międzyludzkie relacje,
żeby mieć system wsparcia w walce
z prześladowcami.
Pokonaj wewnętrznych prześladowców 139
Obserwuj i kontroluj swoje emocje, aby
skutecznie radzić sobie z prześladowaniem.
Wznieś się ponad wszystko
153
Zbuduj fundament duchowy, by mieć w sobie
pokój i siłę.
Dobry prześladowca nie jest zły!
169
Wiedz, że choć szykany są czymś okropnym,
z każdej trudnej sytuacji możesz wyjść
mądrzejszy i silniejszy.

J

estem marzeniem każdego dręczyciela. To nie ulega wątpliwości.
Bez rąk. Bez nóg. Bez możliwości obrony.
Z niewyjaśnionych przyczyn urodziłem się bez

Opracuj strategię obrony
191
Przygotuj się, by sprawnie radzić sobie
z prześladowcami.
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Powstań, by położyć kres szykanom
225
Bądź dobrym Samarytaninem i pomóż
zwalczać epidemię szykan

kończyn, ale otrzymałem dziesiątki innych błogosławieństw. Najwspanialszym z nich jest kochająca
i ofiarna rodzina. Bliscy chronili mnie i podnosili na
duchu w pierwszych latach mojego życia. Kiedy jednak
zamieniłem bezpieczne schronienie, jakie zapewniała
mi rodzina, na korytarze i boiska szkoły podstawowej,
wydawało mi się, że noszę na piersi tarczę z napisem:
„Dręczyciele! Tu celować”.
Ogarnięty strachem przed prześladowcami miałem
wrażenie, że wszyscy mnie opuścili. A przecież nie byłem sam. I ty też nie jesteś!
Jeżeli spotykasz się z przemocą rówieśniczą, musisz przede wszystkim zrozumieć, że ataki, szyderstwa
i podłe czyny gnębiciela tak naprawdę nie mają nic
wspólnego z tobą, twoimi niedoskonałościami czy postępowaniem. Prześladowcy borykają się z własnymi
problemami. Znęcają się nad tobą, żeby poprawić sobie
nastrój, dać upust złości, wzmocnić swoje poczucie siły
albo nawet dlatego, że nie mają nic innego do roboty.
Wiem, że to beznadziejne, ale taka jest prawda.
Jako nastolatek zmarnowałem mnóstwo czasu, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego koledzy
czepiają się właśnie mnie. Był taki jeden chłopak, który
pojawiał się w moich myślach wyjątkowo często. Znęcał się nad wszystkimi, ale z jakiegoś powodu ja traktowałem jego zachowanie bardzo osobiście. Dniami
i nocami zastanawiałem się, co może nim kierować.
W końcu zdałem sobie sprawę, że to nie o moje problemy chodzi, lecz o jego.
Być może w twoim życiu też jest jakiś gnębiciel,
który działa na ciebie w podobny sposób: wdarł się
do twojej głowy, przyprawia cię o ból żołądka i męczy
w snach, a wszystko dlatego, że nie możesz dojść, z jakiego powodu akurat ty stałeś się jego celem. Piszę to,
żeby cię pocieszyć i zdjąć ten ciężar z twoich barków.
Motywy twojego prześladowcy się nie liczą. Liczysz się
ty!
Mnie i wszystkim, którzy cię kochają i troszczą się
o ciebie, zależy na twoim szczęściu i bezpieczeństwie.
Zamiast skupiać się na pytaniu, dlaczego twój dręczyciel nęka właśnie ciebie, popracujmy nad tym, byś
znów poczuł się bezpieczny i szczęśliwy.
Brzmi sensownie? Tak myślę!
Zanim przejdziemy dalej, chciałbym ci uświadomić,
że nie ma jednej niezawodnej strategii radzenia sobie
z dręczycielem w bezpośredniej konfrontacji. Zdecydowanie nie radzę ci uciekać się do przemocy, jeśli tylko
istnieje jakiś sposób, by tego uniknąć! Nie daj się wciągnąć w bójkę! Jeżeli zostaniesz zaatakowany, broń się,
ale staraj się wyrwać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli
masz powód, aby myśleć, że twój prześladowca zamierza zrobić ci fizyczną krzywdę, powinieneś porozma-

wiać z osobą dorosłą, która udzieli ci pomocy, zanim
stanie się coś złego.
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EPIDEMIA PRZEMOCY

Ważne jest, abyś już na początku uświadomił sobie,
że wiele osób ma podobne problemy jak ty. Agresja
w szkole i na podwórku to niestety problem tak częsty, jak przeziębienie czy stłuczenie palca u nogi. Podróżuję po całym świecie i rozmawiam o tym zjawisku
z młodzieżą. Gdziekolwiek jestem, prześladowanie to
główny z tematów budzących niepokój. Młodzi ludzie
w każdej szkole, w każdym mieście, w każdym kraju
mówią mi, że cierpią fizycznie, psychicznie i emocjonalnie, ponieważ są szykanowani. Pewien nastolatek
w Chinach wyznał, że ośmiokrotnie próbował popełnić samobójstwo z powodu prześladowań ze strony innych uczniów. Urocza mała Koreanka w Boise w stanie
Idaho podeszła do mnie z płaczem po moim wystąpieniu na temat nękania i powiedziała: „Naśmiewają się ze
mnie każdego dnia, bo jestem jedyną Azjatką w całej
szkole”.
Słyszałem podobne historie od ofiar prześladowań
w Chile, Brazylii, Australii, Rosji, Serbii i w wielu innych krajach. Nękanie jest zjawiskiem powszechnym
na całym świecie i przybiera różne formy. Większości
z nas znani są kilku-, kilkunastoletni dręczyciele, którzy
grożą nam pobiciem, naśmiewają się z nas i nastawiają przeciwko nam przyjaciół. W przypadku dorosłych
prześladowania mogą przybierać formę molestowania
seksualnego lub dyskryminacji ze względu na rasę, religię, orientację seksualną lub niepełnosprawność. Gnębicielami bywają współpracownicy, szefowie, nauczyciele, trenerzy, wybranek lub wybranka serca – wszyscy,
którzy nadużywają swojej władzy lub pozycji.
To smutne, ale ciemięzcami mogą być też rodzice.
Samobójstwa to jeden z głównych problemów azjatyckiej młodzieży. Wiąże się to z tym, że wielu nastolatków odczuwa niewiarygodną presję, by dostawać
jak najwyższe oceny, które mają zapewnić im miejsce
w najlepszych szkołach i najatrakcyjniejsze, najlepiej
opłacane stanowiska. To naturalne, że rodzice chcą,
żeby ich pociechy sobie dobrze radziły, ale kiedy okazują miłość i wsparcie tylko wówczas, gdy ich dziecko odnosi sukces, to jest to forma prześladowania. Zdarzyło
się, że rodzice przypalali córkę papierosami, ponieważ
jej oceny nie spełniały ich oczekiwań. Jest to oczywiście
sytuacja skrajna, ale podobne historie słyszałem w wielu miejscach na całym świecie.
Najczęstszym przejawem nękania są docinki i kpiny, których powodem jest czyjaś „inność”. Wystarczy
spojrzeć na mnie. Przez większą część swojego życia
działałem na dręczycieli jak magnes. Słyszałem każdą
możliwą złośliwość na temat mojej niepełnosprawno-

ści. Spotykałem się z okrutnymi szyderstwami. Nawet nie zaprzątał twój umysł i spędzał sen z powiek lub
z groźbami pobicia.
prześladował w snach, odwrócisz sytuację?

Szykany są rzeczą straszną, ale
mogą też otworzyć przed tobą
nowe możliwości.
Dręczyciele chcą się nad tobą znęcać. Zamiast się na
to godzić, możesz potraktować ich jako osobiste źródło
motywacji. Zbierz siły i nie daj się gnębić! Na kolejnych stronach tej książki będę pomagał ci wytwarzać
„antygnębicielskie przeciwciała”. Jest to proces, dzięki
któremu zbudujesz wewnętrzną siłę, korzystając z wielu ze swoich zasobów, począwszy od najgłębszych myśli i uczuć – twojego serca i duszy – a skończywszy na
sposobie, w jaki postrzegasz świat, podejmujesz decyzje
i działasz. Aby stworzyć wewnętrzny system obrony
przed gnębicielami, musisz:
1. zastanowić się, kim jesteś, aby żaden dręczyciel nie
mógł tego podważyć ani wprawić cię w zły nastrój;
2. wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie
i szczęście, aby prześladowcy nie mieli nad tobą
żadnej władzy;
3. stworzyć silny system wartości, którym nie zachwieje żaden gnębiciel;
4. zbudować wewnętrzną strefę bezpieczeństwa, do
której można powędrować myślami, by nabrać sił
i dodać sobie otuchy;
5. nawiązywać bliskie relacje międzyludzkie, aby inni
ujmowali się za tobą;
6. nauczyć się obserwować i kontrolować swoje reakcje na szykany;
7. zbudować solidny fundament duchowy, aby mieć
w sobie pokój i odważnie stawiać czoła nękaniu;
8. potraktować prześladowanie jako lekcję, po której
człowiek staje się mądrzejszy, silniejszy, bardziej
pewny siebie i ugruntowany w wierze oraz lepiej
przygotowany na nowe wyzwania;
9. wypracować strategię obrony przed dręczycielami, aby być gotowym na walkę z prześladowcami
wszelkiego rodzaju;
10. nauczyć się empatii, żeby być świadomym potrzeb
innych i zawsze, gdy to możliwe, służyć im pomocą w zmaganiach z szykanami.

WZNIEŚĆ SIĘ PONAD SYTUACJĘ

Bóg zesłał cię na świat, ponieważ cię kocha i ma pomysł
na twoje życie. Dzięki Jego pomocy i wskazówkom zawartym w tej książce nauczysz się przypisywać prześladowcom taką rolę, na jaką zasługują. Nauczysz się, jak
postępować, aby ich docinki i odrzucenie zupełnie cię
nie obchodziły. Moje doświadczenia są dowodem, że
każdy może wznieść się ponad szykany i prowadzić absolutnie wspaniałe życie. Ty również!
Aby pomóc ci zacząć pracę nad sobą, chciałbym
zasiać w twojej głowie pewną myśl. Jest to oczywiście
rażący przykład psychomanipulacji, więc jeśli chcesz się
przed nią ochronić, nie krępuj się i zatkaj teraz uszy.
Myśl, którą chciałbym polecić twojej uwadze, jest
następująca: szykany są rzeczą straszną, ale mogą też
otworzyć przed tobą nowe możliwości.
Wiem, co teraz ciśnie ci się na usta: Nick chyba
zwariował! A jednak – jestem przekonany, że możesz
sprawić, aby wredny dręczyciel stał się źródłem dobra
w twoim życiu. Może zamiast pozwalać, by przeciwnik
doprowadzał cię do szaleństwa, przygnębiał, nieustan-

E. Dyskusja z uczniami na temat przeczytanego
fragmentu. Pytania pomocnicze:
• Kim według Nicka jest gnębiciel?
• Na ile słowa Nicka przemawiają do ciebie?
• Czy zgadzasz się, że w radzeniu sobie z przemo-
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Sytuacji nie poprawiało to, że gdy chodziłem do
szkoły, moja rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Przenieśliśmy się z jednego kąta Australii
w drugi, a potem wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych i wróciliśmy. W każdej nowej szkole byłem nie
tylko jedynym uczniem bez rąk i bez nóg, ale nawet jedynym dzieckiem na wózku. Kiedy przeprowadziliśmy
się do Stanów, stałem się dla gnębicieli potrójnym celem: byłem jedynym dzieckiem w szkole bez rąk i nóg,
jedynym na wózku i jedynym z australijskim akcentem.
Inny? Kto? Ja?
Jasne, wyróżniałem się z tłumu, a to, że często byłem nowy i nie miałem przyjaciół, czyniło mnie jeszcze
łatwiejszym celem. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że prześladowcy zawsze znajdą powód, żeby kogoś
nękać. Wysokie dzieci były dla nich „żyrafami”, mądre wyzywali od „kujonów”, a niskie – od „mikrusów”.
Gdyby istnieli ludzie idealni, gnębiciele pewnie wyśmiewaliby się z nich, twierdząc, że są „zbyt doskonali”.
Szykany bolą mimo wszystko. Ich ofiary przeżywają
prawdziwą męczarnię, która często zdaje się nie mieć
końca. Przeszedłem przez to wszystko jako nastolatek
i wciąż od czasu do czasu spotyka się z przejawami nękania, dlatego chcę cię uspokoić i ofiarować nadzieję.
Możesz wznieść się ponad swoją sytuację.
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Szykany bolą mimo wszystko.

tami. Jeżeli zaczniesz to robić, docinki na temat twoich
słabości nie będą miały żadnego znaczenia!
Jeżeli wierzysz w swoją wartość, żaden prześladowca
nie jest w stanie cię jej pozbawić. (...)

G. Ćwiczenie zamykające: Prowadzący w zależności od tego, jak ocenił przebieg zajęć, wybiera
jedno z poniższych pytań i prosi uczestników
o szczerą odpowiedź (uczniowie mogą w ciszy
wynotować swoje odpowiedzi na kartkach, tak by
nie sugerować się odpowiedziami, które usłyszą,
następnie po kolei dzielą się swoimi wrażeniami).
• Czego dowiedziałem/-am się o sobie?
• Z czym wychodzę po zajęciach?
• Jak się czuję z tym, co tu usłyszałem/-am?

ODPOWIEDZI MASZ W SOBIE
Być może głowisz się nad pytaniami, które wszyscy sobie zadajemy, kiedy staramy się znaleźć swoje miejsce
na ziemi. To dobrze. To znak, że dorastasz i przygotowujesz się do kolejnych ważnych etapów życia. Ale
gdzie szukać odpowiedzi?
Chciałbym cię zapewnić, że każda odpowiedź, jakiej szukasz, jest gdzieś w twoim wnętrzu. Nie panikuj,
jeżeli nie możesz znaleźć ich wszystkich od razu. Niektóre będą ujawniać się z czasem. Najważniejsze teraz
jest to, abyś miał świadomość, że wcale nie potrzebujesz pomocy innych, by wiedzieć, kim jesteś i jaka jest
twoja wartość. Bóg umieścił cię na ziemi w pewnym
celu. Ofiarował ci niepowtarzalny zestaw cech. Należy
do nich twój wygląd, talenty, intelekt i inne przymioty,
które czynią cię pięknym i wyjątkowym.

Chciałbym cię zapewnić,
że każda odpowiedź, jakiej
szukasz, jest gdzieś w twoim
wnętrzu.
Wszyscy mamy i mocne, i słabe strony. To oczywiste. Niektórym z nas może czegoś brakować. Chciałbym ci zasugerować, żebyś pracował nad swoimi zale-
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BĄDŹ CUDEM

Jedna z moich naczelnych zasad brzmi: jeżeli nie możesz doczekać się cudu, sam bądź cudem dla kogoś
innego. Kiedy jako nastolatek czułem się zdołowany,
znacznie szybciej odzyskiwałem pogodę ducha, gdy po
prostu odsuwałem się na jakiś czas od swoich zmartwień i proponowałem pomoc innym. Odniosłem niezliczone korzyści, starając się przynieść korzyść ludziom
wokół. Stałem się nieporównywalnie silniejszy, dzięki
czemu mogłem stawić czoła wszystkim negatywnym
i przykrym wydarzeniom, jakie mnie spotykały.
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cą rówieśniczą należy wziąć odpowiedzialność za
swoje zachowanie i szczęście?
• Co sądzisz na temat wewnętrznego systemu
obrony przed gnębicielami, który stworzył Nick?
• Który punkt z wewnętrznego systemu obrony
przed gnębicielami wydaje ci się najtrafniejszy
i dlaczego?
F. Na podsumowanie prowadzący czyta dwa
fragmenty z książki „Nie daj się gnębić!”: str.
44-45 i 47-48 – załącznik nr 5

-------------------------------------------Radość, jaką w twoje życie wnoszą inne
osoby, jest wielkim darem, ale wiedz,
że możesz sam wykrzesać ją ze swojego
wnętrza.
-------------------------------------------To nasze czyny, a nie myśli i uczucia,
decydują o tym, jak nas ludzie
postrzegają i jak nas traktują.
-------------------------------------------Jeden dobry przyjaciel często
przyciąga kolejnych.
-------------------------------------------Zbuduj silne, międzyludzkie relacje,
żeby mieć system wsparcia w walce
z prześladowcami.
-------------------------------------------Samotność dotyka nas wszystkich, ale
nie jest nieuleczalna.
-------------------------------------------Jakość naszego życia w ogromnym
stopniu zależy od decyzji, które
podejmujemy w odpowiedzi na swoje
emocje.
-------------------------------------------Negatywne zdarzenia nie muszą
ograbiać nas z pokoju i radości.
-------------------------------------------Jeśli z kogoś kpisz, a ta osoba się
nie śmieje lub wygląda na zranioną,
przestań, proszę!
-------------------------------------------Możesz czuć się bezgranicznie samotny,
ale wcale nie jesteś sam.
-------------------------------------------Nawet jeżeli sam nie możesz doczekać
się cudu, bądź cudem dla kogoś
innego.
--------------------------------------------

8

WWW.AETOS.PL / WWW.NICKVUJICIC.PL

-------------------------------------------Moja siła płynie z wnętrza.
-------------------------------------------Moje życie duchowe jest bogate i daje
mi siłę.
-------------------------------------------Najlepsze jeszcze przed tobą.
-------------------------------------------Jesteś silniejszy, niż myślisz.
-------------------------------------------Staraj się czuć na tyle dobrze, by
inni też czuli się dobrze w twoim
towarzystwie.
-------------------------------------------Im dłużej udajesz, tym trudniej jest
wrócić do swojego prawdziwego „ja”.
-------------------------------------------Odpowiedź, jakiej szukasz, jest gdzieś
w twoim wnętrzu.
-------------------------------------------Bądź swoim przyjacielem. Przebaczaj
sobie błędy, niedociągnięcia i porażki.
-------------------------------------------Jeżeli nie możesz doczekać się cudu,
sam bądź cudem dla kogoś innego.
-------------------------------------------Miłość własna i pewność siebie
przychodzą wówczas, gdy człowiek
bierze odpowiedzialność za swoje
szczęście i sukces.
-------------------------------------------Sposobem na znalezienie w życiu
radości nie jest oczekiwanie, aż
wyczarują ją dla ciebie inni. Trwała,
prawdziwa radość pochodzi bowiem
z twojego wnętrza.
--------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – kartki w formie pasków z hasłami 					
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-------------------------------------------Moje życie duchowe jest bogate i daje
mi siłę.
-------------------------------------------Pozwól, aby inni przyszli do ciebie.
-------------------------------------------Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być
traktowany.
-------------------------------------------Emocje są naturalne i jeśli coś czujemy,
to czujemy, koniec, kropka. Jednak
jakość naszego życia w ogromnym
stopniu zależy od decyzji, które
podejmujemy w odpowiedzi na
emocje.
-------------------------------------------Zastanów się, w jaki sposób możesz
zbudować całe swoje życie na pasji.
-------------------------------------------Kiedy nie reagujesz na docinki,
a popchnięty przez kogoś nie
pozwalasz, aby obudziła się w tobie
agresja, pokazujesz, że jesteś na
wyższym poziomie dojrzałości
i opanowania.
-------------------------------------------Miłość własna i pewność siebie
przychodzą wówczas, gdy człowiek
bierze odpowiedzialność za swoje
szczęście i sukces.
--------------------------------------------
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Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia siedem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzenia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozu-
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mienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać
współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – fragmenty książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez nóg, bez
ograniczeń!” str. 9-10

ZAŁĄCZNIK NR 3 – spis treści do książki „Nie daj się gnębić!” str. 57 			

Powstań, by położyć kres szykanom
225
Bądź dobrym Samarytaninem i pomóż
zwalczać epidemię szykan
Źródła informacji i pomocy
Podziękowania

236
238

O autorze

240

Spis treści
Dlaczego ja? Dlaczego ty?
9
Nie jesteś sam.
Przemoc rówieśnicza to globalna epidemia.
Zostań koszmarem dręczyciela
23
Zastanów się, kim jesteś, aby żaden gnębiciel
nie mógł tego podważyć.
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Życie na własny rachunek
51
Weź odpowiedzialność za swoje życie, aby
prześladowcy nie mieli nad tobą władzy.
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Opracuj strategię obrony
191
Przygotuj się, by sprawnie radzić sobie
z prześladowcami.

Wybierz swoją ścieżkę
69
Obierz kierunek, opierając się na mocnym
systemie wartości, którym żaden gnębiciel nie
zachwieje.
Stwórz swoją strefę bezpieczeństwa
97
Zgromadź w sobie zasoby siły i poczucia
pewności, by uodpornić się na szykany.
Stwórz swój system wsparcia
111
Zbuduj silne, międzyludzkie relacje,
żeby mieć system wsparcia w walce
z prześladowcami.
Pokonaj wewnętrznych prześladowców 139
Obserwuj i kontroluj swoje emocje, aby
skutecznie radzić sobie z prześladowaniem.
Wznieś się ponad wszystko
153
Zbuduj fundament duchowy, by mieć w sobie
pokój i siłę.
Dobry prześladowca nie jest zły!
169
Wiedz, że choć szykany są czymś okropnym,
z każdej trudnej sytuacji możesz wyjść
mądrzejszy i silniejszy.
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kiego powodu akurat ty stałeś się jego celem. Piszę to,
żeby cię pocieszyć i zdjąć ten ciężar z twoich barków.
Motywy twojego prześladowcy się nie liczą. Liczysz się
ty!
Mnie i wszystkim, którzy cię kochają i troszczą się
o ciebie, zależy na twoim szczęściu i bezpieczeństwie.
Zamiast skupiać się na pytaniu, dlaczego twój dręczyciel nęka właśnie ciebie, popracujmy nad tym, byś
znów poczuł się bezpieczny i szczęśliwy.
Brzmi sensownie? Tak myślę!
Zanim przejdziemy dalej, chciałbym ci uświadomić,
że nie ma jednej niezawodnej strategii radzenia sobie
z dręczycielem w bezpośredniej konfrontacji. Zdecydowanie nie radzę ci uciekać się do przemocy, jeśli tylko
istnieje jakiś sposób, by tego uniknąć! Nie daj się wciąestem marzeniem każdego dręczyciela. To nie ule- gnąć w bójkę! Jeżeli zostaniesz zaatakowany, broń się,
ale staraj się wyrwać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli
ga wątpliwości.
masz powód, aby myśleć, że twój prześladowca zamieBez rąk. Bez nóg. Bez możliwości obrony.
Z niewyjaśnionych przyczyn urodziłem się bez rza zrobić ci fizyczną krzywdę, powinieneś porozmakończyn, ale otrzymałem dziesiątki innych błogo- wiać z osobą dorosłą, która udzieli ci pomocy, zanim
sławieństw. Najwspanialszym z nich jest kochająca stanie się coś złego.
i ofiarna rodzina. Bliscy chronili mnie i podnosili na
duchu w pierwszych latach mojego życia. Kiedy jednak
zamieniłem bezpieczne schronienie, jakie zapewniała Ważne jest, abyś już na początku uświadomił sobie,
mi rodzina, na korytarze i boiska szkoły podstawowej, że wiele osób ma podobne problemy jak ty. Agresja
wydawało mi się, że noszę na piersi tarczę z napisem: w szkole i na podwórku to niestety problem tak częsty, jak przeziębienie czy stłuczenie palca u nogi. Po„Dręczyciele! Tu celować”.
Ogarnięty strachem przed prześladowcami miałem dróżuję po całym świecie i rozmawiam o tym zjawisku
wrażenie, że wszyscy mnie opuścili. A przecież nie by- z młodzieżą. Gdziekolwiek jestem, prześladowanie to
główny z tematów budzących niepokój. Młodzi ludzie
łem sam. I ty też nie jesteś!
Jeżeli spotykasz się z przemocą rówieśniczą, mu- w każdej szkole, w każdym mieście, w każdym kraju
sisz przede wszystkim zrozumieć, że ataki, szyderstwa mówią mi, że cierpią fizycznie, psychicznie i emocjoi podłe czyny gnębiciela tak naprawdę nie mają nic nalnie, ponieważ są szykanowani. Pewien nastolatek
wspólnego z tobą, twoimi niedoskonałościami czy po- w Chinach wyznał, że ośmiokrotnie próbował popełnić
stępowaniem. Prześladowcy borykają się z własnymi samobójstwo z powodu prześladowań ze strony innych
problemami. Znęcają się nad tobą, żeby poprawić sobie uczniów. Urocza mała Koreanka w Boise w stanie Idaho
nastrój, dać upust złości, wzmocnić swoje poczucie siły podeszła do mnie z płaczem po moim wystąpieniu na
albo nawet dlatego, że nie mają nic innego do roboty. temat nękania i powiedziała: „Naśmiewają się ze mnie
każdego dnia, bo jestem jedyną Azjatką w całej szkole”.
Wiem, że to beznadziejne, ale taka jest prawda.
Słyszałem podobne historie od ofiar prześladowań
Jako nastolatek zmarnowałem mnóstwo czasu, prów
Chile,
Brazylii, Australii, Rosji, Serbii i w wielu inbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego koledzy
czepiają się właśnie mnie. Był taki jeden chłopak, który nych krajach. Nękanie jest zjawiskiem powszechnym
pojawiał się w moich myślach wyjątkowo często. Znę- na całym świecie i przybiera różne formy. Większości
cał się nad wszystkimi, ale z jakiegoś powodu ja trak- z nas znani są kilku-, kilkunastoletni dręczyciele, którzy
towałem jego zachowanie bardzo osobiście. Dniami grożą nam pobiciem, naśmiewają się z nas i nastawiai nocami zastanawiałem się, co może nim kierować. ją przeciwko nam przyjaciół. W przypadku dorosłych
W końcu zdałem sobie sprawę, że to nie o moje proble- prześladowania mogą przybierać formę molestowania
seksualnego lub dyskryminacji ze względu na rasę, relimy chodzi, lecz o jego.
Być może w twoim życiu też jest jakiś gnębiciel, gię, orientację seksualną lub niepełnosprawność. Gnęktóry działa na ciebie w podobny sposób: wdarł się bicielami bywają współpracownicy, szefowie, nauczydo twojej głowy, przyprawia cię o ból żołądka i męczy ciele, trenerzy, wybranek lub wybranka serca – wszyscy,
w snach, a wszystko dlatego, że nie możesz dojść, z ja- którzy nadużywają swojej władzy lub pozycji.
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – początek książki „Nie daj się gnębić!” str. 11-18 		

Szykany bolą mimo wszystko.
Sytuacji nie poprawiało to, że gdy chodziłem do
szkoły, moja rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Przenieśliśmy się z jednego kąta Australii
w drugi, a potem wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych i wróciliśmy. W każdej nowej szkole byłem nie
tylko jedynym uczniem bez rąk i bez nóg, ale nawet jedynym dzieckiem na wózku. Kiedy przeprowadziliśmy
się do Stanów, stałem się dla gnębicieli potrójnym celem: byłem jedynym dzieckiem w szkole bez rąk i nóg,
jedynym na wózku i jedynym z australijskim akcentem.
Inny? Kto? Ja?
Jasne, wyróżniałem się z tłumu, a to, że często byłem nowy i nie miałem przyjaciół, czyniło mnie jeszcze
łatwiejszym celem. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że prześladowcy zawsze znajdą powód, żeby kogoś
nękać. Wysokie dzieci były dla nich „żyrafami”, mądre wyzywali od „kujonów”, a niskie – od „mikrusów”.
Gdyby istnieli ludzie idealni, gnębiciele pewnie wyśmiewaliby się z nich, twierdząc, że są „zbyt doskonali”.
Szykany bolą mimo wszystko. Ich ofiary przeżywają
prawdziwą męczarnię, która często zdaje się nie mieć
końca. Przeszedłem przez to wszystko jako nastolatek
i wciąż od czasu do czasu spotyka się z przejawami nękania, dlatego chcę cię uspokoić i ofiarować nadzieję.
Możesz wznieść się ponad swoją sytuację.

Szykany są rzeczą straszną, ale
mogą też otworzyć przed tobą
nowe możliwości.

Dręczyciele chcą się nad tobą znęcać. Zamiast się na
to godzić, możesz potraktować ich jako osobiste źródło
motywacji. Zbierz siły i nie daj się gnębić! Na kolejnych stronach tej książki będę pomagał ci wytwarzać
„antygnębicielskie przeciwciała”. Jest to proces, dzięki
któremu zbudujesz wewnętrzną siłę, korzystając z wielu ze swoich zasobów, począwszy od najgłębszych myśli i uczuć – twojego serca i duszy – a skończywszy na
sposobie, w jaki postrzegasz świat, podejmujesz decyzje
i działasz. Aby stworzyć wewnętrzny system obrony
przed gnębicielami, musisz:
1. zastanowić się, kim jesteś, aby żaden dręczyciel nie
mógł tego podważyć ani wprawić cię w zły nastrój;
2. wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie
i szczęście, aby prześladowcy nie mieli nad tobą
żadnej władzy;
3. stworzyć silny system wartości, którym nie zachwieje żaden gnębiciel;
4. zbudować wewnętrzną strefę bezpieczeństwa, do
której można powędrować myślami, by nabrać sił
i dodać sobie otuchy;
5. nawiązywać bliskie relacje międzyludzkie, aby inni
ujmowali się za tobą;
6. nauczyć się obserwować i kontrolować swoje reakcje na szykany;
Bóg zesłał cię na świat, ponieważ cię kocha i ma pomysł
7.
zbudować solidny fundament duchowy, aby mieć
na twoje życie. Dzięki Jego pomocy i wskazówkom za-

WZNIEŚĆ SIĘ PONAD SYTUACJĘ
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wartym w tej książce nauczysz się przypisywać prześladowcom taką rolę, na jaką zasługują. Nauczysz się, jak
postępować, aby ich docinki i odrzucenie zupełnie cię
nie obchodziły. Moje doświadczenia są dowodem, że
każdy może wznieść się ponad szykany i prowadzić absolutnie wspaniałe życie. Ty również!
Aby pomóc ci zacząć pracę nad sobą, chciałbym
zasiać w twojej głowie pewną myśl. Jest to oczywiście
rażący przykład psychomanipulacji, więc jeśli chcesz się
przed nią ochronić, nie krępuj się i zatkaj teraz uszy.
Myśl, którą chciałbym polecić twojej uwadze, jest
następująca: szykany są rzeczą straszną, ale mogą też
otworzyć przed tobą nowe możliwości.
Wiem, co teraz ciśnie ci się na usta: Nick chyba
zwariował! A jednak – jestem przekonany, że możesz
sprawić, aby wredny dręczyciel stał się źródłem dobra
w twoim życiu. Może zamiast pozwalać, by przeciwnik
doprowadzał cię do szaleństwa, przygnębiał, nieustannie zaprzątał twój umysł i spędzał sen z powiek lub
prześladował w snach, odwrócisz sytuację?
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To smutne, ale ciemięzcami mogą być też rodzice.
Samobójstwa to jeden z głównych problemów azjatyckiej młodzieży. Wiąże się to z tym, że wielu nastolatków odczuwa niewiarygodną presję, by dostawać
jak najwyższe oceny, które mają zapewnić im miejsce
w najlepszych szkołach i najatrakcyjniejsze, najlepiej
opłacane stanowiska. To naturalne, że rodzice chcą,
żeby ich pociechy sobie dobrze radziły, ale kiedy okazują miłość i wsparcie tylko wówczas, gdy ich dziecko odnosi sukces, to jest to forma prześladowania. Zdarzyło
się, że rodzice przypalali córkę papierosami, ponieważ
jej oceny nie spełniały ich oczekiwań. Jest to oczywiście
sytuacja skrajna, ale podobne historie słyszałem w wielu miejscach na całym świecie.
Najczęstszym przejawem nękania są docinki i kpiny, których powodem jest czyjaś „inność”. Wystarczy
spojrzeć na mnie. Przez większą część swojego życia
działałem na dręczycieli jak magnes. Słyszałem każdą
możliwą złośliwość na temat mojej niepełnosprawności. Spotykałem się z okrutnymi szyderstwami. Nawet
z groźbami pobicia.
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w sobie pokój i odważnie stawiać czoła nękaniu;
8. potraktować prześladowanie jako lekcję, po której
człowiek staje się mądrzejszy, silniejszy, bardziej
pewny siebie i ugruntowany w wierze oraz lepiej
przygotowany na nowe wyzwania;
9. wypracować strategię obrony przed dręczycielami, aby być gotowym na walkę z prześladowcami
wszelkiego rodzaju;
10. nauczyć się empatii, żeby być świadomym potrzeb
innych i zawsze, gdy to możliwe, służyć im pomocą w zmaganiach z szykanami.

14

ODPOWIEDZI MASZ W SOBIE

Być może głowisz się nad pytaniami, które wszyscy sobie zadajemy, kiedy staramy się znaleźć swoje miejsce
na ziemi. To dobrze. To znak, że dorastasz i przygotowujesz się do kolejnych ważnych etapów życia. Ale
gdzie szukać odpowiedzi?
Chciałbym cię zapewnić, że każda odpowiedź, jakiej szukasz, jest gdzieś w twoim wnętrzu. Nie panikuj,
jeżeli nie możesz znaleźć ich wszystkich od razu. Niektóre będą ujawniać się z czasem. Najważniejsze teraz
jest to, abyś miał świadomość, że wcale nie potrzebujesz pomocy innych, by wiedzieć, kim jesteś i jaka jest
twoja wartość. Bóg umieścił cię na ziemi w pewnym
celu. Ofiarował ci niepowtarzalny zestaw cech. Należy
do nich twój wygląd, talenty, intelekt i inne przymioty,
które czynią cię pięknym i wyjątkowym.

Chciałbym cię zapewnić,
że każda odpowiedź, jakiej
szukasz, jest gdzieś w twoim
wnętrzu.
Wszyscy mamy i mocne, i słabe strony. To oczywiste. Niektórym z nas może czegoś brakować. Chciałbym ci zasugerować, żebyś pracował nad swoimi zaletami. Jeżeli zaczniesz to robić, docinki na temat twoich
słabości nie będą miały żadnego znaczenia!
Jeżeli wierzysz w swoją wartość, żaden prześladowca
nie jest w stanie cię jej pozbawić. (...)

BĄDŹ CUDEM

Jedna z moich naczelnych zasad brzmi: jeżeli nie możesz doczekać się cudu, sam bądź cudem dla kogoś
innego. Kiedy jako nastolatek czułem się zdołowany,
znacznie szybciej odzyskiwałem pogodę ducha, gdy po
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prostu odsuwałem się na jakiś czas od swoich zmartwień i proponowałem pomoc innym. Odniosłem niezliczone korzyści, starając się przynieść korzyść ludziom
wokół. Stałem się nieporównywalnie silniejszy, dzięki
czemu mogłem stawić czoła wszystkim negatywnym
i przykrym wydarzeniom, jakie mnie spotykały.

(C) Copyright AETOS MEDIA
SCENARIUSZE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH
WYCHOWAWCZYCH W OSTATNICH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5 – fragment książki „Nie daj się gnębić!” str. 44-45 oraz 47-48

SCENARIUSZ NR 2

•
•

TEMAT: KAŻDY JEST ARTYSTĄ
SWOJEGO ŻYCIA. MASZ PRAWO
WIDZIEĆ W SOBIE MOTYLA.
CELE:

•
•
•

odkrywanie poczucia własnej wartości
szukanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem
uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
wyrażenie niezgody na utrwalanie postaw przemocy słownej i fizycznej wśród rówieśników
uświadomienie, na czym polega szacunek wobec
siebie samego i innych
nabywanie umiejętności nazywania własnych uczuć
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, by poznawać samego siebie

•

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

WARUNKI TECHNICZNE:
Liczba uczestników: zespół klasowy liczący około 30
osób; wiek: 15-18 lat; Czas trwania: 2 godziny lekcyjne po 45 minut.

PRZEKAZYWANE TREŚCI:
•
•
•
•
•
•
•

szacunek wobec drugiego człowieka,
akceptacja odmienności
postrzeganie różnorodności jako wartości pozytywnej
empatia jako warunek dobrych relacji
poczucie własnej wartości
dostrzeganie ludzi, którzy są wokół nas
brak zgody na przemoc wśród ludzi

METODY PRACY:
•
•
•
•

praca z materiałem filmowym – analiza wybranych scenek
burza mózgów
dyskusja
notowanie

FORMY PRACY:
•

praca indywidualna i grupowa.

MATERIAŁY:
•
•

Vujicic N., „Nie daj się gnębić!” [przekł. Lucyna
Wierzbowska], Wrocław, Aetos Media, 2015.
Vujicic N., „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”
[przekł. Piotr Kwiatkowski], Wrocław, Aetos
Media 2012.
„Cyrk motyli” – film dostępny w Internecie.

1. Prowadzący wita uczniów i przedstawia temat
zajęć: Każdy jest artystą swojego życia. Masz
prawo widzieć w sobie motyla.
W kilku zdaniach przypomina postać Nicka lub
prosi klasę o przywołanie podstawowych informacji, jeśli lekcja prowadzona jest w cyklu.
Prowadzący przedstawia w kilku zdaniach postać Nicka:
„Urodził się w 1982 w Melbourne (…) z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli
całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na
całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga”.
(źródło:
Vujicic)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick_

lub
„Nick Vujicic jest mówcą motywacyjnym, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji Life Without Limbs – fundacji
niosącej pomoc w cierpieniu ludziom na całym
świecie. Nick urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
i jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Co
więcej, stał się inspiracją dla milionów ludzi i regularnie przemawia do szerokiej publiczności na
temat pokonywania przeszkód i spełniania marzeń. Nick pochodzi z Australii, gdzie wychowywał się w rodzinie serbskich emigrantów, a obecnie mieszka w Kalifornii z żoną Kanae i czwórką
dzieci”.
(źródło: www.aetos.pl)

fragment książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez
nóg, bez ograniczeń!” str. 9-10 (załącznik nr 1)
fragmenty książki: Nick Vujicic „Nie daj się gnębić!” str. 54-57 (załącznik nr 2)
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Prowadzący może też odczytać fragment książki
Nicka Vujicica pt. „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!” str. 9-10, w której autor przywołuje najważniejsze fakty ze swego życia – (załącznik nr 1)
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BIBLIOGRAFA:
•

•
•
•
•

film krótkometrażowy: „Cyrk motyli” – dostępny w Internecie (22 minuty)
kartki do notowania

3. Ćwiczenie wprowadzające: na zasadzie burzy
mózgów budowa skojarzeń do słowa: motyl
(można to zrobić ustnie lub zapisując na tablicy),
np.

motyl
ulotność
piękno
kolory
delikatność
wrażliwość
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Prowadzący zadaje pytanie: „Jak wygląda rozwój motyla?” (Przy odpowiedziach, że rozwój zaczyna się od poczwarki, możemy porozmawiać na
temat tego, czym jest rozwój [szansą, wyzwaniem,
motywacją, drogą itd.]). Pytania pomocnicze:
•

Jakie sensy symboliczne skrywają się pod pojęciami poczwarka – motyl?
• Co powoduje, że stajemy się motylami?
• Czy każdy ma prawo czuć się motylem?
• Czy można zapomnieć o prawie do bycia
motylem? Jeśli się tak stanie, to jak to zmienić?
• Na czym polega rozwój wewnętrzny?
4. Część zasadnicza zajęć: film „Cyrk motyli”.
A. Uczniowie oglądają film, a następnie dzielą się
swoimi wrażeniami. Jeśli wynotowali je w trakcie oglądania, mogą odczytać. Jeśli potrzebują
chwili zastanowienia, prowadzący zachęca ich,
by w milczeniu spróbowali ponazywać swoje
emocje, opinie.
B. Pytania pomocnicze:
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Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia siedem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzenia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozumienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać

2. Wprowadzenie tematu zajęć: Prowadzący zapowiada, że lekcja będzie zbudowana na dyskusji/wrażeniach związanych z przedstawieniem
krótkometrażowego filmu pt. „Cyrk motyli”,
w którym Nick Vujicic zagrał jedną z głównych
ról. Zapowiada jednocześnie, że film będzie
punktem wyjścia do rozmowy na temat różnych aspektów przemocy, a dyskusja nad nim
również próbą szukania odpowiedzi, jak reagować na przemoc i jak sobie z nią radzić.
Prowadzący poleca uczniom, by w trakcie oglądania filmu, wynotowali zdanie/opis sceny, która ich najbardziej poruszy.
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współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę.

WŁASNORĘCZNIE
UTKANE SZCZĘŚCIE

Chcąc być szczęśliwym i wypracować sobie właściwe
poczucie własnej wartości, powinieneś podchodzić do
życia jak do projektu w rodzaju „zrób to sam”. Weź odpowiedzialność za to, aby stawać się najlepszą wersją
siebie. Jak najlepiej wykorzystuj swoje talenty. Opieraj
się na swoich mocnych stronach i pracuj nad słabymi.
Bądź skromny, ale kochaj samego siebie i jednocześnie
ze wszystkich sił staraj się rozwijać swoje zdolności oraz
realizować własne cele. Kiedy emanujesz pozytywną
energią, przyciągasz zwolenników, a prześladowcy są
mniej skłonni do tego, żeby ci dokuczać.
Miłość własna i pewność siebie pojawiają się wówczas, gdy człowiek bierze odpowiedzialność za swoje
szczęście i powodzenie. Zrozumiałem to jako dziecko,
ale od czasu do czasu, gdy na mojej drodze pojawiały się
wyzwania, musiałem odświeżać sobie pamięć. Możliwe,
że ty też będziesz musiał to czasem robić. Traktuj siebie jako własnego trenera w tej dziedzinie. Przypominaj
sobie o zwycięstwach z przeszłości i wspieraj swoją listą
sukcesów, żeby zebrać swoje siły w obliczu szykan i wyzwań. Bądź wdzięczny za umiejętność kontrolowania
swoich reakcji na wszystko, co przynosi życie. Jest to
niemal supermoc, a ty – jej posiadacz – jesteś w stanie
zmienić nawet złe rzeczy w pouczające doświadczenia,
które mogą okazać się pomocne w przyszłości.
Tym, czego nie brakowało mi jako dziecku, była
determinacja. Moi rodzice i rodzeństwo szybko doszli
do wniosku, że zwykle najlepiej jest „pozwolić, żeby
Nick zrobił to sam”. Nie cackali się ze mną, co bardzo
doceniam. Przynajmniej teraz. W dzieciństwie bywały
momenty, kiedy może i marzyłem, żeby być zepsutym,
rozpieszczonym księciem, ale moi bliscy zatroszczyli
się, żeby do tego nie doszło. Nie pobłażali mi z powodu
mojej niepełnosprawności.
Rodzice do dziś wspierają mnie i dopingują, ale
w dalszym ciągu nie pozwalają mi użalać się nad sobą
i uciekać od obowiązków. Jako chłopiec wykonywałem
przydzielone mi prace w domu, tak jak mój brat i siostra. Musiałem słać łóżko, sprzątać swój pokój, a nawet
obsługiwać odkurzacz. Jeżeli narzekałem, że to dla mnie
trudniejsze niż dla osoby z rękoma i nogami – a uwierzcie mi, zdarzało się to nie raz i nie dwa – mama i tata
mówili, żebym znalazł sposób, by sobie z tym poradzić.
Uczucie, jakie mi okazywali, nie było może formą tak
zwanej „twardej miłości”, ale oboje chcieli, abym potrafił zmierzyć się ze wszystkim, co może przynieść mi
życie.
Moi bliscy, w tym wszyscy kuzyni i kuzynki, traktowali mnie jak normalne dziecko. Docinali mi i stroili
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Jakie tematy porusza film? (W odpowiedziach
mogą się pojawić zarówno temat przemocy
i radzenia sobie z nią, ale również osobistego
rozwoju i szansy na zmianę.)
• Jak wyglądał proces wewnętrznej zmiany
w życiu bohatera granego przez Nicka Vujicica?, Czy bohater czuł się poczwarką, czy
motylem?, Co pomogło mu zrozumieć, że
ma wewnętrzną siłę?
• Kiedy odnajdujemy siebie?, Czy ktoś nam
może w tym pomóc?, Jaką rolę w życiu bohatera granego przez Nicka odegrał dyrektor
cyrku Mendoz?, Kiedy bohater odnalazł siebie?
• O jakich rodzajach przemocy mowa w filmie? (Prowadzący może odtworzyć fragment
filmu, w którym Mendoz przywołuje fakty
z przeszłości osób, które trafiły do jego cyrku.
Ponieważ sceny z przeszłości zarejestrowane
zostały w czarno-białych kadrach, warto zwrócić również uwagę na to, że kolor symbolicznie
oddziela przeszłość od przyszłości, przemoc od
szansy na nowe życie).
• Mendoz pokazał Willowi (Nickowi), że dopóki sam siebie będzie utwierdzał w przekonaniu, że jest beznadziejny, nic w jego życiu
się nie zmieni. Jakie przesłanie z tej rozmowy
płynie dla bohatera i dla nas? (Przykładowa
odpowiedź: Gdy bohater uwierzył w siebie
i odkrył swój talent, zyskał wewnętrzną równowagę, spokój duszy, swoją wewnętrzną wartość).
• Jakie przesłanie niesie ze sobą film?
5. Na podsumowanie prowadzący czyta fragment z książki Nicka Vujicica pt. „Nie daj się
gnębić!”: str. 54-57 (załącznik nr 2).
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•

odpowiedzialność za nasze
szczęście i za reakcje na
szykany.
Nie ma się jednak co martwić, bo choć pewne rzeczy dzieją się niezależnie od ciebie – dopadają cię prześladowcy i choroby, spotykają burze i trudne sytuacje
w domu – to do ciebie należy decyzja, czy twoja reakcja
na te wydarzenia będzie pozytywna, czy negatywna.
Gdziekolwiek bym przemawiał – w środkowej Kalifornii, Ameryce Południowej czy Chinach – młodzi ludzie
zawsze pytają mnie, jak mogę mieć w sobie tyle radości,
skoro jestem niepełnosprawny fizycznie. Odpowiadam
im, że zamiast na swoich niedoskonałościach wolę skupiać się na pozytywnych stronach mojego życia.
6. Ćwiczenie zamykające: Prowadzący w zależności od tego, jak ocenił przebieg zajęć, wybiera
jedno z poniższych pytań i prosi uczestników
o szczerą odpowiedź (uczniowie mogą w ciszy
wynotować swoje odpowiedzi na kartkach, tak by
nie sugerować się odpowiedziami, które usłyszą,
następnie po kolei dzielą się swoimi wrażeniami).
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•
•

Jakie przesłanie zapamiętuję z filmu „Cyrk
motyli”?
Z czym wychodzę po zajęciach?
Co zyskałem/-am po dzisiejszych zajęciach?
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Możemy wziąć

•
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sobie żarty moim kosztem, ale zawsze z miłością i czułością. Nie miałem pojęcia, dlaczego rodzice oczekują,
że będę wszystko robił sam, ale teraz już rozumiem i jestem im za to wdzięczny. Mieli syna bez kończyn, ale
chcieli, żebym stanął na własnych nogach.
Gdy podrosłem, też zacząłem gorąco tego pragnąć.
Nie mogłem znieść myśli, że miałbym być od kogoś zależny, i z dumą uczyłem się wykonywać różne czynności
bez niczyjej pomocy. Rodzice zachęcali mnie do tego
i razem ze mną zastanawiali się, w jaki sposób mógłbym
sam zapalić światło, umyć zęby, uczesać włosy i robić
inne rzeczy.
Te małe zwycięstwa nad moją niepełnosprawnością
dały mi siłę do mierzenia się z większymi wyzwaniami,
ale musiałem nauczyć się z nich czerpać, aby nabrać
pewności siebie. Gdy jesteś młody, nad wieloma sprawami nie masz kontroli. Większość nastolatków polega
na rodzicach, którzy zapewniają im jedzenie, ubranie,
dach nad głową, transport i pieniądze. Nie jesteś niezależny finansowo. Nie możesz przeprowadzić się do
luksusowego apartamentu na ostatnim piętrze wieżowca ani do mieszkania z widokiem na morze. Ale nawet
gdy dorośniesz i zaczniesz utrzymywać się sam, nie na
wszystko będziesz miał wpływ.

Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia siedem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzenia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
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darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozumienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać
współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – fragmenty książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez nóg, bez
ograniczeń!” str. 9-10

Chcąc być szczęśliwym i wypracować sobie właściwe
poczucie własnej wartości, powinieneś podchodzić do
życia jak do projektu w rodzaju „zrób to sam”. Weź odpowiedzialność za to, aby stawać się najlepszą wersją
siebie. Jak najlepiej wykorzystuj swoje talenty. Opieraj
się na swoich mocnych stronach i pracuj nad słabymi.
Bądź skromny, ale kochaj samego siebie i jednocześnie
ze wszystkich sił staraj się rozwijać swoje zdolności oraz
realizować własne cele. Kiedy emanujesz pozytywną
energią, przyciągasz zwolenników, a prześladowcy są
mniej skłonni do tego, żeby ci dokuczać.
Miłość własna i pewność siebie pojawiają się wówczas, gdy człowiek bierze odpowiedzialność za swoje
szczęście i powodzenie. Zrozumiałem to jako dziecko,
ale od czasu do czasu, gdy na mojej drodze pojawiały się
wyzwania, musiałem odświeżać sobie pamięć. Możliwe,
że ty też będziesz musiał to czasem robić. Traktuj siebie jako własnego trenera w tej dziedzinie. Przypominaj
sobie o zwycięstwach z przeszłości i wspieraj swoją listą
sukcesów, żeby zebrać swoje siły w obliczu szykan i wyzwań. Bądź wdzięczny za umiejętność kontrolowania
swoich reakcji na wszystko, co przynosi życie. Jest to
niemal supermoc, a ty – jej posiadacz – jesteś w stanie
zmienić nawet złe rzeczy w pouczające doświadczenia,
które mogą okazać się pomocne w przyszłości.
Tym, czego nie brakowało mi jako dziecku, była
determinacja. Moi rodzice i rodzeństwo szybko doszli
do wniosku, że zwykle najlepiej jest „pozwolić, żeby
Nick zrobił to sam”. Nie cackali się ze mną, co bardzo
doceniam. Przynajmniej teraz. W dzieciństwie bywały
momenty, kiedy może i marzyłem, żeby być zepsutym,
rozpieszczonym księciem, ale moi bliscy zatroszczyli
się, żeby do tego nie doszło. Nie pobłażali mi z powodu
mojej niepełnosprawności.

Możemy wziąć
odpowiedzialność za nasze
szczęście i za reakcje na
szykany.
Nie ma się jednak co martwić, bo choć pewne rzeczy dzieją się niezależnie od ciebie – dopadają cię prześladowcy i choroby, spotykają burze i trudne sytuacje
w domu – to do ciebie należy decyzja, czy twoja reakcja
na te wydarzenia będzie pozytywna, czy negatywna.
Gdziekolwiek bym przemawiał – w środkowej Kalifor-
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WŁASNORĘCZNIE
UTKANE SZCZĘŚCIE

Rodzice do dziś wspierają mnie i dopingują, ale
w dalszym ciągu nie pozwalają mi użalać się nad sobą
i uciekać od obowiązków. Jako chłopiec wykonywałem
przydzielone mi prace w domu, tak jak mój brat i siostra. Musiałem słać łóżko, sprzątać swój pokój, a nawet
obsługiwać odkurzacz. Jeżeli narzekałem, że to dla mnie
trudniejsze niż dla osoby z rękoma i nogami – a uwierzcie mi, zdarzało się to nie raz i nie dwa – mama i tata
mówili, żebym znalazł sposób, by sobie z tym poradzić.
Uczucie, jakie mi okazywali, nie było może formą tak
zwanej „twardej miłości”, ale oboje chcieli, abym potrafił zmierzyć się ze wszystkim, co może przynieść mi
życie.
Moi bliscy, w tym wszyscy kuzyni i kuzynki, traktowali mnie jak normalne dziecko. Docinali mi i stroili
sobie żarty moim kosztem, ale zawsze z miłością i czułością. Nie miałem pojęcia, dlaczego rodzice oczekują,
że będę wszystko robił sam, ale teraz już rozumiem i jestem im za to wdzięczny. Mieli syna bez kończyn, ale
chcieli, żebym stanął na własnych nogach.
Gdy podrosłem, też zacząłem gorąco tego pragnąć.
Nie mogłem znieść myśli, że miałbym być od kogoś zależny, i z dumą uczyłem się wykonywać różne czynności
bez niczyjej pomocy. Rodzice zachęcali mnie do tego
i razem ze mną zastanawiali się, w jaki sposób mógłbym
sam zapalić światło, umyć zęby, uczesać włosy i robić
inne rzeczy.
Te małe zwycięstwa nad moją niepełnosprawnością
dały mi siłę do mierzenia się z większymi wyzwaniami,
ale musiałem nauczyć się z nich czerpać, aby nabrać
pewności siebie. Gdy jesteś młody, nad wieloma sprawami nie masz kontroli. Większość nastolatków polega
na rodzicach, którzy zapewniają im jedzenie, ubranie,
dach nad głową, transport i pieniądze. Nie jesteś niezależny finansowo. Nie możesz przeprowadzić się do
luksusowego apartamentu na ostatnim piętrze wieżowca ani do mieszkania z widokiem na morze. Ale nawet
gdy dorośniesz i zaczniesz utrzymywać się sam, nie na
wszystko będziesz miał wpływ.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – fragment książki: Nick Vujicic „Nie daj się gnębić!” str. 54-57

WWW.AETOS.PL / WWW.NICKVUJICIC.PL

(C) Copyright AETOS MEDIA
SCENARIUSZE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH
WYCHOWAWCZYCH W OSTATNICH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

nii, Ameryce Południowej czy Chinach – młodzi ludzie
zawsze pytają mnie, jak mogę mieć w sobie tyle radości,
skoro jestem niepełnosprawny fizycznie. Odpowiadam
im, że zamiast na swoich niedoskonałościach wolę skupiać się na pozytywnych stronach mojego życia.

SCENARIUSZ NR 3

•

TEMAT: CYBERPRZEMOC – PLAGA XXI
WIEKU?

•

WARUNKI TECHNICZNE:
Liczba uczestników: około 30 osób; wiek uczestników:
15-18 lat; Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (45 minut).

PRZEKAZYWANE TREŚCI:
•
•
•
•
•
•

szacunek wobec drugiego człowieka,
akceptacja odmienności
odpowiedzialność za słowo i czyny
empatia jako warunek dobrych relacji
poczucie własnej wartości
brak zgody na przemoc wśród ludzi

METODY PRACY:
•

•
•
•

praca z tekstem książki – czytanie krótkich fragmentów, które stanowią punkt wyjścia do przemyśleń, dyskusji i ćwiczeń
burza mózgów
dyskusja
notowanie

FORMY PRACY:
•

Prowadzący przedstawia w kilku zdaniach postać Nicka:
„Urodził się w 1982 w Melbourne (…) z rzadką chorobą znaną jako zespół tetra-amelia, czyli
całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na
całym świecie prowadzi wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga.”
(źródło:
Vujicic)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick_

lub
„Nick Vujicic jest mówcą motywacyjnym, autorem międzynarodowych bestsellerów i dyrektorem organizacji Life Without Limbs – fundacji
niosącej pomoc w cierpieniu ludziom na całym
świecie. Nick urodził się bez kończyn, ale dzięki wsparciu rodziny i wierze w Boga pokonał
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
i jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Co
więcej, stał się inspiracją dla milionów ludzi i regularnie przemawia do szerokiej publiczności na
temat pokonywania przeszkód i spełniania marzeń. Nick pochodzi z Australii, gdzie wychowywał się w rodzinie serbskich emigrantów, a obecnie mieszka w Kalifornii z żoną Kanae i czwórką
dzieci”.
(źródło: www.aetos.pl)
Prowadzący może też odczytać fragment książki
Nicka Vujicica pt. „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!” str. 9-10, w której autor przywołuje najważniejsze fakty ze swego życia – (załącznik nr
1)

praca indywidualna i grupowa.

MATERIAŁY:
•

fragmenty książki: Nick Vujicic „Nie daj się gnębić!”
• fragmenty książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez
Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia sienóg, bez ograniczeń!”
• kartki do notowania, duże kartki formatu A3, dem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
klej
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
BIBLIOGRAFA:
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
• Vujicic N., „Nie daj się gnębić!” [przekł. Lucyna tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzeWierzbowska], Wrocław, Aetos Media, 2015.
nia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
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•
•

uświadomienie odpowiedzialności za słowo/
zdjęcie/film umieszczane w Internecie
uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
wyrażenie niezgody na utrwalanie postaw przemocy słownej i fizycznej wśród rówieśników
uświadomienie, na czym polega szacunek wobec
siebie samego i innych

1. Prowadzący wita uczniów i przedstawia temat
zajęć: Cyberprzemoc – plaga XXI wieku?
W kilku zdaniach przypomina postać Nicka lub
prosi klasę o przywołanie podstawowych informacji, jeśli lekcja prowadzona jest w cyklu.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CELE:
•

Vujicic N., „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”
[przekł. Piotr Kwiatkowski], Wrocław, Aetos
Media 2012.
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INTERNET
JAKO DOBRODZIEJSTWO NASZYCH
CZASÓW
argumenty
• ….
• ….
• ….

JAKO ZAGROŻENIE
NASZYCH CZASÓW
argumenty
• ….
• ….
• ….

3. Część zasadnicza zajęć:
A. Prowadzący zatrzymuje się przy haśle: cyberprzemoc, które pojawi się w tabelce z argumentami. Uczniowie definiują własnymi słowami,
jak rozumieją termin.
B. Następnie prowadzący czyta fragment o cyberprzemocy z książki Nicka Vujicica pt. „Nie daj
się gnębić!”: str. 214-217 (fragment można skrócić, w zależności od grupy docelowej pominąć lub
przeczytać kilka akapitów dotyczących sekstingu)
– (załącznik nr 2).
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o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozumienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać
współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę

Ćwiczenie wprowadzające: na tablicy prowadzący rysuje hasło: Internet i dzieląc tablicę na
dwie części zapisuje dwa sformułowania: dobrodziejstwo i po drugiej stronie: zagrożenie
naszych czasów. Uczniowie przywołują argumenty. (Wśród zagrożeń powinno się pojawić
hasło: cyberprzemoc. Jeśli zabraknie tego hasła, to
prowadzący naprowadza za pomocą pytań pomocniczych.) W trakcie prowadzący podkreśla, jak
ważna jest świadomość, czym Internet jest jako
narzędzie, a także na czym polega rozsądne i krytyczne korzystanie z Internetu.
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2.

w Internecie zostaje w sieci
na zawsze. I każdy może je
zobaczyć.
Konsekwencje sekstingu mogą być poważne i odczuwalne przez wiele lat. Zdarzało się, że nastolatki
traciły pracę oraz stanowiska w organizacjach i stowarzyszeniach najlepszych uczniów bądź studentów,
a także obniżały swoje szanse na przyjęcie do colle-
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Zdjęcie raz umieszczone
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CYBERPRZEMOC

Jedna z najsmutniejszych i najpotworniejszych historii,
jakie słyszałem w ostatnim czasie, to podana w prasie
wiadomość o dziewczynie z Waszyngtonu, która popełniła samobójstwo, ponieważ była szykanowana w Internecie. Najgorsze, że nawet w dniu pogrzebu na Facebooku publikowano okrutne komentarze na jej temat.
Jak bardzo bezduszni mogą być prześladowcy?
Takich historii jest znacznie więcej. Jeżeli mi nie
wierzycie, poszukajcie w Google informacji o spowodowanych cyberprzemocą samobójstwach nastolatków.
Wyniki wyszukiwania budzą grozę i powinny być sygnałem ostrzegawczym, że cyberprzemoc jest tak samo
zła, a nawet gorsza niż inne formy nękania.
Cyberprześladowcy wysyłają e-maile oraz inne wiadomości z pogróżkami i straszą swoje ofiary na Twitterze. Umieszczają złośliwe uwagi na różnych stronach
i rozsiewają plotki na portalach społecznościowych.
Niektórzy publikują nawet kompromitujące zdjęcia
lub podają się za kogoś innego, by manipulować swoimi ofiarami, szantażować je i wkręcać w kompromitujące sytuacje.
Wielu cyberprześladowców działa anonimowo.
Jeżeli masz poczucie zagrożenia bądź obawiasz się, że
ktoś cię prześladuje za pośrednictwem Internetu lub
usiłuje zrobić ci emocjonalną lub fizyczną krzywdę,
pisząc do ciebie i publikując wiadomości na Twitterze oraz innych portalach społecznościowych, powinieneś w pierwszej kolejności zachować wszystkie
e-maile i posty autorstwa twojego prześladowcy. Są
one dowodem, że jesteś nękany.
Pokaż zachowane materiały swoim rodzicom lub
innej dorosłej osobie, której możesz zaufać, aby z ich
pomocą zdecydować, co zrobić z gnębicielem. Pamiętaj, że cyberprześladowcy zostawiają ślady, które
można zabezpieczyć oraz przedstawić władzom, dzięki
czemu jesteśmy w stanie namierzyć samych sprawców
i – jak to się często zdarza – postawić ich przed sądem
lub przynajmniej uciszyć.
Internetowi dręczyciele stosują wiele metod, a ich
taktyka i narzędzia zmieniają się wraz z rozwojem
technologii i mediów społecznościowych oraz pojawianiem się nowych witryn w sieci. Cyberprześladowcy mogą zakładać strony, czaty, fora dyskusyjne,
blogi i profile na portalach społecznościowych, aby się
pod ciebie podszywać, rozsiewać plotki na twój temat,
szantażować cię i nękać. Niektórzy będą publikować
kompromitujące zdjęcia i filmy, na których jesteś, lub
nawet tworzyć takie materiały, aby wystawić cię na pośmiewisko.
Bardzo łatwo jest narazić się na ataki cyberprze-

śladowców, jeżeli damy się wkręcić w seksting, który
jest beznadziejnym pomysłem z wielu względów. Polega on na wysyłaniu innej osobie wiadomości i zdjęć
o wyraźnie erotycznym charakterze. Nie pojmuję,
dlaczego ludzie to robią. To przepis na katastrofę
i akt, przez który hańbimy ciało otrzymane od Boga.
W 1 Liście do Koryntian 6,19–20 czytamy: „Ciało
wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga” oraz: „Chwalcie więc
Boga w waszym ciele!”.
Zdarza się, że dziewczyny, które czują presję, by
przespać się ze swoim chłopakiem, wysyłają swojej
sympatii erotyczne wiadomości i zdjęcia z nadzieją, że
to wystarczy. Pozwól, że cię o coś spytam: dlaczego
miałabyś być z kimś, kogo obchodzi tylko twoja powierzchowność czy seks? Powinnaś czuć się dostatecznie pewnie, aby poszukać kogoś, kto pokocha cię za
to, co jest w twoim sercu, a nie tylko za twój wygląd
lub za to, że sprawiasz mu przyjemność seksualną.
Związek dwojga ludzi ma znacznie głębszy wymiar
i dlatego jestem zwolennikiem czekania z seksem do
ślubu, kiedy będziesz pewna, że masz przy sobie osobę, którą naprawdę kochasz i darzysz zaufaniem.
Zanim spróbujesz sekstingu, pomyśl, proszę, o długofalowych konsekwencjach swojego działania. Słyszałem o nastolatkach, które przesłały komuś fotografie
swojego ciała, myśląc, że jedynym odbiorcą będzie ich
sympatia, a tymczasem zdjęcia wpadły w ręce prześladowców lub wrogów i zalały Facebooka, Myspace’a oraz
inne portale społecznościowe.
Pamiętaj – tutaj nie ma przycisku Cofnij. Zdjęcie
raz umieszczone w Internecie zostaje w sieci na zawsze.
I każdy może je zobaczyć. Jeżeli będziecie kiedykolwiek
czuli pokusę, aby spróbować sekstingu, zastanówcie się,
czy chcecie, aby te zdjęcia czy wiadomości zobaczyli
wasi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pastorzy i nauczyciele, a pewnego dnia nawet wnuki i prawnuki! Co
powiedzielibyście własnym dzieciom, gdyby okazało
się, że ich rodzice w młodości uprawiali seksting? Byłby
to niewyobrażalny wstyd, prawda?

ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Jeżeli masz choćby nikłe poczucie, że ktoś próbuje cię
skrzywdzić lub zaszkodzić twojej reputacji, wykorzystując w tym celu Internet, w tym portale społecznościowe, to w miarę możliwości zachowaj dowody i jak
najszybciej zerwij łączność, to znaczy nie odpowiadaj
na e-maile i inne wiadomości od tej osoby oraz jej wypowiedzi na Twitterze, blogach, chatach i Facebooku.
Agresja elektroniczna jest bardzo poważnym problemem na całym świecie. Co tydzień słyszę o młodych
ludziach, którzy popełnili samobójstwo lub sięgnęli
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4. Ćwiczenie zamykające: Prowadzący dzieli
uczniów na kilka grup (np. po 6 osób) i każdej
wręcza listę 10 wskazówek dla nastolatków autorstwa Nicka Vujicica. Fragment z książki Nicka Vujicica pt. „Nie daj się gnębić!”: str. 220-222
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C. Prowadzący rozmawia z uczniami na temat cyberprzemocy. Pytania pomocnicze:
• Jak sądzisz, czy jest to zjawisko, które możemy
nazwać plagą XXI wieku?
• Czy każdy użytkownik Internetu jest narażony
na cyberprzemoc?
• Jak można się obronić przed cyberprzemocą?
• Kto nam może pomóc, jak doświadczymy cyberprzemocy?
D. Na podsumowanie tej dyskusji prowadzący czyta porady Nicka Vujcica na temat tego, jak sobie
radzić z cyberprzemocą. Fragment z książki Nicka Vujicica pt. „Nie daj się gnębić!”: str. 217219 – (załącznik nr 3)

po narkotyki albo alkohol z powodu cyberprzemocy.
Istnieje wiele stron internetowych prowadzonych przez
wolontariuszy, które pomogą ci namierzyć i powstrzymać cyberprześladowcę. Jedną z najstarszych anglojęzycznych witryn tego typu jest www.wiredsafety.org.
Na takich stronach znajdziesz wskazówki, które pomogą ci ustalić tożsamość anonimowych cyberprzestępców, dzięki czemu będziesz mógł podać ich nazwiska
swoim rodzicom, przedstawicielom władz szkoły lub
policji.
Nie podawaj cyberprześladowcy danych osobowych
i nie wchodź z nim w żaden kontakt. A co najważniejsze, w żadnym wypadku nie zgadzaj się na spotkanie –
szczególnie sam na sam – z kimś, kogo poznałeś przez
Internet. Od momentu, kiedy pojawi się pierwszy sygnał, że ktoś próbuje cię prześladować, nękać, dręczyć,
zastraszyć lub namówić na podanie jakichś informacji,
wykorzystując w tym celu Internet, zachowuj wszystkie
e-maile, wiadomości i wpisy w charakterze dowodów,
a potem zaalarmuj swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli lub przedstawicieli organów ścigania.
W wielu stanach wprowadzono przepisy mające na
celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i niektóre
z nich dotyczą konkretnie przemocy w Internecie. Możesz założyć filtr, który nie będzie przepuszczał e-maili
i innych wiadomości od cyberprześladowców, uniemożliwić takim osobom publikowanie wpisów na twoim profilu na Facebooku lub założyć nowe konto pod
innym nazwiskiem, aby zapobiec kolejnym próbom
ataku. Nie pozwól, aby cyberprześladowcy i inny dręczyciele odebrali ci spokój i poczucie własnej wartości.
Bądź silny! Jeżeli zorientujesz się, że obsesyjnie myślisz
o otrzymywanych wiadomościach i rzeczach, które się
o tobie mówi w sieci, porozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi, zaufanymi nauczycielami, doradcami
lub duszpasterzami.
Wielu internetowych prześladowców nie zdaje sobie
sprawy, że cyberprzemoc jest sprzeczna z prawem, więc
jeśli czujesz się zastraszony lub prześladowany, ty lub
twoi rodzice powinniście udać się na policję i to zgłosić.
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ge’u. Niektóre osoby poważnie nadszarpnęły sobie
reputację.
Pozostaje jeszcze fakt, że w wielu rejonach funkcjonariusze organów ścigania uważają seksting za formę
dziecięcej pornografii, więc każdy, kto wysyła i otrzymuje tego typu zdjęcia i wiadomości, może zostać
oskarżony o uczestnictwo w działaniach niezgodnych
z prawem.

6. Pomyśl, zanim opublikujesz

Nie publikuj niczego, co może narazić twoją reputację
na szwank. Ludzie będą cię oceniać na podstawie tego,
jakie robisz na nich wrażenie w Internecie. Będą dawać
i odbierać ci możliwości (pracę, stypendia, staże), opierając się na twoim wizerunku w sieci.

Przeciwdziałanie
cyberprzemocy: Dziesięć
wskazówek dla nastolatków

7. Zwiększaj świadomość

Zapoczątkuj ruch, załóż klub, przeprowadź kampanię
lub zorganizuj imprezę, aby zwiększyć świadomość na
1. Dokształć się
temat cyberprzemocy. Ty możesz wiedzieć, co to jest,
Aby zapobiegać cyberprzemocy, musisz wiedzieć, na
ale zapobiec temu zjawisku można tylko wówczas, gdy
czym dokładnie polega to zjawisko. Sprawdź, co to jest
również inni będą świadomi.
oraz w jakiej formie i gdzie najczęściej występuje. Porozmawiaj z przyjaciółmi o tym, czego doświadczają.
8. Wprowadź kontrolę prywatności
Ogranicz dostęp do swojego profilu w sieci, udostęp2. Chroń swoje hasła
niając jego treści wyłącznie zaufanym znajomym.
Chroń swoje hasła i inne prywatne informacje przed Większość portali społecznościowych, jak na przykład
osobami postronnymi. Nigdy nie zostawiaj danych Facebook i Google+, daje ci możliwość dzielenia się
identyfikacyjnych w miejscach, gdzie ktoś może je zo- pewnymi informacjami tylko z przyjaciółmi, ale aby
baczyć. Poza tym w żadnym wypadku nie podawaj tych zapewnić sobie maksymalną ochronę, trzeba te ustainformacji innym, nawet najlepszemu przyjacielowi. wienia skonfigurować.
Jeżeli ktoś je zna, poświęć teraz chwilę, aby je zmienić!

3. Przepuszczaj swoje zdjęcia przez cenzurę

Zanim opublikujesz lub wyślesz to swoje seksowne
zdjęcie, zastanów się, czy chciałbyś, aby zobaczyli je
twoi rodzice, dziadkowie i reszta świata. Prześladowcy
mogą wykorzystać tę fotografię, aby uprzykrzyć ci życie.

4. Nigdy nie odbieraj niechcianej poczty
i wiadomości z niewiadomego źródła

Nigdy nie otwieraj wiadomości (e-maili, SMS-ów, wiadomości na Facebooku itd.) od nieznajomych i prześladowców. Kasuj je bez czytania. Takie komunikaty
mogą zawierać wirusy, które w momencie kliknięcia
automatycznie zainfekują twoje urządzenie. Nigdy nie
klikaj też odnośników przesyłanych przez nieznajomych. One także mogą zawierać wirusy, które mają na
celu zdobycie twoich danych osobowych lub prywatnych informacji.

9. Szukaj informacji na swój temat w Google

Regularnie wpisuj swoje nazwisko we wszystkie główne
wyszukiwarki (na przykład Google, Bing i Yahoo). Jeżeli w wynikach wyszukiwania pojawią się dane osobowe lub zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane przez
cyberprześladowców do przeprowadzenia ataku na ciebie, podejmij kroki, aby je usunięto, zanim staną się
problemem.

10. Nie bądź cyberprześladowcą

Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jeżeli zachowujesz się jak palant w stosunku do innych
użytkowników Internetu, przyczyniasz się do umacniania poglądu, że jest to dopuszczalne.
Zadaniem każdej grupy jest wspólne odczytanie,
a następnie zaproponowanie własnej hierarchii ważności podanych wskazówek (w tym celu karty ze wskazów-
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Nie zapisuj swojego hasła na stronach internetowych ani
w przeglądarce, kierując się wygodą, i pamiętaj, aby się
wylogować, kiedy odchodzisz od komputera lub telefonu.
Nie dawaj nikomu nawet najmniejszej szansy na to, by
mógł się pod ciebie podszyć, korzystając z twojego urządzenia. Jeżeli zapomnisz wylogować się z Facebooka na
komputerze w bibliotece, następna osoba, która usiądzie
na twoim miejscu, może wejść na twój profil i narobić ci
poważnych problemów.
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5. Pamiętaj, aby się wylogować
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5. Na zakończenie prowadzący wybiera jedno
z poniższych pytań i prosi uczestników o szczerą
odpowiedź (uczniowie mogą w ciszy wynotować
swoje odpowiedzi na kartkach, tak by nie sugerować się odpowiedziami, które usłyszą, następnie po
kolei dzielą się swoimi wrażeniami).
• Co dziś zrozumiałem/-am?
• Co zapamiętam na przyszłość?
• Czy usłyszałem/-am coś, czego nie wiedziałem/-am?
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kami można porozcinać tak, by uczniowie stworzyli swoją
wersję, naklejając wskazówki na arkusz papieru). Gotowe arkusze uczniowie wieszają na tablicy i porównują/
komentują wyniki, biorąc pod uwagę różnice i podobieństwa.
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Nazywam się Nick Vujicic i mam dwadzieścia siedem lat. Urodziłem się bez kończyn, ale – na przekór okolicznościom – żyję pełnią życia! Podróżuję
po całym świecie, mobilizując miliony napotkanych
ludzi do odważnego stawiania czoła przeciwnościom,
tak by z wiarą, nadzieją i miłością realizowali marzenia. W książce, którą trzymasz w ręku, opowiadam
o swoich przeżyciach, o tym, jak radzę sobie z różnymi wyzwaniami. Niektóre z nich muszę podejmować ze względu na swoją niepełnosprawność, ale
większość ma uniwersalny charakter – z podobnymi
problemami zmagamy się wszyscy. Dzieląc się swoją historią, chcę zainspirować Cię do pokonywania
przeszkód, przed którymi stajesz. Pragnę pomóc Ci
odnaleźć własną drogę prowadzącą do życia, które
z chęcią opiszesz jako obłędnie szczęśliwe! (...)
Moi rodzice są pobożnymi chrześcijanami, ale
kiedy urodziłem się bez rąk i bez nóg, zastanawiali się, o co właściwie Bogu chodzi. Dlaczego postanowił mnie stworzyć? Początkowo zakładali, że dla
kogoś takiego jak ja nie ma nadziei ani perspektyw,
że nigdy nie będę w stanie prowadzić normalnego,
owocnego życia.
Dzisiaj okazuje się jednak, że rozwój wydarzeń
przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Setki nieznajomych osób codziennie kontaktują się ze mną
przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub za
pośrednictwem Twittera. Obcy ludzie podchodzą do
mnie na lotniskach, w hotelach i restauracjach. Mówią mi, że poruszyłem ich i w jakiś sposób wpłynąłem na ich życie. Uznaję to za wielkie błogosławieństwo i czuję się obłędnie szczęśliwy!
Rodzice nie mogli przewidzieć, że moja niepełnosprawność – moje „brzemię” – okaże się niezwykłym
darem, który stwarza wyjątkową płaszczyznę porozu-
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mienia z innymi ludźmi, który pozwala mi okazywać
współczucie cierpiącym i pocieszać strapionych. Wyzwania, z którymi przychodzi mi się mierzyć, mają
wprawdzie szczególny charakter, ale z drugiej strony
dostałem też od Boga wiele dobrego – kochającą rodzinę, bystry umysł i głęboką, nieprzemijającą wiarę.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – fragmenty książki: Nick Vujicic „Bez rąk, bez nóg, bez
ograniczeń!” str. 9-10
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CYBERPRZEMOC

Jedna z najsmutniejszych i najpotworniejszych historii,
jakie słyszałem w ostatnim czasie, to podana w prasie
wiadomość o dziewczynie z Waszyngtonu, która popełniła samobójstwo, ponieważ była szykanowana w Internecie. Najgorsze, że nawet w dniu pogrzebu na Facebooku publikowano okrutne komentarze na jej temat.
Jak bardzo bezduszni mogą być prześladowcy?
Takich historii jest znacznie więcej. Jeżeli mi nie
wierzycie, poszukajcie w Google informacji o spowodowanych cyberprzemocą samobójstwach nastolatków.
Wyniki wyszukiwania budzą grozę i powinny być sygnałem ostrzegawczym, że cyberprzemoc jest tak samo
zła, a nawet gorsza niż inne formy nękania.
Cyberprześladowcy wysyłają e-maile oraz inne wiadomości z pogróżkami i straszą swoje ofiary na Twitterze. Umieszczają złośliwe uwagi na różnych stronach
i rozsiewają plotki na portalach społecznościowych.
Niektórzy publikują nawet kompromitujące zdjęcia
lub podają się za kogoś innego, by manipulować swoimi ofiarami, szantażować je i wkręcać w kompromitujące sytuacje.
Wielu cyberprześladowców działa anonimowo.
Jeżeli masz poczucie zagrożenia bądź obawiasz się, że
ktoś cię prześladuje za pośrednictwem Internetu lub
usiłuje zrobić ci emocjonalną lub fizyczną krzywdę,
pisząc do ciebie i publikując wiadomości na Twitterze oraz innych portalach społecznościowych, powinieneś w pierwszej kolejności zachować wszystkie
e-maile i posty autorstwa twojego prześladowcy. Są
one dowodem, że jesteś nękany.
Pokaż zachowane materiały swoim rodzicom lub
innej dorosłej osobie, której możesz zaufać, aby z ich
pomocą zdecydować, co zrobić z gnębicielem. Pamiętaj, że cyberprześladowcy zostawiają ślady, które

można zabezpieczyć oraz przedstawić władzom, dzięki
czemu jesteśmy w stanie namierzyć samych sprawców
i – jak to się często zdarza – postawić ich przed sądem
lub przynajmniej uciszyć.
Internetowi dręczyciele stosują wiele metod, a ich
taktyka i narzędzia zmieniają się wraz z rozwojem
technologii i mediów społecznościowych oraz pojawianiem się nowych witryn w sieci. Cyberprześladowcy mogą zakładać strony, czaty, fora dyskusyjne,
blogi i profile na portalach społecznościowych, aby się
pod ciebie podszywać, rozsiewać plotki na twój temat,
szantażować cię i nękać. Niektórzy będą publikować
kompromitujące zdjęcia i filmy, na których jesteś, lub
nawet tworzyć takie materiały, aby wystawić cię na pośmiewisko.
Bardzo łatwo jest narazić się na ataki cyberprześladowców, jeżeli damy się wkręcić w seksting, który
jest beznadziejnym pomysłem z wielu względów. Polega on na wysyłaniu innej osobie wiadomości i zdjęć
o wyraźnie erotycznym charakterze. Nie pojmuję,
dlaczego ludzie to robią. To przepis na katastrofę
i akt, przez który hańbimy ciało otrzymane od Boga.
W 1 Liście do Koryntian 6,19–20 czytamy: „Ciało
wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga” oraz: „Chwalcie więc
Boga w waszym ciele!”.
Zdarza się, że dziewczyny, które czują presję, by
przespać się ze swoim chłopakiem, wysyłają swojej
sympatii erotyczne wiadomości i zdjęcia z nadzieją, że
to wystarczy. Pozwól, że cię o coś spytam: dlaczego
miałabyś być z kimś, kogo obchodzi tylko twoja powierzchowność czy seks? Powinnaś czuć się dostatecznie pewnie, aby poszukać kogoś, kto pokocha cię za
to, co jest w twoim sercu, a nie tylko za twój wygląd
lub za to, że sprawiasz mu przyjemność seksualną.
Związek dwojga ludzi ma znacznie głębszy wymiar
i dlatego jestem zwolennikiem czekania z seksem do
ślubu, kiedy będziesz pewna, że masz przy sobie osobę, którą naprawdę kochasz i darzysz zaufaniem.
Zanim spróbujesz sekstingu, pomyśl, proszę, o długofalowych konsekwencjach swojego działania. Słyszałem o nastolatkach, które przesłały komuś fotografie
swojego ciała, myśląc, że jedynym odbiorcą będzie ich
sympatia, a tymczasem zdjęcia wpadły w ręce prześladowców lub wrogów i zalały Facebooka, Myspace’a oraz
inne portale społecznościowe.
Pamiętaj – tutaj nie ma przycisku Cofnij. Zdjęcie
raz umieszczone w Internecie zostaje w sieci na zawsze.
I każdy może je zobaczyć. Jeżeli będziecie kiedykolwiek
czuli pokusę, aby spróbować sekstingu, zastanówcie się,
czy chcecie, aby te zdjęcia czy wiadomości zobaczyli
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – fragment o cyberprzemocy z książki: Nick Vujicic „Nie daj się
gnębić!”: str. 214-217

Zdjęcie raz umieszczone
w Internecie zostaje w sieci
na zawsze. I każdy może je
zobaczyć.
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Konsekwencje sekstingu mogą być poważne i odczuwalne przez wiele lat. Zdarzało się, że nastolatki traciły pracę oraz stanowiska w organizacjach i stowarzyszeniach najlepszych uczniów bądź studentów, a także
obniżały swoje szanse na przyjęcie do college’u. Niektóre osoby poważnie nadszarpnęły sobie reputację.
Pozostaje jeszcze fakt, że w wielu rejonach funkcjonariusze organów ścigania uważają seksting za formę
dziecięcej pornografii, więc każdy, kto wysyła i otrzymuje tego typu zdjęcia i wiadomości, może zostać
oskarżony o uczestnictwo w działaniach niezgodnych
z prawem.
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wasi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pastorzy i nauczyciele, a pewnego dnia nawet wnuki i prawnuki! Co
powiedzielibyście własnym dzieciom, gdyby okazało
się, że ich rodzice w młodości uprawiali seksting? Byłby
to niewyobrażalny wstyd, prawda?
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Jeżeli masz choćby nikłe poczucie, że ktoś próbuje cię
skrzywdzić lub zaszkodzić twojej reputacji, wykorzystując w tym celu Internet, w tym portale społecznościowe, to w miarę możliwości zachowaj dowody i jak
najszybciej zerwij łączność, to znaczy nie odpowiadaj
na e-maile i inne wiadomości od tej osoby oraz jej wypowiedzi na Twitterze, blogach, chatach i Facebooku.
Agresja elektroniczna jest bardzo poważnym problemem na całym świecie. Co tydzień słyszę o młodych
ludziach, którzy popełnili samobójstwo lub sięgnęli
po narkotyki albo alkohol z powodu cyberprzemocy.
Istnieje wiele stron internetowych prowadzonych przez
wolontariuszy, które pomogą ci namierzyć i powstrzymać cyberprześladowcę. Jedną z najstarszych anglojęzycznych witryn tego typu jest www.wiredsafety.org.
Na takich stronach znajdziesz wskazówki, które pomogą ci ustalić tożsamość anonimowych cyberprzestępców, dzięki czemu będziesz mógł podać ich nazwiska
swoim rodzicom, przedstawicielom władz szkoły lub
policji.
Nie podawaj cyberprześladowcy danych osobowych
i nie wchodź z nim w żaden kontakt. A co najważniejsze, w żadnym wypadku nie zgadzaj się na spotkanie –
szczególnie sam na sam – z kimś, kogo poznałeś przez
Internet. Od momentu, kiedy pojawi się pierwszy sygnał, że ktoś próbuje cię prześladować, nękać, dręczyć,
zastraszyć lub namówić na podanie jakichś informacji,
wykorzystując w tym celu Internet, zachowuj wszystkie
e-maile, wiadomości i wpisy w charakterze dowodów,
a potem zaalarmuj swoich rodziców, opiekunów, nauczycieli lub przedstawicieli organów ścigania.
W wielu stanach wprowadzono przepisy mające na
celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i niektóre
z nich dotyczą konkretnie przemocy w Internecie. Mo-
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ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

żesz założyć filtr, który nie będzie przepuszczał e-maili
i innych wiadomości od cyberprześladowców, uniemożliwić takim osobom publikowanie wpisów na twoim profilu na Facebooku lub założyć nowe konto pod
innym nazwiskiem, aby zapobiec kolejnym próbom
ataku. Nie pozwól, aby cyberprześladowcy i inny dręczyciele odebrali ci spokój i poczucie własnej wartości.
Bądź silny! Jeżeli zorientujesz się, że obsesyjnie myślisz
o otrzymywanych wiadomościach i rzeczach, które się
o tobie mówi w sieci, porozmawiaj ze swoimi rodzicami, przyjaciółmi, zaufanymi nauczycielami, doradcami
lub duszpasterzami.
Wielu internetowych prześladowców nie zdaje sobie
sprawy, że cyberprzemoc jest sprzeczna z prawem, więc
jeśli czujesz się zastraszony lub prześladowany, ty lub
twoi rodzice powinniście udać się na policję i to zgłosić.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – fragment o radzeniu sobie z cyberprzemocą z książki: Nick
Vujicic „Nie daj się gnębić!”: str. 217-219

ZAŁĄCZNIK NR 4 – 10 wskazówek dla nastolatków z książki: Nick Vujicic „Nie daj
się gnębić!”: str. 220-222

6. Pomyśl, zanim opublikujesz

Nie publikuj niczego, co może narazić twoją reputację
na szwank. Ludzie będą cię oceniać na podstawie tego,
jakie robisz na nich wrażenie w Internecie. Będą dawać
i odbierać ci możliwości (pracę, stypendia, staże), opierając się na twoim wizerunku w sieci.

Przeciwdziałanie
cyberprzemocy: Dziesięć
wskazówek dla nastolatków

7. Zwiększaj świadomość

Zapoczątkuj ruch, załóż klub, przeprowadź kampanię
lub zorganizuj imprezę, aby zwiększyć świadomość na
1. Dokształć się
temat cyberprzemocy. Ty możesz wiedzieć, co to jest,
Aby zapobiegać cyberprzemocy, musisz wiedzieć, na
ale zapobiec temu zjawisku można tylko wówczas, gdy
czym dokładnie polega to zjawisko. Sprawdź, co to jest
również inni będą świadomi.
oraz w jakiej formie i gdzie najczęściej występuje. Porozmawiaj z przyjaciółmi o tym, czego doświadczają.
8. Wprowadź kontrolę prywatności
Ogranicz dostęp do swojego profilu w sieci, udostęp2. Chroń swoje hasła
niając jego treści wyłącznie zaufanym znajomym.
Chroń swoje hasła i inne prywatne informacje przed Większość portali społecznościowych, jak na przykład
osobami postronnymi. Nigdy nie zostawiaj danych Facebook i Google+, daje ci możliwość dzielenia się
identyfikacyjnych w miejscach, gdzie ktoś może je zo- pewnymi informacjami tylko z przyjaciółmi, ale aby
baczyć. Poza tym w żadnym wypadku nie podawaj tych zapewnić sobie maksymalną ochronę, trzeba te ustainformacji innym, nawet najlepszemu przyjacielowi. wienia skonfigurować.
Jeżeli ktoś je zna, poświęć teraz chwilę, aby je zmienić!

3. Przepuszczaj swoje zdjęcia przez cenzurę

Zanim opublikujesz lub wyślesz to swoje seksowne
zdjęcie, zastanów się, czy chciałbyś, aby zobaczyli je
twoi rodzice, dziadkowie i reszta świata. Prześladowcy
mogą wykorzystać tę fotografię, aby uprzykrzyć ci życie.

4. Nigdy nie odbieraj niechcianej poczty
i wiadomości z niewiadomego źródła

Nigdy nie otwieraj wiadomości (e-maili, SMS-ów, wiadomości na Facebooku itd.) od nieznajomych i prześladowców. Kasuj je bez czytania. Takie komunikaty
mogą zawierać wirusy, które w momencie kliknięcia
automatycznie zainfekują twoje urządzenie. Nigdy nie
klikaj też odnośników przesyłanych przez nieznajomych. One także mogą zawierać wirusy, które mają na
celu zdobycie twoich danych osobowych lub prywatnych informacji.

9. Szukaj informacji na swój temat w Google

Regularnie wpisuj swoje nazwisko we wszystkie główne
wyszukiwarki (na przykład Google, Bing i Yahoo). Jeżeli w wynikach wyszukiwania pojawią się dane osobowe lub zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane przez
cyberprześladowców do przeprowadzenia ataku na ciebie, podejmij kroki, aby je usunięto, zanim staną się
problemem.

10. Nie bądź cyberprześladowcą

Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Jeżeli zachowujesz się jak palant w stosunku do innych
użytkowników Internetu, przyczyniasz się do umacniania poglądu, że jest to dopuszczalne.
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Nie zapisuj swojego hasła na stronach internetowych ani
w przeglądarce, kierując się wygodą, i pamiętaj, aby się
wylogować, kiedy odchodzisz od komputera lub telefonu.
Nie dawaj nikomu nawet najmniejszej szansy na to, by
mógł się pod ciebie podszyć, korzystając z twojego urządzenia. Jeżeli zapomnisz wylogować się z Facebooka na
komputerze w bibliotece, następna osoba, która usiądzie
na twoim miejscu, może wejść na twój profil i narobić ci
poważnych problemów.
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5. Pamiętaj, aby się wylogować

