Różni i równi.
Warsztaty dla nauczycieli
szkół ponadpodstawowych.
Ożarów Mazowiecki

Skrypt warsztatowy

CZĘŚĆ 1
Prowadzenie:
Magdalena Proczek (SGH) – „Wprowadzenie do tematyki uchodźczej”
Maria Złonkiewicz (Chlebem i Solą, post-turysta.pl) – „Opowiem Wam ich historię…”
W części 1:
 przedstawimy najważniejsze terminy i statystyki dot. współczesnego kryzysu uchodźczego;
 przybliżymy sytuację uchodźców i ich problemy;
 wskażemy, gdzie szukać najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji na temat uchodźców.
Kto jest uchodźcą?
Uchodźcą jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• przebywa poza swoim państwem pochodzenia,
• żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem,
• z powodu tej obawy nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego państwa pochodzenia,
• nie zachodzą wobec niej klauzule wyłączające: uchodźcą nie jest osoba, która popełniła zbrodnię
przeciw pokojowi, zbrodnię wojenną, zbrodnie przeciw ludzkości, poważne przestępstwo
niepolityczne, albo czyn sprzeczny z celami i zasadami ONZ.
Przyczyny uchodźstwa:
• wojna i reżim;
• prześladowanie z powodu jednej z 5 przesłanek:
 rasa,
 religia,
 narodowość,
 przynależność do określonej grupy społecznej,
 przekonania polityczne.
Różnica między migrantem a uchodźcą.
Grupy te różni przede wszystkim powód wyjazdu: przymusowy lub dobrowolny oraz brak możliwości
powrotu do kraju pochodzenia, możliwość powrotu do kraju pochodzenia w każdym momencie. Wyjazd
uchodźcy jest często nagły i wymuszony, dlatego osoba ta nie zabiera ze sobą swoich dokumentów czy
rzeczy. Migrant swoją podróż może swobodnie przygotować i zaplanować.
Wybrane źródła wiedzy:
http://uchodzcy.info/
http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html
http://refugee.pl/
http://udsc.gov.pl/wiecej-wiedzy-mniej-strachu-uchodzcy-w-polsce/
Notatki:
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CZĘŚĆ 2
Prowadzenie:
Magdalena Proczek (SGH) –„ Jak prowadzić zajęcia o uchodźcach – warsztaty metodyczne”
W części 2:
 przedsatwimy wskazówki dotyczące metodyki prowadzenia zajęć o uchodźcach;
 zaproponujemy Państwu scenariusze lekcji dot. kryzysu uchodźczego;
 wskażemy, gdzie szukać ciekawych propozycji ww. scenariuszy.
Ćwiczenie 1: Scenariusz lekcji z case study „Czy Pan Imam otrzymał w Polsce status uchodźcy?”
Pan Imam (obywatel Rosji) ma 32 lata, urodził się w Czeczeni. Gdy w 1994 r. wybuchła wojna z Rosją
razem ze swoimi kolegami z oddziału walczył z wojskami rosyjskimi. W trakcie jednego ze starć został
ciężko ranny i trafił do niewoli. Został uwięziony w tzw. „obozie filtracyjnym” gdzie był brutalnie
przesłuchiwany i torturowany. Przesłuchujący chcieli za wszelką cenę wydobyć od niego informacje
dotyczące jego oddziału. Jedna ze stosowanych tortur (trzymanie wiele dni w dybach) uszkodziła mu
kręgosłup i sprawiła ze Pan Imam nie mógł długo chodzić.
Dopiero po zwolnieniu z obozu i serii skomplikowanych operacji w szpitalu znów mógł chodzić, ale nie był
już zdolny do walki. Wojna skończyła się w 1997 r. ale w 1999 r. wybuchła na nowo. Pan Imam nie mógł
już walczyć, ale był podejrzewany o wspieranie partyzantów i znowu trafił do obozu. Gdy został
zwolniony postanowił wyjechać i starać się o status uchodźcy w Polsce, ponieważ obawiał się, że jeśli
zostanie, władze okupacyjne mogą również zagrażać jego rodzinie, a on sam może nie przeżyć następnego
pobytu w obozie.
Ćwiczenie 2: Scenariusz lekcji z reportażami (tekst źródłowy)
[…] Doktor Bartolo chce rozmawiać w cztery oczy. Z tego, jak się porusza, jak wydaje polecenia, i z tego,
jak słuchają go inni, widać, że uchodzi tu za twardziela. A przecież o wielu rzeczach, o których mi powie,
będzie mówił na granicy płaczu. Gwałtowne, ledwie kontrolowane skurcze warg odsłoniłyby stronę, jakiej
jego współpracownicy najprawdopodobniej nie znają. Twardziel to poza, dzięki niej może zarządzać
pogotowiem na Lampedusie. Centrum Pierwszej Pomocy i Przyjęć. Wzruszenie rozwaliłoby ten frontowy
szpital od środka. Wyjaśniam, że chcę napisać o Lampedusie w chwili, kiedy na wyspie nic się właściwie
nie dzieje. Kiedy uchodźców wozi się na Sycylię. Dość gwałtownie pyta, skąd wiem, że na Lampedusie nie
ma teraz ludzi z Afryki. – Z gazet – mówię. Opowiadam też o poznanej w samolocie dziewczynie z Bolonii.
Jej ojciec od lat przyjeżdża tu łowić ryby i nie wspomina już o uchodźcach, a przecież całe lato spędza na
Lampedusie. […] – Czyli umowa działa – doktor kręci głową z niedowierzaniem. – Bo ja mam uchodźców
prawie codziennie. Ostatni raz dzisiaj w nocy.
– Włoskie, angielskie czy holenderskie okręty wojskowe – z początku mówi chłodno, technicznie, jak
gdyby zdawał relację z codziennego obchodu – wypływają po nich prawie do wybrzeży Libii, biorą na
pokład i przewożą do Włoch. W większości na Sycylię: do Augusty, Pozzallo, Trapani. Albo do Kalabrii.
Jeżeli w naszym centrum pomocy są wolne miejsca, zabierają ich również łodzie patrolowe z Lampedusy.
Przedtem przywożono tych ludzi wyłącznie do nas. Teraz rzadziej, i nie zostają długo. Jakieś trzy, najwyżej
cztery dni. Potem rozwozi się ich do różnych ośrodków. Statkami liniowymi albo ślizgaczami, jak wczoraj,
albo samolotami. Wcześniej zostawali nawet na kilka miesięcy. Obecnie zmieniło się prawie wszystko. Ale
jednocześnie nie zmieniło się nic. Bo oni płyną, wciąż płyną. Nowe są tylko procedury, miejsca
przeznaczenia, sposoby i środki transportu. Zmieniły się też patologie. Ze słowem „patologie” głos doktora
wymyka się klinicznej poetyce, trzepoce jak ryba, która wyrywa się z sieci. – To ludzie zdrowi, silni. Muszą
tacy być, żeby stawić czoło tym cierpieniom. Inaczej nie doszliby do Libii, na brzeg. Nie przetrwaliby
oczekiwania na łódź, nie wypłynęli w morze, nie dopłynęli do Lampedusy. Choroby, które u nich
diagnozujemy, są związane głównie z trudami podróży. Odwodnienie, hipotermia, okaleczenia. Najwięcej
pracy mamy przy oparzeniach, zwłaszcza chemicznych, spowodowanych przez kontakt z paliwem.
Oczywiście, zdarzają się osoby z cukrzycą czy z chorobami krążenia, ale w większości przypływający są
zdrowi. Zdrowsi niż Europejczycy. Zmienił się także skład etniczny. Coraz więcej ludzi przybywa teraz
z Bangladeszu… Tak, oni również przez Libię. Wciąż liczni są Syryjczycy, którzy uciekają przed wojną.
Przedtem przeważali uchodźcy z regionów Afryki Subsaharyjskiej: z Nigerii, Senegalu, Mali, Beninu.
Uciekają przed wszystkim: prześladowaniami, wojnami, fatalnymi warunkami życiowymi. Przyjeżdżają do
nas, żeby znaleźć trochę spokoju i jakąkolwiek pracę. Byleby zdobyć trochę pieniędzy i przesłać rodzinom.
* – Do załamań psychicznych – kontynuuje – dochodzi na ogół zaraz po dopłynięciu na wyspę. Ich cel to
Europa i zniosą każde cierpienie, tortury, upokorzenie, bicie i gwałty, byleby tylko dotrzeć na miejsce. Są
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tak zdeterminowani, że wpisują w koszty podróży ryzyko śmierci. I wyruszają, chociaż wiedzą, że mogą
utonąć. Wielu z nich nie potrafi pływać, większość wcześniej nie widziała morza. I tu, na miejscu, po tej
całej męce, spotyka ich rozczarowanie. Nie są tam, gdzie chcieli się znaleźć. Dopływają na Lampedusę i,
owszem, są wolni, ale to jest wyspa, a za tą wyspą jest kolejna wyspa, za którą dopiero jest kontur stałego
lądu, który jednak nie jest Skandynawią, Niemcami, Anglią ani Holandią. I wtedy się załamują. Po kilku
dniach, podczas których nic się nie dzieje, kiedy siedzą w centrum pomocy i nie wiedzą, co mają dalej
robić, ujawniają się patologie, które wymagają interwencji psychiatry. Bo, widzisz, jesteśmy znakomici
w ratowaniu, lecz nie radzimy sobie z integrowaniem. Przykładamy się do naszego zadania całym sercem.
My, czyli lekarze, pielęgniarki, służby mundurowe. Od dwudziestu czterech lat, od 1991 roku, nie
opuściłem ani jednego transportu. Widziałem ich wszystkich. Angażują się policjanci i wojskowi, którzy
narażają życie, wypływając po łódki sto dwadzieścia mil w morze. Stajemy na głowie, żeby uchronić tych
ludzi od śmierci. Jednak potem jesteśmy bezradni. Uratowanych kierujemy do ośrodków przesiedleńczych
i pozwalamy im stamtąd uciekać.
* – Pierwszą kontrolę przeprowadzam osobiście. […] Kiedy transport jest blisko, znów dają znać. Biorę
karetki z dwoma czy trzema lekarzami, zależnie od liczby imigrantów, i jadę na pomost. Zazwyczaj w nocy,
zgodnie z tą niepisaną umową. Prawie każdej doby. Zanim uchodźcy dostaną pozwolenie zejścia na
pomost, wchodzę na pokład. Bo zgodnie z prawem międzynarodowym nikt nie może postawić stopy na
europejskiej ziemi, zanim nie zostanie zbadany. Przyglądam się im pobieżnie, sprawdzam, czy nikt nie
czuje się naprawdę źle, czy nikt nie ma gorączki. Po to, by wykluczyć choroby zakaźne, ebolę, zapalenie
opon mózgowych. Gdy stwierdzam, że nie ma takich przypadków, daję nihil obstat. To znak, że mogą
wysiąść. W miarę jak schodzą na ląd, badamy każdego z osobna. Procedurę selekcji określa się słowem
triage. Mój triage prawie zawsze jest krótki. Mamy już doświadczenie i dość wyrobione oko, by ocenić, kto
jest w złym stanie albo niewątpliwie chory. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy przyglądać się
przyjezdnym uważniej, ale ja postępuję po swojemu. Przede wszystkim dlatego, że migranci przypływają
często odwodnieni albo wychłodzeni, mokrzy, więc im wcześniej znajdą się w centrum pomocy, tym
szybciej poprawi się ich samopoczucie. Będą mogli w końcu załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo ani
na statkach, ani na łodziach patrolowych, stłoczeni, nie mają jak tego zrobić. Strasznie cierpią. Nie
wypróżniają się przez cztery dni, więc kiedy dopłyną, natychmiast pytają, gdzie mogą oddać mocz i co tam
jeszcze. W kontaktach z uchodźcami Europejczycy najbardziej boją się świerzbu. A świerzb to jest
głupstwo. Natychmiast go wyłapujemy i leczymy od ręki jednorazową dawką leku. Często powtarzam, że
wolę mieć cztery razy do roku świerzb niż raz grypę, bo na grypę się umiera, a na świerzb nikt nigdy
jeszcze nie umarł. […]
* – Płakałem wiele razy. Trzeba robić swoje, bo jakże inaczej. Ale to wszystko zostaje. Nigdy się nie
przyzwyczaisz. Widziałem ich tysiące. Może jestem lekarzem, który widział najwięcej trupów na świecie?
Doktor zaciska wargi, kiedy zbiera mu się na płacz. Pytam, czy sam nie potrzebuje pomocy, rozmowy
z terapeutą.
* Opowiadam doktorowi o krótkiej wizycie na cmentarzu w Cala Pisana i o tabliczkach z opisem
okoliczności śmierci i przypuszczalnym pochodzeniem. – Wszystkie protokoły są szczegółowe.
Zaznaczam, czy zmarli mają zęby, protezy, jakie brwi, jaki nos. Jeśli mają oczy, to jakiego koloru. To
raporty pełne detali, z których można sporządzić opis. Na grobie pisze się datę śmierci, pochodzenie, ale to
rzecz niepewna. Pewne jest tylko DNA. Wchodzi pielęgniarka. – Czy rozmawiał pan z centrum, doktorze?
Bo już tutaj są, pięciu pacjentów. – Kardiolog jest, więc przyjmiemy, reszta niech wraca. Nauczą się, że nie
mogą przywozić pacjentów bez uprzedzenia – odpowiada i po jej wyjściu zwraca się znowu do mnie. –
Mam nadzieję, że to opublikujesz i że ktoś w końcu coś zrobi. Bo do dzisiaj nie zmieniło się nic. Może
umrzeć sto, dwieście trzysta, pięćset tysięcy ludzi, i nic. Świat się nie ruszy. Oni wciąż wypływają w morze,
cierpią, umierają. Kilka dni temu znowu było czterdzieści trupów. Przynajmniej o tylu wiadomo. Tym
razem u wybrzeży Libii. Płynęli tutaj. To wszystko, co zrobiliśmy i co robimy, to jest jednak coś, ale
jednocześnie to tylko ratunek, nie rozwiązanie. Rozwiązanie będzie wtedy, gdy ludzie przestaną wypływać
w morze. Kiedy zostanie zażegnany kryzys w ich kraju albo przynajmniej kiedy uchroni się ich od męki
takiej ucieczki, na której końcu czeka ich śmierć. Można przywieźć samolotami albo porządnymi statkami
tych, którzy tego potrzebują. Pracę, którą wykonujemy tutaj, wykonać po drugiej stronie. Jeśli są chorzy,
najpierw ich wyleczyć, potem bezpiecznie przetransportować, uchronić od tego piekła, które czeka ich na
morzu. […]
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Wybrane źródła ze scenariuszami zajęć:
„Szkoła równości Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało wiemy. Scenariusze lekcji z reportażami”,
Towarzystwo
Edukacji
Antydyskryminacyjnej,
Warszawa
2016,
link:
http://tea.org.pl/userfiles/raporty/tea_scenariusze_www_pojedyczne.pdf
http://migracje.ceo.org.pl/materialy-metodyczne
http://uchodzcy.info/mowa-nienawisci/
http://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=10&i=1103
http://uchodzcy.info/uswiadamiaj-i-informuj/zorganizuj-pokaz-filmu/
http://uchodzcy.info/uswiadamiaj-i-informuj/zorganizuj-spotkanie/
http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?wid=26
http://www.biblioteki.org/scenariusze/Jak_w_domu_warsztat_metoda_dramy_dotyczacy_sytuacji_uchodz
cow.html
https://teachunicef.org/sites/default/files/gcb-magazine-lessonplans/Children_Move_TeachersGuide_Ambassador_0.pdf
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Jak-mowic-i-pisac-o-uchodzcach-Przyklad-Wielkiej-Brytanii-Gosciembyla-Patrycja-Bukalska/33579
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/09/Scenariusze-zajec-dla-szkol-gimnazjalnych-iponadgimnazjalnych.pdf
http://trudnytemat.ceo.org.pl/
Notatki:
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CZĘŚĆ 3
Prowadzenie:
Ewa Osuch-Rak – „Kodeks Różności i Równości – elementy metodyki Design Thinking”
W części 3:
 przedstawimy podstawy metody Design Thinking;
 powiemy, dlaczego warto włączać w edukację globalną elementy metody Design Thinking;
 przeprowadzimy ćwiczenia, które pomogą Państwu zrozumieć istotę Design Thinking;
 wskażemy, gdzie szukać możliwości rozszerzenia wiedzy i umiejętności dot. tej metody.
Metoda Design Thinking
Metoda Design Thinking to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, koncentrując się na
potrzebach przyszłych odbiorców (np. uczniów, nauczycieli, rodziców). Powstaje w ten sposób praktyczne
rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane jest na człowieku. Sam proces Design Thinking
porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do rozwiązywania najbardziej
złożonych, „złośliwych”, problemów (wicked problems).
Proces Design Thinking

Dlaczego warto stosować Design Thinking w edukacji globalnej:
 stawia w centrum zainteresowania wartości ludzkie (human values) i potrzeby człowieka (human
needs);
 jest stworzona do rozwiązywania problemów o dużym stopniu złożoności (wicked problems);
 wymaga aktywnej roli projektanta i użytkownika, przez co wpływa na kształtowanie postaw
i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie: współpracy, radzenia sobie
z niepewnością, łączenia wiedzy z różnych dziedzin itp.;
 jest ukierunkowana na przyszłość (future-focused education) oraz realizację celów
zrównoważonego rozwoju.
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KODEKS RÓŻNOŚCI I RÓWNOŚCI – WARSZTATY
PROJEKTOWANIA
Opis sytuacji:
W Polsce i Europie narasta problem związany z radykalizacją nastrojów i postaw młodych ludzi wobec
osób pochodzących z innych kręgów kulturowych, imigrantów i uchodźców. Wkrótce sytuacja zmieni się
również w Waszej szkole, ponieważ w pobliskiej miejscowości powstał ośrodek dla uchodźców.
Pojawienie się dużej liczby dzieci-uchodźców będzie dużym wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej.
W związku ze zdarzającymi się przypadkami mowy nienawiści oraz innymi incydentami z udziałem
uczniów nauczyciele zostali poproszeni o przygotowanie Kodeksu Równości i Różności, który będzie
swoistym kodeksem etycznym oraz przewodnikiem dla dzieci i młodzieży w tej nowej dla nich sytuacji.
Poniżej podamy Państwu pytania pomocnicze, którymi możecie się Państwo kierować w procesie
tworzenia Waszych Kodeksów. Wszystko zależy od Was i od tego jak określicie grupę docelową, jakie
cechy i wartości jej przypiszecie, jakie treści i środki przekazu uznacie za najlepsze.
Przygotowując Kodeks możecie Państwo kierować następującymi zagadnieniami:
 jakie wartości i postawy promować wśród młodych ludzi?
 jak pokonać bariery językowe i komunikacyjne?
 jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tej nowej dla nich sytuacji?
 jak integrować dzieci i młodzież we wspólnych działaniach?
 jak pomagać dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu poziomu wiedzy?
 jak szanować odmienność kulturową?
W pierwszym etapie tworzenia kodeksu z wykorzystaniem elementów Design Thinking przyjrzymy się
problemom młodych ludzi, ich postawom i wartościom jakie wyznają na co dzień. Naszym celem będzie
rozpoznanie prawdziwych potrzeb i problemów uczniów. Kluczowe jest rozpoznanie ich uświadomionych
i nieuświadomionych motywacji, które mają wpływ na ich zachowania. Przykładowo – lęk przed obcymi
może być spowodowany niskim poczuciem własnej wartości oraz lękiem przed utratą pozycji w grupie.
WYWIAD – CZAS TRWANIA 10 MINUT
Podstawowym narzędziem etapu empatyzacji jest WYWIAD. Przeprowadź go wcielając się w role ucznia
i nauczyciela. Wywiad służy pogłębieniu wiedzy na temat grupy odbiorców naszych działań, czyli
uczniów. Spróbuj zrozumieć ich perspektywę, motywacje i wybory. Rozpocznij od budowania dobrej
atmosfery. Przedstaw się i podziękuj rozmówcy za czas, który Ci poświęca. Rozpocznij od zadawania
prostych i ogólnych pytań, np. „Opowiedz o swoim ostatnim doświadczeniu, kiedy spotkałeś rówieśnika z
innego kraju” lub „Co czułeś kiedy oglądałeś wiadomości, w których pokazywano obrazy z wojny w Syrii?”.
Zadawaj pytania o uczucia i emocje. Pytaj „dlaczego” do momentu uzyskania zaskakującej odpowiedzi.
Szukaj niespójności i sprzeczności, zwracaj uwagę na sygnały niewerbalne. Na koniec zapytaj o refleksję
dotyczącą Twojego tematu. Przykładowo: „Jakie postawy i wartości promowałbyś w szkole, w której uczą
się dzieci uchodźców?”
Notatki

6

BURZA MÓZGÓW – CZAS TRWANIA 20 MINUT
Teraz przejdziemy do etapu generowania pomysłów. Do tego celu wykorzystamy metodę BURZY
MÓZGÓW. Burza mózgów jest powszechnie znaną metodą, jednak ma szczególne zastosowanie w Design
Thinking. Wyzwala pomysłowość, kreatywność i odwagę w formułowaniu najbardziej szalonych
pomysłów.
Burzę mózgów należy przeprowadzić z zachowaniem następujących zasad:
 nie oceniaj,
 mówi tylko jedna osoba na raz,
 nie przywiązuj się do pomysłów,
 buduj na pomysłach innych,
 wyznacz sobie cel ilościowy – np. wygenerowanie 100 pomysłów w ciągi 90 minut.
Ze względu na ograniczenia czasowe  wygeneruj w zespole po 10 pomysłów na:
 formę/stronę wizualną Kodeksu,
 zasady jakie warto zamieścić w kodeksie,
 działania, jakie można podjąć w celu integracji uczniów polskich z cudzoziemskimi (będą częścią
Kodeksu!).
Korzystaj z tablic/kartonów/pisaków/karteczek samoprzylepnych.
Notatki
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PROTOTYP KODEKSU – CZAS TRWANIA 20 MINUT
Ostatnim etapem jest przygotowanie PROTOTYPU Kodeksu Równości i Różności. Uruchom wyobraźnię.
Prototyp pozwala przekazać lepiej ideę innym, angażuje odbiorcę oraz pozwala poczuć i zrozumieć
działanie naszego pomysłu. Prototyp musi zostać wykonany szybko i tanio. Na końcu zbierz opinie
potencjalnych odbiorców, a potem twórz od nowa….
Prototypem może być: schemat, makieta, scenka, storyboard.
Na końcu zbierz uwagi użytkowników.
Notatki

Wybrane źródła i materiały nt. metody Design Thinking:
http://designthinking.pl/
http://www.dt.lodzkie.pl/
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/myslenie_projektowe_design_thinking_z_klasa_mala_wersja_0_1.pdf
http://dt-szczecin.eu/materialy
http://designresearchtechniques.com/#/
https://dschool.stanford.edu/groups/designresources/wiki/ed894/The_GiftGiving_Project.html
(wstępne ćwiczenie)
http://www.designthinkingforeducators.org/ (Design Thinking for Educators)
http://www.designkit.org/ Design Kit (przegląd narzędzi)
http://designresearchtechniques.com/#/ (narzędzia i techniki)
http://www.designthinkinginschools.org/ (Design Thinking in Schools)
http://www.dfcworld.com/ (Design for Change)
http://innovation.unhcr.org/7-essential-resources-for-a-design-thinker/
http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/45-design-thinking-resources-for-educators/
informed
http://innovation.unhcr.org/report2014/
http://100sdt.com/
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Skrypt: „Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych jest dostępny na licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0). Pewne prawa zastrzeżone dla Fundacji ‘Edukacja dla
Nas’. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem
MSZ RP w roku 2016. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww.
informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej
współpracy
rozwojowej.
Treść
licencji
dostępna
jest
na
stronie
http://creativecommons.org.licences/by/3.0/pl/.
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