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AKTUALNOŚCI

SUKCESY DKK
Pod koniec stycznia poznaliśmy naj-

nowsze dane statystyczne dotyczące 

Dyskusyjnych Klubów Książki. Stale ro-

śnie liczba klubów (pod konie grudnia 

2019 r. było ich 1768) oraz ich stałych 

członków (18 100). W minionym roku klu-

bowicze spotkali się 14 739 razy, odbyły 

się 973 spotkania autorskie zorganizo-

wane ze środków programu. Mapę Dys-

kusyjnych Klubów Książki, ich wykaz 

oraz dane kontaktowe można znaleźć 

na stronie instytutksiazki.pl 

NABORY ROZSTRZYGNIĘTE
W połowie lutego poznaliśmy wyniki 

trzech programów grantowych: Infra-

struktura kultury, Czasopisma i Niepod-

legła. Dotacje w ramach pierwszego 

programu dostało 12 bibliotek (m.in. 

MiPBP w Będzinie, MBP w Sosnowcu, 

MBP w Piotrkowie Trybunalskim, MBP 

w  Słupsku, WiMBP w Zielonej Górze, 

BP w  Suwałkach, BM w Łodzi, Biblio-

teka Elbląska i Książnica Zamojska), 

dofinansowanie w  ramach programu 

Czasopisma otrzymały m.in. Stowarzy-

szenie Bibliotekarzy Polskich oraz WBP 

Książnica Kopernikańska w Toruniu. 

Wśród bibliotek, które będą realizowa-

ły zadania w ramach Niepodległej, zna-

lazły się: MBP w Legionowie, BP Gminy 

Telatyn, GBP w Lubyczy Królewskiej, 

GBP w Bukowsku, MBP w Wiśle, PiMBP 

w  Rybniku, BCK w Piekoszowie oraz 

GBP w Korczewie.

#DOLLYPARTONCHALLENGE,
CZYLI SPOSÓB NA PROMOCJĘ
Z początkiem roku na portalach społecz-

nościowych prowadzonych przez bibliote-

ki publiczne zapanowała moda na książko-

wą odmianę #dollypartonchallenge. Wpisy 

w ramach  #dollypartonchallenge mają 

postać kolażu czterech zdjęć odpowiada-

jących stylom zdjęć tematów publikowa-

nym na ogół na Facebooku, Instagramie, 

randkowym Tinderze czy zawodowym 

profilu LinkedIn. Warto wykorzystać ten 

prosty pomysł, inspirując się np. zdjęciami 

publikowanymi przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Zabrzu czy Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Legionowie.

ZACZYTANI WIĘŹNIOWIE
Głośnym echem w internetowych me-

diach odbił się reportaż przygotowany 

przez Polsat News dotyczący czytelnic-

twa w białostockim areszcie. W 2019 roku 

wypożyczono tam ponad 16 000 książek. 

„Niemal 70 proc. osadzonych czyta czę-

ściej, niż kiedy byli na wolności. Osadzo-

nych jest 320, a więc średnio na jednego 

więźnia przypada 50 książek rocznie”. 

Cały materiał skwitowano słowami „Nic, 

tylko czytać”. Całość do zobaczenia na 

www.polsatnews.pl/
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Czy walka o swoje się opłaca?
Czytając artykuł Pana Arkadiusza Kropa „Ile zarabiają bibliotekarze?” („Biblioteka 

Publiczna” 1/2020), zastanawiałam się, czemu ma służyć przedstawiona analityka.  

Koń jaki jest, każdy widzi, przy tym nieładnie jest kopać leżącego.

może rzeczywiście coś w tej kwestii 
się zmieniło. To po prostu wymóg 
naszych czasów. Jeśli dyrektor ma 
wybór, to zawsze wybierze taką 
osobę, która nie ma nic wspólne-
go z niegdysiejszym stereotypem. 
Czy to jednak jest jednoznaczne 
z wyższym uposażeniem? Mam 
wątpliwość. Także stwierdzenie 
dotyczące tego, że bibliotekarze 
nie wierzą, a powinni, jak sugeruje 
autor artykułu, w to, że wysokość 
ich pensji zależy od nich samych, 
jest co najmniej dyskusyjne. Przy 
okazji zadajmy sobie pytanie, kto 
dziś trafia do bibliotek. Pozyskać 
dobrego pracownika nie jest wcale 
łatwo. Tym bardziej merytoryka. 
Dzięki wspaniałomyślności mini-
stra Gowina bibliotekarzy z wy-
kształceniem kierunkowym coraz 
trudniej znaleźć, tym trudniej 
bardzo dobrych, których jest coraz 
mniej. Ci, którzy są, nie wiadomo, 
jak długo zostaną w zawodzie, 
gdyż awans, jak sam autor arty-
kułu pisze, nie jest równoznaczny 
z podwyżką. Ktoś powie, że w bi-
bliotece nie muszą pracować osoby 
z  wykształceniem kierunkowym. 
Ja uważam inaczej.

W moim odczuciu artykuł po-
kazuje, jak słabym środowiskiem 
jesteśmy. Dlaczego z pokolenia 
na pokolenie jest przekazywane 
przekonanie, że tak to już jest, że 
u nas bieda, że to tutaj właśnie 
znajdziesz Siłaczki i doktorów Ju-
dymów i że cieszmy się, że w ogó-
le są jakieś pieniądze, bo przecież 
równie dobrze mogłoby ich nie 

W
szystkie poruszone 
w  artykule kwestie, 
choć nie z każdą się 

zgadzam, sprowadzają się do 
jednego podstawowego twier-
dzenia: w bibliotekach publicz-
nych nie ma obligatoryjnych dla 
wszystkich zasad wynagradzania 
pracowników, prócz tej o pen-
sji minimalnej. Cała reszta jest, 
oczywiście opartą o literę prawa, 
ale jednak dowolnością. Do-
wolnością, która w  przypadku 
zasobności biblioteki może być 
korzystna dla bibliotekarzy, w in-
nym przypadku wręcz odwrot-
nie. Nie twierdzę, że nie ma za-
sobnych bibliotek. Jednak śmiem 
sądzić, że takie są w mniejszości. 
Bieżąco napływające informacje 
tylko to potwierdzają. Podnie-
sienie pensji minimalnej stało się 
dla bibliotekarzy zagrożeniem. 
Niektóre samorządy już zasta-
nawiają się, czy nie zmniejszyć 
liczby etatów pracowników me-
rytorycznych bibliotek, czy nie 
okroić pełnych etatów do 7/8 czy 
3/4 itp. To pokazuje także, na ja-
kim poziomie pensje bibliotekar-
skie były dotychczas. Oczywiście 
mam świadomość, że ta sytuacja 
nie wynika tylko z niskich pensji 
bibliotekarzy, ale także innych 
pracowników bibliotek, nie zmie-
nia to jednak stanu rzeczy. Także 
i to, że pewnie nie jesteśmy jedy-
ną taką grupą zawodową.

Przyznam, że poruszony w arty-
kule problem stereotypu odbija mi 
się już czkawką. I co z tego, że być 

być? Stójmy w kącie, spuśćmy gło-
wy, dostojnie rozmyślajmy o tym, 
że może pensje marne, ale za to 
misja szlachetna. Może zacznijmy 
działać w ogóle wolontariacko. 
Co nam szkodzi, tyle różnych 
rzeczy robimy, dołóżmy jeszcze 
coś, będzie ciekawiej. Zawód 
otwarty, może namówmy do wo-
lontariackiej współpracy lekarza, 
amputujmy ręce i nogi, a  farma-
ceuta przypadkiem będący u nas 
na stażu doradzi użytkownikom, 
jakich tabletek zażywać. Wszak 
jako niedoszli psycholodzy wy-
słuchujący zwierzeń czytelników 
i takiej misji dalibyśmy radę. Dla 
poprawienia nastroju organizuj-
my konferencje, wręczajmy me-
dale, składajmy gratulacje. W su-
mie to będzie nawet przyjemne…

Na koniec pytam, co jako śro-
dowisko zrobiliśmy, żeby to zmie-
nić. Akcja Dziady kultury, o której 
autor wspomina, zakończyła się 
sukcesem, czego organizatorom 
gratuluję, chyląc przed nimi czo-
ła. Jednak objęła ona zasięgiem 
tylko część naszego środowiska, 
a co z resztą?

Jeśli nie zmienią się regulacje 
prawne, które wpłyną na sytuację 
każdego bibliotekarza, niewiele 
się zmieni. Wiecznie będziemy od 
kogoś zależni. Powiedzmy sobie 
szczerze, jaka jest jakość polityki 
bibliotecznej państwa. Czy jest 
jakieś biblioteczne lobby w  mi-
nisterstwie, które pochyla się nad 
sytuacją bibliotekarzy, a nie za-
biega tylko o dotacje dla swoich 

MARZENA ŁYKOWSKA
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w tej sprawie. Otrzymałam infor-
mację zwrotną, że niewiele osób 
odpowiedziało na prośbę, a głosy, 
które dotarły, były negatywne. 
Nie uważam, że pomysł był ide-
alny, ale być może przy stosownej 
modyfikacji miałby sens. Dawał 
szansę na w miarę bezpieczne za-
angażowanie w akcję dużej czę-
ści środowiska bibliotekarskiego. 
Uważam, że tylko wspólna akcja 
mobilizująca większość grupy za-
wodowej ma szansę na zauważe-
nie. Żadnej gwarancji na sukces 
nie ma, ale byłaby to jakaś próba 
zrobienia czegoś dla nas wszyst-
kich z szacunku dla siebie sa-
mych. Skoro jednak nie ma w nas 
woli, żeby coś zrobić, oszczędźmy 
sobie choć wstydu i  nie prezen-
tujmy na łamach czasopism na-

jednostek, organizacji oraz przy-
chylność dla swoich – większych 
czy mniejszych – interesów? 

A może to wina tego, że nie 
mamy szczęścia do ministrów 
i niewielu z nich obchodzą biblio-
teki, a w szczególności biblioteka-
rze, bo biblioteki to może jeszcze 
jakoś; jeden bardziej zainteresowa-
ny operą, inny muzeami. Taki już 
nasz los. Po prostu najzwyczajniej 
w świecie nie mamy szczęścia…

W zeszłym roku podjęłam pró-
bę zorganizowania przy pomo-
cy SBP ogólnopolskiego strajku 
o  symbolicznym charakterze 
wraz z wystosowaniem do mini-
sterstwa listu otwartego. Miał on 
zwrócić uwagę na trudną sytuację 
materialną bibliotekarzy. SBP 
wysłało w teren prośbę o opinię 

szej sytuacji, pokazując, jak duża 
grupa zawodowa wykształconych 
i inteligentnych ludzi, wśród któ-
rych są zapewne jednostki wybit-
ne, dobrowolnie zachowuje status 
quo, wszystkie nieszczęścia przy-
pisując losowi. 

Pisząc to wszystko, jestem bar-
dzo daleka od dezawuowania 
tego, co robimy, w tym całego 
dorobku naszego środowiska. 
Widzę w nim ogromną wartość, 
której w żaden sposób nie można 
zanegować. I właśnie to skłoniło 
mnie do napisania powyższego.

MARZENA ŁYKOWSKA
Dąbrowa Górnicza, Miejska 
Biblioteka Publiczna 
im. Hugona Kołłątaja 

S
zanowna Pani Marzeno, 
bardzo dziękuję za list. Jak 
wynika z Pani wypowiedzi 

– środowisko, w którym pracuje-
my (jestem bibliotekarzem), nie 
zostało przedstawione w jasnym 
świetle. Nie było to moim za-
miarem. Pani list odczytuję jako 
przyczynek do dyskusji. 

DOBRY NASTRÓJ LEKIEM 
NA WSZYSTKO?

Zgadzam się, że podniesienie pła-
cy minimalnej to realne zagro-
żenie. Najniżej zarabiający mają 
„wymuszoną” podwyżkę – jeśli 

nie idzie za tym wzrost dotacji 
w budżecie biblioteki – zasob-
ność bibliotecznego portfela się 
uszczupla. Ktoś dostał – ująć trze-
ba z innej strony. 

Twierdzi Pani, że problem ste-
reotypu odbija się już czkawką. 
Myślenie stereotypowe wypływa 
z nas, a nie opisuje nas jako biblio-
tekarzy. Uważam, że składa się na 
nie kilka spraw, m.in.: czy lubimy 
siebie, drugiego człowieka, nasze 
życie i otoczenie? Czy więcej na-
rzekamy i marudzimy, czy raczej 
staramy się widzieć dobre strony 
życia? Czy próbujemy złym hu-
morem i marsową miną przeko-

nywać, że jesteśmy wartościowi 
i potrzebni? Będę powtarzał jak 
mantrę, że bycie otwartym, od-
ważnym, ciekawym świata biblio-
tekarzem może wpłynąć nie tylko 
na burzenie murów wokół siebie 
i  innych, ale także na… wzrost 
naszego wynagrodzenia. 

ANGAŻUJMY SIĘ

Przykładem niech będzie prze-
prowadzanie lekcji bibliotecz-
nych (w  uproszczeniu): można 
przeczytać, rozdać coś do wy-
konania i  mieć spokój, a można 
przeczytać, rozdać, a przy tym 

Problem nie  
zniknie sam z siebie 

Odpowiedź na polemikę

ARKADIUSZ KROP
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być i rozmawiać, współuczest-
niczyć. Musimy zadać sobie py-
tanie, czy chcemy się spotkać 
z  dziećmi, młodzieżą, czy tylko 
przeprowadzić przeciętną lekcję 
biblioteczną? Podobnie ma się 
sprawa z obsługą czytelników. 
Książkę można wypożyczyć i… 
wypożyczyć. Jestem przekonany, 
że niska statystyka w danej bi-
bliotece/filii może też wynikać ze 
sposobu postrzegania świata (czy-
telnika) przez bibliotekarza. Gdy 
ktoś uważa się za wyjątkowego, 
a jest wiecznie niezadowolony czy 
zagniewany, nie przyciągnie czy-
telników, wręcz przeciwnie – od-
straszy. Sami najlepiej wiemy, czy 
ktoś się do nas uśmiecha, bo chce 
okazać nam życzliwość, czy jest 
to wymuszony grymas. To dzieje 
się wszędzie, w każdym zawodzie 
(weźmy poprawkę na to, że każdy 
ma prawo mieć gorszy dzień). 

DOBRE NASTAWIENIE TO 
LEPSZE ZAROBKI?

Promowanie własnej działalno-
ści i  pozytywne nastawienie do 
świata może przynieść wymierne 
korzyści – również te finansowe. 
Jakie dodatkowe działania mogą 
zasilić portfel bibliotekarza? Waż-
ne, aby promować się w mediach 
społecznościowych. Czasem bi-
blioteki zapraszają (podbierają) bi-
bliotekarzy z innych placówek, bo 
widzą ich aktywność w internecie. 
Mogą to zauważyć także inni (lo-
kalni przedsiębiorcy, reprezentanci 
instytucji kultury) – i zaprosić ak-
tywnych ludzi do współpracy – za 
wynagrodzeniem. Wiem, że często 
z góry zakładamy, że się nie uda, 
że żaden z trzech przełożonych na 
pewno nie zgodzi się na publikację 
na FB. Jeśli jest tak w rzeczywisto-
ści, to trudno. Szukajmy innego 
wyjścia. Załóżmy prywatny profil, 
bloga, piszmy o książkach, a przy 
okazji prezentujmy ciekawe pomy-
sły. Jeśli wyjdziemy do świata – on 
też nas dostrzeże. Piszmy wnioski 
projektowe, bierzmy udział w ma-

łych i dużych akcjach, zaprzyjaź-
nijmy się z miejscowym kinem 
(czasem i tam odbywają się wykła-
dy, dzięki poprowadzeniu których 
też można zarobić). Nie są to duże 
sumy, ale samo dostrzeżenie przez 
świat daje ogromną satysfakcję. 

BĄDŹMY AKTYWNI

Zachęcam do udziału w kon-
kursach organizowanych przez 
wydawnictwa, fundacje, FRSI, 
SBP itp. Wiem, że zainteresowa-
nie ze strony bibliotekarzy nie za 
każdym razem jest duże. Każdy 
udział postrzegajmy jako szansę. 
Przegraną traktujmy nie jak po-
rażkę, tylko lekcję, kolejną możli-
wość, która pojawia się w naszym 
życiu. Szukajmy sponsorów, lokal-
nych biznesmenów – to naprawdę 
działa. Jedna z bibliotekarek opo-
wiadała mi, że kiedy w trakcie 
zajęć wakacyjnych w  bibliotece 
zabrała dzieci na lody (sama była 
ich sponsorem), to kolejnego dnia 
przyszedł jeden z ojców i postano-
wił przez rok wspomagać biblio-
tekę comiesięczną kwotą 300  zł. 
Kupiono gry planszowe, mate-
riały edukacyjne, zorganizowano 
nocowanie w bibliotece i zabrano 
dzieci na wycieczkę. Jeśli będzie-
my zakładać, że u nas to nie za-
działa, to na pewno tak będzie. 

Są regulaminy wynagradza-
nia, w  których jest zapisane, że 
bibliotekarz sam może wystąpić 
z  wnioskiem o nagrodę do dy-
rekcji. Nie jest łatwo wnioskować 
o takie wyróżnienie, ale można 
próbować, bo przecież co mamy 
do stracenia? Często zakładamy, 
że będzie źle, że dyrektor nas wy-
śmieje. Nie wiemy, jak będzie. 
Rzućmy myśl, pomysł. Nie bój-
my się. Negatywne podejście ni-
gdy nie daje pozytywnych zmian. 
Nie przekonujmy, że nie ma w nas 
woli, że kopiemy leżącego konia, 
że jesteśmy wykształceni i inteli-
gentni, a nieszczęścia przypisuje-
my losowi. Powtórzę raz jeszcze: 
to my jesteśmy tym losem. 

W  pismach branżowych jest 
miejsce na dyskusję – jestem 
przekonany, że ja, Pani oraz inni 
bibliotekarze patrzymy w tym 
samym kierunku i jak sama Pani 
przyznaje widzimy ogromną war-
tość w naszym zawodzie. I dobrze, 
że rozmawiamy, przedstawiamy 
swoje zdanie. Każdy z nas każde-
go dnia wie coś więcej niż wczoraj, 
może dzielić się dobrym słowem 
i praktyką. Bez względu na to, czy 
pracuje w małej wiejskiej filii czy 
w dużej nowoczesnej bibliotece.

BĄDŹMY RAZEM

Zwraca Pani uwagę, że nie ma ak-
tywnej polityki bibliotecznej w na-
szym kraju, stowarzyszenia typu 
SBP nie angażują się w biblioteczne 
sprawy. Nie twierdzę, że tak nie 
jest. Biblioteki publiczne to od-
zwierciedlenie kondycji samorządu 
i kadry zarządzającej placówką. 
Dlatego taki nacisk położyłem na 
potencjał tkwiący w każdym z nas. 
Do ogólnopolskiego strajku, który 
miałby zwrócić uwagę na sytuację 
materialną bibliotekarzy, warto się 
przygotować: potrzeba mocnych 
argumentów, spójności środowiska 
i ogromnej cierpliwości i wytrwało-
ści. Dobrze, jeśli nie działamy sami. 

BĄDŹMY W INTERNECIE

Na forach bibliotekarzy często poja-
wiają się wątki strajków, listów pro-
testacyjnych. Zawsze mają duże po-
parcie – problem niskich zarobków 
nie zniknie, gdy nie będzie się o nim 
mówić. Ciekaw jestem, jaki będzie 
wynik ankiet na temat zarobków 
bibliotekarzy, którą można anoni-
mowo wypełnić na profilu „Biblio-
teki Publicznej” na Facebooku. 

Na pewno nie warto stać bez-
czynnie i narzekać, a działać. Tyl-
ko aktywna postawa może zmie-
nić stan rzeczy.

ARKADIUSZ KROP
Dziady kultury
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„Bibliobajka” i „Bibliotekarka 
z bajkową walizką” 

– czyli o tym, jak popularyzować czytelnictwo 
wśród najmłodszych

„Bibliobajka” i „Bibliotekarka z bajkową walizką” to dwie nietuzinkowe akcje, które zostały 

zauważone przez jury w konkursie Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY. Ich autorka  

otrzymała za nie nominację do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa.

CZYM JEST 
„BIBLIOBAJKA”?

Biblioteka Publiczna Gminy Stare 
Babice poprzez Bibliobajkę, czyli 
uczestnictwo w zajęciach literac-
ko-plastycznych, chce otworzyć 
dzieci na świat literatury. Dzieci 
współtworzą jedyną w swoim ro-
dzaju książkę, która jeszcze przed 
otwarciem jest atrakcją sama 
w  sobie. Czym jest owa Biblio-
bajka? To zabawa, której nada-
no kształt książki, co zapewnia 
młodym czytelnikom mnóstwo 
frajdy. Można ją określić mianem 

książeczki manipulacyjnej, senso-
rycznej, dotykowej albo wycisza-
jącej, czyli quiet book. 

Inspiracją do wymyślenia, skon-
struowania, czyli uszycia „Biblio-
bajki”, była moja twórcza, ośmio-
letnia córka Łucja. Książeczka 
ma niekonwencjonalne wymiary, 
bowiem składa się z 10 odrębnych 
materiałowych elementów zszy-
tych ze sobą – każda taka „stro-
na” to odrębna historia. Poprzez 
Bibliobajkę chciałam pokazać, iż 
własnoręcznie wykonana książka 
jest doskonałą formą wyrażania 
uczuć i emocji. Można w ten spo-

sób opowiedzieć o  swoich zain-
teresowaniach, przeżyciach i ma-
rzeniach, które spełniają się tylko 
wtedy, kiedy mocno tego chcemy. 
Po uszyciu Bibliobajki pojawił się 
pomysł, że dzieci również mogły-
by mieć swoją własną Bibliobaj-
kę, którą można wypełniać wła-
snymi myślami, rysunkami czy 
„bazgrołkami” wymyślanymi na 
poczekaniu przy użyciu kredek, 
farb, kolorowych skrawków mate-
riału itp. I tak zrodziła się koncep-
cja przelania książeczki na papier. 
Książeczka została uszyta, prze-
testowana i  zmaterializowana. 

URSZULA HOCZYK
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Czytając „Bibliobajkę”, dziecko 
może tworzyć własną historię
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Przy tworzeniu ważna była for-
ma – powinna być na tyle duża 
i atrakcyjna, by służyła jako 
pomoc dla bibliotekarza, a  za-
razem przystosowana do niety-
powych warunków, by można 
ją było zabrać ze sobą. Autorką 
ilustracji do książki jest Agata 
Matraś, która pisze o sobie: „bi-
bliotekarka kochająca pięknie 
napisaną i  zilustrowaną litera-
turę dla dzieci, rysowniczka ilu-
strująca, co się da, ale najchęt-
niej książki dla małych1”.

Bibliobajka ukazała się dru-
kiem. Publikacja interaktywnej 
książeczki dla dzieci została sfi-
nansowana przez Centrum Me-
dyczno-Rehabilitacyjne SORNO 
ze Starych Babic. SORNO uwie-
rzyło w sukces projektu i zupełnie 
bezinteresownie go wsparło. 

ZAJĘCIA Z BIBLIOBAJKĄ 

Zajęcia prowadzone w ramach 
akcji „Bibliobajka” są otwarte dla 
wszystkich chętnych dzieci i pro-
wadzone w oparciu o uszytą, sen-
soryczną książeczkę. Akcja trwa 
od września 2019 r. do marca 
2020 r. – wystarczy przychodzić 
na zajęcia literacko-plastyczne 
odbywające się w bibliotece raz 
w miesiącu (6 zajęć pod hasłem 
„Bibliobajka wierszem stoi”, 
podczas których dzieci poznają 
wiersze wybranych poetów, tj.: 
Julian Tuwim, Danuta Wawiłow, 
Agnieszka Frączek, Dorota Gell-
ner). Swój udział w zajęciach dzie-
ci zaznaczają na kopertach, które 
umieszczają w Bibliobajce na do-
wolnie wybranej prze siebie stro-
nie (ci, którzy uczestniczyli w 4 
z 6 warsztatów i tyle kopert pozo-
stawili w książeczce, pod koniec 
projektu otrzymają bibliobajkowe 
upominki). Koperta zawiera imię 
i nazwisko oraz numer karty bi-
bliotecznej (jeżeli dziecko jej nie 
ma, a chce dołączyć do akcji, 

1  http://portfolioagaty.blogspot.com 
(dostęp: 3.01.2020)

wystarczy, aby opiekun prawny 
zapisał je do biblioteki). Biblio-
bajkowy upominek to Bibliobajka 
z  dedykacjami autorki i  ilustra-
torki oraz gra edukacyjna. Biblio-
teka podczas planowania działań 
projektowych przeznaczyła na ten 
cel środki finansowe. 

Dodatkową atrakcją było paź-
dziernikowe spotkanie z dogote-
rapeutą. 

„BIBLIOTEKARKA 
Z BAJKOWĄ WALIZKĄ”

„Bibliotekarka z bajkową wa-
lizką” to kolejna akcja naszej 
biblioteki – lekcje biblioteczne 
adresowane do grup zorganizo-
wanych, podczas których ucznio-
wie zdobywają wiedzę inaczej niż 
w szkolnej ławce. Jest to jedna 
z   podstawowych form dostar-
czania informacji o funkcjonowa-
niu, zbiorach i ofercie biblioteki. 
Wspieranie czytelnictwa jest bar-
dzo ważnym zadaniem współcze-
snej edukacji. Należy zachęcać 
uczniów nie tylko do czytania 
lektur, ale i do sięgania po infor-
macje z innych źródeł dostępnych 
m.in. w bibliotekach. Bezpośred-
ni kontakt z  książką zapewnia 
dzieciom trwałe przeżycia este-
tyczne i emocjonalne. Wycieczka 
edukacyjna do biblioteki może 

stanowić atrakcyjną formę zajęć 
w ramach programów edukacyj-
nych realizowanych w szkołach 
i przedszkolach. Wszyscy lubi-
my czasem przenieść się w inną 
rzeczywistość, poznawać dawne 
dzieje lub zobaczyć kosmiczną 
przyszłość, ale – by tego dokonać 
– trzeba sięgnąć po książki. 

Wprowadzenie dzieci w świat 
emocji, zachęcenie do czytania to 
prawdziwa sztuka. Książki zna-
komicie się do tego nadają. To 
w nich o ważnych sprawach mówi 
się mądrze i z humorem.

Podczas akcji (w szkole lub 
przedszkolu) bibliotekarka zapra-
sza do biblioteki – robi to przez 
czytanie literatury, prezentowa-
nie książek oraz postaci bajko-
wych. Akcja jest adresowana do 
wszystkich przedszkoli i szkół 
z terenu Gminy Stare Babice i jest 
bezpłatna. Pierwszym podjętym 
krokiem było stworzenie teczek 
promujących akcję i rozwiezienie 
ich po wszystkich placówkach – 
zarówno publicznych, jak i nie-
publicznych – na terenie gminy. 
W teczce znalazły się: pismo 
przewodnie sygnowane przez dy-
rektora biblioteki, regulamin ak-
cji, jak również wizytówka samej 
Bibliotekarki z bajkową walizką, 
tak aby nauczyciele wiedzieli o jej 
przygotowaniu merytorycznym. 

Bajkowa walizka kryje 
zagadkowe książkowe skarby
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PRZEBIEG AKCJI

Inauguracja wyjazdowych lekcji bi-
bliotecznych nastąpiła w  kwietniu 
2019 r. Na każdą wizytę bibliotekar-
ka zabiera bajkową walizkę z nietu-
zinkowymi, niekonwencjonalnymi 
książkami, wśród których znajdują 
się m.in. książka z dziurką, książki 
grające i piszczące, najdłuższa książ-
ka oraz najmniejsza książka. Dzie-
ci odpowiadają na pytania: czy po 
książkach można pisać i rysować, do 
czego oprócz czytania mogą jeszcze 
służyć książki? Rozmawiamy o mo-
bilnych bibliotekach, o książkach, 
które można samodzielnie wykonać 
i  o  bajkowych bohaterach. Miło-
śniczka nietypowych książek, czyli 
Bibliotekarka z  bajkową walizką, 
w podziękowaniu za zaproszenie 
i przemiłą atmosferę odwiedzanym 
przedszkolakom i uczniom zosta-
wia pamiątkową sowę z dedykacją. 
Maskotki zostały uszyte specjalne 
z myślą o projekcie. Od kwietnia 
do czerwca do sowy dołączony był 
wierszyk adresowanych do dzieci. 
Od września do sówek dołączono 

ilustrację Bibliotekarki z  bajkową 
walizką autorstwa Mateusza Kali-
nowskiego, grafika pracującego po 
sąsiedzku w Domu Kultury Stare 
Babice.

Jesienny repertuar spotkań Bi-
bliotekarki z bajkową walizką 
poszerzył się o zajęcia z Koloro-
wym Potworem prowadzone na 
podstawie książki „Kolorowy Po-
twór” wydawnictwa Mamania. 
Potwór ten nie wie, co się z nim 
dzieje, wszystkie jego emocje się 
poplątały i nie może określić, 
co czuje. Trzeba to szybko na-
prawić. Czy ktoś mu pomoże? 
Prosta i zabawna historia, która 
wprowadza dzieci w fascynujący 
język uczuć. Razem z postacią 
Kolorowego Potwora dzieci uczą 
się rozpoznawania i nazywania 
emocji, ale nauka odbywa się nie 
tylko z Kolorowym Potworem. 
Bibliotekarce z bajkową walizką 
towarzyszy również robot eduka-
cyjny Photon, który sfinansowa-
no ze środków biblioteki. Skąd 
inspiracja połączenia Kolorowe-
go Potwora z Photonem? Bodź-

cem do poszerzenia warsztatu Bi-
bliotekarki był jeden z tematów 
przewodnich XVIII Tygodnia 
Czytania Dzieciom, którym stał 
się dzień z „Kolorowym Potwo-
rem”, oraz warsztaty z kodowania 
organizowane przez Bibliotekę 
Publiczną m.st. Warszawy – Bi-
bliotekę Główną Województwa 
Mazowieckiego, podczas których 
prezentowany był Photon.

Bibliotekarze powinni próbo-
wać zainteresować dzieci różnymi 
utworami, tekstami, obrazami 
i  mieć przy tym świadomość, iż 
wybór leży po stronie młodych 
ludzi. Jeśli bibliotekarzowi uda 
się zainteresować książką po-
czątkującego czytelnika, praw-
dopodobieństwo, że pokocha on 
czytanie, jest duże. Może to być 
dobrym początkiem rozwoju 
młodego człowieka i jego przygo-
dy z literaturą.

URSZULA HOCZYK
Biblioteka Publiczna Gminy 
Stare Babice

Strony „Bibliobajki” można 
oglądać w dowolnej kolejności
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Mapa bibliotecznych inicjatyw
ALEKSANDRA SOBAŃSKA

1 Wystawa kartek bożonarodzeniowych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie 

„Wszyscy wszystkim ślą życzenia” – pod tym hasłem 

biblioteka przygotowała bardzo prostą w formie, 

a wyjątkowo ciekawą wystawę świątecznych kartek. 

Wyeksponowano zarówno tradycyjne kartki, jak 

i świąteczną pocztówkę, na której zamieszono boha-

terów bajki Wilk i zając. 

Profil MGBP w Parczewie na FB

2 Czytaj z dzieckiem po angielsku – nauka języka 

poprzez zabawę

Miejska Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Zambrowie

Placówka wprowadziła nową ofertę w oddziale dzie-

cięcym – bibliotekarze zachęcają rodziców do wy-

pożyczania książek dla dzieci w języku angielskim. 

Zamieszczono je na odrębnym regale.

https://bit.ly/2GpqZAS

3 Owady dla odważnych

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza 

w Tarnowskich Górach

Podczas ferii w bibliotece można było spotkać… 

owady. Dzieci wysłuchały wykładu instruktorek 

z Uniwersytetu Rozwoju, ale również dotykały paty-

czaków, świerszczy i innych skrzydlatych owadów.

https://bit.ly/37vzndS

4 Wyprawa na biegun

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. 

Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych

Biblioteka z Ustrzyków zasługuje na wyróżnienie 

za przeprowadzenie lekcji bibliotecznej inspirowa-

nej tematyką Arktyki. Oprócz tego, że dzieci korzy-

stały z wielu ciekawych materiałów dydaktycznych, 

to miały dwa niezwykle kreatywne zadania – do-

prowadzenie „rannego pilota” śmigłowca do bazy 

na biegunie północnym oraz przejście jako pingwi-

ny po lodowcu, niosąc na łapkach jajka (w tej roli 

małe piłeczki). 

https://bit.ly/313zk6R

5 XLIV Przegląd Młodych Recytatorów i Gawę-

dziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem

Konkurs recytatorski, podczas którego młodzi ludzie 

zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie zna-

jomości gwary, zdolności interpretacyjnych oraz do-

pracowania strojów, stał się fantastyczną okazją do 

popularyzowania wiedzy o zakopiańskiej kulturze.

https://bit.ly/3aJeEp5

6 Popołudnia z kodowaniem

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 

w Złotowie

Cykliczna inicjatywa złotowskiej biblioteki, która –

jak widać na zdjęciach zamieszczonych na portalu 

społecznościowym – cieszy się naprawdę dużym 

powodzeniem. Dzieci kodują za pomocą symboli, 

kolorów, strzałek i kształtów, ucząc się przy okazji 

logicznego myślenia.

Profil MBP w Złotowie na portalu FB 

7 Wypożyczalnia okularów

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Przy ostródzkiej bibliotece funkcjonuje wypożyczal-

nia… okularów. Zapominalscy czytelnicy, którzy aku-

rat chcieliby poczytać, po wypełnieniu formularza 

mogą bezpłatnie wypożyczyć okulary o wielkości 

dioptrii od +1 do +3,5. 

https://bit.ly/2RtoKCWZd
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Bliskie spotkania z owadami 
wzbudzały wiele emocji



03/2020 BIBLIOTEKA PUBLICZNA I 11

BIBLIOTEKI W DZIAŁANIU

8 Męskie lektury

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

W ramach jednego z realizowanych przez bibliote-

kę projektów powstała lista „Fajnych książek dla 

chłopaków”. Wśród zamieszczonych na plakacie 

tytułów znalazły się 44 propozycje serii, klasycznych 

powieści i wciągających przygodówek.

https://bit.ly/2Rq5yFV

9 Radomskie zaułki książki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja 

S. Załuskich w Radomiu

W trzeciej edycji konkursu fotograficznego czytelnicy 

radomskiej biblioteki mogą fotografować miejsca 

związane z szeroko pojętą literaturą: z pisarzami i lite-

ratami, miejsca „literackich” akcji oraz obiekty odno-

szące się do ważnych wydarzeń w historii literatury. 

Dobór takiej tematyki daje pole do działania zarówno 

amatorom fotografii, jak i miłośnikom literatury.

https://bit.ly/2NYgZTf

10 Finał WOŚP

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Działania, jakie w ramach finału WOŚP podjęła 

biblioteka w Świeciu, zdecydowanie zasługują na 

wyróżnienie. Kąpiel morsów czy wielki kiermasz 

sprawiły, że placówce udało się nie tylko zebrać 

okrągłą sumę pieniędzy, ale również zintegrować 

lokalną społeczność wokół instytucji kultury.

Profil MBP w Świeciu na portalu FB

11 Orszak Trzech Króli

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

We współpracy z zespołem szkół oraz jednym 

z samorządowców biblioteka zorganizowała huczne 

obchody 6 stycznia. Przebrania bibliotekarzy oraz 

ich występ wykonany w trakcie orszaku sprawiły, że 

to wydarzenie pozostanie w pamięci uczestników.

https://bit.ly/38InLUT

12 Klub Przyjaciół Misia Uszatka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II 

w Rawie Mazowieckiej

Działający przy bibliotece klub dla najmłodszych 

dzieci nawiązuje do klasyki literatury dziecięcej nie 

tylko nazwą, ale również czytanymi podczas zajęć 

z dziećmi tekstami. Warto wciąż sięgać po bajki 

wydawane w ubiegłym wieku!

https://bit.ly/2utePnQ

13 Zima na deseczkach 

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie

Kreatywne warsztaty, podczas których dzieci malo-

wały na deskach z litego drewna. Efekty ich prac są 

naprawdę imponujące.

https://bit.ly/2GjmibI

14 Co wiesz o świętym Mikołaju?

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku 

Śląskim

Mikołajkowa gra zrealizowana w aplikacji Action 

Track to pomysł zaproponowany przez lwóweckie 

bibliotekarki. Kod QR można było pobierać z rozwie-

szonych w okolicy plakatów i ulotek.

Profil PiMBP w Lwówku Śląskim na portalu FB

15 Kolędowanie na góralską nutę

Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I 

w Brzegu

Brzeska biblioteka zorganizowała noworoczny kon-

cert góralskich kolęd. To kapitalny sposób na dotar-

cie do ludzi dotychczas niekorzystających z biblioteki.

https://bit.ly/2tHem1k

16 Kurs nauki czytania metodą krakowską

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju

Biblioteka przy współpracy z logopedą organizuje kurs 

czytania metodą krakowską dla tegorocznych pięciolat-

ków. To dobry sposób, żeby przyciągnąć do biblioteki 

i zatrzymać w niej potencjalnych małych czytelników.

https://bit.ly/2RNjxVo
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Seniorzy w pełni zdrowia, 
mądrości i wigoru 

Biblioterapia  
w bibliotece publicznej
Ze względu na rosnące wśród bibliotekarzy zainteresowanie tematyką biblioterapii oraz 

niewielką liczbę powszechnie dostępnych i przydatnych materiałów do pracy z seniorami 

proponujemy Państwu specjalny numer poświęcony warsztatom biblioterapeutycznym. 

Numer „Biblioterapia w bibliotece publicznej” został przygotowany we współpracy z Polskim 

Towarzystwem Biblioterapeutycznym. Scenariusze powstały pod kierunkiem Wandy Matras- 

-Mastalerz oraz Genowefy Surniak. 

Wiek trzeci po to jest nam dany,

by realizować niespełnione 

plany,

więc nie ma co patrzeć na swą 

kartę zdrowia,

tylko łykać życie i się delekto-

wać!

Brać wszystko, co jeszcze do 

wzięcia zostało,

póki posłuszeństwa nie odmówi 

ciało.

Warto mieć w sobie coś ze spon-
taniczności i wesołości dziecka, 
pielęgnować wrodzoną cieka-
wość, zadawać pytania i szukać 
na nie odpowiedzi, tworzyć 

S
ą ludzie, o których mówi-
my „wiecznie młodzi”: peł-
ni energii i wigoru, mający 

wciąż nowe zainteresowania i  pa-
sje, ciekawi świata, uśmiechnięci 
i aktywni. Co powoduje ich ży-
wotność, dodaje energii życiowej? 
Po pierwsze: optymizm i wiara, 
że wiele jeszcze przed nimi, dobre 
relacje z rodziną, przyjaciółmi oraz 
szerokie zainteresowania. Istot-
ne znaczenie ma również dbałość 
o  kondycję fizyczną i psychiczną 
oraz umiejętne zaplanowanie i wy-
korzystanie wolnego czasu. Krysty-
na Alagor w  Mądrościach nieprze-
mijających (Radom 2004) napisała:

wspólnoty ukierunkowane inte-
lektualnie. Z  pomocą przycho-
dzi tutaj stojąca na pograniczu 
psychologii, medycyny, biblio-
logii i pedagogiki biblioterapia 
jako rodzaj psychicznego wspar-
cia, pomocy w  rozwiązywaniu 
problemów osobistych poprzez 
ukierunkowane czytanie. Owo 
wsparcie opiera się głównie na 
wykorzystaniu leczniczych i te-
rapeutycznych wartości literatu-
ry. Książki pomagają żyć, a jeśli 
odpowiednio je dobierzemy, za-
ciekawią, wzruszą, zmuszą do 
zastanowienia i refleksji. Ukie-
runkowane czytanie dostarcza 

DR WANDA MATRAS-MASTALERZ

Czy dojrzałość musi nam się zawsze kojarzyć z nadchodzącą jesienią życia? A może to wiosna 

możliwości, czas twórczego samorozwoju, świadomego zaangażowania się w aktywności, 

które dają poczucie satysfakcji i budują rezylientny dobrostan. Należy odłożyć do lamusa 

stereotypowy opis „pokolenia seniorów”. Lepiej opisywać rzeczywistość przy użyciu kryterium 

stanu ducha, według którego przez długie lata można zachować witalność i radość życia. 
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leniom. Przywoływanie czasów 
młodości stanowi ważną potrze-
bę seniorów, polepsza samopo-
czucie, daje możliwość dzielenia 
się z innymi osobistymi doświad-
czeniami i  budowaną przez lata 
hierarchią wartości. Istotnym 
komponentem aktywności kul-
turalnej osób starszych jest ich 
zaangażowanie w transmisję war-
tości skierowanych do młodszych 
pokoleń. Ludzie starzy i młodzi 
są sobie potrzebni i mogą się od 
siebie wiele nauczyć. Ciekawy 
eksperyment przeprowadziła Ka-
tarzyna Bielas – zadała pytanie 
znanym i cenionym w świecie 
kultury, nauki, sztuki i sportu 
Polakom w wieku dojrzałym: 
„Gdybyś spotkał siebie sprzed 
lat, co byś powiedział sobie mło-
demu?”. „Nie odkładaj pragnień 
na później” – odpowiedziała Ewa 
Woydyłło-Osiatyńska, „Nie daj 
sobie wchodzić na głowę” – prze-
strzegał Juliusz Machulski, „Naj-
ważniejsze, żeby człowiek brał 
zawsze stery w swoje ręce!” – ra-
dziła Anna Dymna, „Szkoda, że 
nie korzystałeś więcej z tego, co 
mówili Ci rodzice” – wyznawał 
Jerzy Stuhr, „Żyj tak, żeby nic 
nie przegapić, bądź uważny” – 
przekonywała Hanna Krall, „Nie 
obwiniaj się, to nie twoja sprawa, 
co myślą o tobie inni” – radził 
psycholog Wojciech Eichelberger 
(Warszawa 2016).

wzorów postępowania, często 
stanowi też pomoc w określeniu 
celu i sensu życia. Lektura daje 
siłę, by odnaleźć się w  nowej, 
czasami trudnej sytuacji, poma-
ga w uaktywnieniu się osobie 
chorej, niedołężnej, samotnej czy 
wycofanej. W książce Heleny 
Duninówny pt. Na wieczór swego 
życia przyjdź z własną lampą je-
den z bohaterów stwierdza: I  wie 
Pani, mam już 82 lata. Ładny 
wiek, prawda? A łapię się na tym, 
że czytam coraz zachłanniej. Sam 
nie wiem, czy mnie, mimo mego 
wieku, coraz więcej spraw na świe-
cie interesuje, czy po prostu ukazuje 
się coraz więcej ciekawych książek. 
Czasem trudno mi po prostu nadą-
żyć (Łódź 1971). Program biblio-
terapii osób w wieku dojrzałym 
opiera się na założeniu tzw. bio-
filii, przez którą niemiecki filozof 
Erich Fromm rozumiał miłość 
życia, radość czerpaną z  poczu-
cia wspólnoty z naturą i innymi 
ludźmi. Biofil to człowiek, który 
kocha życie, jest pełen ciepła, za-
raża optymizmem, jest otwarty 
na nowe doświadczenia. Pozna-
jąc siebie, staje się bardziej tole-
rancyjny dla swoich i cudzych 
niedoskonałości. 

Mamy nadzieję, że zawarte 
w  numerze scenariusze z ele-
mentami biblioterapii staną się 
inspiracją do Państwa własnych 
aktywności w pracy z  dorosły-
mi, seniorami, a także z dziećmi 
i młodzieżą. Autorzy poszczegól-
nych scenariuszy pokazali, jak 
różnorodne i ciekawe mogą być 
obszary spotkań i  dialogu z  li-
teraturą. Wszystkie propozycje 
sprzyjają budowaniu zasobów 
osobistych w postaci wiedzy i sa-
mowiedzy w celu rozumienia sie-
bie i świata. Każdy człowiek jako 
istota społeczna pragnie czuć się 
potrzebnym, szczególnie w wie-
ku dojrzałym dokonuje bilansu 
życiowych dokonań, zastanawia 
się, co tak naprawdę było w ży-
ciu ważne, jakie doświadczenia 
warto przekazać kolejnym poko-

W 2000 roku amerykańska 
antropolog Margaret Mead, ana-
lizując kształtowanie systemu 
wartości i kierunki przekazu po-
między generacjami w różnych 
społecznościach, wyodrębniła 
trzy rodzaje kultur: postfigura-
tywne, kofiguratywne i prefigu-
ratywne. W kulturach postfigu-
ratywnych dzieci uczą się głównie 
od swoich rodziców i  dziadków, 
ich autorytety pochodzą z prze-
szłości, a wzorce zachowań są 
kulturowo „wpojone” i  uzgod-
nione. Z kolei w  kulturach ko-
figuratywnych zarówno dzieci, 
jak i  ich rodzice oraz dziadko-
wie uczą się przede wszystkim 
od swoich rówieśników. W trze-
ciej grupie zachowań zwanych 
prefiguratywnymi dorośli uczą 
się głównie od swoich dzieci. 
W  obecnych czasach wszystkie 
trzy rodzaje kultur występują jed-
nocześnie i każda z nich stanowi 
podłoże do procesu transmisji 
wartości, bo – jak zauważyła Kry-
styna Alagor: „Młodość ma siłę, 
dojrzałość doświadczenie, tylko 
wspólne trwanie daje siłę tworze-
nia” (Radom, 2004). 

DR WANDA  
MATRAS-MASTALERZ
Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie,
Polskie Towarzystwo 
Biblioterapeutyczne
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Biblioteka apteką literacką 

Metody pracy:

 • praca z tekstem;

 • dyskusja kierowana;

 • burza mózgów;

 • niedokończone zdania.

Formy pracy:

 • indywidualna; 

 • grupowa.

Materiały:

 • tekst literacki;

 • kartki w czterech kolo-

rach z cytatami;

 • wiklinowy koszyk;

 • kartki papieru;

 • długopisy;

 • książki (kulinarna, kryminal-

na, romans, podróżnicza);

 • bilet do teatru, bilet lotni-

czy, paragon, niezapłaco-

ny rachunek;

 • rysunek dziecka;

 • notatka z przepisem;

 • kawałek kartki z przepisa-

nym cytatem;

 • recepty (załączniki nr 1).

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • George N., Lawendowy 

pokój. Kraków: Wydaw-

nictwo Otwarte, 2014. 

 • Lasocińska K., Wawrzy-

niak J.K., Autobiografia 

jako twórcze wyzwanie. 

Scenariusze warsztatów 

biograficznych. Warsza-

wa: Wydawnictwo Akade-

mickie Żak, 2013. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Prowadzący wita uczestników 
krótkim wprowadzeniem.

Cele:

 • wzmocnienie poczucia 

własnej wartości, sza-

cunku do siebie i swoich 

pomysłów;

 • wskazanie kierunków roz-

woju osobistego poten-

cjału, planowanie kierun-

ków zmiany w ważnych 

aspektach swojego życia;

 • rozpoznawanie własnych 

potrzeb i możliwości;

 • wywoływanie pozytyw-

nych odczuć poprzez 

przypominanie doświad-

czeń i wspomnień;

 • poprawa samopoczucia, 

funkcjonowania w co-

dziennym życiu przez 

koncentrowanie się na 

przyjemnych i pozytyw-

nych uczuciach.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 16;

 • wiek uczestników: 50+;

 • miejsce: biblioteka;

 • czas trwania: 60 minut.

Treści przekazywane:

 • rozwijanie poczucia wła-

snej wartości, samoświa-

domości, wrażliwości na 

potrzeby innych ludzi, kre-

atywności i autorefleksji;

 • wskazywanie sposobów 

wzmacniania poczucia 

własnej wartości;

 • poszukiwanie nowych 

punktów widzenia, 

spojrzenie z dystansu na 

własne życie;

 • stymulowanie twórczego 

podejścia do rozwiązywa-

nia problemów.

„Każdy z nas ma własną historię. 
Każdy czytelnik odwiedzający bi-
bliotekę pozostawia część siebie 
w rozmowach, cennych radach, 
uśmiechu. Dla bibliotekarzy 
bardzo ważne jest poznawanie 
czytelników, aby doborem księ-
gozbioru sprostać ich oczekiwa-
niom, a swoją pracę wykonywać 
z pasją”. Przedstawienie celów 
warsztatu.

2 Twórcza rozgrzewka: niedo-
kończone zdania

Uczestnicy zajęć z wiklinowego 
koszyka losują kartkę i próbują 
dokończyć zdanie, np.: 
 • „Najmilsze, co mnie dziś spo-
tkało, to…”, 

 • „Najwięcej energii przynosi 
mi…”, 

 • „Kiedy mam gorszy nastrój, 
pomaga mi…”, 

 • „Mój ulubiony sposób spędza-
nia czasu wolnego to…”, 

 • „Jestem dumna z…”, 
 • „Z pasją oddaję się…”. 

Kartki z niedokończonymi zda-
niami są w czterech kolorach. 
Prowadzący prosi uczestników 
zajęć o  utworzenie grup według 
koloru kartki, jaką wylosowali.

3 Książka z historią czytelnika 

Każda grupa otrzymuje jedną 
z  czterech książek. Może to być 
książka kryminalna, romans, 
książka kucharska lub podróżni-
cza. Prowadzący proponuje, by 
uczestnicy stali się „detektywa-
mi” i stworzyli krótką historię 
czytelnika, który wybrał z  księ-
gozbioru biblioteki właśnie taką 
książkę i pozostawił w niej „śla-

URSZULA ZYBURA-ZADWORNA

50+
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dy” po sobie (paragon, bilet do 
teatru, niezapłacony rachunek, 
rysunek dziecka, notatkę z prze-
pisem, kawałek kartki z przepi-
sanym cytatem, bilet lotniczy 
itp.). Uczestnicy mogą zwrócić 
uwagę, kim mógł być czytelnik, 
jakie miał cechy charakteru, cze-
go potrzebował, gdzie pracował, 
co mogło go skłonić do wyboru 
tej książki. Uczestnicy na forum 
grupy prezentują swoje pomysły.

4 Prezentacja fragmentu tek-
stu o aptece literackiej (Nina 
George, Lawendowy pokój, s. 
30-31), w której bohater chce 
leczyć uczucia niezakwalifiko-
wane jako cierpienie i niezdia-
gnozowane przez medycynę 
emocje, którymi nie zaintere-
suje się żaden terapeuta, np. 
poczucie, że znów kończy się 
lato, uświadomienie sobie, że 
nie ma się już całego życia na 
szukanie własnego miejsca, 
poranna melancholia w dzień 
urodzin, tęsknota za zapa-
chem powietrza z dzieciństwa.

5 Dyskusja z uczestnikami za-
jęć na temat książek pomaga-
jących w zrozumieniu własne-
go życia, stanowiących „lek 
na niezliczone i nieokreślone 
choroby duszy”.

6 Recepty na „choroby duszy” 

Uczestnicy w parach proponują 
książki, aktywności, filmy, które 
mogą pomóc w trudnych momen-
tach życia (załącznik nr 1). Prezen-
tacja propozycji uczestników zajęć.

7 Osobisty alfabet szczęścia 

Prowadzący proponuje stworze-
nie własnej alfabetycznej listy: 
zdarzeń, które przynoszą szczę-
ście, poczucie spełnienia, ulgę; 
wspomnień, które nadają sens ży-
ciu. Uczestnicy zajęć zastanawiają 
się, jaką sferą chcieliby się zająć, 
by lista była kompletna (rozwojem 

duchowym, zadbaniem o zdrowy 
styl życia, poprawę relacji z bliski-
mi, zajęcie się nierozwiązanymi 
dotąd problemami itd).

8 Podsumowanie warsztatu 

Badanie poziomu samopoczucia po 
zajęciach. Uczestnicy kończą zda-

nie „Dzisiejsze spotkanie…”. Po-
dziękowanie za udział w zajęciach. 
Zaproszenie uczestników do korzy-
stania z zasobów biblioteki, udziału 
w kolejnych warsztatach.

URSZULA  
ZYBURA-ZADWORNA

Załącznik nr 1

Recepta na …………………………

(problem, np. tęsknota za dzieciństwem)

Pacjent – dla kogo? (objawy 

„choroby”, cechy charakteru 

pacjenta)

Zalecenia (pomysły, tytuł książki, filmu, rodzaj aktywności, które 

pomogą w rekonwalescencji pacjenta)

Data: Pieczątka biblioteki:
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Czy warto mieć 
wspomnienia?
Warsztaty z elementami biblioterapii  
dla seniorów

Środki terapeutyczne: 

 • tekst literacki;

 • tarcza „słoneczka” z napi-

sem „Miłe wspomnienia”;

 • wąskie paski papieru;

 • kartki A4;

 • materiały piśmiennicze.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Brown B., Dary niedosko-

nałości: jak przestać się 

przejmować tym, kim po-

winniśmy być, i zaakcep-

tować to, kim jesteśmy. 

Poznań: Media Rodzina, 

2012.

 • Haręża J., Kruk i podobno 

leniwa dusza [w:] Kruk 

między innymi. Warszawa: 

Agencja Edytorska Ezop, 

2008.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 • Prowadzący rozpoczyna dysku-
sję o tym, czy warto mieć wspo-
mnienia, czym one są dla nas.

 • Każdy uczestnik tworzy 3 kart-
ki z pamiętnika – mają to być 
miłe zdarzenia, wspomnienia 
z dowolnego okresu życia.

 • Chętni uczestnicy czytają frag-
ment swojego pamiętnika. Słu-
chacze mogą dopytywać o coś, 
dołożyć własne podobne wspo-
mnienia.

Temat:  

Czy warto mieć wspomnienia?

Cele:

 • uświadomienie 

uczestnikom, że 

warto pielęgnować 

wspomnienia i wracać 

do nich;

 • uświadomienie, że każdy 

ma miłe wspomnienia.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-15 

osób;

 • wiek uczestników: osoby 

dorosłe (seniorzy);

 • miejsce zajęć: świetlica, 

biblioteka, klub seniora;

 • czas trwania zajęć: 

45 minut.

Treści przekazywane:

 • miłe wspomnienia;

 • sposoby pielęgnowania 

wspomnień.

Metody pracy: 

 • praca z tekstem;

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • elementy biblioterapii 

reminiscencyjnej.

Formy pracy: 

 • praca w grupach;

 • praca indywidualna.

 • Prowadzący kładzie na środku 
tarczę „słoneczka” z napisem 
„Miłe wspomnienia”. Każdy na 
wąskim pasku papieru dopisuje 
swoje miłe wspomnienie hasło-
wo (np. smaki, obrazy itp.).

 • Prowadzący podsumowuje za-
danie – czyta hasła, które się 
pojawiły.

 • Prowadzący czyta opowiadanie 
o Kruku (prawie do samego koń-
ca, kiedy Kruk dzieli się swoim 
woreczkiem życia z Duszą).

 • Grupa dzieli się na 4 zespoły: 
każdy zespół wypisuje, dla ja-
kich: 1. smaków, 2. obrazów/wi-
doków, 3. zapachów, 4.  dźwię-
ków, warto żyć.

 • Przedstawiciel czyta propozycje 
grupy, pozostałe zespoły mogą 
prezentować swoje pomysły.

 • Prowadzący rozpoczyna dysku-
sję o tym, czy zawsze potrafimy 
żyć wspomnieniami, czym na 
co dzień żyjemy.

 • Prowadzący czyta fragment Da-
rów niedoskonałości (s. 110-111).

 • Każdy z uczestników wypi-
suje to, za co jest wdzięczny 
– wszystko, co jeszcze potrafi 
zrobić mimo niedoskonałości 
wieku i zdrowia.

 • Chętni uczestnicy mogą przeczy-
tać swoje „dary wdzięczności”.

 • Podsumowanie zajęć.

LIDIA IPPOLDT
Biblioteka Pedagogiczna 
w Skawinie

LIDIA IPPOLDT

50+
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Ja też jestem bogaczem!
Warsztaty z elementami biblioterapii  
dla seniorów

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Levy M., Jak w niebie. 

Warszawa: Albatros, 

2006.

 • Piper D., Murphey C., 

90 minut w niebie. 

Radom: Polskie Wydaw-

nictwo Encyklopedyczne, 

2011.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 • Prowadzący rozpoczyna dys-
kusję o tym, czy uczestnicy 
uważają się za osoby bogate lub 
chciałyby być bogate – dlaczego 
tak lub nie.

 • Prowadzący czyta pierwszy 
fragment książki Levego o za-
bawie w konkurs (s. 220-221).

 • Każdy z uczestników próbuje 
zaplanować, na co w ciągu jed-
nego dnia wydałby swoją wy-
graną.

 • Prowadzący rozpoczyna dyskusję:
–  Czy trudno byłoby wydać 

pieniądze w ciągu jednego 
dnia?

–  Czy dobrze byłoby je dosta-
wać codziennie w takiej wy-
sokości?

–  Czy pieniądze są ważne?
 • Prowadzący kładzie na środ-
ku tarczę „słoneczka” z hasłem 
„Moje wartości”. Każdy z uczest-
ników dostaje trzy wąskie paski 
papieru, na których może wypi-
sać maksymalnie trzy wartości 
najważniejsze w jego życiu.

Temat:  

Bogactwo niematerialne.

Cele:

 • uświadomienie uczestni-

kom, że każdy z nas może 

być bogaty;

 • uświadomienie sobie, 

na czym polega nasze 

bogactwo.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-15 

osób;

 • wiek uczestników: osoby 

dorosłe (seniorzy);

 • miejsce zajęć: świetlica, 

biblioteka, klub seniora;

 • czas trwania zajęć: 

45 minut.

Treści przekazywane:

 • bogactwo czasu;

 • bogactwo siły.

Metody pracy: 

 • praca z tekstem;

 • dyskusja;

 • burza mózgów.

Formy pracy: 

 • praca indywidualna.

Środki terapeutyczne: 

 • tekst literacki; 

 • tarcza „słoneczka” z napi-

sem „Moje wartości”; 

 • wąskie paski papieru; 

 • kartki A4; 

 • materiały piśmiennicze.

 • Prowadzący podsumowuje za-
danie – czyta wartości, które się 
pojawiły, zaczynając od tych, 
które się najczęściej powtarzały.

 • Przeczytanie drugiego frag-
mentu tekstu Levego (s. 222).

 • Każdy z uczestników zastana-
wia się, jak może zagospoda-
rować swój najbliższy dzień, 
uwzględniając niezbędne czyn-
ności i odpoczynek. Każdy 
może podzielić się swoimi po-
mysłami.

 • Prowadzący rozpoczyna dysku-
sję o tym, czy łatwo zagospoda-
rować swój czas, tak by go nie 
zmarnować, czy warto w nim 
uwzględnić przyjemności, spo-
tkania z bliskimi.

 • Prowadzący czyta fragment 
książki 90 minut w niebie 
(s. 158-160).

 • Każdy z uczestników wypisuje 
rzeczy, które może robić nieza-
leżnie od swojego stanu mająt-
kowego. Robi to, rysując stop-
nie schodów i na każdym z nich 
umieszcza jedną z czynności. 
Do schodów dorysowuje porę-
cze, na których ustawia osoby, 
rzeczy, stany, które pozwolą/
pomogą mu to zrealizować.

 • Chętni uczestnicy mogą prze-
czytać swoje czynności.

 • Podsumowanie zajęć – jeste-
śmy bogaczami, bo możemy/
mamy…

LIDIA IPPOLDT
Biblioteka Pedagogiczna 
w Skawinie

LIDIA IPPOLDT

50+
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Mój portret

bie naklejkę odpowiadającą jej 
nastrojowi i zapisuje na karcie 
swoje imię.

 • Następnie prowadząca pyta 
uczestniczki:
–  Jakie zdjęcie Pani przyniosła 

i dlaczego właśnie je wybrała? 
–  Czy lubi Pani siebie uwiecznio-

ną na przyniesionej fotografii?
–  Dlaczego lubi Pani siebie / 

nie lubi siebie na tym zdję-
ciu? (Uczestniczki wcześniej 
były poinformowane o tym, 
aby na zajęcia przynieść swoje 
zdjęcie.)

 • Następnie prowadząca czyta 
wiersz W. Szymborskiej pt. Por-
tret kobiecy. Pytania: 
–  Czy odnajdują Panie swoje 

cechy u kobiety z wiersza? 
–  Czy są wśród tych cech takie, 

które chciałyby Panie posia-
dać? Jeśli tak – które i dlacze-
go właśnie te? 

–  Co stoi na przeszkodzie, by 
postarać się zmienić swoją 
postawę życiową? 

–  A może kobieta z wiersza ma 
takie cechy, których Panie nie 
akceptują, które odrzucają? 

 • Dalej prowadząca pyta, jak 
uczestniczki rozumieją poniż-
sze cytaty (wszystkie pochodzą 
z ww. wiesza):
–  Oczy ma, jeśli trzeba, raz 

modre, raz szare, 
czarne, wesołe, bez powodu 
pełne łez;

–  Naiwna, ale najlepiej doradzi;
–  Słaba, ale udźwignie;
–  Nie ma głowy na karku, to bę-

dzie ją miała;
–  Nie wie, po co ta śrubka, i zbu-

duje most;
–  Czyta Jaspersa i pisma kobiece;
–  Młoda, jak zwykle młoda, cią-

gle jeszcze młoda.

Cele:

Uczestnik:

 • akceptuje swoją aktualną 

sytuację życiową;

 • potrafi dostrzec perspek-

tywę zmian na lepsze;

 • rozumie, że zmiana ży-

ciowej sytuacji zależy od 

jego postawy.

Warunki techniczne:

 • wiek i liczba uczestników: 

10 kobiet 50+;

 • miejsce: sala biblioteczna;

 • czas trwania: 60 minut.

Treści przekazywane:

 • znaczenie pozytywnego 

myślenia;

 • dostrzeganie możliwości, 

jakie daje życie;

 • przekuwanie negatywów 

w pozytywy;

 • budowanie wiary w siebie.

Metody pracy: 

 • z tekstem;

 • dyskusja;

 • zabawy wzmacniające.

Forma pracy: grupowa.

Materiały: 

wiersz, własna fotografia.

Literatura wykorzystana 

do zajęć: 

 • Szymborska W., Portret ko-

biecy, [w:] Wiersze wybrane, 

Kraków: a5, 2012, s. 224.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 • Prowadząca wita uczestniczki. 
Każda z nich wybiera dla sie-

 • Dzięki zaproponowanemu ćwi-
czeniu uczestniczki przez pry-
zmat poezji spojrzą na siebie, 
swoje życie, skonfrontują je 
nie tylko z utworem, ale tak-
że z  własnymi oczekiwaniami. 
Dzięki temu dostrzegą moż-
liwości wprowadzenia w  nim 
zmian i zachwycą się perspekty-
wami, jakie oferuje każdy dzień. 

 • Prowadząca mówi, że każdy ma 
prawo czasem być w gorszej for-
mie, mieć zły dzień, być z czegoś 
/ z kogoś niezadowolonym. To 
normalna sytuacja pod warun-
kiem, że nie staje się codzienno-
ścią. Zmienność jest naturalnym 
procesem, istotne jest jednak, by 
nauczyć się szukać pozytywnych 
aspektów w pozornie przytła-
czających i   frustrujących sytu-
acjach. Niezwykle ważna jest 
też umiejętność dostrzegania 
i  cieszenia się małymi codzien-
nymi rzeczami. Świat, który nas 
otacza, jest taki, jakim chcemy 
go widzieć. Możemy go postrze-
gać jako źródło nieustannych 
kataklizmów, nieszczęść, niepo-
wodzeń i utrapień lub widzieć 
w nim szerokie możliwości oraz 
okazje do uśmiechu, zadowole-
nia, radości, satysfakcji. Wybór 
optyki zależy od każdego z nas.

 • Na koniec prowadząca prosi 
uczestniczki, by jeszcze raz wy-
brały naklejkę odpowiadającą 
nastrojowi po zajęciach.

 • Prowadząca dziękuje Paniom za 
spotkanie i żegna się z nimi.

KATARZYNA KOTABA
Członkini Krakowskiego 
Koła PTB
Autorka bloga: 
ksiazkowatrenerka.pl

KATARZYNA KOTABA
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Wdzięczność na co dzień

 • dla każdej uczestniczki 

kartki z tekstem Jestem 

wdzięczny (fragment 

książki Wdzięczność. Naj-

tańszy bilet do szczęścia 

– załącznik nr 1);

 • egzemplarz książki Słowa 

mocy. Sztuka tworzenia 

szczęśliwego życia lub 

kartka z tekstem Medyta-

cja wdzięczności (frag-

ment tej książki – załącz-

nik nr 2);

 • dla każdej uczestniczki 

kartki A4 z napisem „Moja 

lista wdzięczności”;

 • szklane słoiki – mogą je 

przynieść uczestniczki 

zajęć;

 • materiały do decoupage: 

papierowe serwetki 

z różnorodnymi wzorami, 

klej do decoupage typu 

3 w 1 (z podkładem 

i lakierem), nożyczki, 

pędzelki.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Larsson L.: Wdzięczność. 

Najtańszy bilet do szczę-

ścia, Warszawa: Czarna 

Owca, 2011.

 • Maciąg A.: Słowa mocy. 

Sztuka tworzenia szczę-

śliwego życia. Kraków: 

Wydawnictwo Otwarte, 

2019.

PRZEBIEG SPOTKANIA

1 Zabawa integracyjna

Prowadzący wita uczestniczki 
spotkania i zaprasza do udziału 

Temat:

Wdzięczność na co dzień.

Cele:

 • wzbudzenie uczucia 

wdzięczności;

 • rozwijanie umiejętności 

pozytywnego myślenia;

 • poprawa samopoczucia;

 • zwiększenie poczucia 

satysfakcji z życia.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 

10 osób;

 • wiek uczestników: kobie-

ty w wieku senioralnym;

 • miejsce: biblioteka;

 • czas trwania: 120 minut.

Treści przekazywane:

 • warto koncentrować 

się na pozytywnych 

rzeczach w codziennym 

życiu i wzbudzać w sobie 

uczucie wdzięczności;

 • praktykowanie 

wdzięczności zwiększa 

poczucie szczęścia 

i satysfakcji z życia;

 • sposoby praktykowania 

wdzięczności.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;

 • dyskusja;

 • zajęcia twórcze.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa;

 • praca indywidualna.

Materiały:

 • zbiór ok. 30-40 pocztówek;

 • długopisy;

w zabawie integracyjnej. Rozkła-
da na stole pocztówki przedsta-
wiające osoby, zwierzęta, pejzaże 
oraz abstrakcyjne i zabawne ry-
sunki. Prosi, by panie wybrały po 
jednej kartce, która najlepiej ob-
razuje lub kojarzy się jej z własną 
osobą. Następnie kolejno każda 
z  uczestniczek mówi swoje imię 
i  prezentuje pocztówkę, uzasad-
niając swój wybór. 

2 Rozmowa wprowadzająca w te-
matykę zajęć. 

Pytania pomocnicze:
 • Czy w codziennym życiu, 
w pośpiechu, wśród wielu trosk 
i problemów umiemy dostrze-
gać pozytywne rzeczy, sytuacje, 
zdarzenia?

 • Czy potrafimy doceniać i cie-
szyć się drobiazgami i z pozoru 
błahymi rzeczami?

 • Czy zdarzało nam się odczuwać 
wdzięczność za nie?

 • Czy wdzięczność może być na-
szym sposobem na szczęście? 

Prowadzący dodaje, że prakty-
kowanie wdzięczności, co po-
twierdzają badania naukowe, 
ma pozytywny wpływ na kon-
dycję psychiczną i fizyczną czło-
wieka, redukuje stres, zmniejsza 
ryzyko depresji, poprawia relacje 
z ludźmi.
 
3 Głośne odczytanie tekstu Je-

stem wdzięczny (załącznik nr 1).

4 Wspólna refleksja dotycząca 
tekstu. 

Przykładowe pytania:
 • Co można by było dopisać do 
listy?

GABRIELA OLSZEWSKA

50+
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 • Za co jeszcze możemy być 
wdzięczni?

 • Czy jeśli spojrzymy na różne 
pozornie trudne rzeczy i sy-
tuacje w naszym życiu z innej 
strony, możemy odczuwać 
wdzięczność?

5 Moja lista wdzięczności

Praca indywidualna polegają-
ca na stworzeniu własnej listy 
wdzięczności. Zadaniem uczest-
niczek jest zapisanie na kartce po 
trzech przykładów w każdej z na-
stępujących czterech kategorii:
 • Za co jestem wdzięczna dzi-
siaj?

 • Za co jestem wdzięczna życiu?
 • Za co jestem wdzięczna swoim 
bliskim?

 • Za co jestem wdzięczna samej 
sobie?

Prowadzący wyjaśnia, że mogą 
to być ludzie, zdarzenia, sytuacje 
czy przedmioty. Zachęca, by po-
myśleć o drobiazgach życia co-
dziennego, przeżytych chwilach, 
spełnionych marzeniach, a nawet 
trudnych doświadczeniach, które 
okazały się dla nas cenną lekcją.

Podsumowując ćwiczenie, 
prowadzący mówi, że pisanie 
list może być sposobem na co-
dzienną praktykę wdzięczno-
ści, podobnie jak prowadzenie 
dziennika wdzięczności w for-
mie zapisków czy np. tworzenia 
kolekcji zdjęć. Innym pomysłem 
na praktykowanie wdzięczności 
(zaczerpniętym z książki Słowa 
mocy. Sztuka tworzenia szczęśli-
wego życia Agnieszki Maciąg) jest 
posiadanie szklanego pojemnika, 
do którego każdego wieczoru 
można wkładać małe karteczki 
z zapisanymi rzeczami, za jakie 
jesteśmy wdzięczni. 

6 Praca plastyczna

Prowadzący proponuje stwo-
rzenie własnego pojemnika 
wdzięczności. Będą to słoiki, 

które uczestniczki ozdobią tech-
niką decoupage według własnego 
pomysłu, przyklejając na szkle 
wybrane motywy z papierowych 
serwetek.

Po zakończonej pracy prowa-
dzący zachęca, by codziennie za-
pełniać swój słoik karteczkami 
z powodami do wdzięczności, do 
których można wrócić i odczytać 
je w przypadku gorszego nastroju. 

7 Medytacja wdzięczności

Głośne odczytanie przez prowa-
dzącego Medytacji wdzięczności 

(załącznik nr 2). W trakcie słucha-
nia uczestniczki postępują według 
wskazówek zawartych w tekście.

8 Zakończenie
Prowadzący dziękuje uczest-
niczkom za udział w zajęciach 
i wspólnie spędzony czas. Życzy, 
by codziennie było jak najwięcej 
powodów do wdzięczności, by 
umieć je w swoim życiu dostrze-
gać i doceniać. 

GABRIELA OLSZEWSKA
Biblioteka Miejska w Łodzi

Załącznik nr 1

JESTEM WDZIĘCZNY

Jestem wdzięczny:

 • kiedy mogę sprzątać po imprezie, bo to znaczy, że mam przy-

jaciół,

 • za podatki, które płacę, bo to znaczy, że mam dochody,

 • za ubrania, które są za ciasne, bo to znaczy, że mam jedzenie 

na stole,

 • za to, że trzeba skosić trawnik i wymalować dom, bo to zna-

czy, że mam swój własny kąt,

 • za cień, który monitoruje moją pracę, bo to znaczy, że jestem 

na słońcu,

 • za wszystkie skargi na polityków, bo to znaczy, że żyję w kra-

ju, w którym walczy się o wolność wypowiedzi,

 • za to, że parking jest daleko, bo to znaczy, że stać mnie na 

samochód,

 • za wysoki rachunek za prąd, bo to znaczy, że mam widno,

 • za osobę, która fałszuje śpiewając, bo to znaczy, że mogę 

słyszeć,

 • za stertę ubrań na podłodze, bo to znaczy, że mam co na 

siebie włożyć,

 • za zmęczenie i ból w mięśniach, bo to znaczy, że mogłem 

ciężko pracować,

 • za budzik, który dzwoni z rana, bo to znaczy, że mogę żyć 

kolejny dzień. 

źródło: Larsson L., Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia. 

Czarna Owca, 2011.

Załącznik nr 2 „Medytacja wdzięczności” jest dostępny na stro-

nie internetowej czasopisma „Biblioteka Publiczna” (bibliotekapu-

bliczna.com) w zakładce Do pobrania.
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Pasja to miłość do… 
Twórcze zajęcia dla seniorów

Formy pracy:

 • grupowa;

 • indywidualna.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Baumann K., Jakość życia 

w okresie późnej dorosło-

ści – dyskurs teoretyczny 

[w:] „Gerontologia Polska”, 

nr 4/2006, s. 169-170.

 • Gatrand J.C., Robert 

Doisneau 1912-1994. TMC 

Art, 2005 (fragmenty: s. 8, 

180, 182).

 • Graboń I., Kawa. Instruk-

cja obsługi najpopu-

larniejszego napoju na 

świecie. Kraków: Otwarte, 

2017 (fragmenty).

 • Kamińska A., Simona. 

Opowieść o niezwyczaj-

nym życiu. Warszawa: 

Wyd. Literackie, 2015 

(fragm.).

 • Karolak W., Handford O., 

Collage w twórczym roz-

woju i arteterapii, Warsza-

wa: APS, 2011.

 • De Saint-Exupéry A.: Mały 

Książę. Warszawa: Instytut 

Wydawniczy Pax, 1993 

[fragmenty: s. 26 – od 

„Jeśli ktoś kocha kwiat 

(…)” do „(…) Gdzieś tam jest 

mój kwiat (…)”, s. 27 – od 

„(…) Na planecie Małego 

Księcia kwiaty były (…)” do 

„(…) byłem za młody, aby 

umieć ją kochać (...)”].

 • Słownik języka polskiego 

PWN (sjp.pwn.pl).

Cele: 

 • pobudzenie do aktywno-

ści jednostki i grupy;

 • refleksja nad życiem;

 • koncentracja na dobrych 

stronach minionego 

i obecnego życia;

 • werbalizowanie zachowań;

 • wymiana pozytywnych 

emocji;

 • zabawa.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10;

 • wiek: 65+;

 • miejsce: pokój, salka przy-

gotowana do prowadzenia 

rozmów z zachowaniem 

dyskrecji i poczucia bezpie-

czeństwa oraz swobody 

podczas działań twórczych;

 • czas trwania: 90 minut.

Treści przekazywane:

 • zwrócenie uwagi na zmiany 

poprzez różnorodność za-

interesowań w ciągu życia;

 • rozpoznawanie i nazywa-

nie emocji wywołanych 

różnymi zachowaniami;

 • uświadomienie o uboga-

caniu się i kształceniu;

 • „ponowne” wskazanie źró-

dła inspiracji sobą i innymi.

Metody pracy:

 • głośne czytanie; 

 • dyskusja;

 • praca z tekstem – „puzzle 

definicyjne”;

 • działania plastyczne – 

technika kolaż.

Materiały: 

 • 5 kopert z zawarto-

ścią – 5 definicji słowa 

„pasja” nadrukowanych 

na kartkach w 5 kolorach 

papieru (treść kolejnych 

definicji pocięta w paski);

 • plansza (arkusz papie-

ru) z rysunkiem balonu 

(statku powietrznego) 

wraz z koszem (gondolą), 

workami z balastem;

 • białe papierowe talerze 

(10 szt.);

 • klej biurowy w sztyfcie;

 • czasopisma;

 • kredki/farbki pastelowe;

 • pędzelki;

 • włóczka w różnych kolo-

rach;

 • hobbystyczne kolekcje 

(pokazowe);

 • odtwarzacz CD;

 • płyta z muzyką relaksa-

cyjną, np. z odgłosami 

przyrody.

W 
programie zajęć zawar-
to takie rodzaje aktyw-
ności, które zaangażują 

emocjonalnie, zapewnią dobry stan 
psychiczny uczestników, pobudzą 
do refleksji i korzystnej zmiany, 
umocnią poczucie własnej wartości. 

Zastosowanie techniki głośnego 
czytania aktywizuje do słucha-
nia, tworzy aurę pewnego rodzaju 
wspólnoty. Jest to dobry moment, 
by pochylić się nad postawami bo-
haterów w wybranych utworach 
prozy i literatury non-fiction, a tak-
że spróbować przeanalizować wła-

ANNA SABIŁŁO

65+
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sne życie. Ważne jest również samo 
obcowanie z  tekstem literackim 
rozumianym jako dzieło sztuki, 
które uwrażliwia odbiorcę, pozwala 
poczuć się lepiej. Natomiast praca 
twórcza zaproponowana uczest-
nikom daje możliwość samozado-
wolenia z tworzenia, także czas na 
refleksję nad sobą. To też czas na 
zabawę i radość z niej płynącą.

Można więc przypuszczać, że 
aktywny udział w tego typu zaję-
ciach przyniesie korzystne zmiany 
w życiu starszych osób.

Wśród wartości wpływających 
na jakość życia istotne wydają się 
następujące: 
 • dobrostan osobisty (rozumia-
ny jako zdrowie psychiczne, 
szczęście, samoocena, godność, 
tożsamość, ciągłość rozwoju, 
wygląd zewnętrzny – obraz 
siebie, pamięć, kontrola nad 
własnym życiem, niezależność, 
duchowość, brak stresu, mi-
łość, edukacja, łatwość adapta-
cji, możliwość wyboru);

 • dobrostan społeczny (rodzina, 
przyjaźń, bogate życie towarzy-
skie, wsparcie społeczne);

 • życiowa satysfakcja (spełnienie, 
pełnia życia, kreatywność, 
pogoda ducha);

 • cel życia (altruizm, zaangażo-
wanie, udział w życiu innych, 
produktywny, owocny proces 
starzenia się);

 • wesołość, radość (małe i duże 
przyjemności, uciecha, zabawa);

 • radość życia (poczucie, że war-
to było żyć);

 • życie teraźniejszością (elemen-
tarność, prostota, naturalność, 
wolność od zaabsorbowania 
przeszłością i przyszłością);

 • dobrostan estetyczny (czas 
wolny, zainteresowania, hobby, 
kontakt z muzyką, ze sztuką, 
z literaturą)1.

1   Baumann K., Jakość życia w okre-
sie późnej dorosłości – dyskurs 
teoretyczny [w:] „Gerontologia 
Polska”, nr 4, 2006, s. 169-170.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Osoby uczestniczące w zaję-
ciach siadają w kręgu (można 
też wokół dużego stołu).

2 Zawarcie kontraktu dla utrzy-
mania szacunku i bezpiecznej 
współpracy.

3 Zabawa wprowadzająca: 
„Mam na imię…, jestem tu, 
bo…, swoim imieniem na-
zwał(a)bym…”. Przedstawia-
ją się wszyscy (wraz z osobą 
prowadzącą, która informuje 
o celu spotkania).

4 Prowadzący zaprasza do wy-
słuchania fragmentu książki 
pt. Mały Książę. Komentu-
je: Jest to fragment o miłości 
Małego Księcia do róży, sze-
rzej – o miłości do tego, co po-
siadamy, o  co dbamy, co nas 
interesuje, na czym się mocno 
skupiamy…

5 Prowadzący proponuje zdefi-
niowanie słowa pasja. W tym 
celu dzieli grupę na pary i roz-
daje koperty, w których znaj-
dują się definicje, dodaje, że 
dany kolor paska stanowi jed-
ną definicję. Uczestnicy ukła-
dają „puzzle definicyjne” i na 
głos odczytują efekt. 

6 Prowadzący wyjaśnia, że te-
matem spotkania będzie pasja 
w znaczeniu „hobby”.

7 Rozmowa kierowana, w której 
zostają postawione prowoka-
cyjne, filozoficzne pytania:
 • Czy pasja to miłość do cze-
goś? Czy to miłość niebez-
pieczna?

 •  Jak wiek człowieka wpływa 
na realizację różnych pasji? 

 •  Jaki okres w życiu jest naj-
lepszy na hobby?

Prowadzący zaprasza do spon-
tanicznych wypowiedzi o oso-

Załącznik 
(pociąć na paski w miejscu )

Pasja – silny 

gniew.

Pasja – utwór muzyczny podobny do oratorium, oparty 

na ewangelicznym tekście o męce Chrystusa.

Pasja – nabożeństwo wielkopostne poświęcone

rozpamiętywaniu męki Chrystusa.

Pasja – w malarstwie, rzeźbie, misteriach: 

cykl scen przedstawiających mękę Chrystusa.

Pasja – wielkie zamiłowanie 

do czegoś.
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bistych pasjach uczestniczek 
i uczestników spotkania.

Można podjąć próbę wyróż-
nienia źródeł hobby, np. pasje re-
kreacyjne: wędrówka po górach, 
amatorskie uprawianie sportów 
– bieganie i maratony; pasje 
dziedzinowe, np. praca w  ogro-
dzie, fotografowanie; odkrycia 
dokonane dzięki pasjonatom, 
np. w  biologii, można podać 
przykładowe nazwiska itp. cieka-
wostki, fakty. 

8 Prowadząca osoba przeplata 
dyskusję, czytając fragmenty 
tekstów literackich.

Zaprasza do rozmowy i za-
daje pytania:
 •  Dlaczego bohaterowie tych 
opowieści poddają się takim 
emocjom? 

 •  Co zyskują dzięki pasjom?
 •  Jak ich to ukształtowało?
 •  Czy można zgodzić się z za-
łożeniem, że pasja stała się 
życiowym celem bohaterów 
opowieści?

Propozycje interpretacji poszcze-
gólnych treści:
 • Gdy pasja pozwala przełamać 
własne niedoskonałości:
czytanie fragmentu książki 
o  fotografie Robercie Doisne-
au, któremu fotografia pomo-
gła przełamać nieśmiałość, 
była swego rodzaju rozmową 
z nieznajomymi ludźmi i pa-
sją dającą wiele pozytywnych 
emocji.

 • Gdy pasja przeradza się w  za-
wodowy sukces:
czytanie fragmentów książki 
Kawa. Instrukcja obsługi najpo-
pularniejszego napoju na świe-
cie, w której autorka (i boha-
terka) Ika Graboń opowiada, 
jak wsłuchawszy się we własny 
organizm, odnalazła cel oraz 
zawodowe i osobiste spełnienie 
w  kawie. To, co obecnie robi, 
jest jej pasją.

 • Gdy dziecięca wrażliwość 
w  obcowaniu z przyrodą staje 

się początkiem badań i odkryć 
naukowych:
czytanie fragmentów książki 
Simona. Opowieść o niezwyczaj-
nym życiu... – o zawziętości, za-
ufaniu do siebie, wytrwałości, 
przełamywaniu stereotypów. 
Gdy była dzieckiem, Simona 
Kossak czerpała radość z prze-
bywania blisko natury. W do-
rosłym życiu jej praca badawcza 
przyczyniła się do rozwoju nauk 
przyrodniczych. Pasja stała się 
życiowym celem.

Prowadzący może również za-
prezentować kolekcje hobbystów, 
np. obrazy mistrzów malarstwa 
wykonane haftem, zakładki do 
książek z podróży, exlibrisy itp. 

9 „Kolaż na kole” – zabawa 
twórcza

Zakładając, że nadrzędnym ce-
lem pasji pozostaje przyjemność 
płynąca z hobby i emocje z tym 
związane, prowadzący poleca 
stworzenie „Kolażu na kole” od-
zwierciedlającego własne emocje 
towarzyszące pracy nad tym, co 
kocham i jest dla mnie pasjonują-
ce. Pracę należy wykonać techniką 
kolażu na okrągłym papierowym 
talerzu, wykorzystując czasopi-
sma, kredki, farby, włóczkę.

Prezentacja prac z komenta-
rzem autorów – ich przemyślenia, 
odczucia, wyjątkowe uwagi, które 
zrodziły się podczas realizowania 
zadania.

10 Podsumowanie i komentarz 
prowadzącej.

11 Ewaluacja. Każdy uczestnik 
na 3 karteczkach (post-it) 
wpisuje swoją ocenę, kartecz-
ki są umieszczane odpowied-
nio na planszy ewaluacyjnej 
w kształcie balonu (maszyny 
sterującej):
 • co mnie pobudziło, uniosło, 
oczarowało – przyklejam na 
balonie;

 • co zabieram ze sobą i jest mi 
potrzebne – na koszu (gon-
doli);

 • z czego rezygnuję, co jest dla 
mnie zbędne – na woreczku 
z balastem. 

Prowadzący odczytuje, co przy-
klejono na poszczególnych ele-
mentach balonu.

Uwagi
Zajęcia „Pasja to miłość do…” 
przeprowadziłam m.in. w Wa-
lentynki w zaprzyjaźnionym 
klubie seniora. Wybór terminu 
był nieprzypadkowy. Pragnę-
łam zwrócić uwagę na emocje 
budujące ludzi niekoniecz-
nie pozostających w relacjach 
z  najbliższymi, podjęłam próbę 
pobudzenia wartości, które są 
pielęgnowane przez całe życie 
i przynoszą radość.

Do zajęć można wybrać inne 
książki – ważne, by oddawały 
charakter zagadnienia.

ANNA SABIŁŁO
Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu
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Otwartość na zmiany życiowe 
Warsztaty komunikacji empatycznej  
dla osób w wieku dojrzałym

Scenariusz warsztatów dla osób dojrzałych inspirowany metodą komunikacji empatycznej, której 

twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg (www.cnvc.org). W Polsce metoda znana 

jest jako Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). 

 • język obserwacji – pierw-

szy krok do przyjęcia 

postawy otwartości.

Metody pracy:

 • dyskusja;

 • praca z tekstem;

 • rozmowa kierowana;

 • miniwykład.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupie.

Materiały:

 • tekst literacki Opowieść 

o ocenach i osądach 

zamieszczony w publikacji 

Emocje, relacje, empatia 

w wieku dojrzałym1;

 • papier do flipcharta (lub 

duży arkusz papieru albo 

tablica).

1

K
omunikacja empatyczna 
umożliwia porozumienie 
między ludźmi dzięki za-

1  Marchlewska J., Opowieść o oce-
nach i osądach [w:] Emocje, relacje, 
empatia w wieku dojrzałym, Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego 2019. 

Temat:

Otwartość na zmiany 

życiowe.

Uczestnicy:

grupa seniorów.

Cele:

 • uświadomienie różnych 

postaw wobec zacho-

dzących w naszym życiu 

zmian;

 • poznanie postawy 

uważnego obserwowania 

zdarzeń życiowych bez 

oceniania i osądzania.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: grupa 

do 15 osób;

 • wiek uczestników: 60+; 

miejsce: sala, świetlica, 

czytelnia;

 • czas trwania: 90 minut.

Treści przekazywane:

 • uświadomienie własnej 

postawy wobec zacho-

dzących zmian;

 • ocenianie i osądzanie 

– naturalna tendencja 

człowieka wobec zdarzeń 

życiowych;

łożeniu, że potrzeby wszystkich 
stron są tak samo ważne. Kontakt 
z uczuciami i potrzebami innych 
oraz własnymi pomaga nawiązać 
bliskie relacje. Metoda proponuje 
cztery kroki komunikatu empa-
tycznego, które umożliwiają wy-
rażanie swoich uczuć i potrzeb 
oraz postrzeganie zdarzeń życio-
wych jako obserwacje, fakty po-
zbawione ocen i osądów. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Prowadząca przedstawia się 
i  wprowadza uczestników do 
tematu spotkania, którym bę-
dzie rozmowa o zmianach poja-
wiających się w życiu i różnych 
postawach ludzi wobec nich. 

2 Każdy z uczestników mówi 
swoje imię oraz odpowiada na 
pytanie: jaka zmiana ostatnio 
pojawiła się w Twoim życiu? 

3 Prowadząca rozpoczyna dys-
kusję w grupie na temat zmian 
życiowych typowych dla wie-
ku dojrzałego. Jakich obsza-
rów one dotyczą? Wszystkie 
odpowiedzi zapisuje na tablicy 
lub flipcharcie albo dużym ar-
kuszu papieru. Zmiany mogą 
dotyczyć zdrowia, aktywności 
zawodowej, struktury rodziny, 

JOLANTA MARCHLEWSKA

60+
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możliwości realizowania zain-
teresowań i pasji. 

4 Kolejny etap dyskusji to 
wspólne określenie i wypisa-
nie uczuć, które pojawiają się 
wraz ze zmianami. 

5 Prowadząca podkreśla, że nie-
które zmiany mogą prowadzić 
do nieoczekiwanych konse-
kwencji, np. wyprowadzenie 
się dorosłych dzieci z domu 
rodzinnego może wywoływać 
niepokój, tęsknotę, ale może 
stanowić również sposobność 
do podjęcia nowych aktywno-

ści (mniej obowiązków, więcej 
czasu dla siebie, więcej swobo-
dy). Taka postawa otwartości 
i ciekawości, co dana zmiana 
przyniesie w życiu lub co no-
wego się zdarzy, jest możliwa 
i przynosi więcej satysfakcji.

6 Ludzie różnią się stosunkiem 
do zmian, które następują w ich 
życiu. Niektórzy obawiają się 
nowego, szukają stabilności 
i  bezpieczeństwa, inni wierzą, 
że zmiany są nieuchronne i na-
leży się do nich dostosować, 
jeszcze inni widzą w zmianach, 
nawet tych bolesnych, okazję do 

rozwoju. A gdyby tak wszystko, 
co przeżywamy, nowe zdarze-
nia, okoliczności, opisywać 
językiem obserwacji i faktów? 
Bez osądzania, czy to dla nas 
korzystna zmiana, czy wręcz 
przeciwnie. Taką postawę wo-
bec życia opisuje opowieść.

7 Prowadząca czyta Opowieść 
o ocenach i osądach.

8 Jaką postawę przyjął starzec? 
Co może pomóc w jej przy-
jęciu? Czy mieliśmy w życiu 
takie doświadczenia, które na 
początku wydawały się dla nas 

Opowieść o ocenach i osądach 

W pewnej wiosce mieszkał starzec, bardzo ubogi, ale nawet królowie mu zazdrościli, ponieważ posiadał 

pięknego białego rumaka. Królowie oferowali bajońskie sumy za konia, ale starzec za każdym razem 

odpowiadał „Ten rumak dla mnie nie jest koniem, jest przyjacielem. Jak można sprzedać przyjaciela?”.

Pewnego poranka starzec odkrył, że konia nie ma w stajni. Mieszkańcy wioski zgromadzili się i mówili: 

„Ależ z ciebie głupiec. Wiadomo było, że któregoś dnia koń zostanie skradziony. Zatem lepiej było go 

sprzedać. Co za pech”. 

Na to starzec odpowiedział: „Nie posuwajcie się tak daleko w swoich słowach. Po prostu powiedzmy, 

że w stajni nie ma konia. To jest fakt. Wszystko inne to ocena. Czy to pech, czy też błogosławieństwo – 

tego nie wiem, bo to tylko fragment całej historii. Kto wie, co się jeszcze wydarzy?”.

Ludzie śmiali się ze starca. Zawsze uważali go za lekko szalonego. Ale po piętnastu dniach nagle pew-

nej nocy koń się odnalazł. Nikt go nie ukradł, uciekł na swobodę. Teraz wrócił do domu, prowadząc ze 

sobą dwanaście dzikich rumaków. 

Znowu ludzie zgromadzili się, ale tym razem powiedzieli: „Miałeś rację starcze. To nie był pech tylko 

prawdziwe błogosławieństwo. A starzec odpowiedział: „Znów posuwacie się za daleko. Wystarczy po-

wiedzieć, że koń powrócił i mam teraz trzynaście koni. Któż wie, czy jest to błogosławieństwo, czy nie. 

To tylko fragment całej historii. Kto wie, co się jeszcze wydarzy?”.

Tym razem ludzie nie mówili zbyt wiele, ale byli przekonani, że starzec nie ma racji. Pojawiło się prze-

cież dwanaście pięknych rumaków. Czy to może nie być dobrodziejstwem?

Starzec miał jedynego syna, który zaczął ujeżdżać dzikie rumaki. Po tygodniu spadł z konia i złamał 

nogę. Znów zebrali się ludzie i powiedzieli: „Znowu miałeś rację… To był pech. Twój syn stracił władzę 

w nogach, a byłby dla ciebie jedynym oparciem na starość. Teraz jesteś biedniejszy niż kiedykolwiek”. 

Starzec odpowiedział: „Nie posuwajcie się zbyt daleko w swoich słowach. Powiedzcie tylko, że mój syn 

połamał nogi. Nikt nie wie, czy to pech, czy też błogosławieństwo. To tylko fragment całej historii. Kto 

wie, co się jeszcze wydarzy?”. 

Po kilku tygodniach kraj przystąpił do wojny i wszyscy młodzieńcy zostali siłą wcieleni do armii, pozo-

stał tylko syn starca, ponieważ był kaleką.

Wszyscy w miasteczku rozpaczali, ponieważ spodziewali się przegranej i wiedzieli, że większość tych 

młodych ludzi, którzy wyruszyli, aby walczyć, nigdy już nie powróci do swoich domów. 

Przyszli do starca i powiedzieli: „Miałeś rację – to było błogosławieństwo. Może twój syn jest kaleką, 

ale jest z tobą. Nasi synowie odeszli na zawsze”. A starzec powiedział znowu: „I dalej brniecie w osąd. 

Wystarczy powiedzieć, że wasi synowie zostali zmuszeni do wstąpienia do armii, a mój syn pozostał 

w domu. To tylko fragment całej historii. Kto wie, co się jeszcze wydarzy?”.

www.wydawnictwobis.com.pl

Wydawnictwo BIS – sprawdź dodatkowy rabat! 

kod rabatowy  biblio20
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bardzo niekorzystne, a później 
przyniosły nam pozytywne 
konsekwencje?

9 Prowadząca czyta cd. Opowie-
ści o ocenach i osądach.

10 Miniwykład o myśleniu i jego 
wpływie na emocje. Ludzie 
ulegają przymusowi myślenia. 
Wielu z nas nigdy nie uczono, 
jak obserwować swoje myśli, 
używać ich czy panować nad 
nimi. Umysł jest bardzo po-
żyteczny, jeśli chodzi o plano-
wanie działania, wyznaczanie 
celu i jego osiąganie czy roz-
wiązywanie problemów; do-
starcza również takie myśli, 
które nam nie służą. Każdy 
człowiek ma wiele przekonań, 
ocen na temat otaczającego 
świata, ludzi i siebie samego. 
Postrzeganie zdarzeń jest na-
cechowane nie tylko wcze-
śniejszymi doświadczeniami, 
ale także postawami ważnych 
dla nas osób w dzieciństwie, 
w okresie dorastania, dojrzało-
ści. Zauważmy, że nasze prze-
konania na temat relacji z  in-
nymi mogą wpływać na ich 
budowanie lub wycofywanie 
się. Jeśli mamy nastawienie, że 
w życiu trudno o prawdziwą 
przyjaźń, prawdopodobnie nie 
będzie nam łatwo zbliżyć się 
do innych ludzi i zaufać im. 
Jeśli myślimy, że dorosłe dzie-
ci już nie mają dla nas czasu, 
nie będziemy chcieli narzucać 

się ze swoją osobą czy inicjo-
wać spotkania, aby im nie 
przeszkadzać. Sprawdzajmy, 
jak nasze poglądy oraz myśli 
o związkach z ludźmi prze-
kładają się na podejmowane 
codzienne działania oraz ja-
kie wywołują w nas emocje. 
Gdyby jednak udało się przyj-
mować życie takim, jakie jest 
faktycznie, to zamiast stwier-
dzenia „mój syn nie ma już 
dla mnie czasu”, można by 
powiedzieć: „mój syn w ciągu 
ostatniego miesiąca zadzwonił 
do mnie dwa razy”.

11 Pierwszym krokiem przyję-
cia postawy empatycznej jest 
obserwacja, która pokazuje 
rzeczywistość „okiem kame-
ry” nagrywającej tylko to, co 
da się zobaczyć, usłyszeć, po-
liczyć. Największym wyzwa-
niem jest to, aby nie mieszać 
naszych spostrzeżeń z  osąda-
mi, ocenami czy interpretacja-
mi tego, co obserwujemy. 

12 Prowadząca czyta zdania, któ-
re zawierają ocenianie i osądy 
(A). Uczestnicy proponują 
zmianę tych zdań na obser-
wacje, następnie prowadząca 
podaje swoje propozycje (B):

A. Nigdy nie można się do 

ciebie dodzwonić!

B. Próbowałam(-em) się do 

ciebie dodzwonić o godz. 10 

i 11, ale nie odebrałeś(-aś).

A. Ciągle się spóźniasz.

B. Przyszedłeś(-aś) o godzinie 

9.20 a umówiliśmy się na 

godzinę 9.

A. Zrobiłeś(-aś) niezły ba-

łagan przed wyjściem 

z domu.

B. Zostawiłeś(-aś) ubrania na 

podłodze przed wyjściem 

z domu.

13 Prowadząca podkreśla, że 
zmiana nawyków języko-
wych i korzystanie z  języka 
obserwacji może wpłynąć 
na poprawę relacji z  innymi 
oraz skuteczniejsze rozwiązy-
wanie konfliktów, ale pierw-
szym krokiem do zmiany jest 
uświadomienie, jaką postawę 
przyjmujemy i jakim językiem 
się posługujemy.

JOLANTA MARCHLEWSKA
psycholog, Edukacja 
Emocjonalna, Łódź

Źródło:
Małgorzata Jakub-

czak http://www.10lo.pl/

archiwum/0607/konfer-

nencja_08_2006/umiejet-

nosc_%20porozumienia.

doc (dostęp: 3.02.2020).

www.wydawnictwobis.com.pl

Wydawnictwo BIS – sprawdź dodatkowy rabat! 

kod rabatowy  biblio20
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Pomocy! Jestem nie w sosie! 
Scenariusz zajęć dla seniorów 
na poprawę humoru

 • przekonanie uczestników 

o tym, że akceptacja sie-

bie i innych z ich słabo-

ściami i wadami, dystans, 

autoironia, odrobina 

pozytywnego szaleństwa 

i kreatywności korzyst-

nie wpływają na higienę 

życia i jego jakość.

Metody pracy:

 • praca z tekstem (załączni-

ki nr 1 i 2); 

 • rozmowa kierowana;

 • dyskusja;

 • inscenizacja scenki;

 • gra w kości – losowanie 

emocji;

 • gra w „żywe domino”;

 • prace plastyczne.

Formy pracy:

 • praca grupowa;

 • praca indywidualna.

Materiały:

 • wiersze satyryczne;

 • kartki z bloku rysunko-

wego;

 • karteczki z przygoto-

wanymi kwestiami do 

odczytania;

 • kredki i ołówki;

 • tablica;

 • kostka do gry;

 • uśmiechnięte buźki lub 

słoneczka z papieru;

 • ewentualny rekwizyt: pro-

się wykonane z papieru 

i plastikowej butelki.

Temat: 

Być nie w sosie, ale wyjść 

z dołka!

Cele:

uczestnik: 

 • potrafi zmierzyć się ze 

złym humorem, a róż-

norodne aktywności 

są remedium na apatię 

i przygnębienie;

 • ma przeświadczenie, że 

uśmiech – do siebie i ten, 

którym obdarzamy innych 

– oraz sprawianie sobie 

nawet drobnych przyjem-

ności poprawiają jakość 

życia. 

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 

dowolna;

 • wiek uczestników: 

seniorzy;

 • miejsce: biblioteka, dom 

kultury;

 • czas trwania: ok. 60 minut.

Treści przekazywane:

 • przeświadczenie, że nie 

warto zamartwiać się 

na zapas i „napędzać się” 

stanami przygnębienia, 

dobry nastrój rewiduje 

nasz ogląd danej sprawy;  

 • nadzieja, że w każdej 

sytuacji można znaleźć 

dobre strony, a optymizm 

i pogoda ducha bardzo 

w tym pomagają;  

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Staniszewski D.: Prosię 

– nie w sosie. Kurczaki 

Ponuraki [w:] Wierszyki. 

Łódź: Kwadraturka, 2018.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Wprowadzenie w tematykę 
zajęć. Prowadzący zastanawia 
się wraz z uczestnikami, jaka 
jest etymologia zwrotu „być 
nie w sosie”. Można posiłko-
wać się na przykład informa-
cją podaną na profilu „Ety-
mologia, czyli źródłosłów 
codzienny” na Facebooku1: 
Zwrot „być nie w sosie” nawią-
zuje do wierzeń związanych 
z ludzkim ciałem. Dawniej 
uważano, że w organizmie 
człowieka znajdują się cztery 
płyny, które wpływają na na-
strój i temperament. Były to: 
krew, żółć, flegma i czarna 
żółć. Płyny te nazywano „hu-
morami”. Śluz lub płyn nato-
miast bardzo przypomina sos, 
a wiara we wpływ humorów 
(płynów) na samopoczucie była 
tak silna, że zaczęto używać 
takich zwrotów jak np. „być 
w dobrym/złym sosie”. Stąd ma 
pochodzić używane przez nas 
wyrażenie „być nie w sosie”. 

1  https://www.facebook.com/etymolo-
gia (dostęp 27.01.2020).

DARIUSZ STANISZEWSKI 
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2 Prowadzący kompletuje obsa-
dę do improwizowanej spon-
tanicznie scenki „Prosię – nie 
w sosie” (załącznik nr 1) – 
chętni wcielają się w role Zosi, 
Maćka i kelnera.

3 Prowadzący reżyseruje scen-
kę: odczytuje tekst, jest nar-
ratorem historyjki, a we wła-

ściwych momentach wręcza 
uczestnikom-aktorom kar-
teczki z kwestiami do odczy-
tania. Osoby nieuczestniczą-
ce w scence bynajmniej nie 
są jej biernymi odbiorcami. 
Narrator zachęca do naślado-
wania zachowań bohaterów, 
np. wszyscy wraz z kelnerem 
„podkręcają wąsy” i „wyry-

wają włosy z głów”. Komiczną 
siłę przekazu można wzmoc-
nić poprzez przygotowanie 
rekwizytu – tytułowego pro-
siaka (do tego celu można wy-
korzystać plastikową butelkę).

4 Prowadzący oraz uczestnicy 
analizują tekst: zastanawiają 
się, kto w przedstawionej scen-

Załącznik nr 1
Prosię – nie w sosie

Zaprosił Maciek na obiad Zosię.

Siedli, czekają na prosię w sosie.

Siedzą i siedzą, godzina mija,

a kelner łukiem wciąż ich omija...

Wreszcie półmisek jest, na nim prosię,

ale... dlaczego prosię – nie w sosie?!!!

Kelner nerwowo podkręca wąsy

i rwie ostatnie dwa z głowy włosy.

Bardzo przeprasza Maćka i Zosię,

duka, że kucharz ma muchy w nosie...

I gdy się kelner ze wstydu palił,

tłumaczył, czemu kucharz nawalił,

ziewnęło mocno znudzone prosię

i zachrumkało: Chrum! O mój losie! 

Nagle z półmiska hyc! zeskoczyło,

od wszystkich wkoło się odwróciło!

A kelner strasznie potargał wąsy

i wyrwał swoje ostatnie włosy!

I rzekł: Jak widać, prosię – nie w sosie,

podam więc gwiazdki skąpane w rosie...

Dariusz Staniszewski

Załącznik nr 2
Kurczaki Ponuraki

Raz Kurczaki Ponuraki

założyły czarne fraki,

bo wpadły na pomysł taki,

by pójść, gdzie zimują raki.

Ledwo wyszły, narzekają:

– Zaraz zleci na nas pająk!

– Albo lew wyskoczy z chaszczy

i skończymy w jego paszczy!

– Minie jeszcze pół godziny,

ze zmęczenia będę siny!

– A mnie już coś w gardle skrzypi,

nie zapiszczę pięknie: pi, pi!

– Jestem głodny i się nudzę,

cały frak sobie pobrudzę!

– Co tam frak, a dziób i skrzydła?

Oj, nie starczy na nas mydła!

Tak stękały, tak jęczały,

że... się rakiem wycofały!

Raz Kurczaki Ponuraki 

założyły czarne fraki,

bo wpadły na pomysł taki…

Dariusz Staniszewski
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ce był „nie w sosie” i w jakim 
znaczeniu – metaforycznym 
czy dosłownym – został ów 
zwrot wykorzystany. Prowa-
dzący przypomina każdą z po-
staci i pyta, jaki nastrój i emo-
cje im towarzyszyły (Zosia 
i Maciek – wyczekiwanie, znie-
cierpliwienie, irytacja; kelner 
– zakłopotanie, zażenowanie, 
zaskoczenie, konfuzja; prosię – 
znudzenie, rozbawienie tym, że 
wprawiło innych w zdumienie). 

5 Prowadzący na tablicy zapisu-
je wspólne ustalenia, szereguje 
je i przydziela numery, np. 1) 
znużenie; 2) zniecierpliwienie, 
irytacja; 3) zaskoczenie, zdzi-
wienie; 4) zakłopotanie, zaże-
nowanie; 5) rozbawienie; 6) 
„bycie nie w sosie” (zapis ten 
ma znaczenie podczas wyko-
nywania kolejnego zadania).

6 Każdy z uczestników rzuca 
kostką do gry – liczba wyrzu-
conych oczek oznacza numer 
zadania, które gracz musi wy-
konać, i tak np. po wyrzuce-
niu pięciu oczek należałoby 
– przyjmując powyższą klasyfi-
kację – udawać rozbawionego; 
każdy odgrywa wylosowany 
stan emocji za pomocą wyrazu 
twarzy, mimiki, gestykulacji 
i  dostaje w nagrodę uśmiech-
niętą buźkę lub słoneczko.

7 Prowadzący czyta wierszyk 
„Kurczaki Ponuraki” (załącz-

nik nr 2). Na wstępie prosi, 
by uważnie wsłuchiwać się 
w tekst – kryje się w nim bo-
wiem pułapka: w pewnym 
momencie cała historia (sło-
wo w słowo) zaczyna się po-
wtarzać i kto pierwszy zwró-
ci na to uwagę, wygrywa np. 
uśmiech czy słoneczko.

8 Po wysłuchaniu utworu pro-
wadzący inicjuje krótką roz-
mowę o stanach przygnębie-
nia i czarnowidztwa, kiedy 
nic się nie chce, znajduje na 
siłę powody, by odwlec w cza-
sie jakąś czynność, kiedy na-
wet to, co proste, wydaje się 
skomplikowane.

Dalsza część warsztatów służy 
pracy nad poprawą nastroju.

9 Prowadzący zaprasza do gry 
w „żywe domino”. Staje pośrod-
ku sali i ujawnia, co poprawia mu 
humor. Jest pierwszym elemen-
tem gry – kamieniem domina. 
Podnosi rękę i mówi np.: „Na 
poprawę mojego samopoczucia 
wpływa książka”, za chwilę pod-
nosi drugą rękę, podając jeszcze 
jeden sposób na wyjście z dołka, 
np. bieg albo spacer. Uczest-
nik, który zgadza się z  jednym 
z  wyborów, jak najszybciej 
podchodzi do prowadzącego 
i łapie go za właściwą rękę (po-
łówkę kamienia domina), np. 
za „książkę”, jednocześnie po-
daje, wyciągając drugą dłoń, 

swoją propozycję. I znów osoba, 
która zgadza się z poprzedni-
kiem, dołącza do gry, później 
kolejna... Oczywiście ktoś może 
stwierdzić, że tylko jedna rzecz 
czy czynność skutecznie popra-
wia nastrój – wyciągając obie 
ręce, mówi to samo, np. „film 
– film”, czyli w terminologii gry 
ma jednakową liczbę oczek na 
obu połówkach, jest dubletem. 
Po skończonej zabawie prowa-
dzący zachęca uczestników do 
omówienia w szerszym zakresie 
sposobów radzenia sobie ze złym 
nastrojem, przytaczania przykła-
dów z życia, anegdot etc.

10 Na zakończenie warsztatów 
uczestnicy wykonują prace pla-
styczne: autoportrety – koniecz-
nie z uśmiechem – lub portret 
wybranego kolegi lub koleżanki 
z zajęć: osoba przedstawiona 
na obrazku jest w dobrym hu-
morze! Można też narysować / 
namalować prosię „nie w sosie” 
lub Kurczaka Ponuraka.

11 Prowadzący podsumowu-
je warsztaty. Ma nadzieję, że 
uśmiech, życzliwość, aktywno-
ści, dystans do siebie i innych, 
sprawianie sobie drobnych 
przyjemności skutecznie wpły-
wają na poprawę nastroju.

DARIUSZ STANISZEWSKI
Łódź, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna

205x75
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Być językowym eko 
Warsztaty dla dorosłych i młodzieży szkolnej

Formy pracy:

 • praca grupowa;

 • praca indywidualna.

Materiały:

 • teksty satyryczne;

 • kartki z quizem;

 • memo;

 • kredki, mazaki;

 • piłka lub maskotka.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Staniszewski D.: Trendset-

ter Peter i trendy sweter; 

Korpo anonse.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Wprowadzeniem w tematykę 
zajęć jest pierwszy tekst saty-
ryczny (załącznik nr 1). 

2 Po wyjaśnieniu kilku obco 
brzmiących pojęć występują-
cych w przeczytanym tekście 
prowadzący wraz z uczestni-
kami warsztatów zastanawia 
się nad terminem „ekologia 
języka” (wartością dodaną tej 
i kolejnych dyskusji, a także 
analiz i zadań warsztatowych, 
byłaby pokoleniowa wymiana 
doświadczeń z codziennych po-
tyczek z językiem polskim, dla-
tego tak cenne jest uczestnictwo 
przedstawicieli młodzieży w za-
jęciach). W toku dyskusji należy 
zwrócić uwagę na ofensywę no-
womowy korporacyjnej i słow-
nictwa wywodzącego się z języ-
ka nowoczesnych technologii. 

Temat:

Ekologia języka polskiego.

Cele:

uczestnik:

 • ma świadomość tego, że 

język, którym się posłu-

guje, powinien być wolny 

od wulgaryzmów i zbyt 

wielu neologizmów;

 • nabiera przekonania, że 

warto piękniej i mądrzej 

wyrażać to, co czujemy 

i o czym myślimy,

 • wie, że należy chronić ję-

zyk polski wzorem wzmo-

żonej troski o środowisko 

naturalne.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: do-

wolna;

 • wiek uczestników: dorośli 

i młodzież szkolna;

 • miejsce: biblioteka, dom 

kultury;

 • czas trwania: 60-75 minut.

Treści przekazywane:

 • uwrażliwienie odbiorcy na 

tematy związane z ochro-

ną języka polskiego; 

 • wyartykułowanie zagro-

żeń wpływających na 

jakość komunikacji.

Metody pracy:

 • praca z tekstem; 

 • dyskusja;

 • quiz (załącznik nr 3);

 • gra „gorący ziemniak”;

 • gra memo.

3 Prowadzący odczytuje kilka 
krótkich tekstów (załącznik 
nr 2), które w ujęciu satyrycz-
nym odzwierciedlają problem 
związany z hermetycznością 
języka, co prawda w dużej 
mierze środowiskowego, ale 
też z coraz większą łatwością 
przenikającego ze świata kor-
poracji do mowy potocznej. 

4 Wszyscy analizują teksty: 
 • objaśniają nowomowę, zastana-
wiają się, na ile i dla kogo ten 
język jest zrozumiały, 

 • czy można – łatwiej bądź trud-
niej – zastąpić niektóre słowa 
takimi, które od wieków funk-
cjonują w polszczyźnie, 

 • czy nagminne używanie zapo-
życzeń z angielskiego jest po-
dyktowane nie tylko wyobraże-
niem o łatwiejszej komunikacji, 
ale też snobizmem językowym 
(wyrażającym się w akcentowa-
niu znajomości języka obcego) 
i zwyczajnym wygodnictwem. 

Warto także omówić, czy etos 
danej firmy i kultura organizacji 
są dostatecznym usprawiedliwie-
niem rezygnacji z piękna języka 
i przejrzystości przekazu. Prowa-
dzący zwraca uwagę na takie cha-
rakterystyczne cechy nowomowy 
korporacyjnej jak: 
 • ponglisz, czyli spolszczone słowa, 
zwroty, które otrzymują fleksyjne 
końcówki (apgrejdować, forwar-
dować itp.), 

 • akronimy połączone bądź wple-
cione w polskie zdania (np. 
ASAP – od angielskiego as soon 
as possible – najszybciej jak się da; 
jeszcze nie tak dawno powie-

DARIUSZ STANISZEWSKI
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dzielibyśmy, że coś trzeba zro-
bić na wczoraj). 

5 Nietrudno znaleźć w interne-
cie artykuły na temat korpo-
nowomowy, którymi można 
posiłkować się podczas przy-
gotowań do zajęć, np.:
 • Korporacyjna nowomowa 
(https://blog.impel.pl/
korporacyjna-nowomowa/; 
dostęp: 3.12.2019);

 • Sejlsforsy źle performują 
(http://www.moznainaczej.
com/sejlsofsy-zle-perfor-
muja; dostęp: 3.12.2019);

 • Ponglish w pracy, czyli 
słownik korpomowy (adres 
skrócony: https://tiny.pl/
tsnqm; dostęp 3.12.2019);

 • Korpomowa: słownik pojęć 
dla początkujących (adres 
skrócony: https://tiny.pl/
tsnq9; dostęp: 3.12.2019).

6 Kolejny element tej części 
warsztatów to łamigłówka 

(załącznik nr 3). Prowadzący 
rozdaje kartki z zadaniem dla 
uczestników: pracując poje-
dynczo lub w parach, należy 
dopasować – za pomocą linii 
– słowa nowomowy do ich ob-
jaśnień. Uczestnicy powinni 
mieć do wyboru różnokolo-
rowe kredki lub mazaki, żeby 
odpowiedzi były czytelne. 
Gdy wszyscy rozwiążą zada-
nie, następuje podsumowanie 
zabawy, uczestnicy podają po-
prawne odpowiedzi, przy oka-
zji można zastanowić się nad 
polskimi synonimami zapro-
ponowanych pojęć.

7 W celu utrwalenia przepra-
cowanego materiału można 
zaproponować zabawę opartą 
na zasadach gry „gorący ziem-
niak”. Potrzebna jest piłka (lub 
maskotka), trzeba włączyć 
stoper – czas trwania jednej 
rundy zależy od liczby gra-
czy, jeden uczestnik powinien 

przynajmniej dwa razy w run-
dzie mieć w rękach „gorący 
ziemniak”. Wylosowana osoba 
rozpoczyna grę: wymyśla wła-
sne kreatywne określenia lub 
przywołuje neologizmy, np. 
„superwizor”, i natychmiast 
przekazuje piłkę sąsiadowi po 
swojej prawej stronie, który 
musi szybko wyjaśnić, co ozna-
cza to określenie. Jeśli dobrze 
to zrobi, naprędce wymyśla 
zadanie dla kolejnego gracza 
itd. Można wcześniej ustalić, 
że w czasie rundy odpada nie 
tylko osoba, która pozosta-
nie z „gorącym ziemniakiem” 
w  rękach, ale też taka, która 
nie będzie w stanie udzielić 
poprawnej odpowiedzi przez 
np. 15-20 sekund – w takiej 
sytuacji zadanie przechodzi na 
kolejnego uczestnika. 

8 Drugą część warsztatów otwie-
ra dyskusja na temat innych 
językowych „zanieczyszczeń”. 

Załącznik nr 1
Trendsetter Peter* i trendy sweter

Oznajmił zgierski trendsetter Peter:

„W esy-floresy trendy jest sweter!”

Kupuje więc swetry Zgierz cały,

no i aż wytrzeszcza gały:

swetry za krótkie! Na twarzy Petera

zwątpienie, baaa, groza się poniewiera!

Czy kres to jego kariery??? Nie teraz!

Każdy do swetra kupuje... setera!

I patrzcie, już w Zgierzu pieskie życie

jest, nie przymierzając, jak w Madrycie!

I ja wybieram się na dniach do Zgierza.

Zobaczyć setery w swetrach zamierzam! 

Trwa w najlepsze złota era

trendsettera Petera.

Jest teraz coachem i ghostwriterem,

no i seterów treserem!

 

*  Peter – bohater historyjki pochodzi z Niemiec

Dariusz Staniszewski
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Tu przede wszystkim należy 
opowiedzieć o wulgaryzmach, 
które z dużą łatwością przeni-
kają do języka, często w wy-
powiedzi stają się swoistymi 
znakami interpunkcyjnymi, 
coraz więcej osób, także tych 
pełniących funkcje publiczne, 
nie wstydzi się ich używać.  
Należy poruszyć również pro-
blem wygodnictwa języko-
wego, używania słów wytry-
chów, np. wystarczy obecnie 
tylko kliknąć, zapominając 
o tym, że warto też wcisnąć, 
docisnąć, wetknąć, otworzyć.  
Oprócz młodzieżowych w po-
rzo i nara są też określenia po-
zornie kwitujące wspaniałość 
czy niesamowitość typu mega, 
super, cool czy full wypas. 

9 Prowadzący zaprasza wszyst-
kich do gry w memo. Liczba 
zestawów gry odpowiada licz-
bie uczestników (by nie było 
za łatwo, proponuję, by nie 
przekraczała czworga). Przy-
kładowe memo składa się z 17 
par – zamienników określeń 

mega i super. Szukając par, gra-
cze stopniowo odkrywają coraz 
więcej słów, które z powodze-
niem mogłyby zastąpić te tak 
powszechnie i bezrefleksyjnie 
używane. Po grze uczestnicy 
mogą zaproponować jeszcze 
inne określenia – będzie to do-
wód na żywotność i wielobarw-
ność języka polskiego.

PODSUMOWANIE

Warsztaty powinny uświadomić 
uczestnikom, że niepotrzebne 

i bezzasadne używanie zbyt wielu 
zapożyczeń jest zaśmiecaniem oj-
czystego języka. Wystarczy odro-
bina wysiłku, by mówić mądrze 
i pięknie. Język polski jest na tyle 
bogaty i różnorodny, że nie trze-
ba na siłę włączać do niego przy 
każdej okazji obco brzmiących 
zwrotów, akronimów, a tym bar-
dziej wulgaryzmów.

DARIUSZ STANISZEWSKI
Łódź, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna

Załącznik nr 2 – Korpo anonse

Fascynujący facylitator skwituje tłitem kejsy czelendżerki na oł-

penspejsie.

Tuż przed kołczingiem koczuję na łunerfie, chyba że się wnerwię!

Fokusuję się na tardżecie na ASAP-ie – to jest takie łał, że sapię!

Influencer z cerą ziemistą, fluoryzując, florescencuje w przydomo-

wym ogródku.

Na czczo mejle forłarduję, aż się serce raduje!

Dariusz Staniszewski

Załącznik nr 3 – Łamigłówka

DISSOWAĆ Osoba transmitująca na żywo

NATIVE SPEAKER Promotor, nadzorca (sam ma doświadczenie i kształtuje je u innych)

INFLUENCER Osoba pomagająca w rozwiązaniu konfliktu

SUPERWIZOR Filmik internetowy

FACYLITATOR Obrażać, atakować słownie konkretną osobę

STREAMER Opiniotwórca

PREPPERS Uprzedzać fakty

APGREJDOWAĆ Dyskryminacja ze względu na młody wiek

ADULTYZM Samodzielny i odpowiedzialny

SPOILEROWAĆ Aktualizować

WIRAL Posługuje się danym dialektem od urodzenia
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Sztuka życia –  
niekończąca się opowieść 
Program zajęć biblioterapeutycznych  
dla seniorów

często pisze nieprzewidywalne 
scenariusze, a jego istotą jest 
poszukiwanie i wskazywanie 
sensu istnienia. Jak pisał Wiktor 
Frankl: Los sam w sobie niewiele 
znaczy; tym, co los zrządził, czło-
wiek musi dopiero rozporządzić1. 
Wprowadził on metodę analizy 
egzystencjalnej wykorzystującą 
leczenie słowem i koncentrują-
cą się na potrzebie dostrzegania 
sensu we własnym życiu. Pro-
gram „Sztuka życia – niekoń-
cząca się opowieść” sięgając do 
elementów przeszłości, wskazuje 
te wartości naszego życia, które 
nadają mu sens. 

Pokazuje, jak sięgając do wła-
snych doświadczeń, odszukać to, 
co ważne, mądre, dobre, piękne 
i co nadaje sens dalszej życiowej 
drodze. Uczestnikom zajęć ła-
twiej będzie zaakceptować nową 
sytuację, znaleźć w niej dobre 
strony, oswoić się z nią, zrozu-
mieć, że emerytura to jedynie 
koniec pewnego etapu i przejście 
do kolejnego, nie mniej ekscytu-
jącego i pełnego wrażeń. Jest to 
początek czegoś nowego.

Na program składają się trzy 
tematy związane ze sztuką życia: 
wspomnienia, radość życia i sens 
życia.

1  Frankl V.E., Homo patiens, 
Warszawa 1984, s. 290.

O
soby po 60. r.ż. odcho-
dzące na emeryturę po 
latach wytężonej pra-

cy, obowiązkach zawodowych 
i  domowych, przebywania sta-
le w  gronie innych ludzi, czują 
się często odstawione na boczny 
tor, na margines życia. Są jesz-
cze w wieku, zdrowiu i doświad-
czeniu, które pozwalają im być 
użytecznymi, jednak czas eme-
rytury powoduje, że po kilku ty-
godniach „euforii” wolnego czują 
się niepotrzebni. Plany, marzenia, 
które mieli w okresie aktywności 
zawodowej, często okazują się nie 
do spełnienia z powodów finan-
sowych, rodzinnych, zdrowot-
nych. Po przejściu na emeryturę 
u wielu osób – wczesnych senio-
rów – pojawiają się dolegliwości 
bólowe, problemy kardiologicz-
ne, reumatyczne i  uaktywnia się 
wiele innych schorzeń, których 
etiologia jest związana z nową 
sytuacją emeryta. Zmienia się ich 
perspektywa, nie widzą dla siebie 
dobrej przyszłości, są przekonani, 
że kres życia jest bliski i nic do-
brego już ich nie spotka. 

Osoby po 60. roku życia bę-
dące na emeryturze częściej po-
padają w depresję i inne choroby 
psychiczne związane z brakiem 
akceptacji własnego losu. 

Program biblioterapeutyczny 
„Sztuka życia – niekończąca się 
opowieść” ma na celu uzmysło-
wić, pokazać seniorom, że życie 

MOJA RÓŻOWA 
CHUSTECZKA – SZTUKA 
TWORZENIA WSPOMNIEŃ

Scenariusz zajęć 
warsztatowych w elementami 
biblioterapii dla seniorów

Temat:

Moja różowa chusteczka – 

sztuka tworzenia wspomnień.

Cele:

 • przywoływanie dobrych 

chwil ze swojego życia;

 • wzmacnianie poczucia 

własnej wartości;

 • kształtowanie umiejętno-

ści rozpoznawania i nazy-

wania własnych uczuć;

 • kształtowanie umiejętności 

koncentracji na dobrych 

stronach własnego życia;

 • wzmacnianie zasobów 

potrzebnych do codzien-

nej egzystencji;

 • wymiana pozytywnych 

emocji;

 • integracja grupy.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: do 16 

osób;

 • wiek uczestników: osoby 

po 60 r.ż. nieaktywne 

zawodowo, sprawne 

poznawczo;

BARBARA BAKALARZ-KOWALSKA • BEATA PATER

60+
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 • miejsce zajęć: biblioteka/

czytelnia;

 • krzesła dla uczestników 

ustawione wokół jednego 

stołu;

 • czas trwania zajęć: 

60 minut.

Treści przekazywane:

 • znaczenie dobrych wspo-

mnień w życiu człowieka;

 • przejawianie życzliwości 

wobec samego siebie;

 • otwieranie się na nowe 

życiowe wyzwania.

Metody pracy:

 • dyskusja;

 • rozmowa kierowana;

 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • grupowa.

Materiały:

 • zdjęcia, pocztówki, foto-

grafie;

 • nożyczki;

 • kartki samoprzylepne;

 • mazaki;

 • taśma malarska;

 • różowe chusteczki/

serwetki dla każdego 

uczestnika.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Ferrero B., Różowa chu-

steczka [w:] Ferrero B., 

Życie według jutrzenki, 

Warszawa: Wydawnictwo 

Salezjańskie, 2018.

PRZEBIEG SPOTKANIA

1 Powitalna zabawa integrują-
ca. Każdy uczestnik otrzy-
muje karteczkę samoprzylep-
ną, wycina z niej kształt (np. 
chmurkę, grzybek, kwia-
tuszek), który kojarzy mu 
się z dzisiejszym dniem/na-

strojem. Wpisuje tam swoje 
imię. Następnie przykleja ją 
taśmą malarską na ubranie. 
Każdy z uczestników poda-
je swoje imię i uzasadnia, 
dlaczego wybrał taki kształt 
swojej wizytówki.

2 Wprowadzenie do tematu 
spotkania. Rozmowa kiero-
wana dotycząca miłych wspo-
mnień z naszego życia. 

Czy wspomnienia są dla nas 
ważne? Czy są potrzebne? Czy 
nam pomagają? Spróbujmy się-
gnąć do naszego życia i poszu-
kać w  nim chwil szczęśliwych, 
dobrych wspomnień. Pomogą 
nam w tym zdjęcia/fotografie/
rysunki, które są rozłożone na 
stole. Proszę wybrać jedno zdję-
cie, które kojarzy się ze szczęśli-
wą chwilą z przeszłości, dobrym 
wspomnieniem. Proszę opowie-
dzieć o tym wydarzeniu.

Osoby chętne opowiadają, z ja-
kim dobrym wydarzeniem koja-
rzy im się wybrane zdjęcie. Na-
zywają uczucia, jakie towarzyszą 
tym wspomnieniom.

3 Prowadzący podsumowuje 
wypowiedzi, a następnie po-
daje temat spotkania i odczy-
tuje tekst B. Ferrero pt. Różo-
wa chusteczka.

4 Wspólna rozmowa na te-
mat przeczytanego tekstu 
z uwzględnieniem wątków 
dobrych, szczęśliwych wspo-
mnień. Dzięki czemu jest 
nam łatwiej przywołać dobre 
wspomnienia? Pomagają nam 
w tym nasze zmysły: smak 
(„moment magdalenki”), 
zapach, dźwięk, dotyk. Jak 
ważne są dla nas dobre wspo-
mnienia i ich przywoływanie? 
Jak wpływają na nasze życie?

5 Podsumowanie: prowadzący 
proponuje, aby (wzorem bo-
haterów opowiadania B. Fer-

rero) jak najczęściej przy-
woływać szczęśliwe chwile 
i wkładać je do „różowej chu-
steczki”. Możemy do niej się-
gać w trudnych momentach 
naszego życia i to może nam 
pomóc nie poddawać się, 
nie załamywać, nie popadać 
w depresję. 

6 Zadanie domowe: każdy 
z  uczestników otrzymuje 
różową chusteczkę, aby na 
kolejne spotkanie przynieść 
w niej kilka dobrych wspo-
mnień (mogą to być kartki 
z hasłami, rysunek, zdjęcie, 
przedmiot itp.).

7 Pożegnanie uczestników.

CO BĘDZIE NA ŚNIADANIE? 
RADOŚĆ ŻYCIA!

Scenariusz zajęć 
warsztatowych w elementami 
biblioterapii dla seniorów

Temat:

Co będzie na śniadanie? 

Radość życia!

Cele:

 • odnajdywanie w życiu 

radosnych chwil;

 • wzmacnianie poczucia 

własnej wartości;

 • kształtowanie umiejętno-

ści rozpoznawania i nazy-

wania własnych uczuć;

 • kształtowanie umiejęt-

ności koncentracji na do-

brych stronach własnego 

życia;

 • wzmacnianie zasobów 

potrzebnych do codzien-

nej egzystencji;

 • rozwijanie zainteresowań 

i kształcenie kreatyw-

ności;

 • wymiana pozytywnych 

emocji;

 • integracja grupy.
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niami przyniesionymi w  „ró-
żowej chusteczce”, opisują 
uczucia im towarzyszące.

2 Zabawa integrująca – metoda 
słoneczka. Każda osoba otrzy-
muje 2-3 karteczki w formie 
pasków, na których wpisuje 
pozytywne skojarzenia ze sło-
wem „starość”. Uczestnicy po 
kolei tworzą promienie sło-
neczka, dokładając paski ze 
swoimi skojarzeniami. Krót-
kie omówienie efektów pracy.

3 Prowadzący odczytuje Lekcję 43 
Reginy Brett.

4 Rozmowa kierowana o co-
dziennych małych szczę-
ściach, które nas spotykają. 
Postarajmy się pozytywnie 
nastawić na nadchodzący 
dzień. Bohater książki A. Mil-
nego Kubuś Puchatek zaraz 
po przebudzeniu zadawał 
sobie pytanie: „Co będzie na 
śniadanie?”, zaś jego przyja-
ciel Prosiaczek zaraz po prze-
budzeniu wyobrażał sobie, co 
ekscytującego spotka go tego 
dnia. Tak naprawdę i  Kubuś 
Puchatek, i Prosiaczek rado-
śnie witali każdy nowy dzień 
i dostrzegali dobre wyzwania. 
Pozytywne myśli dobrze nas 
nastrajają. Zastanówmy się, 
jakie myśli towarzyszą nam 
po przebudzeniu. Postarajmy 
się, aby były one dobre, aby-
śmy z radością witali każdy 
dzień, bo w każdym odnaj-
dziemy coś pozytywnego.

5 Każdy uczestnik otrzymuje 
słoik i materiały do jego de-
koracji. Tworzy swój własny 
„słoik szczęścia” – będzie 
mógł do niego wrzucać kar-
teczki, na których zanotuje, 
co miłego spotkało go w cią-
gu dnia. Nie musi to być coś 
spektakularnego, najważniej-
sze są małe codzienne szczę-
ścia. Karteczki można wy-

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: do 16 

osób;

 • wiek uczestników: osoby 

po 60 r.ż. nieaktywne 

zawodowo, sprawne 

poznawczo;

 • miejsce zajęć: biblioteka/

czytelnia;

 • krzesła dla uczestników 

ustawione wokół jednego 

stołu;

 • czas trwania zajęć: 

60 minut.

Treści przekazywane:

 • afirmacja życia;

 • przejawianie życzliwości 

wobec samego siebie;

 • otwieranie się na nowe 

życiowe wyzwania.

Metody pracy:

 • słoneczko;

 • rozmowa kierowana;

 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • grupowa.

Materiały:

 • kolorowe karteczki;

 • długopisy;

 • słoiki;

 • elementy do dekoracji, 

np. sznurek, cekiny, piór-

ka itp.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Brett R., Lekcja 43, [w:] 

R. Brett, Kochaj. 50 lekcji, 

jak pokochać siebie, 

swoje życie i ludzi wokół, 

Kraków: Insignis, 2017.

PRZEBIEG SPOTKANIA

1 Powitanie uczestników i na-
wiązanie do poprzedniego 
spotkania. Chętne osoby 
dzielą się dobrymi wspomnie-

ciągnąć np. na koniec roku, 
żeby przypomnieć sobie, ile 
dobrych rzeczy nas spotkało, 
albo gdy doznamy porażki, 
mamy zły nastrój, depresję. 
Wtedy karteczki ze „słoika 
szczęścia” mogą okazać się 
wybawieniem, siłą napędzają-
cą do działania. Słoiki szczę-
ścia uczestnicy zabierają do 
domu.

6 Ewaluacja – uczestnicy wy-
bierają jedną z trzech buziek 
(uśmiechnięta, smutna, neu-
tralna) i wrzucają do pudełka. 
Jest to cenna informacja dla 
prowadzącego, czy zajęcia się 
podobały.

ABY BYŁO MAGICZNIE – 
SENS ŻYCIA

Scenariusz zajęć 
warsztatowych w elementami 
biblioterapii dla seniorów

Temat:

Aby było magicznie – sens 

życia.

Cele:

 • odnajdywanie w życiu 

radosnych chwil;

 • wzmacnianie poczucia 

własnej wartości;

 • kształtowanie umiejętno-

ści rozpoznawania i nazy-

wania własnych uczuć;

 • kształtowanie umiejęt-

ności koncentracji na do-

brych stronach własnego 

życia;

 • rozwijanie kreatywności;

 • wzmacnianie zasobów 

potrzebnych w codzien-

nej egzystencji;

 • wymiana pozytywnych 

emocji;

 • integracja grupy.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: do 16 

osób;
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 • wiek uczestników: osoby 

po 60 r.ż. nieaktywne 

zawodowo, sprawne 

poznawczo;

 • miejsce zajęć: biblioteka/

czytelnia;

 • krzesła dla uczestników 

ustawione wokół jednego 

stołu;

 • czas trwania zajęć: 

60 minut.

Treści przekazywane:

 • afirmacja życia;

 • przejawianie życzliwości 

wobec samego siebie;

 • otwieranie się na nowe 

życiowe wyzwania.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana;

 • praca z tekstem.

Formy pracy:

 • indywidualna;

 • grupowa.

Materiały:

 • motek czerwonej  

włóczki;

 • długopisy;

 • kartki formatu A4;

 • taśma klejąca;

 • klej;

 • małe prostokątne kar-

teczki;

 • worek zawierający 

różne przedmioty (np. 

korek, piórko, bateria, 

naparstek, długopis itp.), 

których jest co najmniej 

tyle, ilu uczestników.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Bloch S., Wielka historia 

małej kreski, Poznań: 

Wyd. Zakamarki, 2015.

 • Brzezińska M., Graczkow-

ska M., Kwaśniewska A., 

Aktywizator seniorów. 

Scenariusze zajęć, War-

szawa: Diffin, 2015.

PRZEBIEG SPOTKANIA

1 Ćwiczenia rozluźniające – 
siadamy na krzesłach w krę-
gu. Bierzemy pięć głębokich 
wdechów (nosem) i  wyde-
chów (ustami). Każdy prze-
ciąga się tak, jakby dopiero 
wstał z łóżka (ok. 15 sekund). 
Skłony głowy do przodu i na 
boki. Odwracamy głowę 
w lewo i prawo (jednocześnie 
uśmiechamy się do sąsiada 
po prawej i po lewej stro-
nie). Podnosimy ramiona do 
góry i  opuszczamy. „Masze-
rujemy” na siedząco (ok. 10 
sekund). „Stajemy” na prze-
mian na palcach i na piętach. 
Podnosimy prawą nogę do 
góry i robimy krążenie stopą 
– najpierw w lewo, później 
w prawo; to samo powtarza-
my z lewą nogą. Prostujemy 
nogę w  kolanie: raz prawą, 
raz lewą. Siadamy w lekkim 
rozkroku, ręce na boki, prze-
nosimy ciężar ciała z jednej 
nogi na drugą. Pochylamy się, 
wyciągając ręce możliwie naj-
dalej do przodu. Podnosimy 
wyprostowane do góry ręce, 
robimy wdech nosem, opusz-
czamy ręce, robimy wydech 
ustami (powtarzamy 5 razy).

2 Ćwiczenia wprowadzają-
ce do tematu zajęć. Każdy 
z  uczestników losuje jedną 
rzecz z  „worka losu”, który 
trzyma prowadzący. Nie wie, 
co to jest (tak jak nie wiemy, 
co dostajemy od losu, co nas 
spotka w  życiu). Uczestnicy 
zastanawiają się, co można 
zrobić z wylosowanym przed-
miotem, jak można go wyko-
rzystać – myślenie kreatyw-
ne. To od człowieka zależy, 
co zrobi z  tym, co dostanie 
od losu. To talent bądź inne 
dary, które należy zauważyć, 
rozwijać, pielęgnować i prze-
kazać następnym. To nasz 
największy skarb.

3 Czytanie książki Wielka histo-
ria małej kreski. 

4 Rozmowa kierowana o wybo-
rach życiowych, sensie życia, 
na czym on polega. W jakim 
stopniu możemy kierować 
własnym życiem, jak możemy 
na nie wpływać, jak je dobrze 
przeżyć. W każdym tli się ja-
kaś pasja, talent, który pewne-
go dnia ożywa, nadając życiu 
sens. Zadanie dla uczestni-
ków – każdy otrzymuje ok. 
50 cm kawałek czerwonej 
włóczki, karteczki oraz taśmę 
klejącą. Na karteczkach zapi-
suje ważne momenty swojego 
życia i  taśmą przykleja je do 
włóczki. Na końcu zostawia 
wolny kilkucentymetrowy 
kawałek. Chętni prezentują 
swoją nitkę, która jest tytuło-
wą „kreską” z książki S. Blo-
cha. Każdy odcina kawałek 
włóczki i przykleja go na kart-
ce. Z boku wpisuje imię oso-
by, której chciałby przekazać 
swoją „małą kreskę” życia. 

5 Ewaluacja. Cztery kartki for-
matu A4, na których jest napi-
sane: Dziękuję za…, Najwięk-
szą trudność sprawiło mi…, 
Największą radość sprawiło 
mi…, Nie jestem zadowolony 
z… Każdy z uczestników do-
staje kilka karteczek, na któ-
rych może dokończyć zdania 
i przykleić do odpowiednich 
kartek A4. Głośne odczyta-
nie przez prowadzącego zdań 
oceniających zajęcia.

BARBARA  
BAKALARZ-KOWALSKA
Biblioteka Wyższej Szkoły 
Biznesu i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

BEATA PATER
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Ostrowcu Świętokrzyskim
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Spotkanie z wartościami 
w baśniach japońskich 
Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii 

Formy pracy:

 • praca indywidualna; 

 • praca w grupie.

Materiały:

 • tekst literacki;

 • kartki z zadaniami do 

kalamburów;

 • maty tatami lub dobrze 

izolująca od podłoża duża 

wykładzina;

 • kolorowe poduszki (po 

jednej dla każdego 

uczestnika zajęć), ewen-

tualnie kilka krzeseł i stół, 

gdyby okazało się, że nie 

każdy może siedzieć na 

podłodze;

 • czyste sznurowane buty;

 • chusta furoshiki;

 • czajniczek metalowy lub 

porcelanowy;

 • wąskie paski papieru.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Juszkiewiczowa M., 

Czarodziejski imbryczek. 

Baśnie i legendy 

japońskie, Warszawa: 

Alfa, 1986.

 • Krassowska-Mackiewicz 

E., Japoński węzełek. 

Pakowanie prezentów 

i inne zastosowania chu-

sty furoshiki, Warszawa: 

Polsko-Japońska Wyższa 

Szkoła Technik Kompute-

rowych, 2013.

Temat: 

Dobroć, zaufanie i inne 

wartości mojego życia.

Cele:

 • propagowanie wartości 

dobra i zaufania wśród 

seniorów;

 • integracja i współdziała-

nie w grupie;

 • poznanie elementów 

kultury japońskiej;

 • rozbudzenie zaintereso-

wania oraz aktywizacja 

osób starszych.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-20 

osób;

 • wiek uczestników: 60+;

 • miejsce: sala w biblio-

tece lub innym ośrodku 

kultury;

 • czas trwania: 60 minut.

Treści przekazywane:

 • dobroć i zaufanie jako 

wartości;

 • konsekwencje kierowania 

się wartościami w życiu;

 • elementy kultury japoń-

skiej.

Metody pracy:

 • praca z tekstem; 

 • rozmowa; 

 • kalambury; 

 • elementy warsztatu 

furoshiki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Część wstępna
Zabawa ruchowa

Zaczynamy od rozgrzewki palców, 
dłoni i nadgarstków aż po ruch  
w całym ciele: delikatnie urucha-
miamy głowę, ramiona, biodra, 
kolana, stopy, wyciągamy całe 
ciało w górę i opuszczamy w dół. 
Prowadzący pokazuje ruchy i wy-
konuje je wraz z uczestnikami.

Część właściwa

1 Prowadzący rozpoczyna roz-
mowę na temat wartości, py-
tania:
 • Czy wartości są w naszym 
życiu potrzebne?

 • Jakimi wartościami kieruje-
my się w życiu?

 • Jakie wartości są najważ-
niejsze dla każdego uczest-
nika?

 • Czy dobroć i zaufanie są 
nam potrzebne, a jeśli tak – 
do czego?

2 Wysłuchanie baśni/legendy 
z  zaproponowanego zbioru, 
np. Czarodziejski imbryczek.

3 Kalambury – prowadzący 
dzieli grupę na 2 do 4 zespo-
łów. Każdy zespół wybiera 
lidera, następnie losuje jedną 
z emocji występujących w tek-
ście (złość, smutek, radość, 
zdziwienie). Lider zespołu 
przedstawia wylosowaną emo-

ANNA CIEŚLIK

60+
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cję gestami i minami. Pozosta-
łe zespoły próbują ją nazwać. 
Po odgadnięciu emocji pozo-
stali członkowie zespołu, któ-
ry przedstawiał emocję, wyja-
śniają, który bohater i w jakiej 
sytuacji wyrażał ten stan.

4 Podsumowanie zadania

Dyskusja o tym, czy dobroć i  za-
ufanie, jakimi kierował się bla-
charz, opłaciły mu się? 

Dlaczego i czy warto pamiętać 
o tym przesłaniu? 

5 Każdy uczestnik wypisuje na 
wąskich kartkach najważniej-
sze wartości w życiu (każdą na 
osobnej kartce).

6 Eksperyment ze sznurówkami 
– każdy z uczestników wią-
że sznurówki. Po ćwiczeniu 
wytłumaczenie, w jakim celu 
zostało ono wykonane. Wyja-

śnienie, do czego mogą służyć 
chusty furoshiki oraz jak się je 
wiąże.

7 Prowadzący kładzie na chu-
ście czajniczek, do którego 
każdy z uczestników wrzuca 
wypisane przez siebie warto-
ści. Grupa wspólnie próbuje 
zawiązać chustę.

ANNA CIEŚLIK

Tekst baśni japońskiej Czarodziejski imbryczek 

Juszkiewiczowa M., Czarodziejski imbryczek. Baśnie i legendy japońskie, Warszawa: Wydawnictwa 

„ALFA”, 1986.

Pewnego dnia, kiedy bonza1 układał się do zwykłej poobiedniej drzemki, zapragnął napić się herbaty. 

Nie mając pod ręką innego naczynia, sięgnął po stary imbryk, nalał do niego wody i postawił na piecyku 

wypełnionym żarzącymi się węglami. Po chwili podszedł, aby zaparzyć herbatę, ale cofnął się przerażo-

ny. Stała się bowiem rzecz niezwykła. Tam, gdzie był dziobek imbryka, bonza zobaczył kształtny łebek 

borsuka o rozwartym pyszczku, na miejscu uszka imbryka sterczał puszysty ogonek. Bonza osłupiał. [...] 

Na krzyk bonzy zbiegli się jego uczniowie, którzy korzystając z przerwy w nauce, odpoczywali w ogro-

dzie. Nie wiedzieli, co się stało, więc każdy porwał co miał pod ręką. I oto naprzeciw borsuka stanęła 

zbrojna gromadka: jeden trzymał miotłę, drugi szczypce, inny łopatę [...]

Kiedy bonza ochłonął z pierwszego wrażenia, zaczął żałować, że pozwolił uczniom wyrzucić imbryk. 

Lepiej by było sprzedać go mieszkającemu w pobliżu staremu blacharzowi. [...] Blacharz, do którego 

skierował się chciwy bonza, był niezamożny, ale uczciwy. Zarabiał niewiele, a rodzinę miał liczną, toteż 

każdy wydatek był dla niego przykrym ciężarem. Nie zachwycił się więc propozycją bonzy, ale nie oka-

zał mu tego. Długo szperał w swojej połatanej sakiewce, aż wreszcie wydobył kilka miedziaków. W ten 

sposób imbryk stał się własnością ubogiego blacharza.

Zapadła ciemna, głęboka noc. W domu blacharza wszyscy już twardo spali, kiedy staruszka obudził 

jakiś szmer. Przekonany, że to hałasują myszy albo szczury, zawołał sennie: – Szszu... szszu... wstrętne 

szkodniki! I byłby może spał dalej, lecz nagle coś go musnęło po twarzy. – To mi dopiero! – krzyknął 

rozgniewany nie na żarty i zerwał się z posłania. Zapalił lampkę i wzdrygnął się, nie wierząc własnym 

oczom. [...] Blacharz nie był tchórzem, ale nie lubił mieć do czynienia z duchami. Chwycił więc pręt, który 

mu się nawinął pod rękę, i chciał wystraszyć zwierzątko.

Ach, nie wyrzucaj mnie! – odezwał się nagle imbryczek – Jak widzisz, nie jestem zwykłym naczyniem 

i jeżeli posłuchasz mej rady, wiele na tym skorzystasz. Wiem, że jesteś biedny i musisz utrzymywać 

liczną rodzinę, więc chciałbym ci dopomóc. Zostaw swoją robotę i chodź lepiej ze mną w szeroki świat. 

[...] Wkrótce blacharz i jego czarodziejski imbryczek zasłynęli na całą Japonię. [...] imbryk puszczał się 

w tany i wyczyniał przedziwne sztuki, a blacharz przygrywał mu na flecie. [...] a razu pewnego sam ce-

sarz wezwał blacharza, aby wraz z czarodziejskim imbrykiem wystąpił w jego pałacu. Staruszek nigdy 

nie marzył o tak wielkim zaszczycie. [...] Cesarz z podziwem przyglądał się tańcom czarodziejskiego im-

bryczka i hojnie nagrodził blacharza. [...] Odtąd rodzina blacharza nie zaznała już biedy. Żyli w dostatku, 

wspierając ludzi ubogich, jakimi sami niegdyś byli. A sprawca ich szczęścia – czarodziejski imbryczek – 

stał się jakby członkiem rodziny.

1  Bonza – kapłan lub mnich w Japonii.
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Nasze cenne korzenie 
Scenariusz zajęć z elementami  
biblioterapii dla uczniów klas IV-VI

Treści przekazywane:

 • pokoleniowość – pocho-

dzenie, tradycje i zwyczaje 

przekazane przez osoby 

starsze, wartość rodzinnych 

wspomnień i pamiątek oraz 

historycznych opowieści;

 • starość – blaski i cienie 

późnego wieku, potrzeby 

i trudności osób star-

szych, miejsce osób star-

szych w społeczeństwie, 

formy pomocy seniorom;

 • szacunek – poznawanie, 

empatia, obustronne zro-

zumienie, współpraca.

Metody pracy: 

 • praca z tekstem;

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • twórczość grupowa.

Formy pracy: grupowa.

Materiały: 

 • wybrane rozdziały książki 

Drzewo życzeń;

 • plaster/pień drzewa 

z widocznymi słojami 

(możliwa także imitacja, 

wydruk); 

 • schemat drzewa wycięty 

z szarego papieru nakle-

jony na pastelowy karton 

(ok. 1,5 x 1 m);

 • nożyczki, klej, arkusz 

czerwonego papieru 

w formacie A5 dla każde-

go uczestnika;

Temat: 

Rola osób starszych w życiu 

młodych ludzi.

Cele: 

analiza i synteza:

 • oczekiwań młodych 

ludzi wobec seniorów – 

potrzeby, doświadczenia, 

wspomnienia;

 • wiedzy uczniów na 

temat starości – opinie, 

skojarzenia, przykłady 

z otoczenia i poznane za 

pośrednictwem mediów;

kreacja i prezentacja:

 • wizualizacji pozycji 

dziadków, seniorów, 

sędziwych autorytetów 

w osobistym rozwoju;

 • zbioru wartości, których 

można się od seniorów 

nauczyć, oraz korzyści, 

jakie mogą wynikać 

z obcowania młodzieży 

ze starszymi;

 • form wsparcia, jakie mło-

dzież może zaoferować 

seniorom.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników:  

klasa szkolna;

 • wiek uczestników:  

10-13 lat;

 • miejsce zajęć: sala lek-

cyjna;

 • czas trwania zajęć: 

60 minut.

 • trójkątny wycinek (ok. 

30 x 7 x 30 cm) szarego pa-

pieru dla każdego ucznia;

 • flamastry.

Literatura wykorzystana 

do zajęć: 

 • Applegate K., Drzewo ży-

czeń, Warszawa: Wydaw-

nictwo Dwie Siostry, 2018.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Prowadzący wita uczestników, 
zaprasza do zajęcia miejsc 
w kręgu wokół plastra lub pnia 
z widocznymi słojami, zadaje 
pytanie: o czym mówią nam 
te okręgi? Po prawidłowej od-
powiedzi następuje podsumo-
wanie: słoje świadczą o  wie-
ku i historii drzewa, są jak 
zmarszczki na naszym ciele 
– ślady rozwoju, doświadczeń. 
Zostaje zaprezentowany krót-
ki fragment książki (rozdział 
2 – s. 13; rozdział 3 – s. 15, 
rozdział 10 – s. 36), w którym 
ukazuje się bohater i narrator 
książki – stary dąb.

2 Uczniowie wyobrażają so-
bie podobne drzewo życzeń 
przed swoją szkołą. Ochotni-
cy wskazują, jakie marzenia 
zawiesiliby na gałęziach.

3 Prowadzący czyta historię 
pewnego marzenia z prze-
szłości, jakie skrywa tytułowe 

DR DOROTA BEŁTKIEWICZ

10+
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drzewo (rozdziały 32-27, stro-
ny 113-123). Uczniowie pod-
sumowują, jak ważna była 
obecność drzewa w życiu Ma-
eve, jak przyczyniło się ono 
do pojawienia się potomstwa, 
małej Amy (prababci France-
ski) – spełnienia życzenia.

4 Prowadzący pyta uczniów 
o przodków i pamiątki rodzin-
ne, o sędziwe osoby będące au-
torytetami społecznymi, ochot-
nicy odpowiadają – wskazują 
ich imiona, ważne wydarzenia.

5 Prowadzący przedstawia bie-
żącą sytuację drzewa – chęć 
wycięcia go przez Franceskę 
(rozdział 16 – s. 59), młodzież 
wskazuje na motyw bohater-
ki, podsumowuje, dlaczego 
stare drzewa mogą być uciąż-
liwe i kłopotliwe, odnoszą te 
sytuacje do problemów osób 
starszych.

6 Prowadzący pyta o możliwość 
ocalenia drzewa, ochotnicy 
zgłaszają swoje pomysły, zosta-
ją odczytane fragmenty (roz-
dział 44 – s. 143-147, rozdział 
47 – s. 155-157). Uczestnicy 
wnioskują, że drzewo zostanie 
ocalone ze względu na historię 
rodzinną, którą objawił Fran-
cesce pamiętnik odnaleziony 
i przekazany przez dzieci – Ste-
phena i Samar, oraz na fakt, 
iż drzewo wpisało się także 
w historię innej rodziny – imi-
granckiej, niemającej własnych 
korzeni w nowym kraju, w no-
wej okolicy, z której mieszkań-
cy chcą ją przepędzić.

7 Prowadzący kończy opowieść, 
odczytując końcowe fragmen-
ty (rozdział 48 – s. 158-159, 
rozdział 49 – s. 160-168), za-
chęca do dyskusji.

8 Uczestnicy odkrywają, że 
przekazywanie dawnych histo-
rii i wspomnień uczy, kształtu-

je, rozwija, a  obustronne zro-
zumienie i  szacunek między 
pokoleniami są możliwe tylko 
dzięki otwartości na obecność, 
korzystania z doświadczeń 
i rad, troski. 

9 Uczestnicy na czerwonym 
brystolu odrysowują swoją 
dłoń, wycinają, lekko składa-
ją na pół. Powstały papiero-
wy liść podpisują imieniem, 
zdrobnieniem lub inicjałami 
i przyklejają na koronie wycię-
tego z szarego papieru drzewa. 
Na trójkątnych skrawkach sza-
rego papieru wypisują imiona 
osób starszych – dziadków, 
pradziadków, sąsiadów lub 
słynnych autorytetów, którzy 
są dla nich szczególnie ważni, 
przyklejają je jako korzenie do 
schematu drzewa (praca gru-
powa, eliminacja indywidu-
alnych zadań i przymusu wy-
powiedzi ze względu na różne 
sytuacje życiowe uczniów 
– niepełne rodziny, doświad-
czenie migracji, przedwczesna 
strata dziadków).

10 Prowadzący pyta o problemy 
osób starszych analogiczne do 
trudności tytułowego drzewa 
(zaśmiecanie trawnika jesie-
nią, uszkadzanie korzeniami 

chodnika), zaprasza do burzy 
mózgów i poszukiwań form 
pomocy – odwiedziny, wspie-
ranie w codziennych czynno-
ściach, wolontariat w domach 
opieki i hospicjach, współpraca 
podczas warsztatów w  ośrod-
kach terapii zajęciowej, udział 
w akcjach na rzecz bohaterów 
wojennych, np.: „Kartka dla 
Bohatera”, pomysły są zapisy-
wane na kartonie pod przykle-
jonymi korzeniami.

11 Uczestnicy podczas kolej-
nej burzy mózgów zapełnia-
ją wnioskami pień drzewa, 
przestrzeń między korzenia-
mi a liśćmi, wypisują warto-
ści, które seniorzy przekazują 
młodym pokoleniom.

12 Prowadzący wiesza powstały 
plakat w widocznym miej-
scu. Następuje podsumowa-
nie zajęć, życzenie wszystkim 
uczestnikom wspaniałych 
spotkań z osobami starszymi, 
zachęcenie do poszukiwań 
i czerpania z dawnych pamią-
tek i opowieści.

DR DOROTA BEŁTKIEWICZ
Akademia Ignatianum 
w Krakowie 
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Skóra duszy, czyli 
o cykliczności w życiu kobiety 
Baśnie mają do zaoferowania coś nieprawdopodobnie prostego i uniwersalnego – zaklęte 

i niezależne od upływu czasu doświadczenia wielu pokoleń: prawdę wewnętrznych procesów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca grupowa.

Materiały:

 • picturebook i baśń;

 • karty z gry „Gra na 

emocjach” (wydawnictwo 

Nasza Księgarnia, 2018);

 • kolorowe ksero z książki 

– po jednym na osobę; 

 • muzyka: Hania Rani, 

Glass/Eden z płyty Esja, 

lub inna instrumentalna;

 • markery;

 • flipchart;

 • arkusze szarego papieru;

 • kartki samoprzylepne;

 • dodatkowe karty do nary-

sowania emocji;

 • pastele – 1 opak./ 2 os.

Literatura wykorzystana 

do zajęć: 

 • Estes C.P., Skóra duszy. 

Skóra foki [w:] Biegnąca 

z wilkami, przeł. Cioch A., 

Poznań: Wydawnictwo 

Zysk i S-ka, 2001, s. 278-

-321. (dostęp do audio: 

http://bit.ly/371eEgV)

 • Chmielewska I., Królestwo 

dziewczynki, Warszawa: 

Wydawnictwo Entliczek, 

2014. 

 • Cieślak A., Książka do zro-

bienia, Warszawa: Dwie 

Siostry, 2017, s. 12-13, 243.

Temat:

O samoakceptacji i samo-

poznaniu.

Cele:

 • samopoznanie;

 • ustalanie własnych 

granic;

 • wzmacnianie poczucia 

sprawczości;

 • rozwijanie uważności;

 • międzygeneracyjna wy-

miana doświadczeń.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: 10-15 

kobiet;

 • wiek: seniorki lub między-

pokoleniowo (matki + na-

stoletnie córki + babcie);

 • miejsce: biblioteka;

 • czas trwania: 3 x 45 min.

Treści przekazywane:

 • kształtowanie umiejętno-

ści dbania o siebie;

 • określanie swoich zasobów;

 • wzmacnianie świado-

mości siebie i swoich 

potrzeb.

Metody pracy:

 • praca z tekstem literackim;

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • pogadanka;

 • wizualizacja;

 • plastyczne.

 • Handford O., Karolak W., 

Bajka w twórczym rozwoju 

i arteterapii, Łódź: Wydaw-

nictwo WSHE, 2007, s. 148.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Uczestniczki siadają w kręgu. 

2 Zawarcie kontraktu określają-
cego zasady współpracy pod-
czas zajęć, by wytworzyć po-
czucie bezpieczeństwa.

3 Autoprezentacja z wykorzy-
staniem Tworzyć, by lepiej po-
znać siebie: uzupełnij rysunek, 
zinterpretuj plamę (ksero) – 
swobodne wypowiedzi uczest-
niczek na temat ich prac.

4 Osoba prowadząca czyta 
utwór Królestwo dziewczynki 
i prosi grupę, by podczas słu-
chania tej metaforycznej opo-
wieści o cykliczności w życiu 
kobiety zastanowiła się nad 
kilkoma kwestiami: 
 • Jakie fragmenty opowieści 
szczególnie mocno do ciebie 
przemówiły i dlaczego? 

 • Co w baśni oznacza stawa-
nie się kobietą? 

 • Jaką przemianę przechodzi 
dziewczynka: że na swoich 
mapach, oprócz rwących 
potoków i burzliwych wo-
dospadów, zaczęła odkrywać 

JOLANTA MOLENDA-BIENIECKA
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łagodne, słoneczne doliny 
i ciepłe jeziora? 

 • Co symbolizuje smok w tej 
opowieści i co w takim 
razie oswoiła dziewczynka? 

 • Jakie symbole odnalazłaś 
w tej baśni? 

 • Czym jest dla ciebie króle-
stwo dziewczynki? 

 • Jak na tle inicjacji dziew-
czynki w baśni wspomi-
nasz swój czas wchodzenia 
w królestwo kobiet? 

 • Czy jesteś, podobnie jak 
dziewczynka, najważniejszą 
figurą na swojej szachow-
nicy życia? Co to dla ciebie 
oznacza? 

Na wstępie możemy zwrócić uwa-
gę grupy na graficzne rozwiąza-
nia zastosowane przez autorkę, 
zwłaszcza na okładce, stanowiące 
ciekawe nawiązanie do powyższe-
go ćwiczenia z plamą.

5 Rozmowa kierowana na temat 
kobiecości, momentów gra-
nicznych, istotnych czynników 
jednostkowych, jak i  istnieją-
cych w świadomości zbiorowej, 
konstruujących doświadczenie 
kobiecości w oparciu o wnioski 
z powyższego zadania (swobod-
ne wypowiedzi uczestniczek).

6 Osoba prowadząca czyta tekst 
wizualizacji Czas (http://bit.
ly/2vZipa5), w tle cicha mu-
zyka, po ćwiczeniu rozmowa 
w oparciu o pytania: 
 • W jaki sposób odczułyście 
czas?

 • Jakie obrazy pojawiły się 
w waszym umyśle (w kon-
tekście waszego życia) i czy 
znalazły się tam jakieś 
punkty styczne z wysłucha-
nym tekstem literackim? 

 • Opowiedzcie o swoich 
wrażeniach, wyobrażeniach, 
odczuciach i emocjach lub 
narysujcie je. 

7 Osoba prowadząca głośno 
czyta utwór Skóra duszy. Skóra 

foki (opcjonalnie można włą-
czyć audiobooka).

 
8 Po wysłuchaniu baśni prowa-

dzący zaprasza do wspólnej re-
fleksji nad tekstem w oparciu 
o pytania pomocnicze: 
 • O czym opowiada ta baśń? 
 • Jakie kroki podpowiada baśń 
odnośnie inicjacji kobiety? 

 • Od czego, od jakiego stanu 
zaczyna się w baśni samopo-
znanie? 

 • Czym jest w baśni symbo-
liczna focza skóra określana 
przez kobietę-fokę jako coś 
„z niej” i coś, co „musi mieć”?

 • W jakich okolicznościach 
bohaterka baśni traci skórę? 

 • Co oznacza jej utrata? 
 • Czy też masz takie momen-
ty zmiany w swoim życiu, 
gdy czujesz, że tracisz swoją 
skórę? Dlaczego? 

Odpowiedzi przyczepiamy na fli-
pcharcie, staramy się je grupować 
w podobne kategorie.

9 Osoba prowadząca, przyta-
czając wypowiedzi uczestni-
czek, podsumowuje rozmowę, 
przywołuje informacje o sym-
bolice foki i foczej skóry, któ-
re znajdują się we wstępie do 
baśni C.  Pinkoli Estes, jak 
również osadza całość w kon-
tekście procesu samopozna-
nia, dbania o swoje potrzeby 
i wyznaczania granic w relacji 
ze światem.

10 Pogadanka: w baśni główna 
bohaterka pozbawiona skóry 
więdnie i usycha, kuleje i traci 
zdolność widzenia, pomaga jej 
powrót do morza, do jej domu. 
Autorka podpowiada, że skórę 
duszy można stracić na tyle 
sposobów, ile jest kobiet na 
świecie: czasami poprzez by-
cie zbyt apodyktyczną, nie-
ustępliwą albo niezadowoloną 
z  siebie, zbyt poświęcającą się 
dla innych lub zapominającą 
o swoich potrzebach. 

11 Zadanie: opisz, czym jest / może 
być taki moment dla ciebie, kie-
dy słyszysz głos starej foki, jakie 
sygnały go poprzedzają? (roz-
mowa w parach w odniesieniu 
do kwestii rozpoznawania swo-
ich emocji, odczytywania i  re-
agowania na sygnały płynące 
z ciała, obserwacji nastroju czy 
swojej relacji ze światem). 

12 Burza mózgów: 
 • Jak wyglądają twoje powro-
ty do morza? 

 • Co robić, by nie tracić 
uważności na swoje potrze-
by, słuchać swego we-
wnętrznego ja? (odpowiedzi 
zapisujemy na flipcharcie)

13 Niektórzy twierdzą, że w książ-
ce najważniejsze jest pierwsze 
zdanie. Osoba prowadząca za-
prasza uczestniczki, by pamię-
tając o wszystkim, co wcześniej 
zostało powiedziane, doświad-
czone, przefiltrowane przez 
teksty i wizualizację, stworzyły 
kilka chwytliwych zdań, które 
mogłyby być początkiem ich 
autobiografii.

14 Rozmowa, podsumowanie, 
dzielenie się utworzonymi 
zdaniami.

15 Ewaluacja: W jakim nastro-
ju kończysz zajęcia? Wybierz 
adekwatny symbol z talii kart 
„Gra na emocjach” lub zapro-
ponuj swój symbol i podziel się 
swoimi refleksjami po zakoń-
czonych zajęciach, zwłaszcza 
w kontekście osiągniętych ko-
rzyści. (karty zamiast nazw za-
wierają symbole, więc są inte-
resującą interpretacyjnie opcją)

16 Pożegnanie uczestniczek.

JOLANTA  
MOLENDA-BIENIECKA
Polskie Towarzystwo Bibliote-
repeutyczne Koło w Poznaniu
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Magiczny indiański bębenek
Cykl biblioterapeutycznych między- 
pokoleniowych spotkań o tematyce indiańskiej

Propozycja spotkań ma wyjść naprzeciw narastającemu problemowi samotności 

osób dojrzałych, który w dużej mierze wynika z obserwowanej we współczesnym 

społeczeństwie tendencji do separowania pokoleń. Niestety coraz częściej taka izolacja 

występuje nawet wśród najbliższych sobie osób. Model wielopokoleniowej rodziny jest 

coraz rzadziej spotykany. Nader często rodzice swoją „jesień życia” spędzają bez opieki 

ze strony najbliższych, trafiają do różnego typu instytucji.

utworów pozwalających spojrzeć 
na swoje życie z różnych perspek-
tyw i niewątpliwie wprowadzają-
cych tak potrzebny w życiu ład. 

O TYM, JAK ODWAŻNA 
KRÓLEWNA POZOSTAŁA 
W SERCU KORDYLIERÓW

Scenariusz 
biblioterapeutycznych 
międzypokoleniowych zajęć 
o tematyce indiańskiej

Cele spotkania:

 • przybliżenie pokoleń; 

 • dążenie do łączności 

międzypokoleniowej po-

przez wspólne indiańskie 

zabawy;

 • uświadomienie olbrzymiej 

siły miłości, która może 

pokonać wszelkie trudy;

 • dostrzeżenie, iż współ-

cześnie w różnych sytu-

acjach można wykazywać 

się odwagą.

Uczestnicy:

 • grupa seniorów i junio-

rów z klas VI-VIII (20 

osób).

Czas trwania:

 • 120 minut (z 30-minutową 

przerwą na poczęstu-

nek).

Warunki:

 • spokojna okolica z możli-

wością zrobienia ogniska 

lub sala umożliwiająca 

pracę w kręgu (dywan) 

oraz zrobienie toru prze-

szkód.

„M
agiczny indiański 
bębenek” zrodził się 
z potrzeby kształto-

wania postaw empatii i szacunku 
młodego pokolenia wobec osób 
starszych. Ponadto stworzenie cy-
klu biblioterapeutycznych między-
pokoleniowych spotkań wynika 
z  zainteresowań autorów terapeu-
tyczną funkcją literatury pięknej, 
zwłaszcza baśni. 

Zachęcamy do czytania i po-
pularyzowania tych magicznych 

ELŻBIETA BUKOWIEC • MARCIN ŁUKASZ LUTOMIERSKI 

Funkcje baśni:

 • porządkują świat wartości;

 • ostrzegają przed złem;

 • podpowiadają wzorce pożądanych zachowań;

 • stanowią remedium na lęki człowieka wywołane niezrozumie-

niem świata;

 • mówią wiele o wewnętrznych problemach człowieka (zarówno 

dziecka, jak i dorosłego) i pomagają mu radzić sobie w  trud-

nych sytuacjach niezależnie od czasu i miejsca;

 • są szczere i uczciwe, ponieważ nie udają, że zło, cierpienie 

i śmierć nie istnieją, a jeśli już istnieją, to nie dotyczą dzieci;

 • mówią wprost o ludzkich uczuciach, emocjach, marzeniach i tę-

sknotach, jednocześnie pokazują ich konsekwencje; 

 • mogą mieć istotne znaczenie w  kształtowaniu systemu war-

tości moralnych, wśród których szczególnie ważne są miłość, 

prawda i sprawiedliwość.

12+
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Metody i techniki:

 • czytanie i słuchanie tek-

stu baśni;

 • dyskusja;

 • zabawy integracyjne, 

indiańskie;

 • taniec integrujący grupę;

 • relaksacja przy muzyce.

Formy pracy:

 • zbiorowa;

 • indywidualna.

Środki: 

 • płyta z indiańskimi pio-

senkami;

 • papierowe pióra orła 

(symbol odwagi), pa-

pierowa tarcza (symbol 

męstwa), papierowe liście 

klonu (symbol miłości), 

amulet (symbol szczęścia);

 • stroje indiańskie;

 • pióra do stworzenia pió-

ropuszy;

 • szyszki;

 • cytryny – do „próby 

odwagi”;

 • artykuły papiernicze: kle-

je, nożyczki, kartoniki;

 • tekst indiańskiej ballady 

peruwiańskiej (wykona-

nie: Urszula Sipińska1);

 • dyplomy dla każdego 

uczestnika zajęć.

Literatura wykorzystana 

do zajęć:

 • Lutomierski M., Baśnie 

indiańskie Sat-Okha i ich 

rola w wychowaniu [w:] 

Baśń w terapii i wycho-

waniu, red. Kawalla S., 

Lewandowska-Tarasiuk E., 

Sienkiewicz J.W., Warsza-

wa: Wydawnictwo TRIO, 

2012.

1 

1  https://www.youtube.com/
watch?v=U3RYrPMxkzA (dostęp: 
29.01.2020)

 • O tym, jak odważna kró-

lewna pozostała w sercu 

Kordylierów [w:] Baśnie 

z gór, wybór i opraco-

wanie E. Chmelova, 

Warszawa: Wydawnictwo 

Interpress, 1988.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 Wysłuchanie piosenki indiań-
skiej, np. Summoning Winds 
lub Condor Pasa (uczestnicy 
spotkania siedzą w kręgu wo-
kół prawdziwego ogniska lub 
jego imitacji).

2 Prowadzący dzieli uczestni-
ków spotkania na cztery ple-
miona indiańskie (razem ju-
niorzy i seniorzy).

3 Uczestnicy wymyślają nazwę 
swojej grupy i zapisują ją na 
mapce (zrobionej przed spo-
tkaniem przez osobę prowa-
dzącą zajęcia).

4 Babcia i dziadek (starsza pani / 
starszy pan – rada plemienna) 
przebrani za Indian (wcześniej 
zapytani o zgodę na założenie 
przygotowanego stroju) czyta-
ją historię O tym, jak odważ-
na królewna pozostała w  sercu 
Kordylierów.

5 Osoba prowadząca zajęcia 
(również może być przebrana 
w strój indiański) zadaje pyta-
nia do tekstu:
 • Co pozwoliło królewnie 
przetrwać trudy podróży? 

 • W jaki sposób miłość może 
dodawać człowiekowi sił do 
działania?

 • Co świadczyło o odwadze 
królewny? (Które zachowa-
nia potwierdzają tę cechę jej 
charakteru?)

 • W jaki sposób dzisiaj moż-
na wykazywać się odwagą?

6 Uczestnicy zajęć udzielają od-
powiedzi na przygotowanych 
przez prowadzącego papie-
rowych piórach orła (symbol 
odwagi), papierowej tarczy 
(symbol męstwa), papierowych 
liściach klonu (symbol miłości), 
amulecie (symbol miłości).

W trakcie rozmowy można 
poprosić osoby starsze, żeby 
podzieliły się wspomnieniami 
związanymi z aktami hero-
izmu, np. poprzez odwołanie 
do wydarzeń z konkretnego 
okresu ich życia (takich, które 
dobrze się zakończyły).

7 „Próba odwagi” – wspólne za-
bawy indiańskie, np.
 • przejście boso po szyszkach;
 • zjedzenie z uśmiechem 
plasterka cytryny;

 • tor przeszkód.

8 Rada plemienna wręcza uczest-
nikom nagrody za odwagę 
w  wykonywaniu poszczegól-
nych zadań (orle pióra).

9 Wspólne stworzenie przez ju-
niorów i seniorów pióropusza 
– symbolu odwagi.

10 Na zakończenie spotkania inte-
gracyjny indiański taniec wokół 
ogniska (wszystkich uczestni-
ków spotkania) w stworzonych 
wcześniej pióropuszach i za-
śpiewanie indiańskiej ballady 
peruwiańskiej. 

11 Rada plemienna rozdaje wszyst-
kim uczestnikom spotkania pa-
miątkowe indiańskie dyplomy 
(przygotowane wcześniej przez 
prowadzącego spotkanie).

ELŻBIETA BUKOWIEC
Szkoła Podstawowa w Rożnowie 

MARCIN ŁUKASZ  
LUTOMIERSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
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Spis książek Rubrykę redaguje
ALICJA WOJTAS-HEROK

16+
   

Artykuł powstał na podstawie badania ankietowego pt.: 
Z biblioteką czy bez? Badanie zwyczajów czytelniczych 
nauczycieli, przeprowadzonego w jednej z Bibliotek Peda-
gogicznych w Toruniu. Interesujący wydaje się obszar osób 
objętych badaniem, gdyż dotyczy on „nieużytkowników”, czyli 
nauczycieli niekorzystających z biblioteki. Celem badania było 
poznanie powodów, dlaczego niektórzy pedagodzy nie korzy-
stają z usług bibliotek; wymieniono następujące: odległość od 
bibliotek, pozyskiwanie materiałów ze źródeł pozabibliotecz-
nych (w tym internetu), brak potrzeby korzystania z bibliotek, 
nieznajomość oferty i usług BP, brak czasu.

Badanie niekorzystania 
z bibliotek przez 
nauczycieli

Kierunek nieużytkownik

Wiesława Budrowska, 
Magdalena Paul, Aldona 
Zawałkiewicz, Marcin Żynda

Biuletyn EBIB, nr 5 (188)/2019

https://bit.ly/39xQ0H5

16+
   

Plakat 10 wskazówek, jak świadomie korzystać z informacji 
powstał w ramach projektu „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” po-
święconego krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu 
z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności dostępnych 
informacji. Plakat przygotowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Goethe-Institut oraz Politykę 
Insight prezentuje 10 porad wyjaśniających, jak odnaleźć się 
w gąszczu informacji, które trafiają do nas każdego dnia, oraz 
na co zwrócić szczególną uwagę podczas lektury artykułów 
dostępnych w różnych mediach.

Świadomy czytelnik

Jak świadomie korzystać 
z informacji

Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego, 
Goethe-Institut, Polityka 
Insight

https://bit.ly/39vNukG

16+
   

Daria Chibner w swoim eseju pt. Kształćmy obywateli, nie piątko-
wiczów dokonuje diagnozy polskiego systemu edukacji. Zaletą 
pracy jest przybliżenie tego, w jaki sposób na przestrzeni dziejów 
zmieniały się założenia modelu edukacyjnego, a także to, z czego 
one wynikały. Wskazuje na potrzebę gruntownego przebudowa-
nia istniejącego, sięgającego w swoich założeniach państwa pru-
skiego, systemu oświaty, który nie będzie wyłącznie kuźnią osób 
posiadających określony zasób informacji, ale też prezentujących 
postawy obywatelskie. Zaproponowała także środki pomocne 
w osiągnięciu tego celu. Esej powinien stanowić ważny głos 
w dyskusji, jaką niewątpliwie należy przeprowadzić w kontekście 
problemów całego systemu polskiej edukacji.

Edukacja i wychowanie 
– o modelu kształcenia 
w polskiej szkole

Kształćmy obywateli, nie 
piątkowiczów

Daria Chibner

https://bit.ly/36mBJeI

16+
   

Webinarium jest poświęcone książce pt. O osobach z niepeł-
nosprawnościami, która została wydana przez Fundację Huma-
nity in Action Polska (HIA Polska). Webinarium podzielono na 
trzy części: I – Osoby z niepełnosprawnościami: kim są i jaka 
jest ich sytuacja w Polsce, II – Jak reagować na mowę nienawi-
ści i dyskryminację, III – Co możemy zrobić. Prowadzące przy-
wołują i weryfikują stereotypy dotyczące niepełnosprawności, 
wyjaśniają, czym jest mowa nienawiści, podają różne jej przy-
kłady, ponadto omawiają „społeczny model niepełnosprawno-
ści”, prezentują sposoby reagowania na mowę nienawiści oraz 
omawiają potencjał edukacyjny książek interaktywnych.

Wśród osób z niepełno-
sprawnościami

O osobach z niepełno-
sprawnościami

Webinarium

Monika Mazur-Rafał, 
Magdalena Szarota

https://bit.ly/2MHcXxZ



03/2020 BIBLIOTEKA PUBLICZNA I 47

SPIS KSIĄŻEK

7+
   

Kolejna wzruszająca wizja wojny z perspektywy kilkuletniego 
dziecka. Siedmioletnia Marysia opowiada o swoich prze-
życiach, lękach i nadziejach związanych z nadchodzącym 
pierwszym dniem szkoły, który nieszczęśliwie przypadł na 
1 września 1939 roku. Dziewczynka przedstawia losy swojej 
rodziny w trakcie wojny i po jej zakończeniu, opisuje beztroskie 
dzieciństwo i marzenia, które szybko zderzają się z brutalną 
rzeczywistością czasów okupacji. Prawdziwe wojenne świa-
dectwo w pięknej oprawie graficznej autorstwa Ani Jamróz.

Szkoła, wojna i lalka

Wojenne lalki Marysi

Małgorzata J. Berwid

TADAM, 2019

64 s.

12+
   

Porywająca opowieść o magii, przyjaźni, odwadze i poświę-
ceniu. Trzynastoletnia Isabella przebrana za chłopca wyrusza 
wraz ze świtą Gubernatora Adori na wyprawę w poszukiwaniu 
jego zaginionej córki Lupe, szkolnej przyjaciółki Isy. Wędrówka 
po Zapomnianych Ziemiach obfituje w liczne przygody i nie-
bezpieczeństwa. Bohaterka, znając dobrze legendę o Arincie, 
która przed tysiącem lat zawarła układ z demonem mieszka-
jącym we wnętrzu wyspy Moya, postanawia odszukać przyja-
ciółkę i uwolnić wyspę spod władzy Yote. Błyskotliwy debiut 
literacki młodej Brytyjki pięknie wydany przez Wydawnictwo 
Literackie.

Przygody, mapy, gwiazdy 
i zaginiona wyspa

Dziewczynka z atramentu 
i gwiazd

Kiran Millwood Hargrave

Wydawnictwo Literackie, 
2019

272 s.

16+
  

Hiszpański pisarz przemierza wiele kilometrów, docierając 
w odległe miejsca, m.in. Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie na 
oczach całego świata rozgrywają się wydarzenia ważne, a jed-
nak tragiczne, pchające ludzi w różne rejony świata po to, by 
znaleźć poczucie względnego bezpieczeństwa dla siebie i bli-
skich. Autor przedstawia czytelnikom ogólny kontekst sytuacji 
politycznej miejsc, o których pisze, i osadza w niej historie ludzi 
nieraz bardzo od siebie różne, a jednak posiadające wspólny 
mianownik. W czasie kiedy kwestia pomocy uchodźcom (i, za 
tytułem książki, nie-uchodźcom) wciąż pozostaje otwartym 
i palącym problemem polityki międzynarodowej, książka staje 
się pozycją szczególnie wartą uwagi czytelników.

Ludzie wobec wojny

Nie jesteśmy uchodźcami. 
Życie w cieniu konfliktów 
zbrojnych

Agus Morales

Wydawnictwo Poznańskie, 
2019

328 s.

16+
  

Autorka przedstawia niezwykłą historię… majtek – wyjaśnia, 
dlaczego ludzie zaczęli okrywać swoje intymne części ciała 
oraz opisuje dawne i współczesne zamienniki osłon stref intym-
nych. Z tej fascynującej i pięknie wydanej monografii czytelnicy 
dowiedzą się, że biustonosz pojawił się około XIV wieku, ale 
został wyparty przez gorset, żeby wrócić do łask po kilkuset 
latach, natomiast stringi to nie wynalazek XX wieku, tylko część 
garderoby rdzennych mieszkańców Ameryki, Polinezji i Afryki. 
O tych oraz innych bieliźniarskich fatałaszkach i ich przemia-
nach na przestrzeni wieków można przeczytać w bardzo cieka-
wej i bodajże jedynej takiej książce na rynku wydawniczym.

Burzliwe dzieje majtek

Wstydliwa historia majtek 
dla prawie dorosłych

Iwona Wierzba

Wydawnictwo Albus

136 s.
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