
 

 
ANA TABAN - JESTEM ZMĘCZONY 

OLGA MIELNIKIEWICZ 

 

Etap edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe  

Krótki opis: Scenariusz porusza temat pokoju jako wartości i warunku do rozwoju dla jednostek  
i społeczeństw. Na przykładzie oddolnej inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania #Anataban, 
zainicjowanej przez mieszkańców-ofiary wojny domowej w Sudanie Południowym uczniowie  
i uczennice przekonują się o wartości nieprzemocowych rozwiązań (nonviolence) konfliktów. 
Scenariusz daje możliwość refleksji oraz debatowania wokół bardzo ważnego wyzwania 
globalnego, jakim jest utrzymanie i zapewnienie pokoju na świecie.  

Czas trwania: 2 x 45 min  

Główne zagadnienia: pokój, wojna, konflikt w Sudanie Południowym, akcja społeczna, debata 

Kluczowe pojęcia: non-violence (niestosowanie przemocy, niekrzywdzenie, artywizm (aktywizm 
poprzez sztukę), kampania, media społecznościowe, pojednanie, solidarność 

Odniesienie do podstawy programowej:  

Wiedza o społeczeństwie   

Uczeń: 

 przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka (w tym działania 
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla), 

 omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów 
między narodami, 

 przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka (w tym działania 
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla), 

 opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz 
na poziomie globalnym; w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu, 

  wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne, 
  wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie;  

Cele zajęć:  

Uczniowie i uczennice:  

 znają sytuację polityczną w Sudanie Południowym i potrafią powiedzieć, na czym polega 

konflikt,  

 potrafią przedstawić działania obywatelskie, jakie podejmują ludzie z przykładowego 

państwa z globalnego Południa, w którym toczą się konflikty, 

 

 



 
 

 podejmują próbę dyskusji, wyrażają swoją opinię i zajmują stanowisko w dyskusji  

na temat pokoju na świecie. 

Metody i techniki pracy: praca z filmem, zdjęciami, praca w grupach, parach,  dyskusja/debata.   

Środki dydaktyczne i materiały: filmy, zdjęcia, Internet, Facebook , flipczart, marker, taśma 
malarska, wydrukowane materiały pomocnicze.  

Przebieg zajęć z określeniem czasu każdego etapu lekcji:  

 

Lekcja 1 – 45 minut  

 

I. Wstęp/rozgrzewka  (10 min) 

Zapytaj uczniów i uczennice, czy zwrot Ana Taban z czymś się im kojarzy. Poproś, aby  wyobrazili 

sobie nagłówek w gazecie „Ana Taban. Jestem zmęczony/a” i podzielili się tym, co im przychodzi 

do głowy. Czy oni bywają lub są zmęczeni i czym najczęściej?  Po wstępnych odpowiedziach 

uczniów i uczennic, pokaż wybrane zdjęcia z materiału pomocniczego  

nr 1 i poproś o ponowne skojarzenia.  

Pomocne pytania:  

 Co jest na zdjęciu?  (Street art, murale)  

 Kto mógł je wykonać?  

 Gdzie to może być? Czy uczniowie i uczennice zgadną w jakim kraju? 

 Co jest napisane na koszulce dziewczynki? („I hate War - nienawidzę wojny”) 

 Co robią ludzie w tle i dzieci na pierwszym planie zdjęcia nr 1?  

 Jak uczniowie i uczennice zinterpretowaliby zdjęcie nr 2?   

Następnie zapytaj ponownie o interpretację tytułu #Anataban. Jestem zmęczony/a i odpowiedź, 

czym mogą być zmęczeni ludzie, którzy mówią #Anataban.  

Żeby naprowadzić uczniów i uczennice na kraj, z którego pochodzą murale, możesz zapytać, 

czy wiedzą, w jakich krajach na kontynencie afrykańskim trwają aktualnie konflikty zbrojne i czy 

coś o nich więcej słyszeli?   

Powiedz, że chodzi o Sudan Południowy. Możecie wspólnie poszukać na mapie, gdzie leży ten 

kraj.  

II. Pogłębienie tematu. Praca z filmami (25 min) 

Zapytaj czy uczniowie i uczennice chcą się czegoś więcej dowiedzieć o muralach i samej 

inicjatywie? Czy zaintrygowały ich zdjęcia?    



 
 

 

Opcjonalnie (jeśli jest taka możliwość) możesz zachęcić uczniów i uczennice do wpisania 

hasztagu #anataban w wyszukiwarkę internetową albo poprzez portal Facebook i dać  

im 3 minuty na przejrzenie wyników wyszukiwania i podzielenie się krótko informacjami, które 

znaleźli.   

Powiedz, że teraz obejrzycie 3  krótkie filmy, które występują na profilu kampanii #anataban  

i w serwisie Youtube. Możecie obejrzeć je 2 razy. Po pierwszym obejrzeniu przeczytajcie 

polecania z karty pracy (materiał nr 2 dla uczniów i uczennic oraz 3 dla 

nauczyciela/nauczycielki) by następnie z większą uwagą selekcjonować informacje.  Uczniowie 

i uczennice mogą następnie pracować w parach, trójkach lub czwórkach nad uzupełnieniem 

informacji na kartach. Do każdego z filmów można włączyć polskie napisy.  

1. #Anataban #PeaceDay Activities September 21st 2016: Juba, South Sudan 

https://www.youtube.com/watch?v=oT9eLRtZqv0  

 

2. South Sudan artists use street drama & art to promote peace 

https://www.youtube.com/watch?v=ylIjezN8JrI  

 

3. S.Sudan: Artists, Musicians and Actors protest the endless cycle of violence 
https://www.youtube.com/watch?v=aEUC18Ub28U  
 

Opcjonalnie możesz wykorzystać na lekcji 2 dodatkowe filmy poniżej. Jeśli istnieje taka możliwość 

możesz podzielić uczniów i uczennice na 4 grupy, tak żeby każda obejrzała inny film na 

telefonach czy tabletach.  

4. #Anataban Message of Solidarity to the Victims of Violence in South Sudan (kanał  
YT akcji Anataban) https://www.youtube.com/watch?v=VgJwUXUrDdQ, w którym 
aktywiści i aktywistki #Anataban zwracają się z osobistym, mocnym przesłaniem  
do współobywateli i współobywatelek w całym Sudanie Południowym 
 

5. Oficjalny teledysk ruchu Anataban https://www.youtube.com/watch?v=U8F8rc3kf9k 
 
 

III. Prezentacja wyników pracy uczniów i uczennic na forum (10 min) 

Wybrane z grupy osoby prezentują całej klasie na forum to co zapamiętali i zapisali. Grupy mogą 

uzupełniać i dopowiadać informacje.  

 

https://www.facebook.com/AnaTaban-1777009612520847/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=oT9eLRtZqv0
https://www.youtube.com/watch?v=ylIjezN8JrI
https://www.youtube.com/watch?v=aEUC18Ub28U
https://www.youtube.com/watch?v=VgJwUXUrDdQ
https://www.youtube.com/watch?v=U8F8rc3kf9k


 
 

Po prezentacji zadania zapytaj czy uczniowie i uczennice zastanowili się nad tym, co ich 
poruszyło, wywołało największe reakcje emocjonalne? Porozmawiaj z nimi o tym.  

Czy filmy dały uczniom i uczennicom odpowiedź, co dokładnie dzieje się w Sudanie 
Południowym? Możesz poprosić młodzież o przygotowanie krótkich informacji na temat konfliktu 
na następną lekcję.  

IV. Krótka dyskusja  

Na zakończenie podyskutujcie Artywizm (aktywizm społeczny poprzez działania artystyczne) jest  

skutecznym działaniem na rzecz pokoju. Czy myślicie, że akcja #Anataban może doprowadzić 

do ustania przemocy w kraju?  

Lekcja 2 – 45 minut  

I. Wprowadzenie (5 min) 

Przypomnienie treści poprzedniej lekcji o  sytuacji w Sudanie Południowym i przesłania 

kampanii Anataban. Zaproś uczniów i uczennice do wypowiedzenia na forum, co zapamiętali 

najbardziej z poprzedniej lekcji.   

 

II. Rozgrzewka do debaty (15 min +15 prezentacja i dyskusja na forum)  

Ćwiczenie ma na celu zachęcenie do przemyśleń i zabrania głosu, wypowiadania własnego 

zdania.  

Podziel klasę 4 grupy i daj każdej po jednej kartce z wypowiedzią pochodzącą z materiału 

filmowego (materiał 4). Daj każdej grupie po jednym papierze flipczartowym i markerze. Zachęć 

do dyskusji w grupach. Wnioski, najważniejsze refleksje grupa wypisuje na flipczarcie. Po upływie 

10 minut grupy prezentują wyniki swojej pracy.  Po prezentacji wszystkich grup, osoby z innych 

grup mogą zabierać głos, jeśli mają odmienne zdanie.  Należy ustalić reguły dyskusji, aby nie 

powstał chaos, np. po jednym głosie z każdej grupy do każdej tezy.  

   

1. „One of the themes explored here is discouragement of hate speech in social media 

media”.  Jednym z celów kampanii jest zachęcanie młodych ludzi do zaprzestania mowy 

nienawiści w mediach społecznościowych.  

Jak myślisz, czy i jak język i słowa jakich używamy może wpływać na podsycanie konfliktów, 

wywoływanie przemocy czy wręcz doprowadzenie do wojny? Na ile używanie mowy 

nienawiści w Internecie może przekładać się na realną przemoc wobec innych.   

 



 
 

2. Peace is with us, if we start we can have it. Pokój jest w nas, jeśli my - w domyśle  

my zwykli ludzie - zaczniemy, nie czekając na politycznych liderów  to doprowadzimy do 

niego,  mówi bohaterka jednego z filmów.  “If South Sudanese are tired, then they should 

change.” Jeśli Sudańczycy Południowi są zmęczeni, to powinni dokonać zmiany  – mówi 

inny aktywista.   

 

Czy według Ciebie zwykli obywatele i obywatelki mogą doprowadzić do zakończenia, 

zapobiegania wojnom i konfliktów na świecie? Czy za wywołanie i prowadzenie wojen 

odpowiedzialni są wszyscy i podobnie czy pokój powinien być odpowiedzialnością 

wszystkich, nie tylko polityków i polityczek?   

 

3. “Reconciliation starts from accepting the responsibility of wrong. We are sorry for your 

pain, for your tears. We are sorry for what we have done to each other” - pada na filmie.  

Pojednanie zaczyna się od zaakceptowania własnej odpowiedzialności za “zło”. 

Przepraszamy za twój ból, za twoje łzy. Przepraszamy za wszystko co sobie nawzajem 

uczyniliśmy”.  

 

Jak rozumiesz zdanie „Pojednanie zaczyna się od zaakceptowania własnej 

odpowiedzialności za uczynione zło” . Czy uważasz że przeprosiny współobywateli  

ze strony osób, które nie są winne bezpośredniej przemocy i jej nie spowodowały mogą 

doprowadzić do gojenia się ran i pojednania zwaśnionych stron?  Czy znasz przykłady 

podobnych aktów z historii, które doprowadziły do pojednania i zapoczątkowały 

pokojowe procesy?  

  

4. Most of the time we don’t know what is peace. If you are happy inside  you, you will want 

happiness for others , for your brother and sisters “  W zasadzie nie wiemy, czym jest pokój. 

Zdecydowałam, że moim pokojem będzie szczęście. Jeśli będziesz szczęśliwy sam, też 

chciał szczęścia dla innych, dla twoich braci i sióstr (w domyśle bliźnich).  

 

Czy zgadzasz się z bohaterką filmu? Czym jest pokój dla Ciebie? Co my wiemy  

o pokoju? Co jest potrzebne, aby społeczeństwo żyło w pokoju?  

 

 

III. Debata /  BAROMENT OPINII  (10 min)  

Poniżej przygotowaliśmy listę z wybranymi cytatami/wypowiedziami do dyskusji. Wybierz kilka 

tych, które uważasz za najlepsze na potrzeby lekcji. Inne mogą posłużyć do napisania krótkiego 

eseju lub prezentacji jako praca domowa albo do przygotowania debaty podczas Tygodnia 

Edukacji Globalnej.   



 
 

Wyznacz w pomieszczeniu miejsce, w którym będą gromadzić się osoby NIE zgadzające  

się z cytatem i miejsce, do którego pójdą osoby będące na TAK.  Pomiędzy tymi dwoma grupami 

zróbcie miejsce na osoby NIE ZDECYDOWANE, nie opowiadające się zdecydowanie  

po żadnej ze stron. Poproś klasę o powstanie z ławek, przeczytaj wybrane zdania i daj kilka 

sekund uczniom na zajęcie miejsca. Następnie zapytaj kilka wybranych osób, dlaczego stanęły 

właśnie w tym miejscu. Po wysłuchaniu argumentów uczniów/nic zapytaj ,czy ktoś zmienił zdanie 

i chce zmienić miejsce? Jeśli będą takie osoby, zapytaj dlaczego zmieniły zdanie. Możesz 

powtarzać to ćwiczenie kilka razy.  

1. “Jedynym wyjściem z  obecnego konfliktu jest to, żeby każdy Sudańczyk Południowy 

zrezygnował z przemocy” mówi jeden z artywistów. Czy zgadzasz się z tym że postawa 

powstrzymania się od przemocy (nonviolence) jest skuteczną metodą utrzymywania  

i wprowadzania pokoju ?  

2. Pokój zaczyna się kiedy głodni są nakarmieni.   

3. Przemoc jest wpisana w ludzką naturę i dlatego nieuchronna.   

4. Wojnom można zapobiegać poprzez tworzenie sprawiedliwych warunków do rozwoju 

wszystkich obywateli/całego społeczeństwa 

5. Na wojnie nie ma bohaterów... Jeśli człowiek wziął broń do ręki, to już nie będzie dobry. 

Nie uda mu się to. Swietłana Aleksijewicz („Czasy secondhand. Koniec czerwonego 

człowieka”).  

6. Kto pragnie pokoju, musi się gotować na wojnę.  Winston Churchill 
7. Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.   
8. Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który 

upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej. Jan Parandowski  
9. Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju.  Benjamin Franklin 

 

IV. Podsumowanie  

Zakończ lekcję zapraszając uczniów i uczennice do dopisywania na karteczkach lub 

wypowiadania głośno i dokończenia zdania  

                                                      

 

 



 
 

Działajcie! 

W myśl słów Eleanor Roosevelt „Nie wystarczy mówić o pokoju, trzeba w niego wierzyć. Nie 

wystarczy wierzyć, trzeba działać na jego rzecz”. 

1. Napiszcie kilka słów wsparcia, list do aktywistów Anataban, co myślicie o ich akcji,  

z wyrazami poparcia, jeśli podobała wam się ich akcja  – za pomocą komentarza  

na Facebooku, na Twitterze bądź mailowo: anatabanss@gmail.com. 

2. Zaplanujcie DZIEŃ albo TYDZIEŃ POKOJU w waszej szkole. Pomyślcie, jak mógłby 

wyglądać, jakie akcje, działania w szkole moglibyście przygotować, jak zachęcić innych 

do uczestnictwa. Przygotujcie wspólnie plan działania. 

3. Poproś uczniów i uczennice o  wyszukanie oddolnych inicjatyw pokojowych, działań  

na rzecz pokoju  inicjowanych przez zwykłych ludzi. (lista przykładowa  - materiał nr 5). 

Poszukajcie przykładów antywojennych lub poruszających kwestie niesprawiedliwości czy 

polityczne murali/street artu lub innych przejawów artywizmu na świecie. Podzielcie się 

tym z innymi w szkole. Może spróbujecie wykonać własne graffiti lub sztukę albo ułożyć 

piosenkę, slam.   

 

Literatura:  

Lista linków do zasobów internetowych na temat akcji #Anataban i konfliktu w Sudanie 
Południowym: 

 

Facebook  

https://www.facebook.com/AnaTaban-1777009612520847/?ref=br_rs 

 

Twitter   

https://twitter.com/anatabanss 

Zdjęcia z akcji: https://twitter.com/AnaTabanSS/media 

 

Youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCGu6Rgt2WbiixoOoZu8wjEw 

 

Artykuły z prasy: 

 

1. https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/gallery/2016/sep/21/tired-war-south-sudan-street-artists-calling-peace 

https://www.facebook.com/AnaTaban-1777009612520847/?fref=ts
https://twitter.com/anatabanss
https://drive.google.com/open?id=0BxYxpBzTWGSPUTAzV0s1RWVnRTg
https://www.facebook.com/AnaTaban-1777009612520847/?ref=br_rs
https://twitter.com/anatabanss
https://twitter.com/AnaTabanSS/media
https://www.youtube.com/channel/UCGu6Rgt2WbiixoOoZu8wjEw
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/sep/21/tired-war-south-sudan-street-artists-calling-peace
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/sep/21/tired-war-south-sudan-street-artists-calling-peace


 
 

2. http://www.thechristiantimes.net/index.php/feature/2170-south-sudan-youth-peace-

campaign-takes-juba-by-storm#.V-jVFYuxiX4.facebook 

3. http://www.africa.com/artists-juba-use-every-surface-possible-spread-message-peace/ 

4. http://www.enca.com/africa/south-sudan-street-artists-pushing-message-of-peace 

5. BBC Focus on Adrica – podcast 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p04d51vk?ocid=socialflow_twitter 

 

DOPASOWANIE NASZYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO PAŃSTWA POTRZEB JEST DLA NAS 

BARDZO WAŻNE. WSZYSTKIE SUGESTIE,  RELACJE Z POPROWADZONYCH ZAJĘĆ,  PROPOZYCJE 

ORAZ UWAGI DOTYCZĄCE SCENARIUSZY PROSIMY O PRZESŁANIE  NA ADRES: 

KAMPANIE@PAH.ORG.PL .  DZIĘKI NIM  BĘDZIEMY MOGLI PRZYGOTOWYWAĆ CORAZ LEPSZE 

TREŚCI DOPASOWANE DO  SPECYFIKI SZKOLNEJ. DZIĘKUJEMY!  

http://www.thechristiantimes.net/index.php/feature/2170-south-sudan-youth-peace-campaign-takes-juba-by-storm#.V-jVFYuxiX4.facebook
http://www.thechristiantimes.net/index.php/feature/2170-south-sudan-youth-peace-campaign-takes-juba-by-storm#.V-jVFYuxiX4.facebook
http://www.africa.com/artists-juba-use-every-surface-possible-spread-message-peace/
http://www.enca.com/africa/south-sudan-street-artists-pushing-message-of-peace
http://www.bbc.co.uk/programmes/p04d51vk?ocid=socialflow_twitter
mailto:kampanie@pah.org.pl


Materiał pomocniczy nr 1  

Zdjęcie 1  

                         

 



Zdjęcie 2  

 

Źródło: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/sep/21/tired-war-south-sudan-street-artists-calling-peace 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gallery/2016/sep/21/tired-war-south-sudan-street-artists-calling-peace


Materiał nr 2 - Karta pracy do filmów - dla uczniów i uczennic 

PYTANIA ODPOWIEDZI  
Kim są  bohaterowie filmu/inicjatorzy 
kampanii #AnaTaban?  
 
 
 

 

Gdzie (w jakim mieście, państwie)  
i kiedy/z jakiej okazji odbywają się 
działania kampanijne?  
 
 
 

 

Dlaczego młodzi Sudańczycy Południowi 
zainicjowali kampanię #AnaTaban?  
 
 
 
 
 

 

Jaki jest cel inicjatywy/czego chcą 
inicjatorzy kampanii #Ana Taban? 
 
 
 
 
 
 

 

Jak wygląda kampania/na czym 
polega/jakie działania planują  
i organizują artywiści? 
 
 
 
 

 

Co przedstawiają murale namalowane 
przez artystów i sztuki teatralne, które 
wystawiają na ulicach? 
 
 
 

 

Co według artywistów jest skutecznym 
rozwiązaniem konfliktu w ich kraju? 
 
 
 

 

Wskaż/wypisz coś (wypowiedź, 
moment, działanie) co najbardziej cię 
poruszyło, zainteresowało, wywołało 
inne emocje. 
 
 

 

 



 

 

Karta pracy do filmu. Materiał nr 3 – dla nauczycieli i nauczycielek  

PYTANIA ODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA/LKI 
Kim są  bohaterowie filmu/inicjatorzy 
kampanii #AnaTaban?  
 

Oddolny ruch ok. 40 młodych ludzi z Sudanu Południowego  - muzyków, 
artystów streetart, aktorów, autorów komiksów, poetów, raperów.  
 

Gdzie i kiedy/z jakiej okazji  odbywają 
się działania kampanijne? 
 

W stolicy Sudanu Południowego, Dżubie. Zainicjowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pokoju obchodzonego co roku w dniu 21 września.   

Jaki jest cel inicjatywy / czego chcą 
inicjatorzy kampanii Ana Taban/?  
 
Dlaczego młodzi Sudańczycy Południowi 
zainicjowali kampanię #AnaTaban?  
 
 

Młodzi ludzie chcą zakończenia konfliktu w Sudanie Płd.  
Chcą zainspirować zwykłych ludzi - mieszkańców Sudanu Płd, aby powiedzieli 
jednym głosem, że mają dość takiej polityki, która prowadzi do wojny  
i konfliktowania grup etnicznych. 
Przy użyciu artystycznych środków wyrazu (mural, muzyka, teatr) chcą obnażyć  
główne problemów społeczne w kraju i konsekwencje wojny: korupcję głód, 
niesprawiedliwości. 
 
Artyści mówią: „jesteśmy zmęczeni wojną i całym cierpieniem które się z tym 
wiąże. Jesteśmy zmęczeni biernym przyglądaniem się jak nasz kraj płonie. 
Jesteśmy zmęczeni faktem że nas kraj ma olbrzymie zasoby naturalne a nasza 
gospodarka jest zrujnowana. Jesteśmy zmęczeni że plemienne waśnie 
zniszczyły naszą kulturową różnorodność. Jesteśmy zmęczeni przyglądaniem 
się jak ludzie umierają z głodu, podczas gdy mamy urodzajne ziemie. Jesteśmy 
zmęczeni tym, że przyzwyczailiśmy się zabijać wzajemnie dla korzyści garstki 
ludzi”  
Żeby pokazać że zwykli ludzie mogą doprowadzić do pokoju zamiast oglądać 
się na polityków  (Peace is with us. We can start it, we can have it.).  
 

Jak wygląda kampania/na czym 
polega/jakie działania planują i 
organizują artywiści ? 
Co przedstawiają murale namalowane 
przez artystów i sztuki teatralne, które 
wystawiają na ulicach? 
 

W różnych miejscach miasta wystawiają sztuki uliczne, dają koncerty (patrz 
oficjalna piosenka kampanii:  
https://www.youtube.com/watch?v=U8F8rc3kf9k, malują murale.  Rozdają 
białe chusteczki z przesłaniem pojednania: We are sorry for what we have 
done to eachother (Przepraszamy za wszystkie krzywdy, które  sobie nawzajem 
wyrządziliśmy). 
Będą odwiedzać sierocińce, obozy uchodźców wewnętrznych (IDP camps 
visits), posprzątają Dżubę.    
 

Co przedstawiają murale namalowane 
przez artystów i sztuki teatralne które 
wystawiają artyści?  
 

„Największe grzechy wojny” : korupcję, niesprawiedliwość, opresja, głód, 
przemoc a także symbole nadziei, pojednania i pokoju.  
 
W wyniku  brutalnego konfliktu od 5 lat ( po uzyskaniu niepodległości) 1 milion 
Sudańczyków musiało opuścić domy za granice. 
 

Co według artystów  i aktywistów 
artywistów jest szansą na rozwiązanie 
konfliktu? 

Chcą aby każdy Sudańczyk/ka Płd. dokonał zmiany w umysłach  
- z przemocowego myślenia do pokojowego (We hope to change the minds  
of people, from violent to peaceful). The only way out of the current violence  
in South Sudan is for each South Sudanese to use nonviolence”;  Jedynym 
wyjściem z  obecnego konfliktu jest to, żeby każdy Sudańczyk Południowy 
zrezygnował z przemocy” mówi jeden z artywistów. 

Wskaż/wypisz coś (wypowiedź, 
moment, działanie) co najbardziej cię 
poruszyło, zainteresowało, wywołało 
inne emocje. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8F8rc3kf9k


Materiał pomocniczny nr 4  

 

„One of the themes explored here is discouragement of hate speech in social media media”.  Jednym  

z celów kampanii jest zachęcanie młodych ludzi do zaprzestania mowy nienawiści w mediach 

społecznościowych.  

Jak myślisz, czy i jak język i słowa jakich używamy może wpływać na podsycanie konfliktów, 

wywoływanie przemocy czy wręcz doprowadzenie do wojny? Na ile używanie mowy nienawiści  

w Internecie może przekładać się na realną przemoc wobec innych?   

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

Peace is with us, if we start we can have it. Pokój jest w nas, jeśli my - w domyśle my zwykli ludzie - 

zaczniemy, nie czekając na politycznych liderów  to doprowadzimy do niego,  mówi bohaterka jednego 

z filmów.  “If South Sudanese are tired, then they should change.” Jeśli Sudańczycy Płd.  

są zmęczeni, to powinni dokonać zmiany  – mówi inny aktywista.   

Czy według Ciebie zwykli obywatele mogą doprowadzić do zakończenia/zapobiegania wojnom  

i konfliktom na świecie? Czy za wywołanie i prowadzenie wojen odpowiedzialni są wszyscy  

i podobnie czy pokój powinien być odpowiedzialnością wszystkich, nie tylko polityków?   

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

“Reconciliation starts from accepting the responsibility of wrong. We are sorry for your pain, for your 

tears. We are sorry for what we have done to each other” - pada na filmie.  Pojednanie zaczyna się  

od zaakceptowania własnej odpowiedzialności za “zło”. Przepraszamy za twój ból, za twoje łzy. 

Przepraszamy za wszystko co sobie nawzajem uczyniliśmy”.  

Jak rozumiesz zdanie „Pojednanie zaczyna się od zaakceptowania własnej odpowiedzialności  

za uczynione zło”. Czy uważasz że przeprosiny współobywateli ze strony osób, które nie są winne 

bezpośredniej przemocy i jej nie spowodowały mogą doprowadzić do gojenia się ran i pojednania 

zwaśnionych stron? Czy znasz przykłady podobnych aktów z historii, które doprowadziły  

do pojednania i zapoczątkowały pokojowe procesy? 

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

Most of the time we don’t know what is peace. If you are happy inside  you, you will want happiness for 

others , for your brother and sisters “  W zasadzie nie wiemy, czym jest pokój. Zdecydowałam,  

że moim pokojem będzie szczęście. Jeśli będziesz szczęśliwy sam, też chciał szczęścia dla innych, dla 

twoich braci i sióstr (w domyśle bliźnich)  

Czy zgadzasz się z bohaterką filmu. Czym jest pokój dla Ciebie? Co my wiemy o pokoju? Co jest 

potrzebne, aby społeczeństwo żyło w pokoju?  

 



Materiał pomocniczy nr 5 - Wybrane oddolne akcje i inicjatywy pokojowe na 
świecie  
 
 

1. Palestyna/Izrael 

http://www.jr-art.net/projects/face-2-face 

http://womenwagepeace.org.il/en/march-hope-october-2016/ 

http://www.jpost.com/Israel-News/Women-Wage-Peace-rally-in-Jerusalem-for-
peace-talks-470450 

http://heartbeat.fm/ - izraelsko palestyński muzyczny projekt młodzieżowy 
https://www.youtube.com/watch?v=7Xw6NiUb44o  

2. Pakistan/India 

#ProfileForPeace: A Unique Campaign To Promote Love And Peace Between India 
And Pakistan http://www.thebetterindia.com/37034/profile-for-peace-campaign/  

http://indiatoday.intoday.in/story/three-peopel-plans-ride-across-border-pakistan-
to-spread-positivity-%20and-peace/1/694243.html 
 
https://www.facebook.com/voiceoframdotorg/videos/1397881473574493/?h
c_ref=PAGES_TIMELINE 
 

3. Iran /Israel - I love you Iran  

https://www.facebook.com/israellovesiran 

https://www.youtube.com/watch?v=7agK8MIJ3T0 

4. Inne  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baltic_Way 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Women_of_Liberia_Mass_Action_for_Peace 
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