
Instrukcja przeprowadzenia warsztatu 
dla wszystkich ciekawych historii lokalnej.

ZapraszamyZapraszamy Was do odkrycia niezwykłych losów siedleckich BOHATEREK i BOHATERÓW. 
Podczas tego warsztatu z pewnością odnajdziecie znane Wam nazwiska. Natomiast          
o części osób usłyszycie po raz pierwszy. Niezależnie od poziomu Waszej wiedzy 
spróbujcie bliżej poznać przedstawione siedlczanki i siedlczan. Zgłębić ich inspiracje     
i dążenia oraz sukcesy.

CO BĘDZIE WAM POTRZEBNE?

Nożyczki i flamastry dla wszystkich uczestniczek_ków zajęć, wydrukowane karty MOCY
orazoraz karty INSPIRACJI (jeden zestaw dla każdej osoby uczestniczącej), komputer, 
projektor, link do filmu (lub film uprzednio zapisany na komputerze). W przypadku  
zajęć on-line zaplanujcie sposób w jaki będziecie rozmawiać, czy to będzie Messenger, 
Zoom czy inny komunikator.

CELE ZAJĘĆ: 

W ramach warsztatu uczestniczka_ik:

DowieDowie się lub zwiększy wiedzę o 9 wybranych, zasłużonych w historii Siedlec postaci 
historycznych, pozna najważniejsze wydarzenia z ich życia oraz osiągnięcia. 

Weźmie udział w wyborze klasowej/rodzinnej BOHATERKI lub BOHATERA. Nie zawsze 
wybór będzie oczywisty. Aby klasa/rodzina zakończyła warsztat z jedną wyłonioną 
BOHATERKĄ lub BOHATEREM być może trzeba będzie negocjować i przekonywać.           
To doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności argumentowania i dyskutowania oraz 
grupowego podejmowania decyzji.

Nie tylko Aleksandra

str 1

w
w
w
.tutajteraz.org

opracowanie: stowarzyszenie tutajteraz



JAK PRZEBIEGA WARSZTAT?

Pobierzcie i wydrukujcie karty MOCY oraz karty INSPIRACJI (jeden zestaw dla każdej_go 
uczestniczki_ka). Przygotujcie komputer i projektor. Pobierzcie film lub zadbajcie          

o dostęp do internetu podczas warsztatu, by odtworzyć go w wersji on-line.

PIERWSZA CZĘŚĆ ZAJĘĆ (ok. 40 minut):

PPrzed odtworzeniem filmu wytnijcie i rozłóżcie przed sobą swoje karty MOCY                     
w kolejności od 1 do 9. Przyjrzyjcie się im i pokolorujcie gwiazdki przy nazwiskach    
tych postaci historycznych, które są Wam już znane. Obejrzyjcie wspólnie film                 
i posłuchajcie historii poszczególnych BOHATEREK i BOHATERÓW.
Na każdej karcie MOCY znajdują się informacje o postaciach, których dotyczy karta  
oraz portret. Na dole karty, obok trzech gwiazdek, są wymienione najważniejsze MOCE 
każdej z nich.
WWięcej informacji o każdej postaci znajdziecie na kartach INSPIRACJI. Podczas 
oglądania filmu zaznaczcie gwiazdkę przy tej MOCY, która szczególnie Wam się podoba. 
Możecie dopisywać lub dorysowywać na kartach inne istotne dla Was informacje.           
Te notatki pomogą Wam potem wybrać spośród BOHATEREK i BOHATERÓW tę postać, 
która jest Wam najbliższa.
Po obejrzeniu filmu zostawcie tylko te karty, na których zaznaczyłyście_liście   

najwięcej gwiazdek przy MOCACH.

DRUGDRUGA CZĘŚĆ ZAJĘĆ (ok. 40 minut):

Kiedy każda_y z Was dowie się już, jaka jest jego własna ulubiona postać historyczna, 
wybierzcie klasową BOHATERKĘ lub BOHATERA spośród zaproponowanych w filmie 
postaci. Taką, jaka jest Wam najbliższa.
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CO DALEJ?

Kiedy macie już swoją klasową/rodzinną BOHATERKĘ lub BOHATERA, zapoznajcie się        
z propozycją aktywności na karcie INSPIRACJI.

Spróbujcie zaplanować jeszcze inne działania, które pozwolą Wam bliżej poznać 
wybraną BOHATERKĘ lub BOHATERA.

PPo wykonaniu zadania pobierzcie CERTYFIKAT i wydrukujcie go, a potem powieście          
w widocznym miejscu.

Zauważcie, że w komplecie jest jeszcze dziesiąta karta, która jest przeznaczona na 
własną propozycję. Można opisać i narysować na niej postać, którą znacie i która jest 
dla Was BOHATERKĄ lub BOHATEREM, np. ulubiona_ny nauczycielka_el lub 
instruktorka_or  na zajęciach pozalekcyjnych. To świetna propozycja na samodzielną 

pracę, zadanie domowe lub projekt grupowy.

FFAJNIE, ŻE Z NAMI JESTEŚCIE

Podzielcie się z nami efektem Waszych wyborów, wrażeniami i pomysłami. Jesteśmy 
bardzo ciekawi wszelkich działań, które wydarzyły się w związku z tym warsztatem. 
Piszcie do nas na adres: stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com. Zamieście relację          
w mediach społecznościowych i oznaczcie #siedleccybohaterowie.
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