


 „Rodzicom dawnych, obecnych i przyszłych licealistów.”
Dziękuję uczniom z Mathare w Kenii i Rabki-Zdroju, ich nauczycielom, 

dyrektorom obu szkół, patronom projektu, pracownikom Fundacji Partners 
Polska i Fundacji Razem Pamoja, donatorom, wszystkim zaangażowanym
 w projekt i wszystkim, o których nie wiem, a bez pomocy których projekt 

byłby uboższy.

„Ci, którzy jak u nas jest w zwyczaju, wedle tej samej lekcji i planu 
podejmują wychowanie wielkiej liczby umysłów tak rozmaitych 
kształtów i postaci, nie dziw, iż w całym tłumie spotykają dwoje lub 
troje uczniów którzy wyniosą jakiś owoc z ich nauki.”

„Kiedy wchodzę do szkoły, kiedy widzę gromadkę uczniów wychud-
zonych, brudnych i obdartych, ale o błyszczących oczach, o anielskich 
często twarzach, to czuję się tak, jakbym widział tonącego. [… ]tym zaś, 
co tutaj tonie, jest coś szczególnie doniosłego, co góruje nad wszystkim 
innym, a mianowicie ta tkwiąca w oczach uczniów duchowa siła.”

- Montaigne

- Lew Tołstoj

„W szkole kładziemy nacisk na opracowywanie wiedzy książkowej – 
tymczasem 90% dziewcząt i chłopców preferuje aktywność 
praktyczną, jaka by ona nie była, a nie myślenie abstrakcyjne i cichą 
refleksję. Skierujcie uczniów do warsztatów i kuchni, do ogrodów i na 
pola, do stajni i na łowiska ryb, a zobaczycie, że chętnie będą 
pracować.”

- Georg Kerschensteiner

Bartosz Przybył Ołowski 



licealiści
mathare slums - rabka-zdrój
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Szkoła Św. Filipa jest nieformalną szkołą, pełniącą również funkcję 
placówki opiekuńczej, położoną w samym sercu slumsu Mathare w 
Nairobi. Stara się nieść nadzieję w postaci edukacji. Zapewnia 
codzienne posiłki, wsparcie społeczne i duchowe. Utrzymuje się w 
w ogromnej mierze z darowizn i dotacji.

I Liceum Ogólnokształcące im E. Romera znajduje się
w Rabce-Zdrój. Istnieje od ponad 80 lat. Jest jedną

z najstarszych szkół średnich w powiecie
nowotarskim. Uczęszcza do niego 313 uczniów.



„Lidealiści: Mathare Slums – Rabka Zdrój” to opis szkolnego przedsięwzięcia 

zrealizowanego metodą projektu. Metoda ta polega na angażowaniu uczniów 

w zadania obszerniejsze niż tradycyjne prace realizowane w klasie czy w 

domu, które trwają zazwyczaj około semestru. Zadanie można nazwać 

projektem, gdy spełnia następujące warunki:

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do pracy metodą projektu w 

zajęciach na temat edukacji globalnej zawiera publikacja „Wędrująca szkoła”. 

Poradnik ten jest dostępny na stronie www.fpp.org.pl w dziale „czytelnia”. 

Można ją również zamówić w wersji papierowej, pisząc na adres: 

edukacja@partnerspolska.pl Serdecznie zachęcamy do skorzystania!

Uczniowie znają cele, metody i formy pracy przewidywane w ramach 
planowanej pracy.

Relacje między nauczycielem a uczniami mają charakter partnerski. 

Najważniejszą rolą nauczyciela jest wspierania samodzielności 
uczniów.

Sposób realizacji zadania w możliwie wysokim stopniu zależy od 
uczniów i ich inicjatywy.

Zadanie realizowane jest w grupach roboczych lub indywidualnie przez 
uczniów – uczy kreatywności, samodzielności, planowania pracy w 
zadaniach złożonych i wieloetapowych.

Określone i znane uczniom są terminy realizacji kolejnych etapów i 
zakończenia zadania.

Uczniowie znają kryteria i formy oceny – wiedzą, co konkretnie powinni 
zrobić, w jaki sposób będzie to oceniane oraz czy i jaki wpływ ma sukces 
projektu na ich ocenę z danego przedmiotu.

Opis metody projektu





Inspiracją do realizacji wspólnego projektu między uczniami i absolwentami 
szkoły św. Filipa w Mathare (Nairobi, Kenia) oraz uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju był film  „Szkoła z blachy” . Wywołał on u 
rabczańskich licealistów wiele emocji, pytań i  refleksji. Odpowiedzią na film 
było zadedykowanie drugiego numeru licealnego pisma filozoficznego 
„?”rówieśnikom z Kenii.  

Niniejsza książka opisuję lawinę działań, które miały miejsce w dwóch szkołach 
mieszczących się tysiące kilometrów od siebie. Chcemy opowiedzieć o nich 
gimnazjalistom, licealistom, studentom i wykładowcom akademickim, 
nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom organizacji pozarządowych. 
Jednym słowem - wszystkim, którzy poszukują inspiracji dla własnych 
nieszablonowych inicjatyw edukacyjnych. Opowiadamy o tym, jak można działać 
metodą projektu i budować współpracę między uczniami żyjącymi w skrajnie 
różnych warunkach. Taki model edukacji nazywamy edukacją współpracy.

Od sierpnia 2011 do czerwca 2012 roku szkoły w  Mathare i Rabce-Zdroju 
realizowały wspólnie projekt edukacyjny „Licealiści: Mathare Slums – 
Rabka-Zdrój”. Książka, którą właśnie czytacie, jest próbą opisu dokonań 
społeczności rabczańskiego liceum i grupy uczniów i absolwentów szkoły św. 
Filipa z Kenii. Wynikały one z przekonania o walorach twórczej, otwartej 
edukacji, która prowadzi do wymiany myśli i oglądu świata z różnych punktów 
widzenia. Stroniliśmy od mirażu prawd ogólnych, wierząc zamiast nich w prawdy 
żywe i konkretne, które rodzą się na drodze swobodnej dyskusji i wspólnej pracy 
w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Drugim ważnym celem, który staraliśmy się osiągnąć, było poszerzenie naszych 
horyzontów przez uwrażliwienie na kwestie społeczne i walkę z postawami 
egoistycznymi, wspólny a co za tym idzie nowy opis rzeczywistości oraz 
tworzenie i zmianę świata w miarę naszych możliwości. Projekt miał charakter 
globalny i dał możliwość rozmowy poprzez wspólne działanie dwóm, różniącym 
się pod względem ekonomicznym, społecznościom, na dwóch różnych 
kontynentach. Afrykańscy uczniowie nie byli w nim biernymi odbiorcami a 
polscy - biernymi darczyńcami. Wszyscy byli równoprawnymi uczestnikami 
projektu i wspólnie tworzyli nowy sposób rozumienia i bycia w świecie, biorąc za 
niego częściową odpowiedzialność. Byli, a mam podstawy aby sądzić, że 
pozostaną, wrażliwi, otwarci, twórczy, rzetelni, solidarni, równi, krytyczni, 
szczęśliwi i wreszcie konsekwentni w zmienianiu świata na lepszy. Mają w tym 
już niemałe doświadczenie.

Bartosz Przybył-Ołowski,
Raba Niżna, listopad 2012 r. 

Wstęp



00. WARSZTATY FILOZOFICZNE W NAIROBI
W sierpniu 2011 r. w jednym z parków narodowych Kenii zostały zorganizowane warsztaty 
dla uczniów i absolwentów szkoły św. Filipa z Mathare. Prowadziło je dwóch filozofów: 
Bartosz Przybył Ołowski - nauczyciel w liceum w Rabce-Zdroju oraz doktorant Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - Jan Swianiewicz. Warsztaty były pierwszym 
elementem na drodze realizacji wspólnego projektu szkół św. Filipa w Mathare i I Liceum 
Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju. Nazwaliśmy go „Licealiści: Mathare 
Slums – Rabka-Zdrój”. Naszym celem było stworzenie platformy wymiany myśli i estetyk. 
Zależało nam na nawiązaniu współpracy i stworzeniu materiałów do wspólnej 
między-licealnej publikacji pokazującej perspektywy postrzegania świata osób uczących się 
w diametralnie różnych warunkach. Podczas warsztatów kenijscy uczniowie opisywali swoje 
najbliższe otoczenie, szkołę, dom, miejsca, które lubią. Pisali o tym, co zmieniliby w świecie, 
w którym przyszło im żyć. Malowali autoportrety, portrety rabczańskich licealistów, miejsca, 
w których mieszkają. Każdy z uczestników warsztatów stworzył fotograficzną dokumentację 
najbardziej fascynujących ludzi i miejsc w swym otoczeniu. Dla wielu z nich były to pierwsze 
zdjęcia, które wykonali w życiu, pierwsze samodzielne działania literackie, dokumentacyjne 
i artystyczne. Tylko od uczniów zależało to o czym i w jaki sposób chcą opowiedzieć o sobie 
rabczańskim licealistom.

01. WARSZTATY FILOZOFICZNE W CHABÓWCE
We wrześniu 2011 r. czternastu licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w 
Rabce- Zdroju uczestniczyło w analogicznym do kenijskiego warsztacie filozoficznym. Jego 
uczestnicy wiedzieli o tym, że realizują te same zadania, które miesiąc wcześniej zostały 
postawione przed ich kenijskimi kolegami. Od początku wiedzieli, że dodatkowym celem 
warsztatów jest zebranie materiałów do wspólnej kenijsko-polskiej licealnej publikacji. 
Rezultatem obu warsztatów są wypowiedzi filozoficzne, około 100 akwarel oraz 600 
fotografii dokumentujących codzienne życie uczniów.

02. WIERSZE WYBRANE 
Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu była praca nad  wierszami. Nagranie wierszy było 
próbą nawiązania kontaktu z licealistami z Mathare. Uczniowie doszli do wniosku, że 
wiersze, które powiedzą przed kamerą,  a wcześniej napiszą, będą szczerą i zarazem prostą 
formą kontaktu. Dwa dni po nagraniu zostały one umieszczone na YouTube. Uczniowie 
uznali to za idealną formę komunikacji z kolegami na innym kontynencie
[Dead Philosphers Society -  Selected poems] edycja CD dostępna pod adresem: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rn7oHYFSX44

03. KOSTIUMY DO FILMU 
Projektowanie i realizacja kostiumów do filmu science fiction, który wciąż czeka na 
realizację, pozwoliło zaangażować się we współpracę ze szkołą w Kenii osobom ze 
zdolnościami plastycznymi. Kostiumy, które zostały wykonane przez uczniów z Rabki-Zdroju 

Wydarzenia w ramach projektu



z materiałów recyclingowych, były wielokrotnie użyte podczas zbiórek pieniędzy, mających 
zasilić uczelniany fundusz stypendialny dla Mathare. Rabczańscy licealiści postanowili 
nakręcić film i pokazać go w Mathare.  Napisali scenariusz, wykreowali świat i bohaterów 
nowej wersji bajki o Czerwonym Kapturku, osadzając go w afrykańskiej surrealistycznej 
scenerii, która przeobraziła się w klasyczny film drogi. 

04. TELEDYSK 
Założenia przyświecające temu działaniu były podobne jak w przypadku nagraniu wierszy, a 
pomysł artystyczny opierał się na sparodiowaniu muzyki zespołu rockowego AC/DC i 
zestawieniu jej z estetyką zespołu Queen. Motyw wspólnego słuchania muzyki, grania na 
instrumentach oraz tańca był obecny w pracach plastycznych i tekstach zarówno kenijskich, 
jak i polskich licealistów. Pomysłodawcy teledysku gustujący w klasycznym rocku postanow-
ili urzeczywistnić ten motyw używając formy, która była im bliska i mieściła się w ich 
zainteresowaniach. Teledysk - muzyczny list -„ach ta wiosna” do kolegów melomanów z 
Mathare. [Dead Philosophers Society –“ach ta wiosna”  YouTube] edycja CD dostępna pod 
adresem: http://www.youtube.com/watch?v=yRgP5NUTogQ

05. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL: MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE 
W maju 2012 roku uczestnicy wrześniowych warsztatów filozoficznych otrzymali możliwość 
wystawienia prac koleżanek i kolegów z Mathare oraz własnych w ramach projektu 
„Fotografia jako narzędzie zmiany społecznej“, będącego elementem obchodów 10. Edycji 
Miesiąca Fotografii w Krakowie. Karol Hordziej, jeden z kuratorów festiwalu, zaprosił 
uczniów do współtworzenia wystawy. Decyzja o doborze zdjęć, ich ilości, sposobie 
prezentacji, artystycznej odpowiedzialności za fotografie wykonane przez licealistów z 
Mathare została pozostawiona licealistom z Rabki- Zdroju. Na jednej ze ścian Galerii Sztuki 
Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie powstało sześć fotograficznych kolaży. Licealiści 
zostali także zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym, w którym opowiadali o tym, jak 
fotografie kenijskich uczniów zmieniły ich wyobrażenie o świecie.

06. UTWÓR „MA-THA-RE”
Premiera utworu „Ma-tha-re” miała miejsce podczas licealnej konferencji naukowej w maju 
2012 r. Szkolna orkiestra „Dziwny zespół” pod batutą maestro Piotra Koleckiego, 
nauczyciela Liceum im. E. Romera, zawiązała się w sposób spontaniczny. Utwór muzyczny 
skomponowany i wielokrotnie wykonywany na klasyczne i nieklasyczne instrumenty i głosy, 
był prostą repetycją słowa „ma-tha-re”. Całość opleciona została dźwiękami instrumentów 
własnoręcznie wykonanych przez licealistów z puszek, papieru, guzików i takich 
instrumentów jak akordeon, gong czy gitara. Kolejne publiczne występy zmotywowały 
„Dziwny zespół” do skomponowania następnych utworów. [Romer: Ma-Tha-Re  YouTube] 
dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=pe4Aoy8-DCM

07. LICEALNA  KONFERENCJA NAUKOWA
30 maja 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rabce-Zdroju została zorganizowana 
konferencja „Dialog kultur”, poświęcona sytuacji społecznej w Afryce subsaharyjskiej, w 
szczególności w Kenii. Wzięli w niej udział uczniowie liceum, naukowcy, społecznicy oraz 



pracownicy organizacji pozarządowych. Wykłady licealistów były poświęcone m.in. 
percepcji płci kulturowej, Kenii widzianej oczyma angielskich kolonizatorów oraz 
dysproporcjom ekonomicznym we współczesnej Kenii. Goście z Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego w Krakowie, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu, Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie oraz Fundacji Partners Polska 
wygłosili prezentacje o  pomocy, jaka spotyka mieszkańców krajów afrykańskich, twórczości 
sławnego reportażysty Ryszarda Kapuścińskiego, mądrości afrykańskich bajek oraz 
bezpieczeństwie sanitarnym w slumsie. Konferencja miała także wymiar artystyczny. 
Podczas konferencji można było zobaczyć ozdoby wykonane przez dzieci ze slumsu Mathare 
oraz wystawy zrealizowane przez licealistów  „Ktoś, kto mi pomógł”, „Inni, tacy sami” i „Mój 
świat”. 

08. RZEŹBA „PRZYJACIELE” 
Wiosną 2012 r. uczniowie pod kierunkiem rzeźbiarza Waldemara Kuniczuka pracowali nad 
rzeźbami symbolizującymi idee ludzi-przyjaciół. Inspirację stanowiła rzeźba Georga 
Baselitza. Przed budynkiem rabczańskiego liceum powstały dwie trzymetrowe postacie 
wyrzeźbione przez licealistów w lipowym drewnie. Symbolizują one kenijską i polską 
licealistkę/-tę. Rzeźba jest znakiem możliwego spotkania młodych ludzi w idealnym świecie 
licealnego trawnika przed szkołą.

09.  PIKNIK RODZINNY 
Zorganizowanie pikniku rodzinnego miało na celu włączenie i zaangażowanie społeczności 
lokalnej w działania projektowe. 30 czerwca 2012 r. uczniowie i nauczyciele rabczańskiego 
liceum, a także ich rodzice i znajomi zaprosili turystów i mieszkańców miasta do  Parku 
Zdrojowego w Rabce-Zdroju.  Przeprowadzili w nim akcje mające na celu praktyczną 
realizację hasła „Rabka i Podhale dla dzieci z Mathare”: prezentowali gry i zabawy 
afrykańskie, przygotowali tamtejsze przysmaki, zbudowali park linowy, demonstrowali 
produkty Sprawiedliwego Handlu (www.fairtrade.org.pl), prowadzili zbiórkę pieniędzy na 
poczet stypendiów naukowych dla uczniów z Mathare oraz zorganizowali poranny bieg po 
zdrowie. Piknik zakończyła dyskoteka „Back to the rhythm” dedykowana Grace Jones, afro- 
amerykańskiej gwieździe muzyki rozrywkowej. Wszystkie wydarzenia w ramach pikniku były 
okazją do zaprezentowania projektu, dzielenia się doświadczeniami oraz pozwoliły na 
przeniesienie cząstki Afryki na Podhale. 

10. PISMO FILOZOFICZNE „?” 
Pismo redagowane przez uczniów stanowi platformę intelektualnych i plastycznych 
eksperymentów formalnych, zapoczątkowanych i z powodzeniem realizowanych w Kawiarni 
filozoficznej „?”.  Zbudowali i prowadzili ją latem 2010 r. sami uczniowie. Pismo filozoficzne 
„?”, zorientowane na problematykę projektu, twórczo ją interpretując i rozwijając, było 
abstrakcyjnym miejscem spotkania licealistów z Mathare i Rabki.
Numery pisma dostępne pod adresami: 
http://znakzapytania-kawiarnia.com.pl
oraz http://znakzapytania.edu.pl













































































Fundacja Partners Polska działa na rzecz kultury pokojowego 
rozwiązywania kon�iktów, w tym rozwoju mediacji w Polsce, wspiera 
demokratyczne procedury podejmowania decyzji oraz inicjatywy na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. 

Misją Fundacji jest budowanie zrozumienia między ludźmi, 
społeczeństwami i kulturami.

Zespół Fundacji realizuje tę misję m.in. poprzez działania i projekty z 
edukacji globalnej. Fundacja ma siedzibę w Warszawie.

Fundacja RazemPamoja działa na rzecz edukacji realizowanej na 
drodze współpracy pomiędzy uczniami i studentami globalnej Północy 

i globalnego Południa.

Misją i pragnieniem Fundacji jest by kontakt w ramach projektów
edukacyjnych odbywał się na zasadzie równości i solidarności, z 
szacunkiem do różnorodności i różnych sytuacji ekonomiczno- 

społecznych. Fundacja ma siedzibę w Warszawie.
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