
6 kapeluszy. Projekt partnerstwo dla Wawra oczami uczestnika

[English version below]

Joanna Wichowska

Szkolenia i wyjazdy służbowe mają zaprzysięgłych wrogów i żarliwych zwolenników. Bliżej mi do tych 

drugich, ponieważ jako trenerka i psychoedukatorka czerpię wielką przyjemność z szukania 

odpowiedzi na pytanie- jak edukacja staje się przyjemnością. Czy w ogóle może się nią stać. Czy 

rozwijanie się, uczenie, może być dla dorosłych ludzi wartością cenniejszą od dysponowania własnym 

wolnym czasem i ogólnej wygody wynikającej ze sprawowanej kontroli, przewidywalności i 

ustalonego porządku.

W przypadku wyjazdu szkoleniowego celami jasnymi dla mnie było:

• poznawanie kultury miejsca, do  którego jedziemy- w sensie sztuki, historii, obyczajów, ale 

także edukacji kulturalnej, czyli „a jak oni to robią?”

• nauka języka angielskiego

• integracji środowiska związanego z instytucjami kultury w jednej dzielnicy.

Cudowną wartością dodaną było miejsce, które w końcu w pandemicznej Europie było osiągalne 

(początkowo mieliśmy jechać do Bristolu)- wyspa na morzu śródziemnym w połowie września. Nigdy  

nie byłam na Malcie i niczego o niej nie wiedziałam. Zapomniałam, że jest osobnym państwem (od 

1964 roku), że leży niedaleko Sycylii. Kojarzyłam kawalerów maltańskich, krzyż maltański, sokoła 

maltańskiego i ciastka maltanki. I Maltę w Poznaniu z festiwalem teatralnym. Nie wiedziałam, że jej 

częścią jest wyspa Gozo, która zrobiła na mnie później ogromne wrażenie.

Nie zakwalifikowałam się na wyjazd w pierwszej rekrutacji- dodano  mnie do listy po rezygnacjach 

kolejnych osób, które z powodów zdrowotnych lub osobistych  nie mogły jechać.

Podsumowanie osobistych wrażeń przedstawię wkładając po kolei  sześć kapeluszy Edwarda de Bono, 

jednego z najsławniejszych (przynajmniej wśród edukatorów) współczesnych Maltańczyków.

 Urodził się na Malcie. Studiował w St Edward’s College w Bormli. Studia medyczne ukończył 

na Uniwersytecie Maltańskim. Następnie był stypendystą w kolegium Christ Church w 

Oxfordzie, gdzie uzyskał tytuł magistra (MA) w dziedzinach filozofii i fizjologii. Stopień doktor 

nauk medycznych zdobył w Cambridge. Jest światowym autorytetem w bezpośrednim 

nauczaniu tzw. „myślenia twórczego” oraz twórcą określenia „lateral thinking” (myślenie „w 

bok”, czyli w poprzek stereotypom).

Był wykładowcą na Harvardzie, Uniwersytecie Londyńskim, Oksfordzkim i w Cambridge.  

Najbardziej znane publikacje to:Myślenie lateralne oraz Sześć kapeluszy myślowych.

W 1992 Uniwersytet Maltański utworzył we współpracy z profesorem Instytut Myślenia 

Twórczego i Innowacji Edwarda de Bono zajmujący się obszarami takimi jak: kreatywność, 

zarządzanie innowacjami, przedsiębiorczość. W 2005 był nominowany do Nagrody Nobla w 

dziedzinie nauk ekonomicznych.

(za wikipedią)



Sześć myślowych kapeluszy to strategia porządkowania myślenia na dowolny temat. Pomaga 

pogłębiać myślenie o wybranej sprawie, dokonywać wyboru, podejmować decyzje, optymalizować 

analizę dzięki użyciu sześciu ustandaryzowanych stylów myślenia. Uczestnik dyskusji, pracy grupowej 

lub pojedyncza osoba chcąca wykorzystać najszerszy obraz danej sytuacji przyjmuje postawę i sposób 

myślenia reprezentowany przez kapelusz w danym kolorze. Jest to wybitnie stymulujące,a  z drugiej 

strony odbarcza z zarzutów jednostronności, czarnowidztwa czy naiwności.

1. biały- myślenie racjonalne- fakty, liczby

2. czarny- styl krytyczny, trudności, negatywne konsekwencje, wady, zagrożenia

3. zielony- fantazja, co możemy zrobić inaczej

4. czerwony- co jest ważne, jakie uczucia,

5. żółty- korzyści, zalety, jakie są jasne strony, dlaczego warto

6. niebieski- organizator

Przedstawiam moje sześć kapeluszy, uczestnika projektu „Partnerstwo dla Wawra”

Niebieski- rola quasi-organizatora przypadła mi niespodziewanie- moim zadaniem stało się 

gospodarowanie grupową zaliczką  przelaną w złotówkach na moje konto. Mogliśmy za to  kupować 

bilety wstępu i pokrywać koszty przejazdów. Ponieważ opłaty musiały być dokonywane z mojej karty 

należało tak skonstruować program dodatkowy, aby wszyscy mogli korzystać z zaliczki bez względu na 

to, czy wspólnie spędzają czas. Udało się to dzięki karnetom do muzeów i biletom okresowym, a 

dłuższe całodzienne wycieczki (na które mieliśmy jeden weekend) odbyliśmy całą grupą. Założyłam 

grupę na fb oraz na mesengerze i komunikacja odbywała się sprawnie. Sympatycznym zwyczajem 

stało się wzajemne proponowanie wyjść i atrakcji, polecanie sobie miejsc itp. Ponieważ każde z nas 

miało inną grupę podstawową (core) na kursie, nieco inny profil zainteresowań i inne zobowiązania 

służbowe rozdzielaliśmy się na mniejsze zespoły i funkcjonowaliśmy w zdrowej równowadze.

Biały- Na Maltę podróżowaliśmy samolotami linii Air Malta, wygodnymi i kursującymi na lotnisko 

Chopina. Trafiłam do grupy wyjazdowej z piątką pracowników mojej instytucji, w tym dwójką z jednej 

filii (co będzie później bardzo istotne), dwiema paniami  z biblioteki i dwoma panami z fundacji 

zajmującej się edukacją historyczna i tożsamościową. Razem było nas dziesięcioro. Między najmłodszą

a najstarszą osobą było niemal trzydzieści lat różnicy. Nie znaliśmy się wcześniej 

„międzyinstytucjonalne”.

Od 4 do 18 września mieszkałam w miejscowości Saint Jullians na Malcie, w hotelu Golden Tullip. 

Hotel był dobry, czterogwiazdkowy, z wygodnymi dwuosobowymi pokojami, dużymi  łazienkami, 

sprawną klimatyzacją i położeniem o pięć minut spacerem od szkoły i przystanków autobusowych. 

Mieliśmy w cenie śniadania w formie szwedzkiego stołu, z dużym wyborem potraw.

Uczęszczałam na intensywny kurs języka angielskiego w szkole EC English. Startowałam z poziomu 

upper intermediate. Poziom wybrano mi po teście wypełnianym on-line, na miejscu otrzymałam na 



własność podręczniki. Moimi nauczycielami byli Belg od lat mieszkający na Malcie i Anglik, przybyły na

wyspę jako dziecko. Moimi kolegami z grupy byli Japończycy, Kolumbijczyk, Francuzka, Szwajcarka, 

Niemiec i Hiszpanka. Najmłodsza osoba miała 18 lat, najstarsza (poza mną) 25.

Hotel, podróż, szkoła, diety i fundusz na kulturę i transport były pokryte z projektu. Ogólne 

finansowanie projektu zamknęło się w sumie 55620 euro.

Termin i miejsce wyjazdu wielokrotnie się zmieniały, ostatecznie obie grupy wyjechały we wrześniu i 

październiku. Okres powyjazdowy, kiedy realizowaliśmy pierwsze maltańskie inspiracje trwał do 20 

listopada. W moim wypadku było to 2 publiczne wystąpienia o charakterze popularnonaukowym: 

zorganizowanie wykładu nt. kultury neolitycznej i megalitycznych miejsc kultu na Malcie z wybitną 

specjalistką od archeomitologii, dr Marzenną Jakubczak oraz niniejsza prezentacja  przykładu 

współczesnej myśli  naukowej zrodzonej na Malcie.

Czarny-

Trudności związane z nauką: intensywny kurs językowy oznacza duży wysiłek umysłowy i fizyczny- 

prawie sześć godzin zajęć w małych międzynarodowych grupach. Warunki studiowania są 

wymagające- w małej sali kilka osób w wieku od 18 do 70 lat, z różnych krajów (czyli mówiących z 

wymową i akcentami, o którym nam się nie śniło) ma się komunikować w nieustającej pracy 

grupowej. Robią to oczywiście w maseczkach, które utrudniają zrozumienie słów. Na ile ten 

intensywny angielski ćwiczony przez dwa tygodnie zwiększył  moje kompetencje językowe wykaże test

i praktyka.

Zmęczenie Różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem wynosi minimum piętnaście stopni. 

Zmęczenie upałem i intensywną nauką (większość z nas  miała również zadawane prace domowe) 

sprawia, że po zakończeniu zajęć potrzebowałam dłuższego odpoczynku.

Napięty program, mało czasu W tej sytuacji do zwiedzania pozostały weekend i dni, kiedy 

kończyliśmy o 14.30 i mogliśmy jeszcze gdzieś jechać. Tym więc, czego na Malcie zabrakło był CZAS. 

Instytucje kultury działają tam do godziny 16.30 i w większości są daleko od naszej  miejscowości- w 

zasadzie uczenie się w trybie intensywnym i nawiązywanie kontaktów branżowych, bo tak to sobie 

trochę wyobrażałam, się wyklucza.

Problemy w Polsce Fatalne skutki dla zespołu, który został w Polsce miało wyjechanie jednocześnie 

tylu osób. Pozostali byli przeciążeni, pracowali przez dwa tygodnie ponad siły.

Brak koordynatora na miejscu Fakt, że nie było z nami osoby zajmującej się tylko organizacją np. 

oferty kulturalnej,  organizacją spotkań itp. nie pozwolił optymalizować czasu pobytu- mimo dobrego 

przygotowania wcześniej i kontaktu zdalnego z koordynatorką nie miałam satysfakcji i poczucia, że 

wykorzystaliśmy pobyt do końca.

Czerwony- byłam wdzięczna, że mogłam wziąć udział w takim wyjeździe, bo nie planowałabym 

pewnie wyjazdu na Maltę. Doznawałam tam wielu uczuć zachwytu i wzruszeń estetycznych – 

architekturą i sztuką, przyrodą, naturą. Zakochałam się w Gozo.

Upewniłam się, że styl życia śródziemnomorski jest tym, czego chcę dla siebie, ze slow life, z 

docenieniem bliskich ludzi i  jakości życia codziennego. Miałam znakomitego nauczyciela, Sama 

Verdoodta, którego erudycja, kultura osobista i znakomita metodyka nauczania pokazały mi, jak działa

charyzma intelektualna w edukacji. Drugi nasz nauczyciel, Danny Coleiro był dla mnie przykładem 



humoru w edukacji, radości i korzystania z życia. Były to dla mnie potężne, ważne inspiracje. Podobnie

inspirujące były przykłady wielu dobrych praktyk- łączenie starej i nowej tkanki w architekturze 

muzeów, a na ulicy katolicyzmu i tęczy (na Malcie tęcza nie obraża).   

Zobaczyłam, jak ponadnarodowa jest kultura , jak łatwo nam nawiązywać intelektualne porozumienie 

z cudzoziemcami i że z polską edukacją mówimy w międzynarodowym towarzystwie tym samym 

językiem skojarzeń. Byłam dumna, że Polska jest Europą.

Byłam wzruszona i wdzięczna mojej grupie, która mimo różnic i silnych indywidualności 

współpracowała, dzieliła się i pomagała sobie. Czuję się po tym projekcie wzbogacona.

Żółty-

Zalety udziału w projekcie są dla mnie tak oczywiste, że je tylko wypunktuję:

• komfortowe poznawanie obcej kultury

• masa impresji i inspiracji, wzbogaceni warsztatu

• poznanie siebie nawzajem i ułatwienie współpracy w Wawrze, czego przykłady już mamy 

(pomoc organizacyjna)

• przełamanie progu obawy przed mówieniem po angielsku, zaznajomienie z mnogością 

akcentów i wymowy

• okazja do pływania i picia dobrej kawy

Zielony-

tu skoncentruję się na marzeniach, a może wnioskach do planowania...

Dla instytucji

• kontynuacja projektu, wyjazdy studyjny zorganizowane z wyciągnięciem wniosków po 

pierwszym

• roczny kurs angielskiego stacjonarnie (czy on-line) w Polsce, konwersacje

• zorganizowanie wymiany, nawiązanie współpracy ze Spaziu Kreativa w Valetcie

• organizacja imprez multimedialnych w Wawrze w atmosferze misteriów, z jakością przeżyć 

duchowych, wokół naszych centrów tożsamościowych

Dla świata

• najbardziej fantastyczna fantazja- odrodzenie wspólnoty europejskiej z wartościami Starej 

Europy- opiekuńczością, pokojem, współpracą, jakością i estetyką codzienności; przywrócenie

tego fragmentu DNA

Dla  mnie

• kierowanie się wartościami- autentycznością, ciekawością, otwartością, wrażliwością, 

bliskością  

• rozwój, zawsze i wszędzie

• zachowanie równowagi pracy/odpoczynku, dawania/brania, skupienia/beztroski



The „Partnership for Wawer” project through the eyes of a participant – the trip to Malta

Training courses and business trips have always had their sworn enemies and ardent supporters. I’ve 

always found myself to be closer to the latter, seeing as I am a psychoeducator and trainer and take 

great pleasure in searching for an answer to the age-old question: how does education become a 

pleasure? Can it become one at all? Can personal development and learning become a value equal or 

greater to having your own time to govern and the general state of comfort, resulting in the 

predictability and established order of daily adult life?

In case of this training trip, to me the goals were crystal clear:

• Getting to know the culture of the destination country – in the sense of their art, history, 

customs, but also cultural education – “So, how do they do it?”

• Learning English wherever possible

• Integration of various institutional communities in one place

And a wonderful added benefit was the place itself - an island on the Mediterranean Sea in mid-

September. I have never been to Malta before, and I can’t say I knew much about it. I’ve even 

forgotten that it’s a separate country (since 1964) and that it’s located near Sicily. I did, however, 

remember something about the Knights of Malta, the Maltese Cross, the Maltese falcon and maltese 

cookies (“maltanki”). Another thing that I had not known about Malta before the trip was that the 

isle of Gozo is part of it – and that one ended up making a big, big impression on me later.

The fist enrollment for the trip, I did not qualify for. I was added to the list from a backup queue after 

some other people resigned due to health or personal issues. Luckily!

I will summarize my personal impressions of Malta by putting forth six hats of Edward de Bono, one 

of the most famous (at least among educators) modern Maltese people.

He was born in 1933 in Malta. He studied at St Edward’s College in Bormla. He graduated medical 

school at the University of Malta, after which he received a scholarship at Christ Church College in 

Oxford, where he earned a Master’s degree in Philosophy and Physiology. He then went on to get a 

doctorate in medical sciences at Cambridge.

He is a world-famous authority in direct teaching of the so-called “creative thinking” and the creator 

of the term “lateral thinking” – that is, thinking against the grain of stereotypes.

He has been a lecturer at Harvard and the Universities of London, Oxford and Cambridge. His most 

famous works include “Lateral thinking” and “Six thinking hats”.

In 1992, the University of Malta established the Edward de Bono Institute of Creative Thinking and 

Innovation in cooperation with the professor, dealing with areas of study such as: creativity, 

innovation management and entrepreneurship. In 2005, he was nominated for the Nobel Prize in 

Economic Sciences. He died in 2021, just 3 months before our trip to Malta.



The six thinking hats is a strategy meant to help organize your thoughts on any given topic. It helps 

deepen the thinking, make choices and optimize the analysis of the situation with the use of six 

standardized styles or schools or thinking. The participant wanting to make use of this method should

adapt the attitude and mindset of each given color-coded hat. It is extremely stimulating and 

dissuades the possible accusations or feelings of guilt over being one-sided or naïve.

1. White – rationality – facts, numbers

2. Black – criticality – difficulties, negative consequences, threats, disadvantages

3. Green – imagination – what can be done differently?

4. Red – feelings – what is important, what are the feelings?

5. Yellow – benefits – advantages, bright sides, why is it worth it?

6. Blue – organizer

So therefore, without further ado, I present to you my six hats of a participant of the “Partnership for 

Wawer” project.

Blue

The role of the quasi-organized fell into my hands rather unexpectedly, as it was my task to manage 

the group advance payments that were sent to my account. With it, it was possible to buy admission 

tickets and cover the travel costs. As all the payments had to be made from my card, it was necessary 

to structure the additional program in such a way that everyone could use their advance payment 

whether or not they would be spending time together or separately. It was possible thanks to multi-

use museum passes and tickets, and the longer all-day trips that we had one weekend for we took all 

together. I set up Facebook and Messenger groups, which eased up the communication between trip 

members, and it ended up being a nice place for people to invite others on outings and visiting 

attractions. Because each of us had a different core group during the course plus of course different 

interests and professional obligations, we often split up into smaller groups and functioned in a 

healthy balance.

White

We travelled to Malta by an Air Malta plane, which were comfortable and running all the way to 

Chopin airport. I was in a group with five employees of my institution, including two from one branch 

(which will be very important later), two librarians and two men from a foundation dealing with 

historical and identity-focused education. Altogether, there were ten of us. There was almost a thirty 

year difference between the youngest and the oldest, and we had not met before.

From September 4 to 18, I lived in Saint Jullians,Malta, at the Golden Tullip Hotel. The hotel was a 

good four star hotel with comfortable double rooms, large bathrooms, good air conditioning and a 

five minute walk from the school and bus stops. We had a buffet breakfast included in the price, with 

a large selection of dishes available to suit everyone’s needs.



I attended an intensive English course at the EC English school. I started from the upper intermediate 

level. I selected the level after an on-line test, and I received the coursebooks on the spot. My 

teachers were a Belgian who had lived in Malta for many years and an Englishman who came to live 

on the island as a child. My group mates were Japanese, Colombian, French, Swiss, German and 

Spanish. The youngest person was 18 years old, the oldest (apart from me)- 25.

The hotel, travel, school, food and funds for culture and transport were covered by the project. 

Overall project funding closed a total of 55 620 euros.

The date and place of the course has changed many times, with both groups eventually landing on 

leaving in September and October. The post-trip period, when we realized the first Maltese 

inspirations, lasted until November 20. In my case, it was 2 public speeches of a popular science 

nature: organizing a lecture on Neolithic culture and megalithic places of worship in Malta with an 

outstanding specialist in archeomitology, Dr. Marzenna Jakubczak, and this very presentation of an 

example of contemporary scientific thought born in Malta (i.e. – the Six Hats).

Black

Learning Difficulties: the intensive language course meant a lot of mental and physical effort - almost 

six hours of studying a day, in small international groups. The conditions of studying were demanding 

- in a small room a few people aged 18 to 70, from different countries (i.e. speaking with 

pronunciation and accents that we had never even dreamed of prior) are to communicate in a 

constant group work. They do it, of course, with masks that make it additionally difficult to 

understand the words. Only time and practice will show to what extent this intensive English, 

practiced for two weeks, has increased my language skills.

Fatigue: The temperature difference between inside and outside was at least fifteen degrees. Fatigue 

with the heat and intensive study (most of us also had homework) meant that after the end of classes

I needed a longer rest.

Busy program: We had very little free time in this situation, and had to move most sightseeing trips to

the weekend and the rare days when we finished at 2.30 pm and could still go somewhere. So what 

was missing in Malta was TIME. Cultural institutions operate there until around 4.30 p.m. and most of

them are far from our town, meaning making industry contacts there was almost impossible.

Problems in Poland: Disastrous consequences for the teams that stayed behind in Poland due to so 

many people leaving at the same time. They were overburdened and overworked for two weeks.

Lack of a coordinator on site: The fact that there was no person with us who would only be there to 

organize, for example, a cultural offer, meetings, etc., did not allow us to optimize the time of our stay

- despite good preparation in advance and remote contact with the coordinator, I had no satisfaction 

or feeling that we had used the stay there in the best way possible.

Red

I was grateful that I could take part in such a trip, because I would likely not have planned a trip to 

Malta otherwise. I experienced many feelings of wonder - with architecture, art, and especially 

nature. I absolutely fell in love with Gozo.



I confirmed my gut feeling that the Mediterranean lifestyle is what I want for myself- a slow life, deep 

appreciation for people close to me and the sunny quality of everyday life. I had an excellent teacher, 

Sam Verdoodt, whose erudition, personal culture and excellent teaching methodology showed me 

how intellectual charisma works in education. Our second teacher, Danny Coleiro, was a perfect 

example of humor in education as well as the overall joy and enjoyment of life. These were powerful, 

important inspirations for me. Similarly inspiring were the examples of many good practices seen 

around Malta - combining of old and new fabrics and materials in museum architecture, and on the 

street – of the Catholic church and the rainbow (in Malta, the rainbow does not offend).

I saw what transnational culture is, how easy it is for us to establish intellectual understanding with 

foreigners and that we speak the same language of associations with Polish education in an 

international society. I was proud that Poland is Europe.

I was very touched and grateful to my group, which, despite our differences and strong characters, 

cooperated, shared and ultimately helped each other. I feel truly enriched after this project.

Yellow

The advantages of participating in this project are so obvious to me that I will only point them out:

• a comfortable place to get to know a foreign culture

• tons of inspiration, enrichment and growth in my skills

• getting to know each other and facilitating cooperation in Wawer, examples of which we 

already have (organizational help and assistance)

• overcoming my fear of speaking English, becoming familiar with the multitude of accents and 

pronunciations out there

• an opportunity to swim and drink good coffee

Green

Here, I will focus on dreams, and maybe conclusions for planning...

For institutions

• continuation of the project, study trips organized with constantly drawing conclusions from the last

• a one-year English course, stationary (or on-line) in Poland, hosting language conversations

• organizing an exchange, establishing cooperation with Spaziu Kreativa in Valletta

• organization of multimedia events in Wawer in the atmosphere of mystery and mysticism, with the 

quality of spiritual experiences, circling around our identity.

For the world

• the most fantastic fantasy - the rebirth of the European community with the values of Old Europe - 

caring, peace, cooperation, quality and aesthetics of everyday life; restoration of this DNA fragment

For me



• being guided by the values - authenticity, curiosity, openness, sensitivity, closeness

• development- anytime, anywhere

• balance of work / rest, give / take, focus / carefree

Joanna Wichowska


