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Zapraszamy do lektury artykułów w kolejnym numerze Impresji 

Bibliotecznych. Publikujemy różnorodne teksty: poczynając od relacji 

z wydarzeń w naszej placówce po materiały metodyczne i bibliografię 

zamieszczaną tradycyjnie w każdym numerze.

Z okazji Roku Górali ‐ kończącego się już, ale bogatego w wydarzenia 

zorganizowane także w naszej bibliotece, 28 sierpnia odbyła się impreza 

plenerowa z prelekcjami i prezentacjami tradycyjnych wyrobów góralskich – 

serów, instrumentów muzycznych, zabawek, wyrobów ze skóry i kwiatów 

z bibuły. Relację z festynu zamieszczamy na stronie 19. 

O tym, jak Rok Górali był dla nas ważny, przekonamy się, śledząc 

pozostałe teksty: na stronie 4 – relację z konferencji pt. Bogactwo kultury 

i tradycji Górali Beskidzkich oraz na stronie 29 – krótką notatkę ze spotkania 

z autorką książek o zbóju Szczyrku – Anną Marek‐Bieniasz. Polecam relację 

z konferencji autorstwa Barbary Derewieckiej, która szczegółowo prezentuje 

tematy tam poruszane oraz podpowiada, jakie wątki regionalne, których 

zarys pojawił się na wygłaszanych wykładach, możemy zgłębiać.

Propozycje dydaktyczne naszych koleżanek to nowatorskie 

i innowacyjne metody prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych (scenariusz 

zajęć Urszuli Bąk) oraz zastosowania klocków LEGO w omawianiu lektury 

(propozycja lekcji Krystyny Rosner).

Jak co roku świętowalismy Noc Bibliotek i artykuł o tym wydarzeniu 

odnajdziecie Państwo także w tym numerze. Było wesoło i gwarno, 

z mnóstwem niespodzianek przygotowanych przez bibliotekarzy. Największą 

popularnością cieszyły się: zajęcia Ogród w słoiku i zwiedzanie naszego 

zabytkowego gmachu od piwnicy aż po strych. Były także dostępne gry 

planszowe, a wśród nich była gra Ubongo, o której kilka słów zamieszczamy 

na stronie 25. Życzę przyjemnej lektury.

Małgorzata Czub

Redakcja
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W dniu 28 września 2021 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Bielsku‐Białej przeprowadziła zdalną konferencję Bogactwo kultury 

i tradycji Górali Beskidzkich. Impreza była jedną z wielu zorganizowanych 

przez bibliotekę z okazji Roku Górali.

W pierwszym wystąpieniu bielski historyk Jacek Kachel przedstawił 

działalność zbójnicką górali beskidzkich. Przybliżył słuchaczom, w jaki sposób 

górale wybierali zbójecki fach i jak działały bandy zbójeckie. Główną 

przyczyną zbójowania było ubóstwo mieszkańców górskich wiosek. Oprócz 

biedy kusiła ich także łatwa i szybka możliwość 

zdobycia dużej gotówki, jeszcze innym imponował 

zbójnicki styl życia. Zbójnicy rabowali nie tylko 

dwory, ale często napadali zwykłych chłopów, 

więc – jak stwierdził J. Kachel – nieprawdziwy jest 

romantyczny mit, że harnasie rabowali bogatych, 

a łupy oddawali biednym. W źródłach (m. in. 

Dziejopisie Żywieckim Komonieckiego) dostępne 

są zeznania opisujące okrucieństwo zbójników. 

Jeden z nich – niejaki Cukrzyk – chcąc uzyskać 

informację od pewnego bacy, gdzie ów ukrył 

pieniądze, kazał go związać lejcami, zawiesić pod 

powałą i przypiekać rozpalonym żelazem. I nie był 

to najokrutniejszy czyn, jakiego dopuścił się 

zbójnik. Na terenie Beskidów działali także inni zbójnicy siejący postrach 

wśród miejscowej ludności, jak: Bartłomiej Drozd z Ciśca, Kazimierz Szczotka 

z Nieledwi, czy Sebas an Bury z Milówki. Ten ostatni dowodził zbójecką 

bandą liczącą ok. 25‐30 ludzi, grasującą głównie na Żywiecczyźnie i na 
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Relacja z konferencji

Fot. 1. P. Jacek Kachel 

wygłasza wykład o zbójnikach 

beskidzkch, aut. zdj. Barbara 
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Orawie. Bury był znany z poczucia humoru, fantazji i sprytu, ale słynął też 

okrucieństwa. Za przestępcze czyny został skazany na śmierć. Torturowany 

wołał do kata i zgromadzonych gapiów "Wio Bury do góry!". Zginął na 

szubienicy w 1630 roku na rynku w Żywcu. 

Zbójnicy beskidzcy zajmowali się zbójowaniem sezonowo – od 

wiosny do jesieni. Rabowali nie tylko na terenie Śląska Cieszyńskiego czy 

Państwa Bielskiego, ale zapuszczali się na Słowację i Węgry. Nasi zbójnicy byli 

łagodniejsi wobec miejscowych gospodarzy niż za granicą, np. na terenie 

Słowacji. U miejscowych gospodarzy nieraz musieli szukać schronienia, a na 

obcych terenach mogli – w swoim mniemaniu – pozwolić sobie na więcej. 

Podobnie było z obcymi zbójnikami grasującymi na naszych terenach. Jacek 

Kachel przytoczył przykład bezwzględnych zbójników z Węgier – braci 

Portaszy, którzy w 1688 r. napadli urzędnika Marcina Jaszke z Węgierskiej 

Górki. Mimo, że żona zdobyła pieniądze na okup, zbójnicy bezlitośnie kazali 

zabić ofiarę. Bracia dokonywali szeregu oszustw, jeżdżąc po większych 

miastach na południu Polski. I tak, np. w Krakowie sprzedawali Żydom 

fałszywe srebro. W drodze powrotnej zostali pojmani i obydwaj, jako 

złoczyńcy, skończyli życie na haku. 

Prelegent stwierdził, że zbójowanie nie zawsze wypaczało charaktery 

harnasi. Przytoczył przykłady ich godnego zachowania. Pozytywnym 

bohaterem, który starał się sprowadzić zbójników na właściwą drogę był 

ks. Stanisław Kaszkowic. W czasie buntu chłopskiego pod wodzą Kostki‐

Napierskiego i okupacji zamku w Czorsztynie w 1651 r. wojska koronne 

próbowały go zdobyć bez skutku. Ks. Kaszkowic z góralami i zbójnikami 

dokonali fortelu i po wtargnięciu na zamek wzięli do niewoli Kostkę‐

Napierskiego i doprowadzili do jego skazania. Inny przykład właściwego 

zachowania zbójników miał miejsce w czasie potopu podczas oblężenia 

Jasnej Góry przez Szwedów. Wówczas zbójnicy przybyli na odsiecz obrońcom 

Częstochowy. Z kolei w bitwie 8 marca – z jednej strony stanęło zaciężne 

wojsko szwedzkie, a z drugiej górale ze zbójnikami, którzy zginęli, oddając 

życie w obronie ojczyzny. Prelegent w podsumowaniu zwrócił uwagę, że 
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nieprawdą jest twierdzenie jakoby wszyscy zbójnicy byli okrutni i źli, ale ich 

postępki należy oceniać indywidualnie. 

Kolejny wykład Folklor w tradycji i życiu codziennym góralskiej 

rodziny wygłosiła Aleksandra Kuc‐Cieślar. Wraz z nią wystąpili mąż Marek 

i dwóch synów – Krzysztof   i Tomasz. Cała rodzina pochodzi z Wisły i na co 

dzień utożsamia się z kulturą i tradycjami góralskimi Beskidu Śląskiego. 

Podczas wystąpienia na konferencji cała rodzina była ubrana w góralskie 

stroje ludowe, co jest przejawem kultywowania tradycji regionalnej. 

Prelegentka zaprezentowała detale kobiecego 

stroju cieszyńskiego jak: koszułka – krótka 

zdobiona ha em koszula, żywotek – ozdobny 

gorset, suknia – czarna spódnica  z błękitnym 

rantem na dole, fortuszek – strojny fartuch 

z adamaszku, przeposka – jedwabna wstążka 

zawiązana z przodu na kokardę, czepiec – 

koronkowy z dekoracyjnym czółkiem, szatka – 

z ta y w kolorze fortuszka zawiązana na czepcu, 

hacka – ka an, czy szpencer – krótki ka an do 

pasa. Z kolei Pan Marek Cieślar zaprezentował 

detale góralskiego stroju męskiego, na który 

składają się: płócienna koszula z ha em,  

wałaszczoki – spodnie z sukna, kopyca – skarpety z owczej wełny, kierpce – 

buty wykonane ze skóry, bruclik – czarna kamizelka, strzychocz ‐ kapelusz 

z czarnego sukna, gunia – kurtka z brązowego sukna. Uzupełnieniem stroju 

był łobuszek – mała siekierka służąca do prac w gospodarstwie. W rodzinie 

Cieślarów nosi się stroje regionalne z okazji różnych uroczystości rodzinnych, 

bądź kościelnych, jak: konfirmacje czy komunie. A także podczas występów 

w zespole regionalnym Wisła+, który promuje folklor regionu Śląska 

Cieszyńskiego na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Okazją do 

promowania kultury góralskiej są także imprezy lokalne, jak: Wiślański 

Wygon Owiec, dożynki, Tydzień Kultury Beskidzkiej.
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Nieodłącznym elementem życia górali związanym z obrzędowością 

świecką i religijną, a także życiem pasterskim są instrumenty muzyczne, takie 

jak: trąby, rogi, fujarki, piszczałki, gajdy. Pasterze grają na nich podczas 

wygonu owiec, wypasu gęsi, krów. Tomek Cieślar zagrał na piszczałkach 

i zaśpiewał pieśń Idzie łowczorz groniem. Starszy brat Krzysztof 

zaprezentował grę na charakterystycznym dla kultury pasterskiej rogu. Zasięg 

jego dźwięku wynosi ok. 10 km. 

Następnie P. Aleksandra omówiła tajniki kuchni beskidzkiej, w której 

przenikają się  smaki: polski, czeski, słowacki, niemiecki, żydowski. W kuchni 

wiślańskiej dominują gęste zupy i potrawy mączne. Na stole króluje kapusta, 

dość często podawane są ziemniaki. W chłodne, zimowe dni Pani Cieślar 

podaje rodzinie rozgrzewający kapuśniak z samodzielnie ukiszonej kapusty. 

Od babci i mamy przejęła przepis na gotowanie "eintopf" (jednogarnkowej) 

zupy. W dzień powszedni podaje białą polywkę – zupę gotowaną na 

wędzonce, zabielaną mlekiem, doprawioną czosnkiem z dodatkiem 

makaronu i ziemniaków. Inne popularne danie to knedle ze śliwkami polane 

masłem, śmietaną lub sosem z powideł. Lubianą potrawą są placki 

ziemniaczane smażone na blasze ze szpyrkami (skwarkami) i z tłuszczem.

 Również P. Marek Cieślar podał kilka przepisów na regionalne 

potrawy, które przygotowuje dla rodziny, jak np. poleśniki, gałuszki, 

żebroczka, chudo Jewa, murzin, wajeśnica. Następnie P. Aleksandra 

opowiedziała o gwarze wiślańskiej, w której występują słowa polskie, 

czeskie, słowackie, niemieckie. Gwara jest żywa do dzisiaj. Posługują się nią 

mieszkańcy górskich miejscowości, a także miejscowa inteligencja. Lokalną 

gwarę można usłyszeć na targu, podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych, 

czy na szkolnym korytarzu. Dla zilustrowania brzmienia gwary wiślańskiej P. 

Marek Cieślar przeczytał gwarą wiersz Ireny Grans Moja gwara.

Kolejna prelegentka – dr filozofii i pisarka Anna Marek‐Bieniasz 

wygłosiła gawędę filozoficzną Filozofia po góralsku, czyli wartości wczoraj 

i dziś, w której porównała ujęcie wartości: prawdy, dobra i piękna w czasach 

dawnych i współczesnych. Zwróciła uwagę, że hierarchia wartości może 
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ulegać zmianie, o czym pisała polska filozof Maria Gołaszewska (tzw. giełda 

wartości). Szczególnie jest to zrozumiałe dzisiaj – w dobie pandemii – gdy 

zdrowie jest uznawane za jedną z najwyższych 

wartości. Prelegentka omówiła bliżej trzy 

najwyższe wartości, których znaczenie w dziejach 

myśli ludzkiej nie przemija. Pierwszą z nich jest 

prawda. Według definicji Arystotelesa jest to 

zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, 

którego te sądy dotyczą. Nieco żartobliwej 

klasyfikacji pojęcia prawdy dokonał współczesny 

filozof  ‐ ks. Józef Tischner w książce Historia 

filozofii po góralsku. Według autora są 3 prawdy: 

"święto prowda" – prawda niepodważalna, "tys 

prowda" – prawda grzecznościowa i trzecia 

prawda oznaczająca fałsz, nieprawdę (określona 

niecenzuralnym słowem). Wartość prawdy dla 

górali była i jest bardzo wysoka. P. Marek‐

Bieniasz stwierdziła, że niektórzy z nich oddali za prawdę życie, przywołując 

bohaterską postać Stanisławy Golec z Milówki, łączniczki ze zgrupowania 

Bartka. 

Inną wartością zajmującą wysokie miejsce w hierarchii jest dobro. 

Prelegentka stwierdziła, że naturalnym odruchem serca większości 

mieszkańców górskich wiosek było zapewnienie schronienia i pomocy 

potrzebującej osobie. Opiekując się osobami w potrzebie, świadczyli dobro. 

Podała kilka przykładów, jak lokalna społeczność pomagała biednym 

i bezdomnym. Formy pomocy były różnorakie, np. było to zapewnienie 

dachu nad głową lub dzielenie się żywnością, opieka nad osobami chorymi 

i niedołężnymi, czy pomoc medyczna. P. Marek‐Bieniasz zadała pytanie, czy 

dzisiaj jesteśmy zdolni do niesienia bezinteresownej pomocy?

Kolejną wartością stojącą na szczycie hierarchii jest piękno. Jego 

istota została wyrażona w  cytacie za J. Tischnerem: "Cym, co prowdziwse, 
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tym urodziwse". Wg prelegentki kwintesencją piękna są góry. Posiadają one 

wartości estetyczne, jak np. piękno krajobrazu, górska przyroda, kopki siana 

na halach, pasące się owce na łące ale też inne, jak np. wartość ciszy 

nieodłącznie związana z górami. Filozofem, który umiał docenić ich piękno 

był Jan Paweł II. Kontynuując wykład A. Marek‐Bieniasz podała inne 

przykłady piękna góralskiej kultury, jak: stroje góralskie,  muzyka góralska, 

wytwory rękodzieła ludowego. Zauważyła, że wytwory sztuki ludowej są 

coraz rzadziej wykonywane i coraz rzadziej spotykane. Jeżeli spotkamy 

w góralskich domach przedmioty rękodzieła ludowego, to są to raczej 

pamiątki rodzinne po przodkach, aniżeli wytwory współczesne. Na 

zakończenie stwierdziła, że chociaż kryteria piękna ulegają zmianie, to górale 

zawsze umieli cenić i tworzyć piękne rzeczy. Dla każdego z nas ważne jest, 

abyśmy umieli byli twórczy oraz chronili wartości, które cenimy.

 W ostatniej części konferencji rodzina Cieślarów wykonała 

żywiołowo regionalne przyśpiewki góralskie z okolic Wisły m. in. : 

W zielonym gaju, Już jo więcej po tej Wiśle spacerowoł nie bede, Pójdźcie 

chłopcy do domu i inne. Chłopcy  akompaniowali rodzicom na akordeonach. 

Skoczne góralskie utwory wprawiły słuchaczy w świetny nastrój, czemu dano 

wyraz w pozytywnych opiniach na pla ormie: „Piękne muzykowanie rodziny 

Cieślarów, dziękujemy, prezentujecie się wspaniale”, „Nigdy nie zginie 

w Beskidach śpiywanie”, „Piękna muzyka, bardzo dobrze się słucha”.

Na zakończenie Dyrektor PBW Anna Niemiec‐Warzecha 

podziękowała prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji. 

Podsumowała spotkanie żartobliwym cytatem z książki J. Tischnera Historia 

filozofii po góralsku: 

               „Na pocątku wsędy byli górole,

a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi.

Górale byli tyz piyrsymi „filozofami”.
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18 czerwca 2021 r. filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Żywcu we współpracy z Poradnią Psychologiczno‐Pedagogiczną w Żywcu 

oraz Stowarzyszeniem Dajemy Radość w Żywcu zorganizowała II Konferencję 

metodyczną dla nauczycieli. Myślą przewodnią tegorocznej edycji były 

innowacyjne metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Wspólnie z Barbarą Jauernig miałyśmy 

przyjemność przeprowadzić warsztaty na temat biblioterapii. Przygotowując 

się do spotkania, ważne było dla nas, aby skupić się na praktycznej stronie 

tematu. Zadałyśmy sobie pytanie: co może być pomocne w pracy 

nauczyciela z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Czerpiąc 

z własnego doświadczenia, odpowiedź przyszła dość szybko: dobra baza 

materiałów, dzięki której można przygotować i modyfikować zajęcia, 

w zależności od potrzeb i oczekiwań dzieci. Podążając za tą myślą 

przygotowałyśmy bibliografię ze zbiorów naszej Biblioteki, 

zaprezentowałyśmy model postępowania biblioterapeutycznego, 

podpowiedziałyśmy, jak napisać dobry scenariusz.  W naszym wystąpieniu 

skupiłyśmy się na tym, jak przygotować zajęcia, które będą pomocne dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele biorący udział w naszych blokach warsztatowych byli 

otwarci na treści, które chciałyśmy przekazać. Dzieląc się naszymi 

doświadczeniami w pracy z dziećmi, przedstawiłyśmy przydatne 

i sprawdzone materiały, które wykorzystujemy podczas zajęć. Z dużym 

zainteresowaniem spotkały się  przygotowane przez nas książki, gry 

planszowe oraz pomoce dydaktyczne. 

Dołączamy scenariusz, który uwzględnia etapy postępowania 

biblioterapeutycznego. Zapraszamy do lektury.

INNOWACYJNE  METODY  TERAPEUTYCZNE  
W  PRACY  Z  DZIECKIEM  

O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH
II Konferencja metodyczna dla nauczycieli w Żywcu
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Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych

Temat: Gdy przychodzi złość

Cele główne:

‐ ułatwienie uczestnikom zaakceptowania siebie,

‐ wzmocnienie poczucia własnej wartości,

‐ odnalezienie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze złością.

Cele szczegółowe:

‐ pobudzenie wiary we własne możliwości,

‐ umocnienie przekonania, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne, warto 

znaleźć indywidualny sposób jak sobie z nimi radzić,

‐ akceptacja trudnych uczuć u siebie i u innych.

Warunki techniczne:

‐ liczba uczestników: 15 osób

‐ wiek uczestników: uczniowie klas 4‐8 szkoły podstawowej

‐ czas trwania zajęć: ok 60 minut

Treści przekazywane:

Złość jest ważną emocją, trzeba tylko wiedzieć jak sobie z nią radzić.

Metody nauczania:

praca indywidualna, praca w grupach, elementy dramy, zabawy ruchowe, 

warsztaty

Formy realizacji:

formy żywego słowa (czytanie, opowiadanie, dyskusja), rozmowa kierowana, 

zabawy ruchowe wzmacniające samoocenę uczestników zajęć, praca 

plastyczna

Środki dydaktyczne: 

‐ Opowiadanie Paweł Porywczy, w: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą, aut. 

E. Meyer‐Glitza

‐ karty do badania nastroju (15 sztuk)

‐ kartki z konturem postaci (15 sztuk)

‐ kolorowe pisaki, kredki

‐ nieduże słoiki bez etykietek, z zakrętkami (15 sztuk)

‐ płynna gliceryna

‐ woda destylowana

Impresje Biblioteczne
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‐ sypki brokat (złoty, srebrny, czerwony, niebieski, zielony lub inne kolory)

Literatura:

Meyer‐Glitza E., Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą, sygnatura w 51837

Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, sygnatura w 48322

Eline S., Moja supermoc : uważność i spokój żabki : historie, gry i zabawy 

mindfulness, sygnatura P 121465

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie oraz badanie nastroju wśród uczestników. 

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć i integracja grupy: kilka słów o emocjach, 

zwrócenie uwagi, że na spotkaniu będziemy rozmawiać o złości – co to jest 

złość, czy jest dobra, czy zła i co z nią zrobić. Grupa stoi w kole, dzieci 

przedstawiają się i pokazują co robią, kiedy są wściekłe (z książki Gry 

i zabawy przeciwko agresji…, s. 14), np.: 

‐ Nazywam się Karolina, kiedy jestem wściekła, robię tak: ręką wykonuje taki 

ruch, jakby chciała uderzyć.

‐ Nazywam się Tomek, kiedy jestem wściekły, robię tak: nogą wykonuje ruch, 

jakby chciał kopnąć.

‐ Nazywam się Kuba, kiedy jestem wściekły robię tak: uderza pięściami 

w skronie. 

Kiedy wszyscy się przedstawią, dzieci zajmują miejsca przy stolikach.

3. Rozmowa zmierzająca do zwerbalizowania problemu: uczestnicy 

otrzymują kontur postaci, na którym zaznaczają kolorowym pisakiem miejsca 

na ciele, w których ich zdaniem jest najwięcej złości. Rozmowa kierowana: 

gdzie pojawia się twoja złość? W brzuchu, w rękach, w nogach, a może 

w gardle? Jak uważacie? Jak czujecie?

4. Biblioterapia właściwa: głośne czytanie opowiadania Paweł Porywczy, 

przez prowadzącego. Określenie i próba rozwiązywania problemu – rozmowa 

kierowana: o czym jest historia? Co takiego robił Paweł? Co się stało, że 

Paweł zmienił swoje zachowanie? Jaki sposób ma teraz Paweł na 

rozładowanie złości? Co wy robicie, żeby rozładować złość?

5. Techniki rozładowania złości: na tablicy wpisujemy sposoby na 
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rozładowanie złości, które proponują dzieci oraz sugerujemy swoje 

propozycje, np.: można wymachiwać z całych sił rękami i nogami, podrzeć na 

strzępy niepotrzebną gazetę, tupać, z całej siły kopać piłkę, uderzać 

w bęben,  biegać. Należy zwrócić uwagę, by nie zrobić przy tym krzywdy 

sobie albo komuś innemu. 

6. Metoda mindfulness: kociołek twojego umysłu. Dzieci tworzą własne 

kociołki – każdy otrzymuje nieduży słoik z zakrętką (bez etykietek), 2 łyżeczki 

płynnej gliceryny, wodę destylowaną, sypki brokat: złoty (przedstawia 

uczucia); srebrny (przedstawia najsilniejsze pragnienia i impulsy); czerwony, 

niebieski, zielony (przedstawia różne myśli). Słoik napełniamy wodą 

i gliceryną. Dodajemy dużą szczyptę każdego rodzaju brokatu i dobrze 

zakręcamy słoik. 

Rozmowa kierowana: ten słoik przedstawia twój umysł – w środku miesza się 

mnóstwo rzeczy. Potrząśnijcie słoikiem i wyobraźcie sobie, że tak wyglądają 

burze w waszych głowach, wszystkie kłopoty i zmartwienia zaczynają się 

kotłować. Jak używać kociołka? Kiedy czujesz, że w twojej głowie szaleje 

burza, potrząśnij słoikiem. Obserwuj brokat, który wiruje w słoiku, tak jak 

myśli w kociołku twojego umysłu. Poczekaj chwilę, aż brokat opadnie powoli 

na dno. Poczuj, jak uspokaja się również burza twoich myśli, uczuć i pragnień. 

To wszystko nie znika, ale opada na dno i przestaje ci przeszkadzać. Twój 

umysł widzi wszystko jaśniej i możesz zdecydować, jak chcesz zareagować.

7. Zabawa na rozładowanie emocji: Start rakiety (z książki Gry i zabawy 

przeciwko agresji, s. 52). Kiedy nagromadzi się w was napięcie możecie, 

wtedy wystrzelić rakietę: dzieci bębnią palcami po blacie stołu, najpierw 

cicho i powoli, potem coraz głośniej i szybciej. Uderzają płaskimi dłońmi 

o stół albo klaskają, również z natężającą się głośnością i we wzrastającym 

tempie. Tupią nogami, także tutaj zaczynając cicho i powoli, a potem coraz 

głośniej i szybciej. Cicho naśladują brzęczenie owadów, przechodzące aż do 

bardzo głośnego wrzasku. Hałas i szybkość wykonywanych ruchów 

stopniowo wzrastają, dzieci wstają gwałtownie ze swoich miejsc, wyrzucając 

z głośnym wrzaskiem ramiona do góry – rakieta wystartowała. Powoli dzieci 
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znowu siadają na swoich miejscach. Ich ruchy uspokajają się. Hałas 

przebrzmiewa, słychać już tylko cichutkie brzęczenie owadów, które 

stopniowo zanika, aż wszystko ucichnie – rakieta znika za chmurami. 

8. Relaksacja: uczestnicy siadają wygodnie, mogą zamknąć oczy, do spokojnej 

muzyki skupiają się na oddechu. (Jeśli istnieje taka możliwość można 

otworzyć okno).

9. Ewaluacja: badanie nastroju przy pomocy kart. Uczestnicy określają swój 

nastrój po przeprowadzonych zajęciach. Odpowiadają dlaczego wybrali dany 

symbol i co się zmieniło.

10. Pożegnanie z grupą.

Impresje Biblioteczne
2021 nr 2

Materiały, które można zamiennie wykorzystać:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Couturier S., Moje emocje : pokazuję, co czuję. Kielce, Wydawnictwo Jedność, 
cop. 2020.
Gruca M., ilustracje Zontek E., Złość. Bielsko‐Biała, Wydawnictwo Edukacyjne 
Sobik, 2017.
Gut‐Orłowska M., Tymon i emocje : historyjki społeczne o tym, jak się zachować 
w różnych sytuacjach życia codziennego. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Isern S., ilustracje Carretero M., przekład Bardadyn B., Uczuciometr inspektora 
krokodyla : rozpoznaj, zmierz i kontroluj swoje uczucia. Warszawa, Dwukropek ‐ 
Wydawnictwo Juka‐91, cop. 2018.
Kańciurzewska A., Tomcio rozwiązuje problemy : złość i agresja. Gdańsk, 
Wydawnictwo Harmonia ‐ Grupa Wydawnicza Harmonia, 2020.
Maćkowiak A., W świecie emocji i uczuć : wierszyki i ćwiczenia kształcące 
umiejętność rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych. Gdańsk, Grupa 
Wydawnicza Harmonia ‐ Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Małek R., Sygnalizowanie samopoczucia. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia ‐ 
Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

URSZULA  BĄK
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Skupię się na narzędziu, z którym pracuję i które, moim zdaniem, 

odzwierciedla ideę edukacyjnego nowatorstwa. Jest bowiem niezwykle 

uniwersalne w kontekście edukacyjnym, a ponadto stanowi oryginalne 

połączenie zabawy z nauką. Kiedy jednak w odniesieniu do narzędzi 

edukacyjnych należy użyć sformułowania nowatorskie? Bo o ile przed trzema 

laty klocki LEGO, a o nich będzie mowa, miały innowacyjny charakter 

w dziedzinie edukacji, to być może w czasie całkiem nieodległym przykładem 

awangardy już nie będą. A bywa przecież i tak, że zastosowanie danego 

narzędzia w określonej sytuacji dydaktycznej wydaje się zupełnie oczywiste 

i naturalne, jednak użycie go w innej okaże się czymś zupełnie nowym. 

Wspomnieć choćby ozoboty, które kojarzą się zwykle z podstawami 

programowania! Lecz gdybyśmy zdecydowali się wprowadzić je na lekcje 

bloku humanistycznego, to czyż w pełni nie zasłużymy na miano nowatorów 

wśród przedstawicieli oświaty? 

Szachy zwane są grą królewską. Pierwsza myśl, jaka się nasuwa 

oprócz zabawy na wysokim poziomie, to nauka logicznej dedukcji. 

Matematyka ‐ sprawa oczywista! Ale co szkodzi urozmaicić szachami lekcje 

historii albo języka polskiego, kiedy mamy do czynienia z wydarzeniami 

zbrojnymi albo opisem bitwy w lekturze? Jakie narzędzia są zatem 

nowatorskie w sferze edukacji? Na to pytanie każdy nauczyciel odpowie 

sobie samodzielnie, realizując własne pomysły, przygotowując i prowadząc 

lekcje dla uczniów lub wspomagając innych  pracowników oświaty. Trzeba 

jedynie na owe nowatorstwo się otworzyć. 

Jeszcze mała uwaga o kompetencjach kluczowych, gdyż, jak  

wiadomo, kształcenie kompetencji kluczowych nierozerwalnie wiążę się 

z wdrażaniem różnorodnych narzędzi. Otwarcie się na nowe horyzonty może 
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inspirować do podejmowania ciekawych wyzwań dydaktycznych 

i wychowawczych, a jeśli nauczyciel jest kreatywny, to uczeń także będzie 

kreatywny. 

Wracając jednak do przedmiotu rozważań, a więc do klocków LEGO 

w nauczaniu, zamierzam wykazać, na czym polega fenomen ich 

wszechstronnego zastosowania, od przedmiotów ścisłych poczynając, zaś na 

emocjach kończąc. Kiedy wybór klocków LEGO  jest związany z lekcją 

matematyki i innych przedmiotów ścisłych, u większości osób nie budzi to 

zdziwienia. Konsternacji należy się spodziewać w momencie, gdy propozycja 

dotyczyć będzie języka polskiego, na przykład omawianych lektur, 

gramatyki…, jak również pozostałych dziedzin humanistycznych. I tu po raz 

kolejny warto odwołać się do kształcenia kompetencji kluczowych, które się 

splatają oraz uzupełniają i które rozwijać należy pamiętając o integracji 

metod międzyprzedmiotowych. Aby wykazać możliwości kształcące klocków 

LEGO, a także odrobinę nimi zainspirować, posłużę się własnym 

doświadczeniem. 

Jak zatem zaplanować i jak przeprowadzić lekcję z wykorzystaniem 

klocków LEGO oraz zintegrowanych metod międzyprzedmiotowych? Załóżmy 

taki scenariusz: 

Temat: Najciekawsze przygody Mikołajka

Grupa wiekowa: 

Klasa IV

Cel główny: 

Utrwalenie lektury z wykorzystaniem klocków LEGO. 

Metody: 

pogadanka, praca zespołowa, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: 

Mikołajek, aut. René Goscinny i Jean‐Jacques Sempé, klocki LEGO, 

dodatkowo mogą być ozoboty, flamastry, kredki, białe kartony papieru do 

szkicowania.

Impresje Biblioteczne
2021 nr 2



17

Przebieg zajęć:

Wstęp

Można rozpocząć krótką zabawą rozwijającą wyobraźnię (na przykład 

losowanie kart do gry w Dixit). W tym wypadku lektura dotyczy sytuacji 

w szkole francuskiej, więc warto też pokazać motywy związane z Francją albo 

szkołą francuską. To jedynie niezobowiązujące pomysły! Nawiązujemy do 

lektury pytając o wydarzenie, które dzieci szczególnie zaintrygowało i stało 

się im  bliskie. Pytamy również, do czego służą klocki LEGO i w jaki sposób 

mogą się nimi posłużyć podczas lekcji. 

Rozwinięcie

W części głównej łączymy dzieci w zespoły (pani polonistka, z którą 

współpracowałyśmy, wykorzystała kolorowe cukierki tworząc grupy). 

Rozdajemy kartony, flamastry, kredki i klocki. Tłumaczymy, na czym polega 

zadanie. Uczniowie wspólnie pracują; obrazują na kartonach (przy pomocy 

klocków LEGO i flamastrów) wybrane wcześniej przygody Mikołajka i jego 

kolegów. 

Zakończenie

Omówienie prac.

Nie ma przeszkód,  aby zaproponować dodatkowe zadanie z ozobotami pod 

warunkiem, że  dysponuje się większą ilością czasu. Dzieci rysują 

i programują wówczas trasę dla Mikołajka i jego kolegów, którą następnie 

przemierzają ozobotami.

W czasie zajęć uczniowie w nieszablonowy sposób utrwalili 

wiadomości z lektury, a także uczyli się zespołowego działania. Dzieci 

pracowały w zróżnicowanych zespołach wyłonionych drogą losowania. 

Powstały trzy kilkuosobowe drużyny. W jednej od samego początku 

widoczne było porozumienie, czego owocem okazała się barwna konstrukcja 

z klocków, uzupełniona rysunkami. Każdy z zapałem wykonywał swoje 

zadanie. Drugi zespół aktywnie zastanawiał się nad wyborem i realizacją 

pomysłów, a rezultatem tej burzy mózgów był pełen ekspresji dynamiczny 
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obraz. Trzeci z zespołów, najbardziej różnorodny, w którym każdy miał swoją 

wizję, też odniósł sukces. Trwało to nieco dłużej, wymagało  kompromisów 

i rozwiązań pozwalających wykazać się wszystkim. 

Szkicując, rysując i budując elementy z klocków LEGO dzieci rozwijały 

wyobraźnię, a także przedsiębiorczość oraz kreatywność. W niektórych 

pracach pojawiły się nawiązania do Francji, więc można mówić również 

o kompetencjach w zakresie wielojęzyczności. Po ukończeniu zadań dzieci 

prezentowały ich efekty, zatem uczyły się wyrażania emocji, dbały 

o poprawność językową. Niezwykle istotne znaczenie miały wyobraźnia 

i kreatywność, oparte oczywiście o wiedzę zawartą w lekturze, ale i niemniej 

ważne było poczucie estetyki, zachowanie umiaru czy też umiejętność 

rezygnacji ze szczegółów mogących stanowić balast wspólnego 

przedsięwzięcia. Wspomnę jeszcze, że jeden z chłopców w klasie był 

dzieckiem autystycznym, a drugi posiadał orzeczenie o dostosowaniu 

wymagań edukacyjnych. Dla obu współpraca zespołowa stanowiła ogromne 

wyzwanie, kiedy z innymi współtworzyli wizję najciekawszej przygody 

Mikołajka. 

 Klocki LEGO sprawdzą się także w przypadku innych lekcji, na 

przykład dotyczących gramatyki (do budowania zdań współrzędnie 

i podrzędnie złożonych), poezji (podczas analizy utworów lirycznych) czy przy 

wyrażaniu emocji, opisywaniu nastroju, motywacji. To jedynie przykłady 

i propozycje. Konkludując, sprawdzą się doskonale w wielu różnych 

sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych. Nie wolno jednak zapomnieć, 

że beneficjentem proponowanych zajęć pozostaje uczeń, jako iż jego rozwój 

znajduje się w centrum procesu kształcenia.
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Rok 2021 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego 

Rokiem Górali. Z tej okazji na terenie województwa odbywało się wiele 

uroczystości, spotkań i imprez popularyzujących bogatą kulturę 

i obrzędowość Górali Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Włączając się 

w obchody Roku Górali Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku‐

Białej wraz ze Stowarzyszeniem Region Beskidy 28 sierpnia zorganizowały 

imprezę plenerową pt. Beskidzka zagroda – śladami góralskiej kultury 

i tradycji. W spotkaniu wzięli udział znamienici goście: Prezydent Bielska‐

Białej Jarosław Klimaszewski i Danuta Maćkowska Dyrektor Departamentu 

Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego 

w Katowicach. W imprezie uczestniczyli 

również mieszkańcy miasta i okolic, 

dzieci i młodzież. Ponieważ program 

festwialu był bogaty, każdy znalazł tu 

coś dla siebie i mógł mile spędzić 

sobotnie popołudnie w scenerii 

zabytkowego ogrodu znajdującego się 

obok budynku Biblioteki.

Na początku imprezy odbyły się 

warsztaty muzyczne: Dawne aerofony 

Beskidu Żywieckiego, na których 

zaprezentowano około 20 

instrumentów ludowych. Zajęcia 

ukazały rozwój instrumentów – od from bardzo prostych, zaczerpniętych 

z otaczającej przyrody (trawy, pędy drzew i krzewów) do form nieco bardziej 

skomplikowanych: piszczałek i okaryn. Publiczność przekonała się, że muzykę 

BESKIDZKA  ZAGRODA   
ŚLADAMI  GÓRALSKIEJ  KULTURY  I  TRADYCJI

Relacja z imprezy plenerowej
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Fot. 1. P. Danuta Maćkowska Dyrektor 

Departamentu Edukacji, Nauki 

i Współpracy z Młodzieżą Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach wraz 

z Dyrektor PBW Anną Niemiec‑Warzechą 

witają zgromadzonych gości, aut. zdj. 

Magdalena Marczyńska
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można wydobywać z wielu otaczającyh nas przedmiotów: pni drzew, rogów 

i kości zwierząt, odpowiednio spreparowanych narządów wewnętrznych 

baranów i kóz. Z zainteresowaniem słuchano brzmienia poszczególnych 

instrumentów i prostych melodii, które można z nich wydobywać.

Szczególnie frapujące dla dzieci były warszaty bibułkarskie 

prowadzone przez uznaną i docenioną Nagrodą Oskara Kolberga twórczynię 

ludową – Marię Grzegorek. 

Z różnokolorowej bibuły można, przy 

odrobinie fantazji, tworzyć sztuczne 

kwiaty: maki, stokrotki, chabry 

i niezapominajki, które stanowią 

ozdobę obiektów sakralnych i domów 

góralskich. Bibułkarstwo posiada długą 

tradycję. W przeciągu wieków 

wykształciły się rozmaite techniki 

bibułkarskie, takie jak wycinanie, 

skręcanie, zwijanie i rolowanie. Aby ochronić kwiaty wykonane z nietrwałego 

materiału, stosowano moczenie w wosku, który zapobiegał odkształcaniu się 

i blaknieciu płatków i łodyg. Dzisiaj tym zanikającym rękodziełem, 

spotykanym głównie w południowej Polsce, zajmują się kobiety nazwane 

kwiaciarkami lub bibułkarkami. 

Niezwykle ciekawe było stoisko z kolorowymi drewnianymi 

zabawkami ludowymi (m.in. kogutki, klepoki, karuzele), które prezentował 

rzeźbiarz ludowy Krzysztof Kufel. Zabawki takie możemy jeszcze spotkać 

w galeriach sztuki ludowej lub na straganach odpustowych, gdzie przyciagają 

swoją oryginalną formą i ciekawym wzornictwem, wywodzącym sie 

z długowiekowej tradycji góralskiej. Zabawki ludowe były w przeszłości 

wyrabiane według ścisle określonych wzorów, najczęściej zimą, gdy 

w zagrodach wiejskich nie było dużo pracy. Był to sposób na dodatkowe 

zarobki zazwyczaj biednych górali. Na stoisku można było także podziwiać 

sakralną rzeźbę ludową i góralskie pasy skórzane.
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Fot. 2. P. Maria Grzegorek prezentuje 

sposoby wyrabiania kwiatów z bibuły, aut. 

zdj. Magdalena Marczyńska
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Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się występy kapeli góralskiej 

Straconka, podczas których uczestnicy 

spotkania wysłuchali tradycyjnych 

piosenek góralskich i przyśpiewek 

charakterystycznych dla naszego 

regionu. Dodajmy, że kapela Straconka 

występuje także podczas dorocznej 

pasterki w kościele w Straconce 

i uczestniczy w tradycyjnym kolędowaniu.

Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz serowarstwa – 

wyrabiania tradycyjnego sera 

góralskiego. Proces ten polega na 

podgrzewaniu kwaśnego mleka do 

odpowiedniej temperatury, w wyniku 

czego tzw. skrzep oddziela się od 

serwatki i powstaje ser twarogowy. Jest 

on nazywany świeżym, gdyż nie zostaje 

poddany procesowi dojrzewania i musi 

być spożyty zaraz po zrobieniu, 

ponieważ szybko się psuje. Uczestnicy spotkania mogli obserwować proces 

wytwarzania sera i na koniec częstować się gotowym produktem.

Impreza plenerowa w ogrodzie PBW była naprawdę udana, 

a i pogoda nie była najgorsza. Uczestnicy dopisali i mamy nadzieję, że dobrze 

się bawili. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzytania z naszych 

propozycji spędzania wolnego czasu, o których informacje będą się 

ukazywały sukcesywnie na naszej stronie internetowej www.pbw.bielsko.pl 

i Facebooku. Zachęcamy także do korzytania z naszych zbiorów, zarówno 

z książek, jak i materiałów audiowizualnych (filmy, książki mówione 

i muzyka). 
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Fot. 3. Kapela góralska Straconka, aut. zdj. 

Magdalena Marczyńska

Fot. 4. Pokaz serowarstwa, aut. zdj. 

Magdalena Marczyńska

MAŁGORZATA  CZUB
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Już po raz siódmy nasza Biblioteka wzięła udział we wspaniałej 

inicjatywie jaką jest Noc Bibliotek. Tegoroczna edycja odbyła się w sobotę 9 

października pod hasłem Czytanie wzmacnia i wzięło w niej udział ponad 

1300 bibliotek z całej Polski. Noc Bibliotek to wielkie święto czytelnictwa, 

które ma na celu pokazanie bibliotek jako miejsc otwartych i dostępnych dla 

osób w każdym wieku. W akcji biorą udział wszystkie typy bibliotek: 

pedagogiczne, publiczne oraz szkolne, dzięki czemu, co rok, tylko w ten 

jeden dzień, odwiedza je kilkadziesiąt tysięcy gości – czytelników.

W nawiązaniu do hasła – Czytanie wzmacnia – postanowiliśmy 

w czasie tegorocznej edycji "wzmocnić" świadomość ekologiczną naszych 

czytelników, a także w sposób szczególny zadbać 

o zdrowie i dobre samopoczucie naszych 

wspaniałych seniorów. I tak bardzo dużym 

zainteresowaniem całych rodzin cieszyły się 

stoiska z sadzonkami roślin z naszej bibliotecznej 

oranżerii oraz zajęcia Ogród w słoiku, gdzie każdy 

mógł zrobić swój własny mini ogród w szkle 

i wziąć go do domu. Mamy nadzieję, że rośliny, 

które pochodzą z naszej Biblioteki ucieszą 

uczestników imprezy oraz wspaniałych gości 

i będą wspomnieniem "Nocy" spędzonej w naszej 

siedzibie.

W ramach działań pro‐ekologicznych 

zorganizowaliśmy również kiermasz książek 

z drugiej ręki, który miał przyczynić się do tego, by być jeszcze bardziej EKO 

i zachęcał do przekazywania kolejnym osobom już zakupionych książek, 

zamiast nabywania nowych. W zakresie tematyki prozdrowotnej, bardzo 

dużą popularnością cieszyło się miejsce, gdzie stworzyliśmy możliwość 
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JEDYNA  TAKA  NOC  W  PAŁACYKU  ROSTA

Fot. 1. Uczestnicy imprezy 

tworzą ogród w szklanym 

słoiku, aut. zdj. Barbara 

Jauernig



23

 skorzystania z naszej "Apteczki Literackiej". Można tu było znaleźć książki 

"pierwszej pomocy", które wspomagają nasze ciała i umysł. 

Kolejną atrakcją był quiz Niezłe ziółka, czyli jakie to zioło? ze 

znajomości ziół, które wzmacniają nasze organizmy w tym trudnym dla nas 

wszystkich okresie. Podczas kolejnego quizu dotyczącego zdrowego żywienia 

mogliśmy się dowiedzieć, czy wiemy, co jemy i czy jesteśmy świadomymi 

konsumentami.

"Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.." – ten cytat 

towarzyszył, w  specjalnie przygotowanym miejscu w zaciszu naszej czytelni, 

odgadywaniu kalamburów. Można było 

w ten sposób miło i rodzinnie spędzić czas. 

W kąciku, gdzie znalazły się gry planszowe 

i łamigłówki, które zostały odpowiednio 

wybrane, aby wzmacniać umysł i więzi 

rodzinne, połączyliśmy pokolenia, które 

świetnie ze sobą rywalizowały :). Został też 

przygotowany kącik szachowy, gdzie 

można było uczyć się i bawić. Wiemy 

przecież, że szachy wspaniale uczą 

logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię, odprężają oraz stymulują umysł. 

Cudownie było zobaczyć, jak starsze pokolenie rozgrywa par ę z młodszymi 

członkami rodziny. 

Na osoby, które lubią czynnie spędzać czas, czekał trening manualny 

na stoisku przygotowanym dla najstarszych i ich rodzin. Był to recykling dla 

kreatywnych ‐ warsztaty podczas których każdy mógł zrobić swoją własną 

biżuterię. Musimy przyznać, że Panie wychodziły z prawdziwymi arcydziełami 

w formie bransoletek czy naszyjników z papieru. 

Dla młodszych uczestników przygotowana została projekcja filmu 

Operacja. Człowiek w czerni. To kryminał familijny o parze młodych 

detektywów, ekranizacja popularnej serii książek dla dzieci Biuro 

Detektywistyczne nr  2, który był wyświetlany w dwóch turach podczas 

"Nocy".
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Fot. 2. Rodzinne granie w planszówki, 

aut. zdj. Barbara Jauernig
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Natomiast wszystkie dzieci bez wątpienia przyciągała najnowsza 

zabawka edukacyjna, dzięki której poznawały ideę programowania 

i kodowania, a mianowicie "ozoboty". Przy ich pomocy dzieci segregowały 

śmieci i wyrzucały ja do odpowiednich koszy. Najmłodsi tworzyli również 

opowiadania ekologiczne. Warsztaty te 

miały bardzo ciekawą formę, ponieważ 

odbywały się przy użyciu teatrzyku 

Kamishibai. 

Tradycją "Nocy" w naszej Bibliotece stało 

się już zwiedzanie gmachu, w którym 

mieści się nasza placówka. W tym roku, 

w dwóch grupach, Bibliotekę zwiedziło 

ponad 120 osób. Wiele z nich przyjechało 

specjalnie na tę niepowtarzalną okazję, by 

móc zobaczyć pałacyk Rosta, który jest zachowany w prawie nie zmienionej 

formie do dnia dzisiejszego.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że co roku możemy, w nieco innych 

okolicznościach, spotkać się z naszymi wiernymi czytelnikami oraz że 

możemy przygotować dla nich coś specjalnego. Cieszymy się, że wspólnie 

spędzamy czas, który zbliża nas do siebie i który wspominamy przy 

późniejszych spotkaniach podczas codziennych wizyt w Bibliotece. 
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Fot. 3. Spotkanie z ʺozobotamiʺ, aut. 

zdj. Barbara Jauernig

BARBARA  JAUERNIG
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Wszyscy wiemy, że gry planszowe są nie tylko rozrywką, ale mają też 

ważny aspekt edukacyjny. Wpływają między innymi na sposób myślenia 

dziecka, jego wyobraźnię, koncentrację uwagi, spostrzegawczość. Nie do 

przecenienia jest również bezpośredni kontakt osób grających i interakcja 

między nimi. 

Gry rozwijają umiejętności społeczne naszych podopiecznych, uczą 

współdziałania i rywalizacji oraz trudnej sztuki przegrywania. Są doskonałym 

sposobem kształtowania charakteru, oswajają ze stresem, który towarzyszy 

nam niemal na co dzień. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ma w ofercie gry planszowe 

i karciane o zróżnicowanej mechanice dla osób w każdym wieku – od 

najprostszych dla trzylatków, po skomplikowane gry strategiczne. Obecnie 

posiadamy 146 gier. Większość z nich można wypożyczyć. 

Stale poszerzamy ofertę gier przyjmując w darze od czytelników 

planszówki, w które już nie grają. W zamian darczyńcy mogą wypożyczyć gry, 

których jeszcze nie znają. Oczywiście każdy może się zapisać do biblioteki 

i wypożyczyć planszówki (na tydzień – z możliwością prolongaty, o ile gra nie 

będzie zarezerwowana).

Mamy w ofercie gry edukacyjne uczące dzieci logicznego myślenia 

oraz  podstaw kodowania i szyfrowania, m.in.: Game over, Kubik, Hexx, 

Ubongo, Labirynt, Decrypto, Kryptos.

Do nauki podstaw programowania proponujemy nauczycielom edukacyjne 

roboty dla dzieci, tzw. "ozoboty" (dzieci tworzą swoje pierwsze programy, 

które następnie realizuje Ozobot). Prowadzimy też zajęcia z wykorzystaniem 

Ozobotów.

Wśród gier dla najmłodszych od 3. roku życia posiadamy m.in.: Gra loteryjka 

Świat, Zakupy, Sylaby, Słowa, Kalambury, Złapmy lwa, Potwory do szafy oraz 

PLANSZÓWKOWE  (WY)GRYWANIE
Cz. 6
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gry z serii Kapitan Nauka: Zegar, Potwory głodomory.

Do nauki języka angielskiego: Na tropie angielskich słówek oraz Piramida – 

angielski.

Do nauki matematyki: Pi razy oko, Piramida matematyczna (mnożenie 

i dzielenie oraz dodawanie i odejmowanie).

Gry językowe: Dixit, Słowostwory, Ostatnia litera, Mistrz słowa, Na końcu 

języka, Story Cubes (Kości‐opowieści), Scrabble, Jednym słowem, Taboo, 

Tajniacy.

Gry historyczne: Miś Wojtek, W obronie Lwowa, Kurierzy, 111 Alarm dla 

Warszawy, 303 Bitwa o Wielką Brytanię, Znaj znak, Kolejka.

Gry przyrodnicze: Na skrzydłach, Przyroda Polski, BrainBox : przyroda, Fauna.

Gry strategiczne dla młodzieży i dorosłych: Concordia, Marco Polo, Brzdęk, 

Wsiąść do pociągu, Zamki Burgundii, Terraformacja Marsa, 7 cudów świata, 

Wielka pętla i wiele innych.

Ciekawym rodzajem gier, nie tylko planszowych, są gry logiczne. Logiczne 

myślenie i efektywne działanie pod presją czasu to temat dzisiejszego 

odcinka.

Ubongo

Szalona gra, która rozkręci twój mózg1

Ubongo to planszówka żywcem wyjęta z gry komputerowej. Chyba każdy 

kojarzy grę Tetris, w której podczas rozgrywki 

należy odwracać i  przesuwać spadające kafelki 

o różnorodnych kształtach, dopasowując je do już 

leżących na dole. Właśnie na jej podstawie 

Grzegorz Rejchtman opracował grę planszową, 

która wzbudza równie silne emocje co Tetris. Grę 

można też porównać do łamigłówek typu 

pentomino czy tangram. Miłośnicy takich rozrywek 

będą z pewnością zachwyceni Ubongiem.

Jest to gra rodzinna, polegająca na układaniu płytek o różnych kształtach 
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1 Cytat zamieszczony na pudełku z grą.                                                                     

Fot. 1. Okładka gry Ubongo, 

aut. zdj. Lucyna Stania
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w taki sposób, aby zapełnić całą wylosowaną przez gracza planszetkę. 

Podobnie jak w Tetrisie ważny jest czas, bo piasek w klepsydrze przesypuje 

się szybko… Na ukończenie każdego zadania mamy minutę.

Ubongo ma proste i zrozumiałe zasady, które szybko można 

wytłumaczyć. Gra polecana jest dla osób od ósmego roku życia, jednak 

z własnego doświadczenia wiem, że i pięciolatek świetnie sobie poradzi. 

W pudełku znajdziemy 36 dwustronnych plansz (każda strona 

o innym stopniu trudności), 48 kolorowych płytek o różnych kształtach (po 12 

jednakowych dla każdego gracza), tor rund, kostkę, klepsydrę, woreczek, no 

i mnóstwo kolorowych kryształków imitujących kamienie szlachetne. Każdy 

kolor będzie inaczej punktowany (czerwony rubin – 4 punkty, niebieski szafir 

– 3 punkty, zielony szmaragd – 2 punkty, brązowy bursztyn – 1 punkt). 

Elementy gry (oprócz kryształków) wykonano z twardego kartonu 

i ozdobiono miłymi dla oka afrykańskimi wzorami.
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Podczas gry każdy z uczestników otrzymuje identyczny zestaw 12 

kafelków oraz losową planszę, inną w każdej rundzie. Gracze umawiają się, 

czy będą grać na stronie łatwiejszej – wymagającej ułożenia trzech płytek, czy 

na trudniejszej – z czterema płytkami. Można tez wybrać wariant mieszany, 

np. dzieci zapełniają plansze trzema płytkami, a dorośli czterema, co 

balansuje poziom trudności i wyrównuje szanse. Śmiem twierdzić, że nawet 

daje lekkie fory dzieciom. Rzut kością wskazuje, które elementy należy  

Fot. 2. Komponenty gry, aut. zdj. Lucyna Stania
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pobrać ze swoich zestawów.

Każdy gracz, który zapełni swoją planszę przed przesypaniem się 

piasku w klepsydrze woła "Ubongo!". Pierwszy otrzymuje z toru rund 

niebieski klejnot, drugi gracz pobiera klejnot 

brązowy. Dodatkowo wszyscy, którzy zdążyli 

ułożyć płytki losują po jednym kryształku 

z worka. Gracze, którzy nie wykonali zadania 

nie otrzymują żadnego klejnotu. Losowanie 

sprawia, że nie zawsze pierwszy gracz 

zgromadzi w danej turze najwięcej punktów. 

Jeśli chcemy, aby wygrał ten, kto faktycznie był 

najszybszy lub też nie przepadamy za 

losowością, możemy grać bez woreczka. W tym wariancie pierwsza osoba 

otrzymuje czerwony kryształek wart 4 punkty, kolejna niebieski, następna 

zielony i ostatnia brązowy.

Gra trwa 9 rund, po czym następuje liczenie punktów za zebrane 

kryształki, zgodnie z punktacją podaną w instrukcji. Wygrywa tradycyjnie 

gracz, który zgromadził najwięcej punktów.

Dużym atutem gry jest szybka rozgrywka, nie pozbawiona naprawdę 

sporych emocji. Zwłaszcza, gdy piasek kończy się przesypywać, a elementy 

wciąż "nie chcą" się dopasować. Z jednej strony nieustannie trwa walka 

z czasem, a z drugiej ogromna rywalizacja, aby być pierwszym graczem, który 

zapełni płytkę. Najwięcej emocji przynosi rozgrywka na trzy i cztery osoby, 

w dwójkę wariant rywalizacyjny spada, ale gra jest nadal bardzo przyjemna.

Ubongo to wspaniałe ćwiczenie szarych komórek, spostrzegawczości 

i refleksu. Świetnie sprawdzi się zarówno w rodzinnym gronie, jak i w szkole, 

np. podczas zajęć świetlicowych. Polecam i zapewniam, że nie skończy się na 

jednej grze. Ubongo wciągnie Was na dłużej.
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Fot. 3. Elementy wylosowane do 

układania, aut. zdj. Lucyna Stania

LUCYNA  STANIA
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2021 Rokiem Górali 

w Województwie Śląskim. W tematykę obchodów wpisało się spotkanie 

z Anną Marek‐Bieniasz, autorką książek dla dzieci: O zbóju Szczyrku i Dalsze 

przygody zbója Szczyrka. Pani Anna jest mieszkanką Szczyrku, napisała zbiory 

opowiadań dla dzieci, których bohaterem jest zbój Szczyrek, postać literacka 

związana z miejscowością Szczyrk.

W pogodny lipcowy poranek przy akompaniamencie muzyki do 

bibliotecznego ogrodu zawitali góralka i góral w autentycznych strojach 

ludowych. Przestronny ogród wokół biblioteki stał się na najbliższe dwie 

godziny miejscem gościny dla dzieci z półkolonii letnich, a jednocześnie 

miejscem wyposażonym w przedmioty nawiązujące do życia codziennego 

góralskiej rodziny, także rodziny zbójnika i jego żony.

Podczas zajęć pisarka zapoznała 

dzieci z przygodami zbója Szczyrka, 

bohatera swoich opowiadań. Z opowieści 

pisarki oraz z głośnej lektury fragmentów 

książki dzieci dowiedziały się, dlaczego zbój 

Szczyrek musiał opuścić miasto Szczyrk 

i zamieszkać w lesie oraz jakie tam czekały 

na niego przygody.

Kolejnym punktem spotkania była 

prezentacja strojów góralskich: kobiecego i męskiego wraz z opisem 

poszczególnych elementów stroju. W przypadku stroju kobiecego są to: 

koszułka, kabotek, fortuszek, żywotek, a dla mężatek dodatkowo nakrycie 

głowy w postaci czepca i chustki. Strój męski był skromniejszy – składał się 

z bruclika, koszuli i spodni wełnianych. Mężczyźni nosili też strzechocz 

(kapelusz) i wełniane skarpety. Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać 
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DZIEŃ  Z  ŻYCIA  ZBÓJA  SZCZYRKA 
 I  JEGO  ŻONY  ANCI  W ... BIBLIOTECZNYM  OGRODZIE

Fot. 1. P. Anna Marek‑Bieniasz 

prezentuje książkę o zbóju Szczyrku, 

aut. zdj. Dorota Pająk
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i nazywać gwarą elementy góralskiego stroju ludowego. 

Ozdobą stroju kobiecego bywała biżuteria. Czerwone korale to jedna 

z ważnych ozdób tradycyjnego kobiecego stroju góralskiego. W dalszej części 

zajęć dzieci samodzielnie wykonywały korale, nawlekając czerwone paciorki 

na sznurek. Zrobione własnoręcznie naszyjniki zabrały ze sobą do domu.

Podczas opowieści o codziennych zajęciach zbója Szczyrka i jego 

żony Anci, prowadząca zaprezentowała tradycyjne naczynia i przyrządy 

używane w kuchni góralskiej: gliniane makutry oraz drewniane rogolki, 

warzechy i pałki do ucierania. Omówiła ich przeznaczenie i sposób używania 

podczas przygotowywania posiłków. Potem dzieci miały okazję ćwiczyć 

umiejętność posługiwania się rogolką 

i pałką, rozkłócając mąkę z wodą i ucierając 

masę z tłuszczu i cukru pudru w makutrach. 

Zajęciom towarzyszyła skoczna muzyka 

ludowa wykonywana na akordeonie przez 

zaproszonego gościa, którym był członek 

zespołu góralskiego z Wisły. Ostatnim 

elementem zajęć była nauka tańca 

góralskiego. Dzieci nauczyły się kroków  

i wspólnie z opiekunami zatańczyły taniec Zasiali górale.

Pokłosiem spotkania z pisarką był konkurs plastyczny Zbój Szczyrek 

w mojej wyobraźni, w którym uczniowie przedstawili zapamiętane postaci 

i sytuacje z opowieści o zbóju Szczyrku. Autorzy sześciu najpiękniejszych prac 

w nagrodę otrzymali komplety książek pisarki wraz z autografami.

Zajęcia o zbóju Szczyrku były dobrą okazją do przybliżenia dzieciom 

mieszkającym w Bielsku‐Białej tematyki góralskiej, z którą na co dzień 

z pewnością nie mają wiele styczności. Dzieci bardzo chętnie wykonywały 

ćwiczenia praktyczne posługując się tradycyjnymi sprzętami kuchennymi oraz 

wykonując korale. Uczniowie nagrodzeni kompletami książek będą mieli 

okazję zapoznać się bliżej z bohaterem opowiadań zbójem Szczyrkiem i jego 

żoną Ancią.
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Fot. 2. Dzieci wspólnie bawią się, 

wykonując taniec Zasiali górale, aut. 

zdj. Dorota Pająk
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Fot. 3. P. Uczestnicy spotkania w ogrodzie Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku‑Białej , aut. zdj. Dorota 

Pająk
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cz – czytelnia

w – wypożyczalnia

Czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelni.

Książki:

1. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Janiak, 

Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. ‐ Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

cz 66685 

2. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria 

Morawiec. ‐ Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016.

w 118261 

3. Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny 

Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. ‐ Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.

w 119366

4. Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów / Małgorzata Janiak ; 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. ‐ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.

w 120629 

5. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka 

cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko. ‐ 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.

w 63740 
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Rozdziały z książek:

1. Nauka za jednym kliknięciem : cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 

publikacji naukowych Academica / Karol Baniak // W: Czytelnicy ‐ zasoby 

informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej. ‐ 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej, 2017. ‐ S. 

283‐288.

cz 119741 

2. Polska prasa II połowy XIX wieku redagowana w Rosji i zaborze rosyjskim : 

sposoby i formy jej archiwizacji oraz problematyka dostępności / Maciej 

Grabski // W: Historia, pamięć, tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 4, 

Archiwum jako "strażnik pamięci" : studia historyczno‐archiwalne. ‐ Kraków : 

Wydawnictwo Libron, Filip Lohner, 2016. ‐ S. 175‐186.

cz 118703 

3. Polskie biblioteki cyfrowe a jednoznaczność kryteriów wyszukiwawczych : 

analiza problemu na przykładzie wydawnictw prasowych / Ryszard 

Nowakowski // W: Nauka o informacji      w okresie zmian : praca zbiorowa. ‐ 

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. ‐ S. 

501‐510.

cz 69723 

4. Typologia bibliotek cyfrowych jako nowy problem w nauce o informacji / 

Jacek Włodarski // W: Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa. 

‐ Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. ‐ S. 

527‐539.

cz 69723 

5. Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny 

jakości bibliotek cyfrowych / Monika Krakowska // W: Nauka o informacji 

w okresie zmian : praca zbiorowa. ‐ Warszawa : Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. ‐ S. 511‐525.

cz 69723
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Artykuły z czasopism:

1. Academica : innowacyjna forma wypożyczeń międzybibliotecznych / 

Grażyna Piechota, Grażyna Sadura // Biblioteka w Szkole. ‐ 2021, nr 4, s. 6‐7.

2. Academica ‐ mała wielka biblioteka / Katarzyna Ślaska // Bibliotekarz. ‐ 

2015, nr 3, s. 4‐10.

3. Academica.edu.pl : sieć wypożyczalni w całej Polsce / Barbara Maria 

Morawiec // Bibliotekarz. ‐ 2021, nr 2, s. 8‐10.

4. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe, nowe źródła informacji : 

scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Staniak // Biblioteka w Szkole. ‐ 

2018, nr 7‐8, s. 37‐39.

5. Biblioteki cyfrowe : zestawienie bibliograficzne książek i artykułów 

z czasopism w wyborze za lata 2007‐2015 / Anna Walska // Poradnik 

Bibliotekarza. ‐ 2015, nr 10, s. 44.

6. Biblioteki w środowisku internetu społecznościowego i technologii 

mobilnych w 2020 roku / Grzegorz Gmiterek // Bibliotekarz. ‐ 2020, 

nr 7/8, s. 4‐12.

7. Digital Public Library of America ‐ amerykańska odpowiedź na Europeanę / 

Katarzyna Seroka // Bibliotekarz. ‐ 2014, nr 5, s. 17‐19.

8. Fantomatyka : rzeczywistość wirtualna w bibliotece / Tomasz Sopyło // 

Bibliotekarz. ‐ 2018, nr 5, s. 24‐33.

9. Jakość wybranych elementów metadanych stosowanych w polskich 

bibliotekach i repozytoriach cyfrowych / Piotr Malak, Veslava Osińska, 

Bożena Bednarek‐Michalska // Zagadnienia Informacji Naukowej. ‐ 2017, 

nr 1, s. 97‐123.

10. Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych / 

Paulina Bartosik // Bibliotekarz. ‐ 2018, nr 2, s. 11‐14.

11. Lekturoteka ‐ czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami / Magdalena 

Płatonow [i in.] // Biblioteka w Szkole. ‐ 2021, nr 4, s. 42‐43.

12. Literatura na ekranie, czyli jak zainteresować młodzież lekturami 

szkolnymi / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. ‐ 2020, nr 9, s. 11‐15.
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13. Nowe oblicze Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA / Katarzyna 

Jamrozik // Bibliotekarz. ‐ 2014, nr 9, s. 7‐11.

14. Nowe technologie w bibliotekach / Grzegorz Gmiterek // Poradnik 

Bibliotekarza. ‐ 2014,    nr 12, s. 4‐7

15. Nowe życie starej bibliografii, czyli Jak zdobyć pieniądze na rozwój działań 

bibliograficznych / Agnieszka Magiera // Bibliotekarz. ‐ 2019, nr 6, s. 8‐13.

16. Open Access w repozytorium uczelnianym / Dorota Olejnik // 

Bibliotekarz. ‐ 2015, nr 2, s. 7‐9.

17. "Patrimonium", dziedzictwo kulturowe online / Marta Mejzner // 

Bibliotekarz. ‐ 2018, nr 4, s. 4‐7.

18. Polskie repozytoria instytucjonalne jako miejsce dla otwartych zasobów 

naukowych i edukacyjnych / Ewa Głowacka // Zagadnienia Informacji 

Naukowej. ‐ 2016, nr 1, s. 44‐54.

19. Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego / Krystyna 

Pawłowska // Bibliotekarz. ‐ 2017, nr 7/8, 15‐17.

20. Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz. 1 / 

Joanna Kantyka // Bibliotekarz. ‐ 2016, nr 11, s. 13‐15.

21. Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz. 2 / 

Joanna Kantyka // Bibliotekarz. ‐ 2016, nr 12, s. 13‐15.

22. Użytkownicy bibliotek cyfrowych : analiza badań odbiorców Jagiellońskiej 

Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej / Barbara Maria 

Morawiec // Przegląd Biblioteczny. ‐ 2016, nr 2, s. 441‐464.

23. Wyszukiwanie powielonych opisów bibliograficznych w bazie danych : 

przykład Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego / Adrian Drabik // 

Przegląd Biblioteczny. ‐ 2016, nr 1, s. 65‐79.

24. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa "Pomerania" : 10 lat 

dokumentowania historii regionu / Lilia Marcinkiewicz // Bibliotekarz. ‐ 2020, 

nr 3, s. 18‐21.
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