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Pomoc humanitarna. Jak mądrze pomagać?

TEMAT: Pomoc humanitarna. Jak mądrze pomagać?

Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Czas: 3 godz. lekcyjne, (3 x 45 min)
Grupa: 15-20 osób

Cele:
Omówienie zagadnienia kryzysu humanitarnego i jego przyczyn (katastrof naturalnych, technologicznych oraz konfliktów zbrojnych).• 
Zapoznanie uczestników z pojęciem pomocy humanitarnej.• 
Poznanie głównych zasad pomocy humanitarnej.• 
Zachęcenie uczestników do refleksji nad istotą pomagania.• 
Zwrócenie uwagi uczestników na wartości związane z pomaganiem, takie jak: solidarność, szacunek dla drugiego człowieka, godność • 
człowieka, odpowiedzialność.
Zapoznanie uczestników z przykładami działań pomocowych skierowanych do społeczności dotkniętych różnymi katastrofami.• 
Wzmocnienie postawy obywatelskiej uczestników i chęci pomocy innym.• 

Potrzebne materiały: ciekawostki dotyczące Haiti i Japonii (materiały nr 1 i 2), flagi Japonii i Haiti(materiały nr 3 i 4), opisy katastrof  
i kryzysów humanitarnych w Haiti i Japonii (materiały nr 5 i 6), zdjęcia z Japonii i Haiti (materiał nr 7), prezentacja o pomocy humanitarnej 
(materiał nr 8) dostępna pod adresem: https://docs.google.com/file/d/0Bx4_-GnyYGhGdFM3cXFpQ19Udm8/edit, papier flipcharto-
wy, markery, taśmy malarskie x2, nożyczki x2 , sznurek x2, papier, który można zniszczyć (najlepiej stare gazety, zużyty papier), mapy 
polityczne świata x2, wycięte z papieru „ludziki”, zszywacz, przedmiot – „Paczwork”, nieprzezroczysty worek z przedmiotami: zabawka, 
słodycze, podarte ubranie, butelka wody, itp.
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Czas Moduł + cele Przebieg Potrzebne 
materiały

Uwagi

Wprowadzenie

Grupa poznaje pro-
wadzącego.

Grupa dowiaduje się 
o działalności PAH.

Grupa dowiaduje się 
o celach i temacie 
zajęć.

Paczwork

Poznanie imion 
uczestników.

Integracja grupy.

Wstęp do dyskusji na 
temat zagadnienia 
pomocy.

Taśma malarska, markery

Przedmiot będący 
Paczworkiem

Ważne jest, aby 
przedmiot będący Pa-
czworkiem miał dość 
zabawny wygląd. 
Może to być jakaś 
maskotka, przedmiot, 
który nie przypomina 
niczego „ziemskiego”.

Opisując potrzeby 
Paczworka, trzeba 
kierować się zasadą, 
że nie każda pomoc 
jest adekwatna do 
potrzeb.

5’

10’

WPROWADZENIE
Gdy uczestnicy wchodzą do sali, otrzymują taśmę, na której mają zapisać 
swoje imię. Prowadzący ma już taśmę z imionami przyklejoną.

Prowadzący wita uczestników warsztatu, przedstawia się i mówi kilka słów 
o Polskiej Akcji Humanitarnej. Następnie przedstawia cele szkolenia: 

Będziemy rozmawiać o pomocy i jej różnych obliczacha w szczególności 
o pomocy humanitarnej.O tym, czym ona jest, dowiemy się później.

PRZEDSTAWIENIE SIĘ UCZESTNIKóW WEDŁUG SCHEMATU
„PACZWORK”

Uczestnicy i prowadzący siedzą w kółku. Prowadzący kładzie w środku okrę-
gu jakiś przedmiot, któremu nadaje imię, i opowiada jego historię: Jest to mały 
Paczworek, który pochodzi z krainy Paczworków. Niestety, jego świat został 
nagle zniszczony, a on przez przypadek znalazł się na naszej planecie. Jest 
tutaj zupełnie sam i nie ma nikogo.

Każdy z uczestników i uczestniczek po kolei mówi swoje imię i to, jak chciał(a)
by pomóc Paczworkowi. Co mógłby dla Paczworka zrobić?

Na zakończenie, po wypowiedzi wszystkich uczestników prowadzący mówi 
o tym, czym się charakteryzują Paczworki. Co lubią, a czego nie.
Na zakończenie prowadzący podsumowuje. Odwołuje się do przykładów 
pomocy podanych przez uczestników i wskazuje, że nie każda pomoc dla 
Paczworka jest dobra. Staramy się wskazać kilka możliwości pomocy jako 
nieadekwatnych dla Paczworka. Mówimy o tym dopiero na zakończenie.

Przykładowo: 
Wypowiedź uczestnika: „Dałbym Paczworkowi jeść”.
W podsumowaniu prowadzącego: „Paczworki nie jedzą, ale czerpią energię 
z dotyku ludzkiego”. Po
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Prowadzący podsumowuje ćwiczenie, pytając uczestników:
Jak wam się pomagało Paczworkowi? W jaki sposób wymyślaliście przykłady 
pomocy dla Paczworka?
Jak, biorąc pod uwagę potrzeby Paczworka, oceniacie swoją pomoc dla 
niego? 

Na koniec prowadzący dziękuje uczestnikom za chęć udzielenia pomocy 
Paczworkowi oraz mówi, że o pomaganiu będziemy jeszcze rozmawiać.

KONTRAKT
Nawiązując do ćwiczenia z Paczworkiem, prowadzący mówi o kontrakcie:
Tak jak Paczwork rządzi się pewnymi zasadami w swoim życiu, także i my 
jako grupa musimy ustalić pewne zasady, zgodnie z którymi będziemy praco-
wać na tych zajęciach.
Chodzi tutaj o zasady współpracy, prawa i obowiązki dotyczące zarówno 
uczestników, jak i prowadzącego, które będziemy nazywać KONTRAKTEM.

Tworzymy kontrakt jak krzyżówkę, tak aby kolejne zasady zawierały litery 
tworzące wyraz „POMAGANIE”, który jest zapisany pionowo na tablicy.
Przykładowo:

Nie Przerywamy, kiedy ktoś mówi
Nie Oceniamy

WspółpracujeMy
Zero Agresji

Nie ma Głupich pytań
Angażujemy się w zajęcia

SzacuNek do Uczestników/Prowadzących/
Osób, o których będziemy mówić

Wyciszamy komórkI
DobrowolniE bierzemy udział w ćwiczeniach/dyskusjach

Każdy uczestnik i uczestniczka wyraża zgodę na Kontrakt.

Prowadzący informuje grupę, że od tej chwili kontrakt obowiązuje wszystkie 
osoby uczestniczące w zajęciach, także osoby prowadzące.

Kontrakt

Ustalenie wspólnych 
zasad współpracy na 
zajęciach.

Prewencja sytuacji 
trudnych.

Papier flipczartowy 
i markery lub tablica 
i kreda

Grupa musi wiedzieć, 
do czego służy 
kontrakt.

Kontrakt jest bardzo 
ważnym elementem 
zajęć. Jego stworzenie 
i zawarcie będzie mia-
ło wpływ na dalszą 
część zajęć.
Jeśli uczestnicy nie 
podają pomysłów, 
podajemy gotowe 
rozwiązania.

10’
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Uczestnicy otrzymują 
pozytywne informacje 
na temat krajów, które 
zostały doświad-
czone katastrofami 
i kryzysami humani-
tarnymi, by państwa 
te nie były kojarzone 
wyłącznie z negatyw-
nymi wydarzeniami.

Tak różne – tak po-
dobne

Zapoznanie się 
uczestników z kata-
strofami i kryzysami 
humanitarnymi na 
Haiti i w Japonii.

Pocięte i poukrywane 
po sali ciekawostki 
o Japonii, Haiti 
(Materiał 1 i 2). 

Pocięte flagi Japonii 
i Haiti (Materiał 3 i 4), 
worek, z którego mło-
dzież będzie losowała 
części flag

Dwie mapy polityczne 
świata

Zdjęcia 1-4

Papier flipchartowy, mar-
kery lub tablica i kreda

Opisy katastrof    i kryzy-
sów humanitarnych na 
Haiti i Japonii
(Materiał nr 5 i 6)

Zdjęcia 5-6

Ważne, aby karteczki 
z informacjami nie były 
wcześniej widoczne 
dla uczestników. Dzie-
limy grupę na dwie 
podgrupy i w zależno-
ści od liczby osób, na 
tyle elementów tniemy 
flagę . Lepiej pociąć ją 
na więcej elementów. 
Później brakujące 
części można dać 
grupie. 

Może się zdarzyć, 
że uczestnicy nie 
będą mogli odnaleźć 
na mapie państw. 
Możemy wcześniej 
przygotować sobie 
wskazówki naprowa-
dzające, które ułatwią 
im poszukiwania.

W ćwiczeniu tym nie 
chodzi o stworzenie 
„książkowych” definicji 
kryzysu humanitar-
nego czy katastrofy. 
Chodzi        o to, by 
uczestnicy           znali 
najważniejsze charak-
terystyki tych zjawisk. 
Należy powiedzieć 
uczestnikom, że defi-
nicję i charakterystykę 
pomocy humanitarnej
 otrzymają na koniec 
zajęć. 

W podsumowaniu 
należy uczestnikom 
przypomnieć, że te 
wszystkie katastrofy 
mogą być przyczyną 
kryzysu humanitar-
nego.

20’

15’

ODNAJDŹ I POZNAJ

Każdy uczestnik losuje jeden fragment pociętych flag Haiti i Japonii. 
Uczestnicy dzielą się na dwie podgrupy zgodnie z rodzajem flagi.
Prowadzący pyta grupę, czy wiedzą, jakiego kraju flagę posiadają?

Prowadzący informuje uczestników, że są otoczeni informacjami na temat Haiti 
oraz Japonii, tylko muszą je znaleźć.
Uczestnicy szukają poukrywanych wcześniej przez prowadzącego w sali 
karteczek, które zawierają ciekawostki na temat krajów. Każda podgrupa musi 
znaleźć osiem karteczek z informacjami oraz odróżnić dane dotyczące swoje-
go kraju od wiadomości odnoszących się do państwa drugiej podgrupy.

Podgrupy dzielą się na forum informacjami na temat swojego kraju oraz poka-
zują go na swojej mapie politycznej świata. Każda z grup ma na prezentację 
2 minuty. Zadaniem grup jest przedstawienie najciekawszych informacji o 
danym kraju.

TAK RóŻNE – TAK PODOBNE
Oblicza kryzysu humanitarnego i katastrof na przykładzie Haiti i Japonii

Prowadzący zadaje pytanie: Jak myślicie, co łączy te dwa kraje?
Prowadzący naprowadza podgrupy na odpowiedź, że w obu krajach miały 
miejsce katastrofy naturalne.
Każda podgrupa dostaje opis wydarzenia, jakie miało miejsce w Japonii i na 
Haiti oraz zdjęcia z tych miejsc.
Podgrupy wymieniają na forum najważniejsze i najbardziej charakterystyczne 
informacje dotyczące opisu trzęsienia ziemi na Haiti i w Japonii, zarówno 
fizyczne (zburzenia, brak energii elektrycznej, brak wody), jak i behawioralne 
(np. chaos, strach).

Prowadzący spisuje w dwóch oddzielnych kolumnach informacje wymienione 
przez podgrupę Haiti i podgrupę Japonii.
Następnie pyta całą grupę, jakie elementy są wspólne dla wydarzeń w obu 
krajach.

PRZERWA
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Definicja kryzysu 
humanitarnego: 
Kryzys humanitarny 
to zdarzenie lub 
seria zdarzeń, które 
stanowią krytyczne za-
grożenie dla zdrowia, 
bezpieczeństwa lub 
dobrobytu społeczno-
ści lub innych dużych 
grup ludzi, zazwyczaj 
w bardzo szerokim 
zakresie. Konflikty 
zbrojne, epidemie, 
głód, klęski żywioło-
we i inne poważne 
katastrofy mogą do-
prowadzić do kryzysu 
humanitarnego.

Prowadzący zadaje pytanie grupie:
Jakie inne niż trzęsienie ziemi przykłady katastrof  znacie, które wywołują 
podobne zniszczenia i emocje?
Prowadzący zapisuje pomysły uczestników.

Rozróżnia katastrofy na:
katastrofy naturalne (powódź, huragan, susza, silne grady),• 
technologiczne (np. wybuch reaktora w Czarnobylu),• 
konflikty zbrojne, wojny.• 

W ten sposób prowadzący razem z uczestnikami omawia zagadnienie 
KRYZYSU HUMANITARNEGO, który jest wynikiem katastrof. Podsumowując, 
staramy się zbudować wspólnie definicję kryzysu humanitarnego. Staramy się 
wydobyć jak najwięcej cech kryzysu humanitarnego poprzez dopytywanie 
uczestników.

MOSTY

Prowadzący zaprasza grupę do wzięcia udziału w ćwiczeniu, które będzie 
polegało na budowaniu mostu.

Prowadzący dzieli grupę na dwie podgrupy za pomocą wyliczanki: 
„powódź – huragan – powódź – huragan – powódź – huragan – powódź”.

Każda podgrupa ma za zadanie wybudowanie mostu łączącego dwa krze-
sła. Sprawdzenie wytrzymałości mostu nastąpi poprzez położenie na niego 
ciężkiego przedmiotu (np. tornistra). Na wykonanie zadania grupy mają 10 
minut.

Podgrupy otrzymują niejednakową ilość i rodzaj materiałów, tak by jedna 
podgrupa była uprzywilejowana, a druga poszkodowana.
Przykładowo:
Grupa „Powódź” – dostaje krótki cienki, sznurek, małą ilość taśmy 
malarskiej, małą ilość starych gazet/zużytego papieru.

Mosty

Doświadczenie sytu-
acji, w której znajdują 
się osoby dotknięte 
katastrofą.

Doświadczenie 
sytuacji otrzymywania  
pomocy humanitarnej, 
adekwatnej i nieade-
kwatnej.

Papier, który może być 
zniszczony, cztery krze-
sła, dwie taśmy malar-
skie,
dwie pary nożyczek, 
dwa sznurki

Nieprzezroczysty worek 
z przedmiotami:
zabawka, słodycze, 
podarte ubranie, butelka 
wody itp.; 
taśma, dodatkowy pa-
pier, sznurek, nożyczki, 
zszywacz itp.

20’
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Grupa „Huragan” – dostaje długi, gruby sznurek, dużą ilość taśmy 
malarskiej, dużą ilość gazet/zużytego papieru, nożyczki.
Po wybudowaniu mostu przez obie podgrupy prowadzący mówi, że za chwi-
lę sprawdzi wytrzymałość mostów.
Jednak nie przechodzi do testowania, a wchodzi w rolę „Powodzi” i „Huraga-
nu”, tnąc nożyczkami i niszcząc mosty obu podgrup.

Prowadzący mówi, że podgrupy mają teraz odbudować swoje mosty.
Mają na to 5 minut.
Zadaje pytanie:
Czy chcecie pomocy?

Jeśli podgrupa powie „nie” – musi odbudować most bez dodatkowych mate-
riałów.

Jeśli podgrupa powie „tak” – otrzymuje od prowadzącego losowo wyciągnię-
te z worka materiały. 
Część z nich jest nieprzydatna do odbudowy mostu (zabawka, słodycze, 
podarte ubranie, butelka wody i inne przedmioty będące metaforą nieade-
kwatnej pomocy humanitarnej).
Pozostałe przedmioty są przydatne do odbudowy mostu (taśma, dodatkowy 
papier, sznurek, nożyczki, zszywacz itp.).

Jeśli podgrupa nie będzie chciała odbudowywać mostu – akceptujemy taką 
decyzję i nie przymuszamy uczestników i uczestniczki do wzięcia udziału w 
zadaniu. Potem nastąpi omówienie tej sytuacji.

Prowadzący prosi, aby uczestnicy wyszli ze swojej roli i aby każdy w ciągu 
1 minuty uścisnął dłoń z jak największą liczbą osób, podając przy tym swoje 
imię.

Prowadzący powinien 
cały czas obserwo-
wać zachowanie obu 
podgrup, tak by przy 
omówieniu nie pomi-
nąć żadnego znaczą-
cego wydarzenia.

Ważne jest, aby pro-
wadzący, zamieniając 
się w „Powódź” i „Hu-
ragan”, wykorzystał 
rodzaj kostiumu, by 
podkreślić, że jest to 
tylko rola, np. narzucić 
na siebie koc, przeście-
radło itp.
Zniszczenie mostów 
przez prowadzącego 
może wywołać silne, 
negatywne emocje 
wśród uczestników.

Należy pamiętać, by 
się później odnieść               
do tych emocji. 
 
Ważne jest, by uczest-
nicy „wyszli z roli”, 
jaka jest związana z 
ćwiczeniem. Stąd ćwi-
czenie na uścisk dłoni 
i podawanie swojego 
imienia. 
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OMóWIENIE ćWICZENIA „MOSTY”

Prowadzący pyta, jakie emocje, myśli, zachowania pojawiły się, gdy:
Jedna podgrupa dostała lepsze, a druga gorsze materiały.1. 
Budowali mosty.2. 
Ich mosty zostały zniszczone.3. 
Otrzymywali pomoc – adekwatną i nieadekwatną.4. 
Odbudowywali mosty/nie chcieli odbudowywać mostów.5. 

Prowadzący zapisuje wypowiedzi uczestników w oddzielnych kolumnach.

Prowadzący mówi, że to ćwiczenie miało na celu przybliżyć położenie ludzi 
doświadczonych w wyniku katastrofy kryzysem humanitarnym, jak również 
pokazać sytuację udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej.

Prowadzący, odnosząc się do wypowiedzi uczestników, wyjaśnia:
Ad 1) Różnicę w poziomie zamożności/stopnia rozwoju, np. infrastruktury 
między krajami.
Ad 2) Tworzenie dorobku materialnego przez ludzi, np. budowanie domu.
Ad 3) Sytuację osób doświadczonych przez katastrofę, które cierpią z powo-
du kryzysu humanitarnego. Bezradność, często niechęć do działania.
Ad 4) Sytuację udzielania pomocy humanitarnej adekwatnej i nieadekwatnej.
Ad 5) Sytuację osób, które starają się powrócić do „normalnego” życia po 
katastrofie i kryzysie humanitarnym.

POMOC HUMANITARNA I JEJ ZASADY 

Prowadzący prowadzi dyskusję na forum, zadając pytania i notując odpowie-
dzi uczestników:

Co to jest pomoc humanitarna? 1. 
Co należy zrobić, by pomoc humanitarna była adekwatna?2. 
Jakie wartości są związane z pomocą humanitarną?3. 
Po co pomagać?4. 
Jak ja mogę pomóc?5. 

Omówienie ćwicze-
nia „Mosty” w celu 
wytłumaczenia różnic 
w poziomie rozwoju, 
zamożności różnych 
krajów oraz doświad-
czenia sytuacji otrzy-
mywania adekwatnej 
i nieadekwatnej 
pomocy humanitarnej 
po katastrofie/ 
w trakcie kryzysu 
humanitarnego.

Omówienie nega-
tywnych emocji, myśli 
uczestników.

Zasaday pomocy 
humanitarnej

Omówienie zasad 
i wartości dotyczą-
cych pomocy humani-
tarnej.

Dyskusja nad pyta-
niem: „Co ja mogę 
zrobić?”

Papier flipchartowy, 
markery lub tablica 
i kreda

Marker, papier flipchar-
towy

20’

20’

Należy bardzo 
dobrze omówić 
negatywne emocje 
uczestników, tak by ich 
z nimi nie pozostawić.

PRZERWA
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PREZENTACJA PRZYKŁADóW POMOCY HUMANITARNEJ 
ADEKWATNEJ I NIEADEKWATNEJ

Podczas prezentacji slajdów i pokazu zdjęć prowadzący mówi o najważniej-
szych elementach pomocy humanitarnej: analizie potrzeb, koordynacji, syste-
mie klasterów, angażowaniu ludności lokalnej. katastrofie i kryzysie humanitar-
nym.

ŁAŃCUCH POMOCY

Każdy uczestnik dostaje wyciętą z papieru schematyczną postać ludzką.
Ma w nią wpisać to, co uważa za najważniejsze w pomaganiu.

Prowadzący czyta na głos wpisy na papierowych ludzikach i łączy je w jeden 
łańcuch, który trzyma cała grupa.

Podsumowanie: Często wydaje się nam, że sami nic nie możemy zrobić.
Jednak działanie każdego człowieka ma znaczenie.
Te działania mają tym większą siłę, im więcej osób się do nich przyłącza. 

ZAKOŃCZENIE

Podziękowanie uczestnikom za udział w warsztacie.
Zaproszenie do zadawania pytań.
Rozdanie materiałów, ulotek dotyczących pomocy humanitarnej.

Prezentacja

Poznanie działań 
skutecznych i niesku-
tecznych oraz dzia-
łań PAH.

Łańcuch pomocy
Ewaluacja zajęć

Podkreślenie wpływu 
działania każdego 
człowieka i działań 
w grupie.

Zakończenie zajęć

Prezentacja Power Point 
o pomocy humanitarnej;
(materiał nr 8)

Wycięte schematy po-
staci ludzkiej – „ludziki”, 
markery, zszywacz

Ulotki, broszury

10’

10’

5’

W czasie prezentacji 
pokaz zdjęć nr 7 i 8, 
ukazujących sytuację 
w obu krajach po 
uzyskaniu pomocy 
humanitarnej.

W przypadku 
nietrafnych wpisów na 
ludzikach należy je 
omówić i nie wklejać 
„złych” pomysłów do 
łańcucha.
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Materiał nr 1
CIEKAWOSTKI O HAITI

To państwo w Ameryce Środkowej, leżące na zachodniej części wyspy i kilkudziesięciu mniejszych wyspach Morza Karaibskiego.

Kraj ten jest najstarszym niepodległym państwem w Ameryce Środkowej. Był pierwszą „czarną” republiką na świecie i drugą republiką na półkuli zachod-
niej. 

W tym kraju obecne są również polskie akcenty. Na przełomie XVIII i XIX wieku na wyspie wybuchło powstanie czarnej ludności. Aby stłumić rewoltę  
w najbogatszej, francuskiej kolonii, Napoleon Bonaparte wysłał do niej trzy półbrygady polskich żołnierzy z Legionów Polskich. Jednak wielu legionistów 
przeszło na stronę „czarnego generała”, nie mogąc odnaleźć się w znienawidzonej roli zaborców. Czterystu legionistów osiadło na południu wyspy. Do 
dziś w górskich wioskach: Cazale, La Valee de Jackmel, Fond des Blancs, Port Salut i St. Jean du Sud, żyją ich ciemnoskórzy potomkowie, którzy noszą 
przekręcone polskie nazwiska i odznaczają się pewnymi europejskimi cechami wyglądu.

Na wyspie bardzo popularna jest sztuka. Także na świecie zaczęto dostrzegać jej walory i dzisiaj „sztuka naiwna” święci swoje triumfy. Ciekawe jest 
to, że w prawie każdej rodzinie na wyspie znajduje się artysta, dlatego nie ma problemów ze zdobyciem obrazu lub rzeźby, które zazwyczaj inspi-
rowane są wierzeniami i lokalną kulturą. Sztuka widoczna jest tutaj na co dzień. Najlepszym jej przykładem są „tap tapy” – przepięknie ozdobione, 
wielokolorowe ciężarówki będące najpopularniejszą formą komunikacji w Port-au-Prince. Przejażdżka takim pojazdem może dostarczyć nie lada emocji  
i będzie miłym wspomnieniem.

Większość mieszkańców wyspy to wyznawcy religii voodoo, równocześnie uważający siebie za… katolików. 

Każdy kraj ma swoje specjały kulinarne i również ten nie jest pod tym względem wyjątkiem. Tutejsza kuchnia to smaczne połączenie kuchni francuskiej  
i afrykańskiej. Do słynnych potraw należą: tortilla de huevos y papas, habichuelas con dulce (fasola na słodko), mangú de plátano (purée z bananów) oraz 
dania ze słodkich ziemniaków.

Stolica kraju Port-au-Prince słynie z produkcji piłek do bejsbolu. Większość piłek jest eksportowana do Stanów Zjednoczonych.
Niestety, degradacja środowiska naturalnego, rosnąca przemoc, brak silnej polityki oraz dyktatura spowodowały, że w 2003 roku kraj ten osiągnął status 
najbiedniejszego na zachodniej półkuli i jednego z najbiedniejszych krajów na świecie. Jego populacja składa się z 10 milionów obywateli, z czego  
ok. 80% żyje poniżej progu ubóstwa, a ok. 54% – w skrajnej nędzy.

Źródła:
http://www.tanie-loty.com.pl/ciekawostki-o-port-au-prince.html
http://www.pah.h2.pl/pomoc_humanitarna,dzialania_emergency,522,pomocne_teksty.html
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Materiał nr 2
CIEKAWOSTKI O JAPONII

Kraj ten usytuowany jest na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, na długości 3,3 tysiąca kilometrów.

Archipelag rozciąga się niemal południkowo (jego obywatele mówią, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”). W skład jego wchodzą cztery duże 
wyspy: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku.

Zamieszkuje je ponad 127 milionów ludzi. Główny ośrodek największego zespołu miejskiego świata – tzw. Wielkie Tokio – wraz z Jokohamą, Kawasaki, 
Saitamą i innymi miastami nad zatoką skupia 31–35 milionów mieszkańców. 

Alfabet używany w tym kraju jest zupełnie inny niż polski. Nazywa się kanji i składa sę z ok. 40 tysięcy symboli. W codziennym życiu używa się prawie  
2 tysięcy znaków. Teksty napisane w tym języku czyta się od prawej do lewej.

W kraju tym średnia długość życia ludzi jest najdłuższa na świecie.

Najbardziej popularnym świętem jest święto Sanja Matsuri, obchodzone ku czci trzech wielkich mężów: Hinokuma Hamanari, Hinokuma Takenari i Hajino 
Nakatomo – założycieli i fundatorów świątyni Sensō-ji, najstarszej shintoistycznej świątyni w Tokio.

W tym kraju bardzo ceniona jest praca. Młodzi ludzie od najmłodszych lat bardzo dużo czasu spędzają w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Wytę-
żony wysiłek podczas nauki ma ich przygotować do ciężkiej pracy, gdy będą dorośli.

Popularne skojarzenia z tym krajem to:
origami – sztuka składania papieru,• 
kwitnąca wiśnia – symbol tego kraju,• 
sumo i dżudo – sporty narodowe.• 

Ulubionym napojem mieszkańców jest zielona herbata. Podaje się ją po posiłkach i na wszystkich spotkaniach towarzyskich.

Źródło:
http://www.eioba.pl/a/1irf/kultura-japonii-podstawowe-informacje#ixzz2AJQ1wobu
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Materiał nr 3
Flaga Haiti

Po
m

oc
 h

um
an

ita
rn

a

115



Materiał nr 4
Flaga Japonii
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Materiał nr 5
TRZĘSIENIE ZIEMI NA HAITI

12 stycznia 2010 roku Haiti, jeden z najbiedniejszych krajów półkuli zachodniej, nawiedziło najpotężniejsze w tym kraju, od ponad 200 lat, trzęsienie zie-
mi. Według doniesień różnych agencji miało ono siłę od 7 do 7,3 st. w skali Richtera. Trzęsienie ziemi uderzyło w najczulszy punkt kraju – jego środkową 
i południową część, najbardziej rozwiniętą i najgęściej zaludnioną. Wg danych rządu Haiti trzęsienie pochłonęło 316 tysięcy ofiar śmiertelnych. Blisko  
3 miliony ludzi mogło ucierpieć w inny sposób: odniosło obrażenia lub zostało bez dachu nad głową. 

W stolicy Haiti Port-au-Prince panowały wówczas 30-stopniowe upały, a zniszczenia były tak duże, że prawdopodobieństwo natrafienia na miejsce,  
w którym pod gruzami znajdował się ktoś żywy, było minimalne. Sytuacja w szpitalach była dramatyczna. Stolica, w której przed katastrofą skupiało się 
60% aktywności gospodarczej kraju, została w dużej części zrównana z ziemią. Po trzęsieniu ziemi nad miastem unosiła się chmura szarego pyłu. Przestała 
działać łączność, nie było prądu. Ludzi ogarnęła panika i przerażenie.

Do dziś ponad 500 tysięcy Haitańczyków pozostaje bez dachu nad głową. Większość mieszkańców kraju nie ma dostępu do bieżącej wody, największe 
zagrożenie dla życia stanowi cholera, ale mało kto może liczyć na opiekę lekarską. 70 % siły roboczej pozostaje niewykorzystane. Z 4 tysięcy szkół znisz-
czonych podczas trzęsienia ziemi odbudowano zaledwie 600, drugie tyle doprowadzono do użytku.

Źródła:
http://www.mowimyjak.pl/styl-zycia/podroze-i-wypoczynek/haiti-dwa-lata-po-trzesieniu-ziemi,78_36285.html
http://www.rp.pl/artykul/791062.html
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Materiał nr 6
TSUNAMI W JAPONII

11 marca 2011 roku trzęsienie ziemi o sile ok. 9 st. w skali Richtera nawiedziło północno-wschodnią część Japonii, na wschód od miasta Sendai. Awarii 
uległa elektrownia atomowa Fukushima. Był to najpoważniejszy wypadek nuklearny od czasów katastrofy w Czarnobylu. Ponowne wstrząsy miały miejsce 
w prowincjach Nagano i Niigata.

W wyniku trzęsienia ziemi ogromna fala tsunami wdarła się do nadbrzeżnych miast, wyrządzając wiele szkód. Fala, przetaczająca się przez tereny nad-
brzeżne, miała początkowo ok. 10 metrów wysokości. Na równinach woda morska wdarła się na 10 kilometrów w głąb lądu. W wyniku trzęsienia ziemi 
i tsunami zginęło ponad 21 tysięcy osób. Było to największe trzęsienie ziemi w Japonii od 140 lat, czyli od czasu rozpoczęcia rejestracji aktywności sej-
smicznej w tym kraju.

Z zagrożonych okolic ewakuowano ponad 400 tysięcy osób. Najsilniejszy wstrząs poprzedzony był serią mniejszych, o maksymalnej sile dochodzącej do 
ponad 7 st. w skali Richtera. Na minutę przed największym wstrząsem specjalny japoński system ostrzegania odebrał sygnały z ok. tysiąca sejsmografów 
na terenie kraju. Umożliwiło to nadanie w telewizji informacji alarmowej, co uratowało życie wielu Japończykom. W innych rejonach barierami dla tsunami 
były klify, góry i wyżyny.

W wielu miejscach po trzęsieniu ziemi oraz tsunami wybuchły pożary. Wg doniesień medialnych w samym Tokio doszło do co najmniej dziesięciu. W na-
stępstwie wstrząsów wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej w mieście Ichihara nieopodal Chiby.

Wiele budynków zostało zawalonych, a drogi stały się nieprzejezdne. Duże tereny kraju pozbawione były energii elektrycznej. Ponad 30-milionowe me-
galopolis Tokio-Kawasaki-Jokohama-Chiba przeżyło paraliż komunikacyjny. Zakorkowane były drogi, nie kursowało metro i kolej, wstrzymany został cywilny 
ruch lotniczy. Po tsunami i trzęsieniu ziemi brakowało wody pitnej, baterii, benzyny, także ulice były opustoszałe. 

Źródła:
http://tvp.info/informacje/swiat/mija-rok-od-tragedii-w-japonii/6710641
http://pah.org.pl/nasze-dzialania/3/724/japonia_rok_po_tsunami
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Materiał nr 7

Tr
ad

yc
yj

ny
 b

ęb
en

, u
ży

w
an

y 
po

dc
za

s 
ce

re
m

on
ii 

Vo
od

oo
 n

a 
H

ai
ti.

 B
ęb

ny
 w

yk
or

zy
st

yw
an

e 
są

 
w

 c
el

u 
w

pr
ow

ad
ze

ni
a 

uc
ze

stn
ikó

w
 c

er
em

on
ii 

w
 tr

an
s.

Fo
t. 

To
m

 Q
ui

ne
. Ź

ró
dł

o:
 W

ik
im

ed
ia

Po
m

oc
 h

um
an

ita
rn

a

119



D
zi

eł
o 

Pr
os

pe
ra

 P
ie

rre
-Lo

ui
sa

, h
ai

ta
ńs

ki
eg

o 
m

al
ar

za
 a

rty
st

y,
 z

al
ic

za
ne

go
  d

o 
nu

rtu
 m

al
ar

stw
a 

na
iw

ne
go

. A
rty

-
sta

 n
ig

dy
 n

ie
 o

de
br

ał
 fo

rm
al

ne
go

 w
yk

sz
ta

łc
en

ia
 a

rty
st

yc
zn

eg
o.

 
Fo

t. 
Ja

ke
m

et
ha

i. 
Źr

ód
ło

: W
ik

im
ed

ia

Po
m

oc
 h

um
an

ita
rn

a

120



Stolica Haiti - Port-au Prince. Zdjęcie przedstawia jedną z ulic po trzęsieniu ziemi w 2010 r. 
Fot. Bartek Wrześniowski. Źródło: Zbiory PAH Po
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Centrum dla dzieci w mieście Petit Goave na Haiti. Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej na Haiti realizowany w partnerstwie z czeską organizacją People 
In Need. Celem projektu było założenie dwóch centrów dla dzieci, które w wyniku katastrofy zostały osierocone lub pozbawione dachu nad głową 
(tzw. Child Friendly Spaces). Projekt  rozpoczął się w kwietniu 2010 r. i trwał przez siedem miesięcy. Dzieci przebywały w wybudowanych przez PAH 
placówkach w ciągu dnia, biorąc udział w zajęciach artystycznych, grach i zabawach. W centrach prowadzone były również lekcje mające na celu 
promocję higieny i edukację zdrowotną. 
Fot. Bartek Wrześniowski. Źródło: Zbiory PAH. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  Ashinome Hoshiya w Kesennuma, w prefekturze Miyagi. 
Ze środków przekazanych przez PAH została odbudowana sala gimnastyczna budynku zniszczonego przez kilkunastometrowe falę tsunami. 
W przedszkolu uczy się około 200 dzieci. 
Fot. Kei Mori.  Źródło: Zbiory PAH 
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Japońskie osechi-ryori, czyli zwyczajowe noworoczne potrawy, które Japończycy spożywają przez pierwsze trzy dni Nowego Roku. 
Dzięki temu, że ich przyrządzenie jest możliwe wcześniej, Japończycy mogą świętować  Nowy Rok nie martwiąc się o przygotowywanie 
posiłków. Potrawy składają się głównie z ryb, owoców morza i warzyw. 
Fot. Misogi. Źródło: Wikimedia 
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Tradycyjna  japońska ceremonia parzenia herbaty. Ceremonię herbacianą w Japonii nazywa się chanoyu, chadō lub sadō. Ceremonia powinna odbywać się w spe-
cjalnym pawilonie, który usytuowany jest w ogrodzie. Ma to na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery.
Fot. Georges Seduin. Źródło: Wikimedia Po

m
oc

 h
um

an
ita

rn
a

125



Widok z góry na zniszczone w wyniku tsunami północne wybrzeże wyspy Honsiu w Japonii. 
Marzec, 2011,
Fot. USA Navy. Źródło: Wikimedia. Po
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Scenariusze warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powstałe w ramach projektu: 
„Trenerzy dla młodzieży! Wspólnie dla globalnego Południa”. 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. 

Konsultacja merytoryczna: Beata Narel
Korekta i redakcja: Anna Kowalska, Magda Bodzan  
Skład: Kuba Kopczyński 
Fot.: Olga Mielnikiewicz. Zdjęcia zostały wykonane podczas szkolenia dla trenerów i trenerek w ramach 
projektu „Trenerzy dla modzieży! Wspólnie dla globalnego południa”.
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Polska Akcja Humanitarna
Ul. Szpitalna 5/3
00-031 Warszawa
Tel: 22 828 88 82 
www.pah.org.pl
pah@pah.org.pl
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Pewne prawa są zastrzeżone na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Możesz wesprzeć działania edukacyjne przeznaczając PAH 1% swojego podatku. Dzięki temu po-
wstanie więcej bezpłatnych publikacji skierowanych do szkół na temat współzależności globalnych 
oraz krajów globalnego Południa. KRS 0000136833 z dopiskiem edukacja.
Wspieraj Polską Akcję Humanitarną dokonując zakupów w sklepiku PAH: www.sppah.org.pl
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