
10 lat działalności  
Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Lublinie

z artykułami  
Małgorzaty Borowskiej, Lucyny Szabłowskiej i Pauliny Koczuk
oraz wypowiedziami uczestników i wykładowców Szkoły

Zofia Zaorska

Jak zostać superbabcią?
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Wstęp

Drogi Czytelniku,

zanim opiszę moje doświadczenia z kierowania Szkołą 
SuperBabci i SuperDziadka, chciałabym się podzielić 
moją osobistą historią babci. Gdy zakładałam Szkołę, 
miałam już dwoje wnucząt, a wkrótce pojawiło się trzecie 
dziecko w rodzinie. Obecnie, gdy zakończyłam dziesiąty 
rok działalności Szkoły, Kuba i Zosia kończą już ósmą, 
a Marysia piątą klasę. Tak więc mój staż jako babci 
pozwala na podsumowanie doświadczeń i obserwacji 
w momencie, gdy przekazuję kierownictwo Szkoły babci 
mającej młodsze wnuki.

Aby przedstawić się jako babcia, postawiłam sobie kilka 
pytań i spróbowałam krótko na nie odpowiedzieć:

1. Czy czekałam na wnuki?

Oczekiwanie na narodziny wnuków to był trudny okres, 
zwłaszcza gdy pojawiały się różne komplikacje. To czas 
cichych modlitw, nieprzespanych nocy i czekanie, cze-
kanie… Aż wreszcie zadzwonił telefon i… wielka radość. 
Chciałam biec, uściskać, ucałować, ale rozsądek podpo-
wiadał: „Poczekaj, to czas dla rodziców”. Pierwsze lata 
moich wnuków to krótkie wizyty, pomoc doraźna i pierw-
sze usiłowania „niewtrącania się”. To była naprawdę 

duża sztuka nie wypowiadać zbyt często swoich opinii, 
propozycji i ocen, gdy działo się coś, na czym według mnie 
się znałam.

Moja córka brała urlopy wychowawcze, zatrudniała 
pomoc do opieki, a ja po swojej pracy mogłam zabrać 
dzieciaki na spacer, poczytać im, pobawić się z nimi 
„jak dziecko”. Jednak cały trud czuwania nad rozwojem 
maluchów pozostawiłam rodzicom i, gdy byli razem, to 
wracałam do własnego domu. Kiedyś chyba pojawił się 
pomysł wspólnego zamieszkania, ale po moich reakcjach 
na różne sytuacje stwierdziłam, że lepiej być z daleka. 
Zauważyłam, że właściwiej jest trzymać „język za zęba-
mi”, gdy obserwuje się trudne momenty, napięcia, różne 
reakcje dzieci i rodziców, bo inaczej wcale się nie pomaga, 
choćby się chciało najlepiej.

2. Jak przebiegał czas wieku przedszkolnego?

Kiedy dzieci poszły do przedszkola niedaleko mojego 
mieszkania, to częściej miałam z nimi kontakt. Czasem 
odbierałam je wcześniej i zabierałam do parku, trosz-
czyłam się, gdy były chore, czytałam książeczki i podsu-
wałam pomysły na zabawę. Tu przydawały się metody 
poznane w Szkole SuperBabci, bo często mogłam coś no-
wego, atrakcyjnego, zaproponować moim wnukom. Dzie-
ciaki chciały być u mnie, a czasami rodzice pozwalali im 
zostać na noc. Oczywiście, doświadczyłam problemu „sta-
wiania granic”, który omawialiśmy na zajęciach w Szkole. 
Próbowałam mówić: „U babci jest taki zwyczaj”, i stara-
łam się przestrzegać zasad grzecznościowych i porządko-
wych. Miałam też pomysł na wzmacnianie dobrego za-
chowania. Było to „czarodziejskie pudełko” ze słodyczami. 
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Można było do niego sięgnąć, gdy powiedziało się „dzień 
dobry” przy wejściu. Potem je zlikwidowałam, bo wnuki 
zaczęły konkurować, kto szybciej do niego dobiegnie, ale 
dobry zwyczaj pozostał, bo do dziś witają się ładnie.

3. Co zmieniło się, gdy wnuki poszły do szkoły?

Szkoła moich wnuków też jest niedaleko mojego domu. To 
również był wybór celowy, bo mogę je odebrać, nakarmić, 
pomóc w odrabianiu lekcji, zanim ich mama zakończy 
pracę i zabierze je do domu.

Pojawiły się nowe obowiązki związane z nauką w szkole 
i chęć wzbogacenia rozwoju dzieci. Dlatego odprowadza-
łam je na dodatkowe zajęcia w Zespole Tańca, zapisałam 

wszystkie do biblioteki, czasami czytaliśmy na zmianę lub 
graliśmy w gry stolikowe. W tym pomagała mi Bibliotecz-
ka SuperBabci, z której mogłam wypożyczyć książki i gry 
na dłuższe terminy.

Z czasem zróżnicowały się charaktery dzieci i ich zainte-
resowania i łatwiej mi przebywać z każdym z osobna niż 
z całą trójką. Muszę przyznać, że coraz trudniejsze jest 
dla mnie zachęcanie ich do nauki, odrywanie od kompu-
tera i telefonu. Wciąż uczę się, jak przetrzymywać, prze-
czekać silne emocje i przypominać o zasadach. Pojawiły 
się nowe problemy z kolegami i nauczycielami. W szkole 
SuperBabci uczyłam się, jak ważne jest najpierw wysłu-
chać, zaakceptować uczucia, odłożyć podawanie rad, ale 
po pewnym czasie wrócić do problemu i rozmawiać. To 
bezcenna umiejętność, bo pozwala rozwiązywać prob-
lemy z poszanowaniem przeżyć dziecka. Sztuką też jest 
takie stawianie pytań, by zachęcały do rozmowy, a nie ją 
zamykały.

4. Jak spędzam wakacje z wnukami?

Ważnym czasem dla mnie jest wspólne spędzanie około 
dwu tygodni wakacji. Póki wnuki były małe, to zabiera-
łam po dwoje na wycieczki, np. do Warszawy do zoo, ale 
przy okazji odwiedzaliśmy teatr, Muzeum Wojska Polskie-
go (to specjalnie dla Kuby) i Stare Miasto. Jeździłam na 
dobrze prowadzone kolonie i towarzyszyłam im jako „ko-
lonistka” we wszystkich zajęciach. Już z trochę starszym 
Kubą jeździłam w Tatry i na ciekawą wyprawę do Mal-
borka i na Westerplatte. Raz polecieliśmy samolotem do 
Austrii, a także odwiedzaliśmy znajomych w różnych mia-
stach. Teraz już przeważnie wnuki mają swoje propozycje 
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na kolonie, obozy lub jadą z rodzicami w ciekawe miejsca. 
Z jedną wnuczką nie mogę jednak znaleźć odpowiedniego 
dla niej miejsca. No cóż, dorasta, a to już całkiem inny 
czas. Pamiątką po wspólnych wakacjach są dwa grube 
segregatory ze zdjęciami, które staram się wywoływać 
i podpisywać, a nie trzymać w komputerze.

5. Czy rozpieszczam dzieci?

Funkcjonuje taki stereotyp, że babcie rozpieszczają dzieci 
i potem rodzice nie mogą sobie dać z nimi rady. Na pew-
no jest źle, gdy pozwala się na wszystko, nie przestrzega 
zasad ustalonych przez rodziców, karmi słodyczami 
i czipsami, ustępuje na każdym kroku. Ja rozpieszczanie 
rozumiem jako czas poświęcony na kontakt z wnukami, 
okazywanie miłości przez akceptację ich osobowości, 
wyszukiwanie i podkreślanie dobrych stron. Widzę, jak 
rodzice mają mało czasu, a dużo pracy. Ja, w miarę przy-
bywających lat, już się tak nie spieszę i mogę skupić uwa-
gę na każdym wnuku, zwłaszcza jeśli są u mnie w domu. 
Oczywiście, gotuję przysmaki, ale też mam cierpliwość, 
aby wysłuchać narzekania na szkołę i wszystko dookoła. 
Staram się towarzyszyć wnukom w świętach i ważnych 
uroczystościach. Zawsze oglądam ich występy, podzi-
wiam różne umiejętności. Pierwszy obraz mojej wnuczki 
oprawiłam w ramy i powiesiłam w pokoju. Szukam też 
„mądrych prezentów”, choć to coraz trudniejsze… Współ-
czesne dzieci dostają mnóstwo zabawek od każdego 
odwiedzającego rodzinę gościa. Potem jest „koszmar z po-
rządkiem” w ich pokojach. Nigdy nie krytykuję ich przy 
osobach trzecich, staram się zrozumieć i… modlę się w ich 
intencji. To chyba dobre rozpieszczanie.

6. Jak spędzam Dzień Babci?

Dzień Babci to wyzwanie dla mnie. Staram się wykorzy-
stać ten czas twórczo i zaciekawić czymś o sobie i mojej 
rodzinie. Wymyślam więc gry, zagadki, ale też częstuję 
smakołykami. Zrealizowane pomysły opiszę w dalszych 
rozdziałach, więc teraz tylko podkreślę, że warto starać 
się wykorzystać ten dzień na sympatyczne spotkanie. Do 
niedawna otrzymywałam piękne laurki, a na jednej od 
pięcioletniej wówczas Marysi znalazłam takie zdanie: 
„Babciu, dziękuję za wszystko, co dla nas robisz, i proszę, 
abyś się nie zmieniała”. Jak mi czasem trudno, brakuje 
cierpliwości, to przypominam sobie to zdanie, bo przecież 
wnuki to moje SZCZĘŚCIE, TROSKA I RADOŚĆ.

W niniejszej publikacji opiszę, jak taka forma dokształca-
nia, jaką jest Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, pomaga 
w pełnieniu funkcji wychowawczej w rodzinie, co warto 
brać pod uwagę, organizując podobną formę działalności. 
Chociaż byłam koordynatorem Projektów, systematyczny 
udział w zajęciach pozwolił mi wiele się nauczyć, sko-
rzystać z wymiany poglądów w grupie ludzi mających 
podobne problemy. Dlatego, podsumowując dziesięciole-
cie, postaram się opisać różnorodne zajęcia edukacyjne 
oraz atrakcyjne spotkania, zabawy, realizowane wspólnie 
z wnukami. Pomysłów nazbierało się dużo, ale wybiorę te 
najciekawsze i stosunkowo proste do przeprowadzenia. 
Czytelnik otrzyma krótki praktyczny poradnik, w co się 
bawić z wnukami w wieku 3-10 lat. Te inspiracje warto 
oczywiście wykorzystać najpierw na zajęciach, ponieważ 
babcia, która spróbuje, wykona i poczuje radość z „dzie-
ła”, zachęci też łatwiej swoje wnuki.
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Szkoła daje szansę rozwoju i aktywności nie tylko w ro-
dzinie, ale także skierowanej do innych dzieci. W Lublinie 
mamy swój Klub SuperBabci i SuperDziadka, a w nim 
grupę teatralną realizującą spektakle dla dzieci w róż-
nych placówkach. Przez kilka lat funkcjonowała też Gru-
pa Opowiadaczy, nadal działa Grupa Zabaw Wielopoko-
leniowych. Tę część działalności opisze znakomita anima-
torka, reżyser teatralny, Lucyna Szabłowska. Będzie też 
o działalności wolontariatu seniorskiego w Białymstoku.

W książce wspomniane zostaną również inne Szkoły, któ-
re – zachęcone naszym pomysłem – próbowały różnych 
form pracy z dziadkami i wnukami, oraz otrzymacie 

Państwo wskazówki, jak można dołączyć do sieci Szkół 
w Polsce, aby zyskać możliwość wymiany doświadczeń, 
udziału w Zlotach i poznawać na bieżąco wydarzenia na 
Facebooku.

Mam nadzieję, że prezentacja tak aktywnej pracy z senio-
rami jest cenną inspiracją, wykorzystującą współczesne 
osiągnięcia z wielu dziedzin. Dlatego serdecznie tę publi-
kację polecam.

Wspólnej zabawy i nauki życzy

Zofia Zaorska
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1. jak powstawała Szkoła SuperBabci 
i Superdziadka w lublinie?

Pomysł podzielenia się doświadczeniem i problemami 
z innymi osobami, które podjęły nową rolę babci w ro-
dzinie, narodził się w 2006 roku, kiedy będąc babcią 
dwojga wnucząt (a potem trojga), stwierdziłam, że 
o radościach i troskach nie mam za bardzo z kim rozma-
wiać. Rodzice zajęci są wieloma obowiązkami, ci, co nie 
mają wnuków, niechętnie słuchają, a wszyscy uważają, 
że babcia da sobie radę zawsze i ze wszystkim. Bycie 
babcią dawało mi poczucie ważności, ale też rodziło 
obawę, czy sobie poradzę.

W lipcu 2007 roku skończyłam, w ramach Lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, realizację projektu „Łą-
czymy Pokolenia” i zaczęłam się rozglądać, kto mógłby 
poprzeć mój nowy pomysł szkoły dla babć i dziadków. 
Spodobał się on Beacie Tokarz, która pilotowała kilka 
projektów na rzecz osób starszych. Za jej namową na-
pisałam wniosek na konkurs „Wspieramy Mamy”, ale 
po 3 miesiącach oczekiwania okazało się, że nie został 
on wybrany przez jakąś nieznaną komisję. Beata tym-
czasem rozpoczęła nowy projekt pt. Seniorzy w akcji, 
w ramach działalności Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „ę”, skierowany do Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku i animatorów powyżej 55. roku życia.

Napisałam do tego towarzystwa tzw. list intencyjny, opi-
sujący cele i główne formy realizacji działań dla grupy 
babć i dziadków, posiadających wnuki w wieku przed-
szkolnym. Tym razem przeszedł on przez pierwszy etap 

konkursu i z ponad 500 zgłoszeń został zakwalifikowa-
ny do drugiego etapu opracowania wniosku.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zostało wybra-
ne przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności do 
koordynowania projektu. Zorganizowano warsztaty, na 
których poznaliśmy różne, już zrealizowane projekty, 
a także każdy mógł krótko opowiedzieć o swoim pomy-
śle. Byłam zachwycona pomysłowością młodych ludzi, 
którzy w nowej rzeczywistości społecznej nauczyli 
się pisać i wygrywać spore kwoty do realizacji zadań. 
Wzmocniona dobrymi przykładami opracowałam swój 
wniosek w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, 
Oddział w Lublinie, już z bardzo szczegółowym harmo-
nogramem i budżetem na 25 000 zł, w którym wkład od 
TWWP wynosił ok. 5000 zł. Liczyłam na bezpłatne sale 
i… wpłaty od zapisujących się.

Z radością dowiedziałam się w lipcu 2008, że wniosek 
otrzymał największą liczbę punktów i został przyjęty 
do realizacji. Od razu zaczęłam szukać sojuszników. 
Pierwszym była dr Renata Stawinoga z mojej uczelni, 
znająca metodę KLANZY i supermama dwójki malu-
chów. To świetny pomysł – zawołała – i obiecała pomoc 
organizacyjną.

Podobnie powiedziała dyrektorka Dzielnicowego Domu 
Kultury „Czechów”, ale wyjechała na urlop i czekałam 
na nią do połowy sierpnia. Niestety, do przychylności 
dla projektu co tydzień dochodziły nowe oczekiwania 
w rodzaju: Co dom kultury zyska?. Ulotki już miały iść 
do druku, kiedy po trzech tygodniach wycofano się ze 
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współpracy. No, trudno. Pomyślałam, że może lepiej, że 
stało się to na początku, i zaczęłam szukać dalej.

Sojusznikiem okazał się pan Artur Sępoch, nowy dyrek-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, który właśnie roz-
poczynał pracę i od razu zgodził się na udostępnienie 
sali na zajęcia poniedziałkowe. Na warsztaty weekendo-
we zaprosiła Eliza Nowikowska, dyrektorka Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica, entuzjastka 
dobrych projektów, które służą dzieciom.

Dyrektorzy WOK: Artur Sępoch i Józef Obroślak,  
oraz Aleksandra Strzałkowska ‑Chojnacka,  

opiekują się naszą szkołą od 10 lat

Projekt podpisałam z datą 1 września 2008 i wkrótce 
miałam wydrukowanych 150 plakatów i 300 ładnych 
ulotek oraz listy do mediów. Po przekazaniu do przed-
szkoli plakatów i ulotek wyjechałam na 2 tygodnie do 
sanatorium, licząc na stopniowe zgłaszanie się babć 

i dziadków, którzy odprowadzając wnuki, będą mogli 
zobaczyć kolorowy plakat, zabrać ulotkę i szybko się 
zapisać. 

Po powrocie dowiedziałam się, że nie było żadnego te-
lefonu ani żadnej osoby, która byłaby zainteresowana. 
No cóż, pomyślałam, że może wystraszyłam wpisowym 
w wysokości 250 zł i na dodatkowej, wydrukowanej już 
za swoje honorarium, nowej porcji ulotek... zamalowa-
łam zero.

A potem zaczęłam kolejne kroki w reklamie, zaczynając 
od pytania znajomych, kogo mogą zawiadomić. Uważnie 
wysłuchała mnie Małgosia Sawicka, która obiecała zapi-
sać się jako pierwsza, a także zadzwonić do „Gazety Wy-
borczej”. Odwiedziłam prof. dr hab. Stanisławę Steuden 
z KUL-u, która po wysłuchaniu moich kłopotów zadzwo-
niła do blisko mieszkających znajomych. Tak poznałam 
animatorkę teatralną Lucynę Szabłowską, i psychologa 
Romanę Jabłońską. Obie obiecały pomoc przy prowa-
dzeniu zajęć.

Tematem zainteresowała się młoda dziennikarka 
z „Gazety Wyborczej” Małgorzata Szlachetka, która – za 
zgodą naczelnej – napisała artykuł na pierwszą stronę 
lubelskiego wydania pt. „Superbabcia potrzebna od za-
raz”, na dodatek z dużym moim zdjęciem obok plakatu. 
Nieśmiało dodała, że powstaje chyba pierwsza w Polsce 
Szkoła dla Babć, i to już poruszyło dziennikarzy. W ciągu 
dwóch tygodni dzwonili z telewizji, radia, prasy i to nie 
tylko lubelskiej. Panorama Lubelska, ogólnopolska, Pol-
sat, TVN, „Kurier Lubelski”, „Dziennik Wschodni”, „Nie-
dziela” donosili o Szkole w sympatycznym kontekście 
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doceniania roli babci w życiu rodziny. Znajomy ksiądz 
rozesłał wieści po parafiach i myślałam, że może to 
już za dużo reklamy. Bo, rzeczywiście, rozdzwoniły się 
telefony, zaczęły się zgłaszać osoby i kiedy doszłam do 
30 zgłoszeń, chciałam zamknąć listę. Ale ciekawa byłam 
reakcji kandydatek na spotkaniu organizacyjnym, które 
miało się odbyć 6 października.

Przybyło… tylko 14 osób, więc szczęście, że prasa jesz-
cze pisała i dodzwoniły się kolejne osoby. Teraz przyj-
mowaliśmy już tylko po 25 zł wpisowego. Powoli lista 
się ustaliła, zaczęliśmy się poznawać, omawiać program 
i zasady pracy w grupie. Przesunęłam termin inaugu-
racji, by uczestniczki mogły wziąć udział w dłuższych 
weekendowych warsztatach i spróbowały pracować 
razem przez kilka godzin dziennie. Prowadziłam je 
wspólnie z dr Renatą Stawinogą.

26 października 2008 odbyła się pierwsza uroczysta 
inauguracja, na której wspominałyśmy nasze babcie, 
a obok fortepianu stały ich zdjęcia oraz różne pamiątki, 
a także zdjęcia ich praprawnuków. W dniu 4 listopada 
na liście były 32 osoby (same babcie). Szkoła ruszyła 
i zajęcia się podobały. A ja sama też z nich korzystałam 
i czego się nauczyłam, to testowałam na wnukach. Niech 
wiedzą, że mają superbabcię. Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
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2. uzasadnienie powołania Szkoły 
SuperBabci i Superdziadka

Osoby, zbliżające się do wieku emerytalnego lub już 
uwolnione od obowiązku pracy zawodowej, mogą wię-
cej czasu poświęcić na kontakt z rodziną i wesprzeć 
rodziców w ich trudnej roli wychowawców. Jedną z war-
tości wieku starszego jest możliwość pojawienia się 
wnuków, miłość ich i do nich, radość z rozwoju dziecka. 
Pomoc babci jest szczególnie ważna we współczesnych 
czasach, gdy zmniejsza się liczba osób wspólnie go-
spodarujących, gdy oboje rodzice pracują poza domem 
i często brak im czasu na kontakt z dzieckiem. Kochają-
cy dziadkowie, którzy współcześnie żyją dłużej i w lep-
szej sprawności niż przed laty, są prawdziwym skarbem.

Dobry kontakt z rodziną pomaga także osobom star-
szym w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, takich jak 
poczucie bliskości z innymi, bycie potrzebnym, posia-
danie celów, które są ważne do końca życia. Oczywiście 
częstotliwość osobistych kontaktów może być bardzo 
różna, ale współczesne środki łączności pozwalają już 
na wymianę myśli, uczuć i doświadczeń także na dużą 
odległość.

Dziadkowie mogą wspierać rozwój wnuków, okazując 
im bezwarunkową miłość i budując w dziecku poczucie 
wartości, przekazywać wiedzę o tradycjach rodzinnych 
i narodowych, a tym samym umacniać ich tożsamość 
i znajomość historii. Ich obecność uczy także wiedzy 
o życiu, o jego wartości i przemijaniu, o potrzebie pomo-

cy słabszym, o naturalnej niesprawności nadchodzącej 
wraz z wiekiem.

Podjęcie tej nowej roli w życiu dorosłym jest trudne 
i narażone także na różne niebezpieczeństwa. Należą do 
nich: zbyt duży ciężar odpowiedzialności w sytuacji wy-
cofywania się rodziców, a nawet ich zastępowania, nad-
opiekuńczość, narzucanie poglądów, nieuwzględnianie 
zmian, jakie zaszły w stylu życia, modzie, technice itp. 
Bywa, że starsi koncentrują się na sprawach minionych 
i symboliczne zdanie rozpoczynające się od: Za moich 
czasów…, jest powodem rezerwy i lekceważenia. Nie 
jest też dobrze, gdy obciążeni domowymi obowiązkami 
babcia i dziadek nie mają czasu na autentyczny kontakt 
z dzieckiem, który wymaga spokoju, czasu i propozycji 
dostosowanych do wieku wnuka.

Brak kontaktu z dziadkami może mieć negatywny 
wpływ na rozwój dziecka, które nie towarzysząc im 
na drodze długiego życia, nie zna problemów starości 
i sposobów ich rozwiązywania. Młodzież coraz częściej 
ulega stereotypom myślenia o chorej, trudnej, nudnej 
i uciążliwej dla otoczenia starości. Dowodem na to może 
być zebrana przeze mnie lista określeń ludzi starszych, 
znanych studentom pedagogiki. Znalazło się na niej 70 
określeń negatywnych i tylko 30 pozytywnych. Stereo-
typ starości i ludzi starszych budzi lęk przed własną 
starością, o której nie chcą myśleć młodzi i dorośli w sile 
wieku. Warto podkreślić, że brak miłości i kontaktu 
z dziadkami to dla młodzieży także zagrożenie osa-
motnieniem w przeżywaniu trudności, prowadzące do 
ucieczki w hałas, rozrywkę, przelotne kontakty.
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Osoby starsze, nie towarzyszące dzieciom w swojej 
rodzinie, ulegają z kolei stereotypom myślenia o mło-
dzieży jako o agresywnej i zepsutej. Nie zagłębiają się 
w problemy młodzieży, są krytyczne i nietolerancyjne. 
Powodować to może ich niechęć do świata, samotność, 
poczucie odrzucenia i zamknięcie się w kręgu osobi-
stych problemów.

Jak wynika z powyższych danych i obserwacji, bycie 
babcią czy dziadkiem jest trudne i wymaga odpowied-
niego przygotowania. Dotąd nie uwzględniano w sy-
stemie edukacji potrzeby organizowania specjalnego 
uzupełniania wiedzy tej grupy dorosłych, adresując 
książki, kursy, porady przede wszystkim do rodziców 
jako bezpośrednich wychowawców dzieci. Tymczasem 
byłoby dobrze, by zarówno rodzice, jak i dziadkowie 
mieli świadomość, jak duża spoczywa na nich odpowie-
dzialność i jak mogą sobie pomóc, korzystając z dorob-
ku współczesnej wiedzy z bardzo różnych dziedzin, ale 
przede wszystkim z psychologii i pedagogiki.

3. cele Szkoły SuperBabci i Superdziadka

Cele Szkoły SuperBabci i SuperDziadka wyłoniły się 
z teorii i doświadczeń pedagogów, a także z obser-
wacji osób starszych, którzy podejmowali się opieki 
nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Na 
pierwszy plan wysunęła się potrzeba organizacji czasu 
dziecka, poszerzenie repertuaru zabaw i książek dosto-
sowanych do jego wieku. 

Drugim celem było uzupełnienie wiedzy o rozwoju 
dziecka, rozpoznanie trudności związanych z kontaktem 
z wnukami i ich rodzicami, zapobieganie konfliktom, 
chęć dochodzenia do porozumienia z dorosłymi dziećmi 
i ich partnerami. Problemy komunikacji w rodzinie po-
wtarzane były co roku, biorąc pod uwagę rosnący wiek 
wnuków. Pomocne okazały się spotkania z logopedą, 
ratownikiem od pierwszej pomocy i dietetykiem. W ko-
lejnych latach przybywało tematów o pomocy dziecku 
rozpoczynającemu naukę w szkole.

Trzecim celem było wsparcie osób starszych w trosce 
o siebie samych – o swoją sprawność, kontakty z innymi, 
odpoczynek od codzienności. Rozpoczęto też naukę ob-
sługi komputera i korzystania z Internetu, zwłaszcza że 
powstała strona internetowa: www.superbabcia.org.pl.

Czwartym celem była aktywizacja uczestników na rzecz 
środowiska poprzez stworzenie możliwości działania 
na rzecz dzieci spoza rodziny w różnych placówkach, 
a przede wszystkim w przedszkolach. Umożliwienie 
seniorom udziału w występach teatralnych, zabawach 
z grupami dzieci stwarzało okazję do rozwoju ukrytych 
talentów, wzmacniało poczucie wartości siebie, a dzie-
ciom dawało okazję do zabawy i kontaktu z osobami 
starszymi spoza rodziny. 

Wymienione cele były realizowane poprzez szczegóło-
we zadania, które każdego roku planowano na kolejne 
semestry. Nie było powtarzających się tematów, choć 
powracano do zagadnień dotyczących dzieci i rodziny. 
W kolejnych rozdziałach zostaną omówione przykłady 
realizacji wymienionych celów.



dlaczego powinny powstawać Szkoły SuperBabci?

Podczas wielu spotkań warsztatowych w lubelskiej Szkole SuperBabci i Super-
Dziadka zawsze doświadczałam miłego wrażenia, że jej uczestnicy w niezwykle 
szybkim tempie nabierali nowych doświadczeń w postrzeganiu i rozwiązywaniu 
problemów, jakie mają ich wnuki w różnym wieku i w różnych środowiskach, 
przede wszystkim w rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Z każdym kolejnym spotkaniem 
uczestnicy podkreślali, że względem wcześniejszych lat znacznie więcej wiedzą o właściwoś-
ciach psychofizycznych swoich wnuków, rozumieją ich potrzeby, znają wymagania szkoły, tak 
różne z perspektywy ich lat dziecięcych, i dzięki temu potrafią skutecznie pomóc wnukom 
w przezwyciężaniu trudności wiążących się z dorastaniem i uczeniem się.

Najczęściej proszono mnie o poradzenie, jak rozwiązać konkretną sytuację dziecka, by pomóc, 
a nie zaszkodzić, i jak motywować wnuka i wnuczkę do aktywności podczas nauki. Zawsze były 
to rozmowy pomocne i skutkowały dobrymi zmianami. Właśnie dlatego powinny powstawać 
Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, by można tam było stać się osobą kompetentną do tego, by 
pomagać, i żeby można było porozmawiać, gdy spiętrzą się problemy dziecka i zrodzą się wąt-
pliwości, jak mu pomóc.

mgr Anna Wetoszka –  
prowadząca zajęcia w Szkole

mgr anna Wetoszka – nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, z dużym doświadczeniem w zakresie  
terapii pedagogicznej i prowadzenia zajęć wspierających indywidualny rozwój dziecka z dysfunkcjami.
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4. Reklamy nigdy nie za wiele

Co roku na początku września prowadzona była akcja 
informacyjna poprzez ulotki, plakaty, audycje i wywia-
dy w mediach. Jak już wspominałam, przy rekrutacji 
uczestników w pierwszym roku istnienia Szkoły bardzo 
pomógł artykuł w „Gazecie Wyborczej” pt. „Superbabcia 
potrzebna od zaraz” z dużym moim zdjęciem. Okazało 
się, że redaktorzy z innych mediów czytają się nawza-
jem i dlatego temat stał się popularny w gazetach, radiu 
i TV. Redaktorzy z zainteresowaniem pytali i pisali o no-
wej inicjatywie .

Przez kolejne lata pilnowałam, by zapraszać media na 
rozpoczęcie zajęć i ważniejsze uroczystości. Na ogół 
przychodzili, nawiązywali kontakt telefoniczny i mo-
głam udzielać informacji. Byliśmy też zapraszani do 
radia i TV w 2-3 osoby i babcie mogły dzielić się swoimi 
przemyśleniami na temat tego, co daje taka Szkoła, dla-
czego warto się zapisać. Jeszcze dotąd z okazji Dnia Bab-
ci otrzymuję kilka telefonów z prośbą, abym udzielała 
wywiadów. Mimo to rzadko na podstawie informacji 
podanej w mediach zgłaszają się do Szkoły konkretne 
osoby, chociaż takie przypadki się zdarzają. Ważne jed-
nak jest popularyzowanie idei Szkoły, ponieważ zmienia 
ona wizerunek babci w naszym społeczeństwie.

Inne formy reklamy, jakie stosowaliśmy, to plakaty, 
ulotki, rozdawane w przedszkolach, na parafiach i przy 
okazji imprez, w których mogą brać udział rodziny. 
Bywało też, że to dorosłe dzieci zachęcały rodziców do 
zapisania się do Szkoły.

Próbowaliśmy ponadto przekazywania bezpośrednich 
informacji, zwłaszcza w tych przedszkolach, do których 
chodziły nasze wnuki. Okazją było święto Babci i Dziad-
ka w styczniu, ponieważ wtedy wiele placówek zaprasza 
całe rodziny na uroczyste spotkania. W 2017 roku przy-
gotowałam specjalny list do dziadków, moim zdaniem 
dość przekonujący, o tym, jak ważna jest ich rola w wy-
chowaniu wnuków.
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Drodzy Dziadkowie!

Z całą pewnością kochacie swoje wnuki i na pewno cie-
szycie się ich rozwojem, nie przewidując żadnych trud-
ności. Ale one nadejdą wcześniej lub później. Małe dzieci 
trzeba umieć zająć rozwijającą zabawą, dobrą książecz-
ką, ciekawą grą i uczyć podstawowych zasad zachowania. 
Starsze warto odciągnąć od telefonu i komputera, aby 
pokazać im coś ważnego w Lublinie, przekazać w sposób 
ciekawy historię rodziny, miasta i kraju. Czasem trzeba 
pomóc w odrabianiu lekcji z nowych podręczników. Nie 
zawsze łatwo się z wnukami porozumieć, nie bardzo chcą 
słuchać naszych rad, a jednak trzeba ich wspierać, aby 
mieli mądre i dobre życie.

Warto też zadbać o siebie, aby być nowoczesną 
Babcią i Dziadkiem, którzy znają się na komputerze, 
dbają o zdrowie, sprawność i wygląd. Dobrze też mieć 
koleżeńską grupę, z którą chętnie pójdziemy do teatru, 
na koncert lub poćwiczymy, aby wzmocnić swoje zdrowie, 
oraz porozmawiamy o kłopotach, troskach, niepokojach 
związanych z wychowaniem wnuków.

Abyście nie czuli się samotni w rozwiązywaniu tych 
problemów, zapraszam do Szkoły SuperBabci i Super-
Dziadka, gdzie możecie spotkać się w miłej atmosferze 
i znaleźć okazję do działania na rzecz dzieci, a przede 
wszystkim swoich wnuków.

Kim są SuperBabcie i SuperDziadkowie? To osoby 
zadowolone z życia, uśmiechnięte i mające wiele pomy-
słów, jak spędzić czas, o czym rozmawiać z wnukami, jak 
wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Nie łudźmy 
się, że wszystko wiemy – czasy się zmieniły i mimo do-
stępności różnorodnych zabawek i rozrywek nadal dzieci 

najbardziej potrzebują mądrej miłości, która wymaga 
wysiłku i chęci uczenia się stale, czasem od nowa.

Warto się starać, aby otrzymać taką laurkę, jaką 
przygotował dla mnie mój 10 -letni wnuk: „Życzę dużo 
zdrowia i cierpliwości do nas i jeszcze raz dziękuję za 
wszystko, co dla mnie zrobiłaś”.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzę Państwu dużo 
zdrowia, sił do realizacji wyzwania, jakim jest rola Babci 
i Dziadka. Niech miłość i uśmiech Waszych wnuków towa-
rzyszy Wam przez całe życie.

Dr Zofia Zaorska, 
inicjatorka Szkół SuperBabci i SuperDziadka

Poniżej były podane informacje: gdzie i kiedy można się 
zapisać, spotkać, zapytać o szczegóły.

Podsumowując: reklamy nigdy nie za wiele, bo nie wia-
domo, gdzie i kiedy dotrze ona do zainteresowanej oso-
by. Czasem decyzja przyjścia do Szkoły jest odkładana 
na lata. Tak zdarzyło się z obecną kierowniczką Szkoły, 
która dziesięć lat temu schowała ten pierwszy artykuł 
o superbabci z myślą: kiedyś tam się zapiszę. Jak docze-
kała się wnuków, z chęcią się zaangażowała. W przy-
padku naszej Szkoły najlepszym też sposobem okazało 
się bezpośrednie przekazywanie informacji znajomym 
osobom.

Reklama ma ponadto duży wpływ na uświadomienia 
różnym instytucjom, że Szkoła istnieje i działa. Dlatego 
zaproszeń na inaugurację drukujemy kilkadziesiąt, choć 
cieszymy się, gdy przychodzi kilka osób. Pozostali cza-
sem wysyłają listy gratulacyjne, a często po prostu tylko 
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dociera do nich informacja o ciekawej formie aktywiza-
cji seniorów. Może to mieć wpływ na wyrabianie opinii 
o działalności Szkoły wśród potencjalnych sponsorów.

5. organizacja pracy w Szkole SuperBabci 
i Superdziadka

Program Szkoły był realizowany w projektach rocznych 
od września do maja lub czerwca i każdy rok miał inny 
zestaw tematów, dostosowany do potrzeb wnuków 
i dziadków. Grupa spotykała się na systematycznych 
3 -godzinnych spotkaniach raz w tygodniu. Początkowo 
odbywały się także weekendowe warsztaty (12 godzin) 
raz w miesiącu, co w sumie wynosiło około 120 godzin 
lekcyjnych rocznie, a bez spotkań dłuższych – ok. 70 
godzin. 

W Lublinie przyjmowano rocznie 25-30 osób, w tym 
tylko kilka osób nowych, ponieważ część uczestniczek 
chciała kontynuować udział w zajęciach. Mimo zasady, 
że Szkoła jest otwarta dla babć i dziadków, mężczyzn 
zapisywało się niewielu, po 1-2 na rok, dlatego mówiąc 
o uczestnikach, mam na myśli przede wszystkim ko-
biety. Chętne osoby mogły spotykać się także w Klubie 
SuperBabci i SuperDziadka, włączając się w zajęcia 
w zespołach zainteresowań: Teatr Bajarka, Grupa 
Opowiadaczy i Grupa Zabaw Wielopokoleniowych. Na 
podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie członków 
grupy teatralnej, kilkunastu osób występujących bez-
płatnie w przedszkolach w ponad 250 przedstawieniach 
przez 10 lat.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Zadania, które sprzyjały realizacji poszczególnych 
celów, można przedstawić jako przykładowy zestaw 
tematów, trochę uzależniony także od możliwości pozy-
skania prowadzących. Zasadą było zachęcanie specja-
listów z różnych dziedzin do odchodzenia od metody 
wykładowej na rzecz prowadzenia warsztatów, w czasie 
których uczestniczki dzielą się swoim doświadczeniem 
i pod kierunkiem prowadzącego korygują poglądy oraz 
zbierają propozycje do zastosowania. Metodyka prowa-
dzenia zajęć warsztatowych, które powinny być pod-
stawową formą spotkań z osobami starszymi, zostanie 
omówiona w dalszej części książki.

Rekrutację do Szkoły prowadzono we wrześniu, ale 
uroczysta inauguracja zajęć następowała dopiero pod 
koniec października, gdy w grupie była już większa 
otwartość i zaufanie do programu i organizatora zajęć. 
Dbano także, by na każdych zajęciach był moment słu-
żący integracji, np. na początku zajęć i w czasie przerwy, 
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którą czasami urozmaicały degustacje przysmaków 
robionych spontanicznie przez uczestniczki.

Były też wycieczki dla babć – np. parę razy jeździłyśmy 
do Janowa Lubelskiego i korzystałyśmy z basenu, spa-
cerów z kijkami, a także bardzo ciekawej lekcji przyrod-
niczej prowadzonej przez założyciela Muzeum Przyrod-
niczego. Lekcję przyrodniczą mieliśmy też nad Jeziorem 
Białym w Okunince, gdzie o ciekawostkach z życia roślin 
opowiadał nam leśnik.

Ważnym elementem były przygotowywane zabawy na 
świeżym powietrzu i – oczywiście – ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Do śpiewu nie trzeba było zachęcać, bo 
to pokolenie lubi śpiewać i zna wiele piosenek. Dzięki 
temu nasze wycieczki nigdy nie koncentrowały się na 
„jedzeniu i piciu”, a pozwalały poznać różne talenty 
i wiedzę specjalistyczną (np. o ziołach, o życiu pszczół) 
uczestniczek.

Zajęcia z leśnikiem w Okunince

Poznajemy przyrodę – Lasy Janowskie

Szczególną wycieczką był wyjazd do Wiednia zorga-
nizowany z okazji X -lecia Szkoły. W programie, poza 
zwiedzaniem miasta, były warsztaty taneczne z grupą 
austriackich seniorów i wieczorny koncert w ogrodach 
Schönbrunn. Na pewno pozostał w pamięci uczestni-
czek jako ważne wydarzenie.
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Wycieczka do Wiednia

Na podkreślenie zasługuje tradycja tworzenia samo-
rządu grupy, włączanie słuchaczy do realizacji różnych 
zadań. Zawsze też starano się poznać pasje uczestników 
i stworzyć im okazję do zaprezentowania swoich zainte-
resowań na całych zajęciach lub ich części.

Do tradycji Szkoły weszło organizowanie wspólnych dla 
słuchaczy i absolwentów spotkań opłatkowych i nowo-
rocznych. Spotykaliśmy się też razem z okazji różnych 
uroczystości jubileuszowych. 

Otwarta formuła balu karnawałowego pozwalała na 
udział rodziców, ale także dziadków i przyjaciół naszych 
wnuków. Dzięki temu było nas więcej i szerzej rozcho-
dziła się informacja o działalności Szkoły SuperBabci 
i SuperDziadka.

Zaproszenie na spotkanie noworoczne

Pod wpływem zajęć o literaturze stworzono „Bibliotecz-
kę dla babci i wnuków”, zawierającą darowizny książek, 
gry stolikowe i lektury szkolne z klas I-III oraz wiele 
współczesnych pozycji z najlepszej literatury dziecięcej, 
zakupionych z otrzymanych dotacji.



22 Model Szkoły SuperBaBci i Superdziadka W luBlinie. dośWiadczenia z realizacji projektóW W latach 2008–2018

Poczytaj mi, babciu

Podsumowaniem projektu było uroczyste zakończenie 
i wręczenie dyplomów oraz podziękowań za udział 
w realizacji programu. 

Podziękowanie za wspieranie działalności Szkoły  
dla Zofii Widz ‑Baryły, szefowej OR PZERiI  

w Janowie Lubelskim (z lewej) 

6. podział ról

6.1. Rola kierownika

Kiedy prowadziłam Szkołę, podpisywałam się przeważ-
nie jako koordynator Projektu, ponieważ taką nazwę 
przyjęto dla kierownika we wnioskach o granty. Jednak, 
nawet jak nie mieliśmy żadnego wsparcia finansowego, 
byłam nadal koordynatorem działań, które starałam 
się kontynuować, angażując znajomych i życzliwe Szko-
le osoby chętne do prowadzenia zajęć. To była moja 
główna rola – napisać wniosek, znaleźć prowadzących, 
ułożyć program, zapewnić sale i materiały. Nieraz byłam 
zawiedziona brakiem akceptacji wniosku, czasem z po-
wodów formalnych, a czasem z nieznanych przyczyn. 
Oczywiście, każdy otrzymany grant wymaga sporej 
dokumentacji, list obecności, wskaźników, a na końcu 
obszernego sprawozdania. To praca niewidoczna dla 
uczestników, ale żmudna i konieczna.

Dobrą perspektywą trwania Szkoły była współpraca 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, który ma w swoich 
celach działalność na rzecz seniorów. Mogliśmy korzy-
stać z sali na zajęcia i na przechowywanie materiałów, 
czasem z funduszy, o ile sam WOK otrzymał odpowied-
nią dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Różnie to by-
wało, ale związek z partnerami działającymi już obecnie 
na rzecz osób starszych uważam za przyszłościowy.

Drugim moim obowiązkiem była dbałość o grupę, at-
mosferę, aktywność, wzajemną życzliwość. Starałam się 
przygotować się na każde rozpoczęcie zajęć, poprawić 
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nastrój, oderwać od kłopotów, wzmocnić satysfakcję 
z bycia uczestnikiem życzliwej grupy.

Nie jest to proste zadanie, bo grupa to zbiór indywidu-
alności o różnych potrzebach, różnym doświadczeniu 
i chęci do podejmowania zadań. Czasem pomagała mi 
intuicja, czasem otwarte pytanie: Kto zrobi, przyniesie, 
przyjdzie…?. Czasem czekałam, czasem zaczynałam od 
siebie, mówiąc na przykład: Ja upiekę piernik, a kto jesz-
cze…?. Nie zwalniałam się z obowiązków, które miała 
podjąć grupa. Zasada zaświeć przykładem zwykle się 
sprawdzała.

W kolejnych latach miałam już sporą grupę osób, która 
znała zwyczaje, tradycję i chętnie zgłaszało się kilka 
osób do wybranych zadań. Może zbyt mało uwagi po-
święcałam nowym uczestnikom, a jest to potrzebne. 
Każdy, kto przychodził po raz pierwszy, był witany 
i mógł coś o sobie powiedzieć. Oklaski od grupy bardzo 
wzmacniały. Nie kontrolowałam jednak nieobecności 
i rezygnacji z zajęć, pozostawiając to starościnie, która 
powiadamiała mnie w sprawach poważnych. A takie 
też się zdarzały… Nawet pogrzeby w dalszych miejsco-
wościach, na które jechałam, by wyrazić swoją łączność 
i szacunek dla rodziny.

Słuchacze bardzo mi pomagali, gdy znali moje oczekiwa-
nia i konkretne problemy. Uczyłam się przy nich formu-
łować uwagi czy pytania tak, by jak najmniej pozostawić 
niejasności. Ale na pewno się zdarzały, zwykle gdy za-
brakło czasu na pełną informację zwrotną, która może 
chronić przed podejrzeniami i plotkami.

Tylko z ważnych powodów nie byłam na zajęciach, bo 
sama z nich korzystałam, a jednocześnie pilnowałam 
spraw organizacyjnych. Czułam się też zobowiązana 
zadbać o integrację w grupie, stosując różne metody, 
o czym piszę w jednym z następnych podrozdziałów.

6.2. Rola Samorządu Szkoły

Na początku każdego roku starałam się ustalić podział 
ról wśród uczestników, aby z jednej strony liczyć na 
pomoc konkretnych osób, a z drugiej, dać im szansę 
na zgłaszanie inicjatyw oraz utrzymanie kontaktu 
z wszystkimi osobami w grupie. Poniżej omawiam, jaki 
podział ról był przyjęty w lubelskiej Szkole. Zadania 
były oczywiście dostosowane do konkretnych sytuacji 
w danym roku szkolnym.

Starosta – zbiera deklaracje, prowadzi dziennik lub 
listy obecności, pomaga koordynatorowi, dba o atmosfe-
rę w grupie, jest łącznikiem między grupą a koordyna-
torem. Zastępca starosty – pomaga staroście i zastępuje 
go, gdy ten jest nieobecny.

Skarbnik – zbiera i rozlicza pieniądze zebrane od grupy 
na konkretne cele, np. wyjazd, bilety do teatru, herbatę. 
Nie muszę podkreślać, jak jest to odpowiedzialna, a za-
razem trudna rola dla osoby, która musi przypominać 
o składkach. (Wpisowe semestralne uczestnicy wpłacają 
wprost na konto Stowarzyszenia KLANZA, które objęło 
patronat organizacyjny nad Szkołą).
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Gospodyni – dba o porządek, przygotowanie wody na 
herbatę, dba też o wykładowców, dobiera sobie osoby 
do pomocy. Niezwykle ważna jest ta rola w czasie więk-
szych imprez, zwłaszcza rodzinnych, gdy trzeba zostać 
po zakończeniu imprezy i dokończyć sprzątanie.

Kronikarz – prowadzi kronikę, zbiera zdjęcia, opisy 
zajęć. Jego zastępca pomaga zwłaszcza wtedy, gdy kro-
nikarz jest nieobecny. To ważna i odpowiedzialna rola. 
Na końcu roku z dumą można pokazać, ile nazbierało 
się materiałów, świadczących o pracy Szkoły. Muszę 
przyznać, że trafiłam na świetnych kronikarzy, z których 
wymienię panią Ewę Małaj, dbającą o jakość notatek 
i ich wygląd estetyczny. Grube segregatory z każdego 
roku dają szansę przypomnienia sobie, co kiedy się wy-
darzyło, budzą też miłe wspomnienia, gdy spoglądamy 
na liczne zdjęcia zamieszczone w kronice.

Kronikarz Ewa Małaj

Bibliotekarz – wypożycza książki i gry planszowe zgro-
madzone przy okazji różnych projektów lub zebrane od 
darczyńców. 

Zdarzały się też zadania krótkie, jak np. organizacja 
imprezy, wycieczki, i wtedy pojawiała się nowa szansa 
podziału obowiązków.

Role w grupie świadczą o jej dynamice, elastyczności 
programu, możliwości wykorzystania inicjatyw uczest-
ników. Zwykle nie są podejmowane chętnie, ale warto 
zadbać o wsparcie, docenienie każdego przejawu ak-
tywności. Przejście na emeryturę kusi możliwością zrze-
czenia się odpowiedzialności, a przecież sensowna pra-
ca buduje poczucie wartości, daje zadowolenie i uznanie 
innych. W Lublinie staraliśmy się, aby co roku dawać 
szansę nowo zapisanym, ale także do pomocy nowym 
zgłaszali się absolwenci. Warto pamiętać o podziękowa-
niu za konkretny wkład pracy przy różnych okazjach.

7. środki wykorzystywane do realizacji 
projektów

W Lublinie przez trzy pierwsze lata projekty były re-
alizowane w ramach organizacji pozarządowej, jaką 
jest Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział 
w Lublinie, które w konkursie Seniorzy w akcji, reali-
zowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku 
Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności”, otrzy-
mało grant od tego towarzystwa. W roku szkolnym 
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2011/2012 Szkoła działała wspólnie z Fundacją na 
Rzecz Kobiet JA KOBIETA z Warszawy, z którą zrealizo-
wała projekt w ramach Programu Operacyjnego Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W roku 2011 pewne 
wsparcie dla zajęć rekreacyjnych i twórczych otrzymała 
Szkoła od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Lublinie, a ostatnio niewielkie fundusze od Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta Lublin. Podjęto też próbę zwró-
cenia się do miejskich spółek, takich jak Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Lubelskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej, i otrzymano symboliczne 
darowizny. Co roku pisano wnioski do Urzędu Miasta 
Lublin za pośrednictwem Warsztatów Kultury i innych 
instytucji wojewódzkich. Dwa razy Szkoła otrzymała też 
pewne wsparcie od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach konkursu na granty (ASOS). Bywały 
również lata, że Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lubli-
nie finansował część zajęć i taką perspektywę rozwoju 
Szkoły widzimy w latach następnych.

Budżet Szkoły w najlepszym roku wynosił około 25 
tysięcy zł, a potem był zmniejszany. Uczestnicy wpłacali 
w formie darowizny kwoty od 50 do 75 zł za semestr. 
Zmuszeni byliśmy szukać bezpłatnych form zajęć i ko-
rzystać z pomocy wolontariuszy, zwłaszcza w zakresie 
poradnictwa komputerowego, prowadzenia strony in-
ternetowej i bloga, a czasem także prowadzenia zajęć.

Partnerem w organizacji zajęć w Szkole w Lublinie 
był przede wszystkim Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
który udostępniał sale, angażował pracowników do 
pomocy w organizacji zajęć, a dyrektorzy i pracownicy 

uczestniczyli osobiście w ważniejszych wydarzeniach 
z życia Szkoły. Dla tej placówki kulturalnej była to 
okazja do poszerzenia oferty zajęć edukacyjnych dla 
seniorów. Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne 
Gimnazjum im. S.F. Klonowica udostępniały bezpłatnie 
sale na warsztaty weekendowe. Pomagała także Miejska 
Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, prowadząca 
w Filii nr 21 poradnictwo komputerowe dla słuchaczy. 
Doraźnie korzystaliśmy z dużej sali przy organizacji 
zabaw noworocznych ze Szkołą Podstawową nr 29 i ze 
Stowarzyszeniem Pieśni i Tańca Lublin. Od 6 lat życzli-
wą pomoc okazuje nam Polskie Stowarzyszenie Pedago-
gów i Animatorów KLANZA w Lublinie, które także jest 
wsparciem organizacyjnym w innych miastach w Polsce. 
Oddział w Białymstoku dwa razy otrzymał granty na 
kilka Szkół SuperBabci w Polsce w ramach Rządowego 
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych (ASOS).

8. zasady uczestnictwa w grupie

Co roku warto zapoznać słuchaczy z zasadami funk-
cjonowania w grupie lub, jeśli rozpoczynamy zajęcia, 
wspólnie je ustalać. Prowadzący może też je propo-
nować. W Lublinie co roku poszerzaliśmy listę zasad 
o nowe, zgłaszane przez uczestników, ułatwiające 
funkcjonowanie grupy. W ciągu dziesięciu lat doszliśmy 
do 46 punktów. Regulowały one sprawy organizacyj-
ne dość szczegółowo i były pomocne, gdy zdarzały się 
przypadki niezastosowania się do nich. Wszyscy otrzy-
mywali je na kartce, ale także czytaliśmy po kolei każdą 
zasadę, a jeśli wymagała komentarza, zatrzymywaliśmy 
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się i dopowiadaliśmy, dlaczego potrzebne jest jej prze-
strzeganie.

Zasady są bardzo ważne i warto je przypominać. Wy-
magają też zaakceptowania przez wszystkich, a jeśli 
coś budzi wątpliwości, nie jest respektowane, to należy 
poszukać innego rozwiązania, przedyskutować zasadę 
raz jeszcze, aż wszyscy się zgodzą na jej sformułowanie. 
Następnie trzeba ustalić z grupą, co może pomóc w rea-
lizacji na nowo zapisanej zasady.

Zasady uczestnictwa w Szkole i Klubie SuperBabci 
i SuperDziadka, rozdawane w roku 2018, ale two-
rzone od początku powstania Szkoły:

Wybrałam przykładowe zasady, dodając przy niektórych 
krótki komentarz, by były właściwie zrozumiane.

1. Wypełniamy deklarację uczestnictwa. Co roku po-
wtarzamy zapisy na deklaracji rozpoczynającej się 
od: „Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Szkoły 
SuperBabci i SuperDziadka w roku …”. Na odwrocie 
jest miejsce na dane kontaktowe oraz prośba o dokoń-
czenie zdań: „Szczególnie interesuje mnie problem… 
Mogę podzielić się z innymi swoją wiedzą, umiejętnoś-
ciami, doświadczeniem, pasją z dziedziny (jakiej?)…”. 
Pod spodem umieszczamy ważne informacje dotyczą-
ce ochrony danych osobowych i zgody na publikację 
zdjęć z zajęć.

2. Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. To bardzo waż-
ne, ponieważ osoby spóźnione już nie potrafią włą-
czyć się w zajęcia integracyjne i muszą czekać na ich 

zakończenie, a czasami tracą też orientację w spra-
wach organizacyjnych. Jeżeli to było ważne, powinny 
dowiedzieć się od znajomych lub od starosty, o czym 
była mowa.

3. Mamy prawo do przerwy. Jednej dłuższej, a w razie 
potrzeby wolno jeszcze proponować drugą. 

4. Każdy decyduje o swojej aktywności. Ważne, bo 
stwarza poczucie bezpieczeństwa, że udzielam się 
w miarę swoich możliwości.

5. Wypowiadamy się w swoim imieniu („Ja myślę...”, 
„Ja uważam…”, „Moje doświadczenie jest takie, że…”). 
Jest to bardzo ważna i trudna zasada, bo osoby star-
sze przyzwyczajone są do komunikatów bezosobo-
wych („Mówi się, że...”) lub uogólniających („Wszyscy 
myślą, że…”).

6. Zachowujemy dyskrecję co do osób, ale nie co do 
treści zajęć. Możemy opowiadać o dyskutowanych 
przypadkach, nie informując, kto, jakie podawał.

7. Zwracamy się do siebie po imieniu, przypinamy 
swoje wizytówki na każdych zajęciach, a potem 
oddajemy. To jest ważne, gdy dochodzą nowe osoby 
i trzeba przypominać imiona, by wszyscy się nimi 
posługiwali .

8. Mamy prawo do pytań – w ciągu całych zajęć.

9. Wszyscy dbamy o dobrą atmosferę.



27 Model Szkoły SuperBaBci i Superdziadka W luBlinie. dośWiadczenia z realizacji projektóW W latach 2008–2018

10. Dbamy o porządek w miejscach, gdzie mamy zaję-
cia. Materiały pozostawiamy na właściwym miejscu 
w szafie. To punkt pomagający utrzymać porządek 
w różnych miejscach. Trzeba mówić o tym otwarcie, 
bo na przykład, gdy pracownicy danej placówki za-
uważą raz bałagan spowodowany przez uczestników 
Szkoły, to wpływa to na opinię ogólną o Szkole.

11. Słuchamy się nawzajem. Zasada czasem trudna do 
przestrzegania, ale pomocna. 

12. Nie rozmawiamy, kiedy mówi prowadzący zajęcia.

13. Po zajęciach sprzątamy krzesła i stoliki.

14. Odpowiedzialnie zgłaszamy się do zadań. Ważne, by 
wszyscy uświadomili sobie, że są partnerami w dzia-
łaniach i nie mogą zawieść zaufania. Dlatego zawsze 
czekałam na chętnych i choć czasem podpytywałam: 
„A może Ty…?”, to godziłam się z odmową i szukałam 
następnej osoby.

15. Przekazujemy do kroniki materiały, zdjęcia i artyku-
ły. Ważne, by wybrać odpowiedzialnego Kronikarza, 
wtedy przypilnuje innych. Trzeba też pokazywać 
Kroniki od czasu do czasu gościom. To trudna praca, 
bo wymaga ciągłości, ale daje dużo zadowolenia, gdy 
budzi podziw oglądających i przywołuje wspomnienia 
z lat minionych.

16. Przekazujemy sobie bieżące informacje (tworzy-
my sieć telefonów). Z siecią telefonów nie bardzo 
nam wychodziło, ale warto próbować. Chociaż 

rozdawaliśmy listę uczestników z telefonami 
i e -mailami, to nie zawsze było jasne, kto kogo zawia-
damia o zmianach bieżących.

17. Dbamy o realizację spotkań okolicznościowych. 
Przywiązywałam dużą wagę do udziału babć i dziad-
ków w przebiegu spotkań. Dlatego w planie były 
rezerwowane daty na przygotowanie spotkań i – od-
powiednio wcześniej – podział obowiązków. Bardzo 
się to sprawdziło na wielu imprezach. Każdy wiedział, 
za co jest odpowiedzialny, i nie było bałaganu, choć 
oczywiście zdarzały się sytuacje nieprzewidziane.

18. Kontynuujemy działalność środowiskową. Nawiązu-
jemy kontakty z placówkami dla dzieci. O realizację 
tego zadania dbała grupa, którą po pewnym czasie 
nazwaliśmy Klubem SuperBabci i SuperDziadka, 
a kierownictwo nad nią objęła Lucyna Szabłowska.

19. Dbamy o rozwój biblioteki i staramy się nie prze-
trzymywać książek i gier stolikowych dłużej niż 
miesiąc.

20. Starosta reprezentuje interesy grupy i pomaga pro-
wadzącym.

21. Prowadzimy listę obecności na każdych zajęciach, co 
jest konieczne do rozliczania większości grantów.

21. Staramy się nie opuszczać zaplanowanych zajęć, 
a w sytuacji koniecznej powiadamiamy starostę 
o dłuższej nieobecności. 
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22. Odpowiadamy na e -maile, a przynajmniej potwier-
dzamy odbiór. Wymagało to częstych przypomnień 
i trzeba przyznać, że mimo wielu ćwiczeń przy kom-
puterze nie zawsze było przestrzegane.

23. Korzystamy ze strony www.superbabcia.org.pl. Po-
czątkowo był zapał i sporo wpisów, a potem zagląda-
no tylko do aktualności, tzn. do tego, jakie są zajęcia 
w najbliższym tygodniu. Ostatnio pojawiła się nowa 
propozycja umieszczania aktualności na Facebooku.

24. Przynosimy obuwie na zmianę, zwłaszcza w okresie 
jesienno -zimowym.

25. Dzielimy się pomysłami kulinarnymi. Początkowo 
na stronie, a potem przy okazji częstowania jakimś 
smakołykiem.

26. Pomagamy sobie wzajemnie w dziedzinach, na któ-
rych się znamy.

27. Nic nie stawiamy na fortepianie. To przykład drobnej, 
ale ważnej zasady organizacyjnej, która wynikała 
z faktu, że w sali WOK stał fortepian.

28. Pilnujemy rzeczy osobistych, nie zostawiamy ich bez 
opieki .

29. Samorząd dysponuje składkami na bieżące potrzeby.

30. Robimy listy na zajęcia weekendowe. Samo ogłosze-
nie nie wystarczyło, by zapewnić frekwencję.

31. Myjemy swoje kubki po kawie lub herbacie i wycie-
ramy je. Zwracamy uwagę na porządek.

32. Materiały po zajęciach zabieramy tylko za zgodą 
prowadzącej.

33. Korzystamy z możliwości poradnictwa komputero-
wego i dbamy o rozwój swoich umiejętności. Przez 
kilka lat istniała możliwość udziału kilku osób w zaję-
ciach komputerowych w bibliotece.

34. Dbamy o przekaz zdobytych umiejętności w ro-
dzinie. To ważna zasada i powinna być ustalona na 
początku, ale u nas pojawiła się późno, chyba była 
uznana za oczywistą. Jednak z informacji zwrotnych 
wynikało, że nie jest prosta.

35. Mówimy pojedynczo i głośno, uwzględniając trudno-
ści osób słabo słyszących.

Powyższe przykłady będą modyfikowane w każdej gru-
pie, ale warto je opracować i zaakceptować na początku 
roku szkolnego. 

9. Integracja w grupie

W lubelskiej Szkole wprowadzałam metody pomaga-
jące w integracji grupy od pierwszego spotkania, tzw. 
informacyjnego. Jego celem było zapoznanie z celami 
i zarysem programu na dany rok, omówienie karty za-
pisu, ewentualnych wpłat, miejsca i godzin zajęć, poin-
formowanie o organizatorach, sponsorach, partnerach. 
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Metody integracyjne wprowadzałam także na innych 
zajęciach. Poniżej podaję kilka przykładów do wykorzy-
stania; więcej w książce: Zofia Zaorska „Dodać życia do 
lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację róż-
nych form aktywności osób starszych i grup wielopo-
koleniowych”, Wydawnictwo KLANZA, wyd. III (z płytą 
„Tańce integracyjne”), Lublin 2012, ss. 75-128.

Niedokończone zdania
Podawałam kartkę ze zdaniami do dokończenia, na 
przykład: Nazywam się (imię i nazwisko)… Moja babcia 
potrafiła... Ja potrafię… Lubię… Chciałabym/chciałbym… 
Jestem…. Do każdego zdania należało dopisać maksy-
malnie 2-3 wybrane propozycje zakończenia. Każdy 
kończył trochę inaczej, ale już coś charakterystycznego 
o danej osobie wpadało w pamięć grupy.

Wizytówka 
Pisałam na kartce polecenie: Proszę zrobić swoją wizy-
tówkę, wpisując na przygotowane kartki imię oraz na-
zwisko, i przypiąć do ubrania. Kładłam na stoliku koszyk 
z flamastrami, kartki, szpilki i zachęcałam pierwsze 
osoby. Potem one zachęcały innych do zrobienia wizy-
tówki. Pomagało to w przyjęciu zasady: Zwracamy się 
do siebie z użyciem imienia. Na kolejnych zajęciach mie-
liśmy już wydrukowane, oprawione w folie wizytówki, 
ale konieczne było wyrobienie nawyku odkładania ich 
przed wyjściem do pudełka, by mogły służyć na wielu 
spotkaniach.

Chodzimy – stop
Grupa chodziła po sali w rytm wybranej melodii. Kie-
dy przerywałam muzykę, osoby dobierały się w pary 

i rozmawiały na podany przeze mnie temat, np.: „Jak 
lubię, aby się do mnie zwracano?”, „Z czym kojarzy mi 
się moje imię?”, „Jak minęły wakacje z wnukami?”, „Jakie 
przetwory robię na zimę?”, „Dlaczego tu jestem?” itp.

Na początek utrwaliliśmy imiona z wykorzystaniem 
różnych technik (np. Podaj przedmiot…, „Dodać życia do 
lat”, wyd. III, s. 84). Dobrą metodą było też wykorzysta-
nie kłębka wełny (tamże, s. 81).

Niezwykle przydatna okazała się umiejętność poprowa-
dzenia wybranego tańca integracyjnego (przykłady 
tańców: tamże, ss. 99-113).

Integracji sprzyjały również rozmowy w niewielkich 
grupach. Dlatego chętnie dzieliłam uczestników na 
małe zespoły (np. 4-6 -osobowe) i rozdawałam zadania. 
W grupach ustalałam koordynatora, który dbał o dyscy-
plinę czasową i udział wszystkich w zaproponowanych 
metodach. A jeżeli było to potrzebne, wybieraliśmy tak-
że sekretarza do zapisywania wniosków, np. na dużych 
arkuszach papieru. 

Przykładem omawiania tematu może być dyskusja nad 
programem Szkoły, a właściwie nad oczekiwaniami, 
potrzebami uczestników. Poprowadziłam ją w następu-
jący sposób: Małe grupy otrzymały pytania dotyczące 
planowanych zajęć w Szkole: „Czego potrzebują na-
sze wnuki?” (dwie grupy) i „Czego potrzebują babcie 
i dziadkowie?” (dwie kolejne grupy). Odpowiedzi mogło 
być od 3 do 5. Po ich wypisaniu grupy otrzymały propo-
zycje odpowiedzi opracowane przeze mnie na podobny 
temat. Można było wybrać i dopisać po trzy propozycje, 
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które grupa uznała za bardzo ważne, a przez nią po-
minięte. Następnie każda grupa czytała swoje wnioski, 
pokazując jednocześnie arkusz z odpowiedziami. (War-
to zwrócić uwagę, by pisano ciemnymi flamastrami 
i dużymi literami). Dziękowaliśmy za pracę wszystkim 
grupom oklaskami, a ja podkreślałam, że są to inspira-
cje, które pomogą stworzyć program zajęć.

Inną propozycją integrującą grupę było przeprowa-
dzenie wywiadu w dwójkach. Zaproponowałam temat: 
„Moje mocne strony, przydatne dla rodziny i dla grupy 
szkolnej”. Dwie osoby przedstawiały się nawzajem, 
a grupa uważnie słuchała i odkrywała niezauważone 
talenty, umiejętności, doświadczenia uczestników. 

Podsumowując przykłady metod służących integracji 
grupy, chciałabym mocno podkreślić ich znaczenie nie 
tylko na początku roku, kiedy pojawiają się nowe osoby, 
ale także w różnych momentach działania w grupie. 
Pomagają one budować odpowiedzialność za funkcjono-
wanie grupy, wyrabiają tolerancję, tworzą koleżeńskie 
więzi.

Do tradycji w lubelskiej Szkole należało spotkanie 
uczestników i absolwentów w dniu wolnym, aby te 
osoby, które wróciły do pracy, mogły także przyjść i po-
być w grupie przyjaznej, radosnej i życzliwej. Zawsze 
6 stycznia, w świąteczny dzień Trzech Króli, organizo-
waliśmy spotkania noworoczne z absolwentami. Po 
kolędach i ogólnych życzeniach noworocznych dzieli-
liśmy się wrażeniami z ostatniego roku. Czasem były 
to prezentacje z odbytych wycieczek, a czasami opo-
wiadaliśmy na wcześniej zadany temat, np.: „Pamiątki 

rodzinne”, „Najstarsze sprzęty w moim domu (z poka-
zywaniem przyniesionych)”, „Moje zdziwienia światem, 
ludźmi, sztuką”. Jakoś nigdy nie brakowało chętnych 
do podzielenia się doświadczeniem. Zasadą, jaką przy-
jęliśmy, był poczęstunek zależny od pomysłu każdego 
z uczestników. Babcie zawsze starały się coś oryginalne-
go przygotować na to spotkanie. Udział prawie połowy 
absolwentów z poprzednich lat świadczył, że takie spot-
kania są potrzebne.

Niezwykle integracyjne okazały się wspólne wyjazdy 
do Janowa Lubelskiego pod hasłem „Zdrowie i uroda”. 
Program wyjazdu obejmował wizytę na basenie, spot-
kanie z kosmetyczką, naukę chodzenia z kijkami Nordic 
Walking oraz spotkanie z miejscowym Stowarzyszeniem 
Kobiet Powiatu Janowskiego. Po powrocie była to już 
inna grupa, otwarta, rozgadana, nawiązująca chętnie 
bezpośrednie kontakty.

Podobną rolę pełniły także pikniki integracyjne na po-
żegnanie lata i powitanie jesieni, organizowane z inicja-
tywy uczestniczek na ich działkach. Babcia Ewa Małaj 
zapraszała nas na pikniki tematyczne. Przebierałyśmy 
się za „jesienne damy” czy postacie z bajek, zakładały-
śmy stroje cygańskie lub ubiory z naszej młodości. Pik-
niki u babci Reginy i u dziadków Krystyny i Tadeusza łą-
czyły się ze spacerami i – co tu ukrywać – obżarstwem, 
bo zasada każdy przynosi, co może powodowała szybkie 
nakrycie stołu specjalnościami z babcinych kuchni.
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Piknik Powitanie jesieni

Piknik w Kawce u Reni

Piknik u Krystyny i Tadeusza

Piknik po 10 latach Szkoły
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Z taborem Cyganów – piknik u Ewy i Andrzeja

Dowodem na integrację grupy było także wspólne prze-
żywanie chwil radosnych i smutnych. Do radosnych na-
leżały imieniny, jubileusze, narodziny kolejnego wnuka. 
Smutne to ostatnie pożegnania – pogrzeby zaprzyjaź-
nionych koleżanek lub ich bliskich. Takie wsparcie jest 
cenne i każdemu potrzebne.

10. zajęcia edukacyjne

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka powstała na przekór 
stereotypom, że babci żadna nauka nie jest już potrzeb-
na, bo przecież ma doświadczenie wynikające z wycho-
wania własnych dzieci. Wielu osobom starszym wydaje 
się, że to prawda. Studenci pedagogiki UMCS pod kie-
runkiem dr Barbary Jedlewskiej przeprowadzili na ten 
temat badania w grupie 300 osób, zachęcając także do 
udziału w zajęciach Szkoły. Wywoływało to zdziwienie, 
czasem zainteresowanie, ale większość tłumaczyła 
się brakiem czasu i nikt nie pofatygował się na zapisy. 
Można przypuszczać, że osoby starsze czują także oba-
wy przed spotkaniem się z nową grupą. Zauważyłam, 
że większość uczestników dochodzących do Szkoły po 
pierwszym roku była mobilizowana przez znajomych, 
którzy odważyli się pójść na zajęcia. A jednak warto 
przekonywać, że w czasach, gdy oboje rodzice pracują, 
a środki techniczne dostarczają różne treści, rola dziad-
ków wzrasta i może być twórcza i satysfakcjonująca. 

Założeniem Szkoły jest doskonalenie umiejętności peda-
gogicznych i psychologicznych, które ułatwiają kontakt 
w rodzinie z dorosłymi i małymi dziećmi, poszerzenie 
wiedzy o rozwoju dziecka, zdobytej przez wcześniejsze 
doświadczenie przy wychowaniu własnych dzieci, a tak-
że wzbogacenie wiadomości o kulturze i stworzenie 
możliwości przekazania ich wnukom. 

Najważniejsze zalety zajęć edukacyjnych to:

1. Możliwość refleksji nad problemami w grupie o po-
dobnych aspiracjach.
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2. Poznanie współczesnej wiedzy z różnych dziedzin.
3. Możliwość wymiany doświadczeń.
4. Szansa na zmianę swojego zachowania w rodzinie.
5. Nabycie nowych umiejętności przydatnych w zabawie 

z wnukami.
6. Poczucie satysfakcji z własnego rozwoju.
7. Wzrost autorytetu w rodzinie.

W ciągu dziesięciu lat zrealizowano wiele zajęć na różne 
tematy, starając się o ich zróżnicowanie, tak by doty-
czyły różnych sfer aktywności babć, przede wszystkim 
w rodzinach, ale także w kontaktach z grupą dzieci. 
Można wyodrębnić następujące rodzaje tematów:

1. Pedagogiczne – pomagały opanować umiejętności 
wspierania rozwoju dziecka.

2. Psychologiczne, których celem było zrozumienie za-
chowania dzieci w różnym wieku.

3. Medyczne – czyli współczesne zalecenia profilaktyki 
zdrowotnej u dzieci i u osób starszych.

4. Dotyczące wiedzy o kulturze polskiej i innych naro-
dów, pomagające dziadkom w przekazie ważnych 
wartości.

5. Inne, do których trzeba zaliczyć umiejętności korzy-
stania z komputera oraz informacje dotyczące aktual-
nych wydarzeń kulturalnych.

Każdy, kto będzie organizował Szkołę SuperBabci i Su-
perDziadka, może też skorzystać z naszego przykła-
dowego rejestru zajęć warsztatowych. Podaję jednak 
tylko propozycje tytułów, bo każdy prowadzący ma 
prawo sformułować je inaczej, zwracając uwagę przede 
wszystkim na cel zajęć.

1. Blok pedagogiczny: „O zabawach z wnukami rozwi-
jającymi ich kreatywność”, „O pomocy w nauce”, „Gry 
stolikowe”, „Twórcze wykorzystanie tekstów litera-
ckich”, „Poznajemy tajemnice przyrody”, „Techniki 
pracy umysłowej”.

Wszystkie wymienione tematy były powiązane z prak-
tycznymi ćwiczeniami, które wykorzystywały proste 
materiały, łatwo dostępne. Babcie zadowolone z „dzie-
ła”, wykonanego przez siebie, chętnie stosowały zdoby-
te umiejętności.

Warsztaty Sztuka kirigami

2. Blok psychologiczny: „Rozwój psychiczny dzieci 
i młodzieży”, „Sztuka porozumiewania się z wnukami 
i dorosłymi”, „Jak rozwiązywać sytuacje trudne?”, „Jak 
pomóc dzieciom w pokonywaniu stresu, złości?”.
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Warsztaty z psychologiem

Każdy z tych tematów wymagał wielu ćwiczeń, najle-
piej połączonych z odgrywaniem scenek z życia babci 
i wnuków, bo wtedy odkrywałyśmy nasze stereotypy 
i nawyki utrudniające kontakt z innymi.

3. Blok medyczny: „Pomoc w nagłych wypadkach”, 
„Zdrowe odżywianie w różnym wieku dziecka i u 
osób starszych”, „Profilaktyka zdrowotna u doro-
słych”, „Znaczenie ruchu w starszym wieku”.

W realizacji powyższych tematów zderzała się wiedza 
utrwalona z nowymi zalecaniami lekarzy, dietetyków, 
rehabilitantów. Dotyczyło to nie tylko dbania o rozwój 
dziecka, ale także dbania o siebie w starości. Dużą 
atrakcją były wspólne wyjazdy do Janowa Lubelskiego, 
gdzie chodziliśmy z kijkami, uprawialiśmy gimnastykę 
na sali i w wodzie.

4. Blok wiedzy o kulturze: „Tradycje świąteczne”, 
„Wielokulturowość naszej miejscowości”, „Kultura 
w innych krajach”, „Stereotypy o innych narodach”, 
udział w spektaklach teatralnych, koncertach, pozna-
wanie ciekawych zabytków na wycieczkach.

Warsztaty Tradycje bożonarodzeniowe

Warsztaty Tradycje wielkanocne
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To był ważny blok, bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi 
o realizację. Najciekawsze były dla mnie gry miejskie 
odkrywające wielokulturowy Lublin, wycieczki po 
Lubelszczyźnie, a także spotkania ze studentami z róż-
nych krajów. Do atrakcji należały wyjścia do teatru 
z wnukami i we własnym gronie rodzinnym.

5. Blok „inne”.

Dotyczył przede wszystkim nauki posługiwania się 
komputerem, korzystania z poradnictwa w małych 
grupach, a nawet dwuosobowych ćwiczeń ze studen-
tami. Były też zajęcia o fotografowaniu, o bezpieczeń-
stwie w Internecie, o tym, jak zwracać uwagę na różne 
propozycje handlowe i odwiedziny nieznajomych, 
podających się za fałszywych przedstawicieli różnych 
instytucji. Tych tematów nigdy nie za wiele i warto do 
nich powracać, bo zmienia się technika komunikacji, 
a także pojawiają się nowe oszustwa .

Wybrane tematy trzeba było ułożyć w konkretny har-
monogram zajęć. Podawałam słuchaczom plan zajęć na 
pół roku (I semestr – od września do stycznia, czasem 
kawałek lutego). Zajęcia trwały do ferii szkolnych, bo 
potem babcie były potrzebne w domu. Poniżej przed-
stawiam przykład ramowego rozkładu z jednego roku, 
w którym umieszczono różne rodzaje zajęć.

Semestr zimowy (wrzesień – styczeń):
wrzesień – promocja oraz 2 warsztaty organizacyjno-
-integracyjne, piknik „Pożegnanie lata, powitanie jesieni”,
październik – 3 warsztaty i uroczysta inauguracja 
(1 warsztat poświęcony na przygotowanie inauguracji),

listopad – 3-4 warsztaty i zabawa andrzejkowa,
grudzień – 2 warsztaty i spotkanie opłatkowe,
styczeń – 3 warsztaty i bal karnawałowy (czasem  
w lutym).
Razem: 13 warsztatów, 4 imprezy i bal karnawałowy.
Przerwa semestralna – ferie wnuków.

Semestr letni (druga połowa lutego – czerwiec):
luty – 2 warsztaty,
marzec – 4 warsztaty,
kwiecień – 3 warsztaty, w tym 1 poświęcony tradycjom 
wielkanocnym,
maj – 3-4 warsztaty (w tym 1 w terenie),
czerwiec – 1-2 warsztaty, w tym podsumowanie roku.
Razem: 15 warsztatów, w tym 1 w terenie (wycieczka, 
gra terenowa) .

Razem w roku szkolnym: 28 warsztatów, 6 imprez 
(łącznie z balem i wycieczką).

Przyjęty program wynikał czasami z połączenia ocze-
kiwań uczestników z inicjatywą sponsora. Na przykład 
korzystając z dotacji Wydziału Kultury, można było 
realizować więcej zajęć z zakresu upowszechniania kul-
tury, a nie mieściły się już zajęcia o tematyce zdrowotnej 
i psychologicznej, chyba że znaleźli się prowadzący te 
tematy bezpłatnie. Tak często bywało, dzięki nawiąza-
niu współpracy z firmą CENTERMED.

Chciałabym jeszcze przypomnieć, że na początku funk-
cjonowania szkoły udawały się nam warsztaty week-
endowe organizowane w piątek po południu i w sobotę 
do 13. Zwiększona liczba godzin pozwalała na głębsze 
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wejście w temat, nabycie zaufania do prowadzącego 
i grupy oraz ujawnienie swoich kłopotów. Bywało, że 
zajmowaliśmy się jakimś problemem przez kilka godzin, 
nie mając poczucia marnowania czasu. Wtedy właśnie 
odkrywaliśmy, jak się różnimy i przed jakimi wyzwania-
mi stajemy często samotnie. Polecam warsztaty week-
endowe, chociaż wymagają one nie tylko zgody grupy, 
ale także większego zabezpieczenia finansowego.

11. Metodyka zajęć warsztatowych

Poza wyborem treści ważna jest metodyka pracy 
w Szkole. Od początku założyłam, że przede wszystkim 
będą w niej w większości zajęcia warsztatowe, angażu-
jące uczestników.

Zabawa Masażyki

Warsztat budzi skojarzenia z pracą rzemieślnika czy ro-
botnika, którym do wykonania zlecenia potrzebna była 

umiejętność wykonania określonego zadania. Zwykle po-
siadali oni już jakąś wiedzę, ale umiejętności doskonalili, 
stale wykonując różne i często coraz trudniejsze prace.

Od niedawna używa się w pedagogice pojęcie warszta-
tów jako zbioru ćwiczeń doskonalących różne umiejęt-
ności. Uczestnicy są wtedy aktywni na różne sposoby. 
Pytają, dyskutują, szukają odpowiedzi, rysują, malują, 
a nawet tańczą. Metodykę warsztatów opracowało 
m.in. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
KLANZA, wzbogacając ją o metody zaczerpnięte z pe-
dagogiki zabawy, która została rozpropagowana przez 
animatorów tego stowarzyszenia („O metodzie KLANZY. 
Teoria i praktyka”, praca zbiorowa pod red. E. Kędzior-
-Niczyporuk, Wydawnictwo KLANZA, wyd. I, Lublin 
2010).

Przygotowując program zajęć, starałam się unikać dłu-
gich wykładów, natomiast przeważały zajęcia warszta-
towe, podczas których uczestnicy, przeważnie w małych 
2-4 -osobowych grupach, pracowali nad przydzielonymi 
zadaniami. Brak oceny indywidualnej stwarzał poczucie 
bezpieczeństwa i zachęcał do udziału. Każde rozwiąza-
nie było docenione, choć mogło być uzupełniane i dys-
kutowane.

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową początkowo 
budziły zdziwienie. Jednak okazały się bardzo przydat-
ne, ponieważ można było wykorzystać wiedzę, doświad-
czenie babć i dziadków, poznać stereotypowe poglądy 
i różne źródła wiedzy potocznej i naukowej. Dlatego 
w Szkole SuperBabci i SuperDziadka metoda warsztato-
wa została przyjęta jako obowiązująca.
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Warsztaty plastyczne – kwiaty z bibuły 

Jesienne prace plastyczne

Warsztaty Kompozycje kwiatowe

Warsztaty plastyczno ‑muzyczne
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Nauka żonglowania

Zajęcia warsztatowe, aktywizujące, mają zwykle swój 
rytm, zasady, metody, które warto stosować w przypad-
ku osób starszych, z dużym doświadczeniem. Wyróżnić 
w nich można następujące części:

1. Integracja,
2. Sprawy organizacyjne,
3. Wprowadzenie do tematu,
4. Rozwinięcie tematu oraz zadania dla uczestników,
5. Przerwa na herbatę,
6. Wiadomości uzupełniające i porządkujące wiedzę,
7. Refleksja nad tym, co można wykorzystać we własnej 

rodzinie lub dla siebie,
8. Informacja zwrotna o przebiegu zajęć, przydatności 

danego tematu,

Zajęcia aktywizujące słuchaczy trwały przynajmniej 
3 godziny, z jedną dłuższą przerwą. Dobór animatorów 

zależał od przyjętego programu. Poniżej opiszę przy-
kłady przebiegu zajęć w lubelskiej Szkole SuperBabci 
i SuperDziadka. Kolejno omówię poszczególne części 
warsztatów, odwołując się także do metod opisanych 
w mojej książce „Dodać życia do lat”.

Zajęcia ruchowe
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Zabawa jest dobra na wszystko

11.1. część integracyjna

Ważnym celem jest integracja w grupie, którą łączą po-
dobne problemy i chęć ich rozwiązywania. Zespołowe 
działania dają poczucie wspólnoty, sprzyjają nowym 
kontaktom koleżeńskim, pomagają w trudnych chwilach.

Integracja to także szacunek dla przeżyć z minionego 
tygodnia. Co się ważnego wydarzyło, czym chciałabym 
się podzielić z grupą, co mnie ucieszyło lub zmartwiło. 
Krótkie wypowiedzi integrują grupę. Przyjęliśmy też 
zasadę, że nie rozmawiamy o poglądach politycznych, 
szanując w ten sposób indywidualne wybory partii oraz 
przedstawicieli kandydujących do wyborów.

Kilka, kilkanaście minut metod integracyjnych ułatwiało 
rozpoczęcie zajęć, odprężało, pomagało stworzyć przy-
jazną dla wszystkich atmosferę. Wykorzystywałam tzw. 

„metody wstępne”, opisane w książce „Dodać życia do 
lat”, wyd. III, ss. 75-85, a czasami taniec lub piosenkę. 
Powstał nasz hymn – własna piosenka do znanej melo-
dii, do której słowa napisała jedna z babć. Witaliśmy nim 
zwykle nowych uczestników i nowych wykładowców.

Kiedy w ostatniej zwrotce śpiewaliśmy i podawaliśmy 
sobie ręce, czuliśmy wzajemną więź:

Nie płacz już, szkoda dni 
W dali wciąż sekret tkwi 
Podaj dłoń, zróbmy krąg 
Przekaż ciepło swoich rąk. 

11.2. Sprawy organizacyjne

Sprawy organizacyjne podawałam na początku, kiedy 
uwaga wszystkich była skupiona na myśli: „Co będzie 
dalej?”. Starałam się, by informacje były krótkie, jasne, 
i sprawdzałam, czy wszyscy je zrozumieli. Czasami, gdy 
było ich dużo, rozdawałam je spisane na kartkach. 

Niekiedy warto było też poświęcić uwagę na samym 
początku na podsumowanie tego, co zostało zrealizowa-
ne dodatkowo w ostatnim tygodniu, podziękować tym, 
którzy się zaangażowali, bo często, np. po jakiejś impre-
zie, wycieczce, spektaklu, nie ma na to czasu. 

Na początku każdego roku przypominałam o zasadach 
obowiązujących grupę. Tu zwrócę tylko uwagę na jedną 
ważną zasadę: Odbieramy telefony poza salą. Oznacza 
to, że ich nie wyłączamy, biorąc pod uwagę, że babcia, 
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dziadek, żona, mąż mogą być nagle potrzebni do opieki 
nad wnukami lub w innej trudnej sytuacji rodzinnej. 
Zasada ta sprawdziła się kilka razy.

11.3. Wprowadzenie do tematu

Warto zaciekawić tematem – w różny sposób, np. robiąc 
krótką sondę na temat tego, co już wiemy, próbując 
ustalić definicję pojęcia występującego w tytule, prze-
prowadzić grę, wykorzystując ilustracje. Przykładowo 
temat „Mądrość osób starszych” zaczęliśmy od definicji, 
jak rozumiemy pojęcie mądrości, oraz porównania, jak 
definiuje to autor publikacji. Rozważając temat „Kon-
takty wielopokoleniowe”, najpierw przeprowadziłam 
grę „Pokoleniowe Kraje” („Dodać życia do lat”, wyd. III, 
ss. 142-145), a szykując się do gry terenowej, rysowa-
liśmy mapę ulic i znane nam miejsca, które potem uzu-
pełniała przewodniczka. 

Rozmowa z wykorzystaniem kłębka wełny

Dzięki tym metodom prowadzący ma okazję poznać na-
stawienie uczestników do danego tematu, pobudzić ich 
ciekawość, dać szansę, by ujawnili swoją wiedzę. Kiedy 
na przykład zaprosiłam dietetyczkę na zajęcia, okazało 
się, że niewiele może dodać, bo właśnie ta grupa sporo 
już wiedziała o tym, na czym polega zdrowe odżywianie. 
Było jednak kilka spraw spornych i to już zaciekawiło 
uczestniczki spotkania.

11.4. Realizacja tematu oraz zadania dla 
uczestników

Sposób realizacji tematu wybierał prowadzący po kon-
sultacji ze mną. Mógł zacząć od krótkiego wykładu czy 
prezentacji multimedialnej, ale nie powinien pominąć 
opinii uczestników. Służyło temu wykonanie zadań 
w grupie tworzonej w taki sposób, by znalazły się w niej 
osoby różne, mniej sobie znane, o różnych doświadcze-
niach zawodowych i społecznych. Przydatne są do tego 
„odliczanki”, losowanie kolorowych karteczek, różnych 
przedmiotów itp., co powoduje, że grupy muszą się 
odnaleźć i zorganizować sobie przestrzeń do rozmowy 
(np. usiąść w kręgu lub przy stoliku). Grupy nie mogą 
być duże, najlepiej 4-5 -osobowe. Każda z nich otrzymuje 
temat, najlepiej w postaci pytania na kartce, oraz duży 
arkusz i flamastry. Zanim uczestnicy zaczną rozmawiać, 
warto ustalić koordynatora małej grupy, którego zada-
niem jest pilnowanie czasu oraz tego, by każdy zabrał 
głos. Dobrze jest odpowiedzi na pytanie spisywać w po-
staci punktów na arkuszu, dużymi literami, by potem, 
przy prezentacji pozostali widzieli je z odległości. Cza-
sami pod koniec ustalonego czasu podawałam kartkę 
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z odpowiedziami autora wybranej publikacji i prosiłam 
o dopisanie na arkuszu 2-3 zdań, które według gru-
py znacząco uzupełniały ich wypowiedzi. Uczestnicy 
czytali wtedy tekst z zainteresowaniem, ciekawi, na 
co jeszcze ktoś zwrócił uwagę. Na koniec każda grupa 
odczytywała swoje notatki. Jeżeli pytania problemowe 
były różne, inne grupy mogły spontanicznie uzupełniać 
odpowiedzi.

Warsztaty literackie

11.5. przerwa 

Przerwa, zwykle po 1,5 -godzinnych zajęciach, jest ko-
nieczna i powinna trwać 20 minut. Starano się, by woda 
na kawę czy herbatę była już zagotowana wcześniej. Za-
jęcia muszą zaczynać się punktualnie po ustalonej prze-
rwie, bo inaczej czas marnuje się na „schodzenie się”.

Dość często lubelskie babcie przynosiły jakieś słodkości 
z okazji imienin, jubileuszy lub dlatego, że chciały po-
chwalić się swoim pomysłem na ciasto lub inną potrawę. 
Bardzo to wszyscy cenili i przy okazji składali życzenia. 
Dobrze ustalić, kto dba o prowadzących, aby nie zostali 
pominięci przy poczęstunku. Potrzebna jest też wyraźna 
zasada, jak sprzątamy – każdy po sobie czy robią to dy-
żurni. Doceniałam też przerwę jako okazję do rozmowy 
indywidualnej, pytań o zdrowie i samopoczucie.

11.6. Wiadomości uzupełniające wiedzę

Prowadzący, odwołując się do wyników pracy grup 
(najlepiej na arkuszach widocznych dla wszystkich), 
powinien ustosunkować się do nich i uzupełnić wiedzę 
o najnowsze badania, poglądy, teorie itp. Jak je poda, czy 
w formie prezentacji, czy na kartkach, czy podyktuje – 
to już jego wybór. Babcie cenią sobie uporządkowane 
wiadomości, powielone i rozdane dla każdego, ale 
też warto zachęcać je do prowadzenia notatek. Tylko 
w pierwszym roku Szkoły udało mi się wprowadzić ze-
szyty pod nazwą „Pamiętnik Babci”, mające służyć do za-
pisywania tego, co działo się w Szkole, a także obserwa-
cji z życia wnuków. Niestety, było tylko kilka osób, które 
starały się o tym pamiętać. Większość jednak przynosiła 
notatniki i chciała zapisać najważniejsze wnioski.

Próbowaliśmy również tworzyć skoroszyt notatek za-
pisywanych przez kolejne babcie i wydrukowanych na 
końcu roku szkolnego. Jednak po opinii prowadzących, 
że te notatki nie do końca zgadzają się z ich przekazem, 
zrezygnowaliśmy z opisów szczegółowych na rzecz 
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krótkiej informacji do Kroniki Szkoły. Rozbudowane 
Kroniki są świadectwem, jak wiele się w Szkole działo 
i jaka tematyka zajęć była realizowana.

11.7. Refleksje

Jak wykorzystać podane wskazówki? Czy są pożytecz-
ne? Jak je przekazać w rodzinie? – taka chwila refleksji 
jest ważna i pomocna. Czasami warto zapytać też na 
następnych zajęciach: Co się udało? Co się sprawdziło? 
Co sprzyjało, co utrudniało wykorzystanie wiadomości 
z zajęć? Nie jest to proste i często umyka uwadze, bo 
przecież w tej Szkole jest duża dobrowolność, zróżni-
cowane potrzeby i możliwości kontaktów w rodzinie. 
Mnie cieszyły bardzo wypowiedzi o zmianie poglądów, 
postępowania z dziećmi (czasem też z tymi dorosłymi), 
próbach wprowadzenia nowych zabaw itp. To wtedy nie 
tylko utrwalały się wiadomości, ale czułam wzajemne 
wsparcie i zrozumienie między uczestnikami.

11.8. Informacja zwrotna na temat zajęć

Co się podobało? Co było trudne? Z czym wychodzę? Za 
co dziękuję? – to tylko przykłady pytań na zakończenie 
zajęć. Pomagają one poznać odczucia uczestników, które 
mogą być różne – pozytywne, sygnalizujące niepokój lub 
obawy. Lepiej, gdy zostaną wypowiedziane przy grupie 
i prowadzącym, niż za drzwiami. Ważne, by grupa przyj-
mowała je jako spostrzeżenia indywidualne, bez ko-
mentarzy i usprawiedliwiania, szanowała różnorodność 
opinii, a prowadzącemu dała sygnał, co warto zmienić, 
poprawić, kontynuować. Ludzie starsi boją się kogoś 
urazić, ale warto zachęcać ich do wypowiadania swoich 
odczuć w celu usprawnienia funkcjonowania grupy. 
Dlatego ważne, by stosować zasadę: Mówimy w swoim 
imieniu, tzn.: Ja tak sądzę, Mnie się tak wydaje itp .

Szkoła pomogła mi zrozumieć, jak duża 
jest rola babci w rodzinie. Dała mi moż-
liwość poznania wielu zabaw, piosenek, 
wierszyków, przybliżyła sztukę opowia-
dania, uwrażliwiła na tematy związa-
ne z psychologią dziecka, komunikacją 
w rodzinie, problemami babci z dzie-
ckiem i jego rodzicami. Szkoła pozwoliła 
mi poznać nowych ludzi i funkcjonować 
w nowej grupie społecznej przez okres 
jej trwania. Wytworzyła także większą 
mobilizację do życia i zwiększyła aktyw-
ność – należało nie tylko wyjść z domu, 
ale także przygotować się do zajęć.

superbabcia Teresa



43 Model Szkoły SuperBaBci i Superdziadka W luBlinie. dośWiadczenia z realizacji projektóW W latach 2008–2018

Jeżeli nie ma czasu na wypowiedzi, warto formułować 
pytania tak, by można było udzielić odpowiedzi gestem, 
liczbą palców lub na przykład krokiem do środka koła.

Podany schemat zajęć warsztatowych był dla mnie 
bardzo pomocny przy budowaniu zaufania i otwartości 
w grupie. Pomagał w doborze tematów i wykładowców. 
Chciałabym też podkreślić sytuację prowadzącego, 
który po pierwsze musi być uprzedzony o tym, jak rozu-
miemy metodę warsztatową, ale też może prosić o po-
moc w początkowej i ostatniej części warsztatów.

W tej Szkole nie ma egzaminów, sprawdzianów i tylko 
indywidualne potrzeby decydują o przyswojeniu wia-
domości. Starałam się jednak wzmacniać chęć zapa-
miętania nowej wiedzy przez odwoływanie się do niej 
co pewien czas lub powtarzanie tematów przez innych 
prowadzących.

12. o trudnościach warto wiedzieć

Realizacja modelu Szkoły sprawia też określone trudno-
ści, które warto przewidywać i im zapobiegać. Stopnio-
wy wzrost powstawania nowych Szkół SuperBabci i Su-
perDziadka nasuwa pytanie o to, jakie trudności mogą 
hamować ich rozwój oraz jak można je pokonywać. 
Moje dziesięcioletnie doświadczenie wskazuje na kilka 
powodów utrudniających podejmowanie i rozwijanie 
podstawowej funkcji edukacyjnej Szkoły przeznaczo-
nej dla babć i dziadków, posiadających wnuki w wieku 
3-10 lat. 

12.1. Rekrutacja

Nabór uczestników każdego roku szkolnego stawiał 
przede mną problem, czy uda się stworzyć nową grupę, 
czy też trzeba będzie kontynuować Program wspólnie 
z grupą poprzednią, w skład której wchodziło coraz 
więcej osób o kilkuletnim stażu. W Lublinie nie udało 
się nigdy stworzyć całkiem nowej grupy, ponieważ we 
wrześniu dochodziło zaledwie po kilka osób, a jedno-
cześnie coraz bardziej zżyta grupa nie chciała przerwać 
kontaktów. Trwaliśmy więc w takiej grupie mieszanej, 
starając się o ciekawy i zmienny program. Umacniała się 
też potrzeba działania w Klubie SuperBabci, w którym 
można było realizować różne inicjatywy na rzecz dzieci 
spoza rodziny, np. poprzez spektakle teatralne i zaba-
wy wielopokoleniowe w placówkach dla dzieci. Zajęcia 
w Szkole i próby w Klubie odbywały się tego samego 
dnia, jedne po drugich, co zapewniało dobrą frekwencję 
na obu spotkaniach.

Trudności w pozyskaniu nowych osób mogą mieć różne 
przyczyny. Przypuszczam, że mogą należeć do nich: 
• stereotypy, że dziadkowie „nie muszą się uczyć”, bo 

wychowali swoje dzieci,
• niechęć do podejmowania obowiązków wychowaw-

czych, wspierających rodzinę, raczej tylko zgoda na 
pomoc opiekuńczą,

• obawa przed nowymi kontaktami, mała otwartość na 
nowe sytuacje,

• inne obowiązki, brak czasu,
• wybór innych form aktywności dla własnego rozwoju, 

wypoczynku, rozrywki – w Klubach Seniora, UTW, 
w grupach realizujących projekty.
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Można jeszcze wskazać na trudność utrzymania fre-
kwencji na zajęciach, wynikającą na przykład:
• z dolegliwości, chorób własnych i wnuków, rodziny,
• zabiegów, wyjazdów do sanatorium, na wycieczki, 

ważnych powodów – dla każdego innych,
• braku konsekwencji z powodu nieobecności, 
• zasady dobrowolności udziału w zajęciach, w miarę 

możliwości.

Podsumowując: w przyszłości należy dążyć do realizacji 
2-, 3 -letniego programu edukacyjnego, a potem starać 
się o nowy nabór. Absolwenci powinni jednak mieć 
możliwość działania w Klubie SuperBabci i SuperDziad-
ka oraz czasem uczestniczyć we wspólnych działaniach 
ze Szkołą. 

Chcę jeszcze raz podkreślić, że nigdy nie za dużo rekla-
my i troski o rekrutację nowych osób. Przyjmując nawet 
do 30 osób (maksymalnie), możemy mieć nadzieję na 
obecność około 20 -osobowej grupy na zajęciach. Punk-
tualność i mobilizacja do uczestnictwa zależy w dużej 
mierze od integracji grupy, która też nie jest łatwa, 
zwłaszcza gdy do grupy dochodzą nowe osoby.

12.2. Integracja 

Integracja nowych uczestników z zżytą już grupą jest 
trudna z kilku powodów:
• początkowy brak orientacji w zasadach funkcjonowa-

nia grupy,
• zagubienie z powodu nieznajomości imion pozosta-

łych uczestników,

• poczucie pomijania osób nowych w podejmowanych 
działaniach,

• niepewność czy podoła się wymaganiom, 
• lęk przed wypowiedzią, brak poczucia bezpieczeń-

stwa, gdy omawia się osobiste trudności.

Integracja po pewnym czasie ułatwia zaangażowanie się 
w życie grupy, ale może też je utrudniać z następujących 
powodów:
• chęć wycofywania się osób już zaangażowanych: Dla-

czego ja? Niech inny spróbuje,
• obciążanie stale tych samych osób,
• bycie w towarzystwie jest ważniejsze od realizacji pro-

gramu, dlatego na przykład przedłużają się przerwy,
• oczekiwanie na więcej rozrywki, możliwości bycia 

odbiorcą, a nie zaangażowanym uczestnikiem.

Podsumowując: dobra integracja to taka, która wzmac-
nia zaangażowanie, pomaga w zdobyciu nowej wiedzy 
i umiejętności, zachęca do nowych wyzwań. Od kierow-
nika wymaga ciągłej uwagi, jak przebiega jej proces, jak 
czują się nowo zapisani, komu potrzebne jest wsparcie 
lub konkretna pomoc.

12.3. efektywność zajęć

Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na podstawową 
trudność w grupach, w których nie ma kryteriów oceny 
indywidualnej i można nie zauważyć, że edukacja jest 
raczej pozorna, nic nie zmieniająca w wiedzy i w zacho-
waniu uczestników. 
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Oczywiście, od sposobu prowadzenia zajęć wiele zależy. 
Ludzie starsi czują obawę przed kontrolą zapamię-
tanych treści i dlatego warto zachęcać ich do prowa-
dzenia notatek, rozdawać materiały do przeczytania, 
powracać do tematu, słuchać informacji zwrotnej, 
zachęcać do rozmów w małych grupach na temat przy-
datności zajęć.

W pierwszym roku działania Szkoły w Lublinie wszyscy 
słuchacze otrzymali zeszyty „Pamiętnik SuperBabci”. 
Zachęcaliśmy do spisywania obserwacji swoich wnu-
ków i wzięcia udziału w konkursie literackim „Dziennik 
babci i dziadka” (ja spróbowałam i dostałam nagrodę). 
Myślę, że pomimo wielu starań nigdy nie da się ocenić 
postępów uczestników, z których każdy rozwija się 
w różnej rodzinie i przy zróżnicowanych możliwościach. 
Warto jednak dbać o ten proces poszerzania wiedzy 
i umiejętności. 

***

Podsumowując dziesięcioletnie doświadczenia z re-
alizacji Projektu Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, 
można zdecydowanie stwierdzić, że pomysł tworzenia 
nowej oferty edukacyjnej dla dorosłych okazał się po-
trzebny i atrakcyjny. Jego uczestniczki – w większości 
kobiety w wieku 55-70 lat, szybko przenoszą zdobytą 
wiedzę do rodzin. Ich przygotowanie zawodowe jest 
bardzo zróżnicowane. Połowa posiada wykształcenie 
wyższe, a reszta średnie. Choć pracowały w różnych 
zawodach, łączy je podobna troska o rozwój wnuków 

i chęć pomocy dorosłym dzieciom. Dzięki temu gro-
madka blisko 300 wnuków zyskała „superbabcię”, która 
potrafi zaproponować ciekawą zabawę i z której dumna 
jest cała rodzina. Babcie zyskały także nowe kontakty 
koleżeńskie, możliwość wymiany doświadczeń, nie tyl-
ko w bezpośrednich rozmowach, ale także za pomocą 
Internetu.

Model Szkoły SuperBabci i SuperDziadka został opi-
sany i przedstawiony na seminarium ogólnopolskim 
dla organizatorów Szkół w roku 2012 i z inicjatywy 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” stał się podstawą 
zastrzeżenia nazwy: Szkoła SuperBabci i SuperDziad-
ka, w Urzędzie Patentowym w roku 2014 jako autorski 
pomysł Zofii Zaorskiej (R -2624). Przez kolejne lata 
pilnowano, by powstające nowe Szkoły SuperBabci i Su-
perDziadka zapoznały się z nim i dostosowały do niego 
program lokalnej Szkoły.



Moja Szkoła SuperBabci – tak ją nazywam,  
bo sercem jestem z tymi, którzy ją tworzą

Świat ludzi młodych i starych zdają się siebie nawzajem potrzebować, bo mają 
sobie wiele do powiedzenia. Jeśli chcą zachować kontakt i przyjaciół należących 
do różnych pokoleń, muszą nie tylko mówić o sobie, o swoich problemach i sukcesach, ale mu-
szą także słuchać i rozumieć siebie nawzajem. Tylko wtedy można być kochaną babcią i kocha-
nym dziadkiem, kochanym dzieckiem i wnukiem, ulubionym rodzicem, nauczycielem i uczniem. 
Podstawową grupą społeczną, w której realizowane są różne role jest rodzina. Choć budowanie 
więzi międzypokoleniowych dokonuje się w niej w sposób naturalny, to jednak także wymaga 
wsparcia. Dzieje się tak dlatego, że współczesne przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowe 
stawiają nowe wyzwania, na które należy odpowiedzieć. Zadanie szczególne w tym względzie 
przypada pokoleniu babć i dziadków, bogatemu w mądrość i doświadczenia życiowe. Miejscem 
wyjątkowym, które służy integracji i budowaniu mostów między pokoleniami oraz wymianie 
doświadczeń gromadzonych na kolejnych etapach życia jest Szkoła SuperBabci (pierwsza w Pol-
sce), powołana do istnienia w Lublinie w 2008 roku. Jej założycielką jest Pani dr Zofia Zaorska – 
Osoba, dla której misją życiową była i jest praca na rzecz dialogu międzypokoleniowego i urze-
czywistniania ludzkich talentów na kolejnych etapach życia. Osoba, która ma dar zjednywania 
ludzi, odkrywania ludzkich talentów i czynienia dobra w każdym pokoleniu. Pragnę dodać, że 
Pani dr Zofia Zaorska jest współzałożycielką (wraz z profesorem Mieczysławem Marczukiem) 
Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Szkoła SuperBabci gromadzi osoby, które 
chcą pełnić rolę opiekuńczą i wychowawczą wobec młodszego pokolenia w sposób godny i rze-
telny. Chcą być mistrzami w rozumieniu potrzeb młodego pokolenia i przekazywaniu swojego 



dziedzictwa w sposób ciekawy i twórczy. W Szkole SuperBabci realizuje się wiele ciekawych pro-
jektów, prowadzi wiele zajęć dotyczących różnych obszarów funkcjonowania człowieka – tych 
związanych z życiem codziennym i mających charakter kulturotwórczy. Obecnych jest tu wiele 
znakomitych Babć i Wykładowców, którzy wspólnie potrafią kreować babcine talenty i cieszyć 
nimi szerokie grono słuchaczy. Byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie przywołała Osoby wybit-
nej w tym względzie – Pani mgr Lucyny Szabłowskiej. Prowadzi grupę teatralną – jest w jednej 
osobie Scenarzystą, Reżyserką, Scenografką i Artystką. 

Potrzeba nam Szkoły SuperBabci i ludzi tworzących wspaniałą Wspólnotę Myśli i Działania, 
budujących most międzypokoleniowy. Potrzeba nam wspaniałych Nauczycieli i Wspaniałych 
Babć i Dziadków – wszak to Oni ocalają od zapomnienia nasze dziedzictwo kulturowe, tradycję 
i regionalne zwyczaje, uczą jak być człowiekiem dobrym i spełnionym na każdym etapie życia, 
jak nieść radość innym – dzieciom chorym, osieroconym i zmagającym się z codziennymi obo-
wiązkami szkolnymi. To także One przełamują stereotyp na temat niemocy starszego pokolenia 
i czynią, że odnajduje ono swoją wartość i swoje miejsce w rodzinie, społeczeństwie i kulturze. 

prof. Stanisława Steuden –  
prowadząca zajęcia w Szkole

prof. zw. dr hab. Stanisława Steuden – kierownik katedry psychologii klinicznej kul, od 2005 przewodnicząca Rady naukowej lubel-
skiego uniwersytetu trzeciego Wieku, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i jego zaburzeń u człowieka dorosłego, autorka 
wielu publikacji na temat osób starszych, m.in. „psychologii starzenia się i starości” (pWn, 2011).
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Szkoła SuperBabci i SuperDziadka przygotowuje dziad-
ków do organizowania zabaw z wnukami w różnym 
wieku nie tylko w domu, ale też w grupie dzieci. W to-
warzystwie babć lub rodziców łatwiej rozpocząć zaba-
wę, zwłaszcza gdy od początku dzieje się coś ciekawego, 
pojawia się jakaś możliwość włączenia się „po swoje-
mu”, według własnych możliwości i wyobraźni. 

W roku szkolnym było kilka takich dni, które tradycyjnie 
przeznaczone były, całkowicie lub częściowo, na zabawę 
w grupie. Należały do nich andrzejki, spotkania opłatko-
we i bale karnawałowe. Wiosną realizowano tylko spot-
kanie przed Świętami Wielkanocnymi, przygotowywano 
tradycyjne ozdoby, poszerzano wiedzę o tradycjach 
w różnych regionach. Czasami organizowaliśmy Dzień 
Dziecka lub gry terenowe. Dużym powodzeniem cieszy-
ły się wspólne wycieczki po Lubelszczyźnie lub dalej. 
Wszystkie te wydarzenia integrowały, aktywizowały do 
wspólnej zabawy osoby w różnym wieku.

1. jak można bawić się z dziećmi na 
andrzejkach? 

Andrzejki to tradycyjny okres zabaw poprzedzający czas 
spokojniejszego, refleksyjnego adwentu. Był on w trady-
cji ludowej przeznaczony dla panien i polegał na wróże-
niu, mającym wskazać przyszłego męża, jak też termin 
zamążpójścia. Zabawa dla kilkuletnich wnuków ma inny 
cel. Jest nim po prostu udział w dobrze zorganizowanej 
imprezie w grupie dzieci mniej znanych i w towarzy-
stwie babć i rodziców.

W lubelskiej Szkole SuperBabci wymyślaliśmy różne 
wersje zabaw tematycznych, „na hasło”, np.: „Kolorowe 
andrzejki”, „Czy zmysły prawdę Ci mówią”, „Zabawa 
z wróżkami z czterech pór roku”, „Cztery żywioły”.

Andrzejki – Cztery żywioły

Poniżej prezentuję nasze doświadczenia związane 
z próbą zaangażowania wielu babć do realizacji zabawy. 
Czasami pomagały nam też wolontariuszki – studentki, 
co było cennym wsparciem dla organizatorów.

Każda zabawa była podzielona na cztery części, które 
omawiane były ze słuchaczami na dwa tygodnie wcześ-
niej. Bardzo ważny był dokładny podział ról, tak aby 
każdy wiedział, za co odpowiada, co może sam dodać do 
scenariusza. Plan spotkania zawierał następujące części:

1. Część wstępna – metody plastyczne na wejście, inte-
gracja, powitanie
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2. Zabawy związane z tematem spotkania
3. Poczęstunek
4. Zakończenie – pożegnanie, sprzątanie.

Często, po zabawach wstępnych, dodawaliśmy do scena-
riusza premierowy występ naszego Teatru Bajarka lub 
Grupy Opowiadaczy, co zajmowało ok. 20 minut. Trady-
cją stało się też przygotowywanie różnych stoisk „wróżb 
i zagadek”. Zwykle było też stanowisko „cieni na ścia-
nie”, bez lania gorącego wosku, ale z wykorzystaniem 
zgniecionego przez dziecko papieru i położenia go na 
podświetlonym grafoskopie (ewentualnie korzystaliśmy 
z lampy). Poczęstunek był przygotowywany przez do-
browolnie zgłaszające się babcie. Zbieraliśmy też drob-
ną składkę na napoje, naczynia i materiały plastyczne.

Dalej opisuję najciekawsze pomysły ze zrealizowanych 
scenariuszy.

Andrzejkowe wróżby

1.1. kolorowe andrzejki

Przed wejściem dzieci przygotowywały kolorowe obraz-
ki z wykorzystaniem liści, kredek, flamastrów. Gotowe 
prace były rozwieszane na przygotowane sznurki i mo-
cowane spinaczami. Przy wejściu na salę dzieci wybie-
rały wizytówkę. Jej kolor przypisywał uczestników do 
jednego z czterech królestw. Po wstępie była piosenka 
„Kolorowe kredki” i „Bajka o kolorach”, której treść 
przytaczam. Każda grupa dostała rekwizyty do przebra-
nia i wykonywała określone polecenia. Bajka ma swój 
morał, który wspólnie omawialiśmy: Co mogą oznaczać 
kolory wśród ludzi? Czy potrzebny jest „jednobarwny” 
czy „kolorowy” świat?. Podsumowaniem bajki był taniec 
z kolorową chustą, na której znalazły się wszystkie kolo-
ry przebrań.

A oto tekst przerobionej bajki o ludzkich charakterach, 
której autora nie znam:

Bajka o czterech kolorowych królestwach

Dawno, dawno temu były sobie cztery królestwa podob-
ne do siebie. Różniły się tylko tym, że ludzie ubierali się 
w każdym z nich inaczej i dlatego od koloru ubrań lub 
ozdób ich mieszkańców królestwa nazywano Czerwonym, 
Niebieskim, Żółtym lub Zielonym. Mieszkańcy mieli też 
swoje przysmaki w odpowiednim kolorze, a więc Czer-
woni zajadali się pomidorami, Żółci kukurydzą, Zieloni 
sałatą, a Niebiescy rozkoszowali się jagodami. Starali się 
oni nigdy nie zmieniać kolorów, a przynajmniej nosili ko-
lorowe opaski, by każdy mógł się dowiedzieć, z jakiego są 
kraju. Wszyscy mieszkali w pięknych zamkach otoczonych 
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murem i dzieciom nie pozwalano wychodzić poza bramę 
znajdującą się wysoko w murze.

Kiedy jednak dorastali i mogli dosięgnąć zamka, rodzice 
dawali im klucz, aby mogli wyjść i spotkać się z dziećmi 
z innego kraju.

Tak też stało się pewnego dnia, a ponieważ było to Święto 
Kolorów, za bramę wyszły dzieci, rodzice i dziadkowie. 
Dorośli postanowili pozwolić dzieciom na wyprawę do 
dalekich, kolorowych krajów, o których napisano w kroni-
kach każdego Królestwa.

Zapanowała wielka radość i wszyscy zaczęli szykować się 
do drogi.

Czerwoni pobiegli do komnat i zaczęli szybko szykować 
się do wyprawy. Stroili się w czerwone wstążki, robiąc 
przy tym moc zamieszania i bałaganu. Wyciągali lunety, 
lornetki, robili obserwacje, podskakiwali z radością i kla-
skali w ręce, wykrzykując: „Ooo!”.

W tym czasie lekko zdenerwowani królewicze z żółtego 
zamku biegali nerwowo w kółko, krytycznym okiem pa-
trzyli na swoje ubrania. Próbowali przymierzać nowe, 
żółte materiały, ale ciągle byli niezadowoleni i wreszcie 
nic nie spakowali, a tylko owinęli się żółtymi szalikami. 
Byli zdenerwowani i źli, że muszą się spieszyć. Tupnęli 
parę razy lewą nogą i obrócili się dookoła siebie.

W trzecim, Zielonym Królestwie, przygotowania trwa-
ły spokojnie. Każdy sprawdzał, czy jego ubranie nie 
ma dziur i czy guziki są dobrze przyszyte. Nikt się nie 

spieszył. Uporządkowano też dokładnie otoczenie. Spo-
kojnie nakładano zielone chusteczki, pomagając sobie 
wzajemnie. Wszyscy wygodnie siedli na ziemi, oczekując 
sygnału wyruszenia na wyprawę.

Najdłużej trwały przygotowania w Królestwie Niebie-
skim. Mieszkańcy nie byli zdecydowani, w co się mają 
ubrać i jak się przygotować. Bezradnie rozglądali się, za-
łamywali ręce, dotykali czoła, sprawdzając, czy nie mają 
 gorączki. Najchętniej wszyscy zostaliby w domu, ale po-
naglani nałożyli niebieskie opaski.

Po wyjściu z zamków dzieci ustawiły się w szeregu – na 
początku Czerwoni, potem Żółci, za nimi Zieloni i na 
końcu Niebiescy. Czerwoni szli wesoło, podskakując. Za 
nimi Żółci stawiali duże, pewne kroki. Zieloni szli powoli 
i spokojnie, omijając kałuże i kamienie. Pochód zamykali 
Niebiescy, którzy szli niepewnie, rozglądając się dookoła 
i podziwiając wszystko, co zobaczyli. Wszyscy pomachali 
dorosłym i po pewnym czasie doszli do Kolorowej Krainy.

Przywitała tam ich księżniczka i podała kolorową chustę. 
Czerwoni bez namysłu rozpostarli chustę, Żółci zaczęli 
podawać komendy: „Na dół, do góry!”, Zieloni najpierw 
sprawdzili, czy chusta ma trwałe uchwyty i pocieszali się, 
że zaraz podadzą coś do jedzenia. Niebiescy nieśmiało 
patrzyli na chustę, przyglądali się jej kolorom i zapropo-
nowali wspólny taniec, a wszyscy ich posłuchali.

Wrzucano na chustę czerwone, żółte, zielone i niebieskie 
ubrania, które pomieszały się, ale nie straciły swoich 
wyraźnych kolorów. Ich właściciele zapamiętali, że lu-
dzie, tak jak kolory, wyraźnie różnią się od siebie. Jedni 
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są energiczni i weseli, drudzy pewni siebie, inni dokładni 
i spokojni, ale także można spotkać niepewnych, nieśmia-
łych, zachwyconych tańcem, muzyką, śpiewem. Wszyscy 
mogą pomagać sobie i poznawać świat. 

A Tobie, jaki kolor najbardziej się podoba? Do jakich kró-
lewiczów/królewien jesteś podobny/podobna? – poprosi-
liśmy chętnych o wypowiadanie się.

Po wspólnej zabawie uczestnicy podchodzili do stoisk 
Kolorowych Wróżek, które proponowały różne działa-
nia. Niebieskie wróżyły z białych plam na niebieskich 
kartkach, co nas czeka. Żółte malowały odpowiednimi 
farbami słoneczka na buzi lub rękach jako zapowiedź 
słonecznego lata. Zielone miały zielone kartki z przepo-
wiedniami, a Czerwone – różne symbole pod kubeczka-
mi. Wszystkie skojarzenia były odpowiednie dla dzieci, 
czego pilnowały babcie, dostosowując „wróżbę” do 
wieku dziecka.

Po tej części był kolorowy poczęstunek przygotowany 
przez babcie. Na zakończenie znów śpiewaliśmy i tań-
czyliśmy. A po oficjalnym pożegnaniu wspólnie sprząta-
liśmy salę.

1.2. czy zmysły prawdę ci mówią?

To kolejna propozycja sugerująca, że andrzejki to dla 
dzieci czas zagadek, sprawdzianów swoich zmysłów, 
fascynująca zabawa w grupie. Podaję już tylko niektóre 
sprawdzone pomysły, nie powtarzając kolejnych etapów 
zabawy (omówionych powyżej).

Przykład zabawy dla wszystkich: zabawa na „zmysł 
orientacji w przestrzeni” – dwójki prowadzą się nawza-
jem: za palec, z zamkniętymi oczami, na dźwięk, w ciem-
ności na umówiony sygnał itp.

Zastosowano też wypróbowany podział na stoiska, na 
których można było wykonać różne czynności:

Zmysł wzroku – były tam obrazki z optycznymi złu-
dzeniami, można było rysować ślad na drodze, patrząc 
w lustro, rozdmuchiwać kleksy z farb i odgadywać, co 
oznaczają.

Zmysł słuchu – tu odgadywano dźwięki. W oklejo-
nych butelkach znajdowały się różne przedmioty i po 
przesypaniu należało odgadnąć, co jest w środku. Były 
też nagrane na płytę różne odgłosy, np. burzy, pociągu, 
samochodu, a także… pianie koguta, co dla młodszych 
dzieci było już zagadką.

Zmysł dotyku – tu odgadywano dotykiem małe przed-
mioty ukryte w woreczkach.

Zmysł smaku – jedna z babć przygotowała próbki do 
odgadywania smaków i składników oraz łyżeczki i w ra-
zie potrzeby wodę do popicia.

Stoiska cieszyły się powodzeniem i dzieci chciały 
przejść przez wszystkie.

W ramach poczęstunku przygotowano różne składniki 
do zrobienia szaszłyków jarzynowych i owocowych. 
Podziw i zaskoczenie wzbudziła przystawka w formie 
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krokodyla (salami i papryka, nabite na wykałaczki i uło-
żone na cukinii), zrobiona przeze mnie jako przykład 
połączenia koloru i smaku.

1.3. andrzejkowe cztery pory roku

„Andrzejkowe cztery pory roku” to był kolejny pomysł 
na zabawę. Odpowiednio ubrane Wróżki, przy udeko-
rowanych stoiskach, zadawały zagadki, wróżyły pogodę 
na wakacje oraz sposoby spędzania czasu w różnych 
porach. Były też ciekawostki o roślinach, a zwłaszcza 
o kwiatach, których symbolika jest znana.

Na początku imprezy uczestnicy, podzieleni na cztery 
grupy, przystrajali siebie i otoczenie oraz ustalali pio-
senkę nawiązującą do reprezentowanej przez nich pory, 
a także wypisywali zalety i wady tej pory roku. (Dobrze, 
jeśli można włączyć odpowiednie gesty, pasujące do 
wybranych melodii).

W zabawie wykorzystano, napisaną przeze mnie, fabułę 
pt. Cztery pory roku. Poniżej przytaczam przykładowy 
tekst, który jest zachętą do wykonywania opisywanych 
czynności przez przedstawicieli danej pory. 

Wiosna
Kiedy zaczyna się wiosna, ludzie zaczynają częściej wy-
chodzić z domu. Ruszają się z krzeseł, wstają z podłogi 
i przeciągają się, prostują i uśmiechają jeden do drugiego. 
Machają do innych ręką, pozdrawiając, i kłaniają się. Czę-
sto kopią w ogródku, coś sadzą i podlewają. Przyglądają 
się, jak rosną rośliny, wąchają pierwsze kwiaty konwalii 

i bzu. Zastanawiają się, czy już iść na spacer (tu melodia 
i gesty: „Iść na spacer?”, w: „Dodać życia do lat”, wyd. III, 
s. 95). Znają też zalety i wady wiosny (prosimy grupę 
o odczytanie).

Lato
W lecie ludzie są znużeni upałem, więc chętnie siedzą, po-
pijają wodę mineralną lub jedzą lody. Kiedy patrzą przed 
siebie, to muszą przysłaniać oczy, bo tak razi ich słońce. 
Czasami wystawiają buzie do słońca, aby się opalić. Wte-
dy smarują się różnymi kremami, aby się nie poparzyć. 
Kiedy jest gorąco, to wachlują się ręką, a nieraz odganiają 
muchy i osy, które im siadają na buzi lub we włosach. 
Z przyjemnością jedzą owoce, np. czereśnie, wypluwając 
pestki na trawę, lub wiśnie, które są kwaśne i wykrzy-
wiają im usta. W lecie często zmienia się pogoda: pada 
deszcz, wieje wiatr, pojawiają się błyskawice, grzmoty 
i tęcza (tu gesty do wybranej muzyki).

Wróżka z czterech pór roku
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Podobnie opisywaliśmy jesień i zimę (zachęcam do 
własnej twórczości).

Najważniejsze było jednak zakończenie, które czytał 
narrator po przeprowadzeniu głosowania, jaka pora 
roku powinna zostać na stałe (każdy wybierał i mógł 
jeden raz zagłosować).

Ja decyduję się pozostać przy czterech porach roku i na-
suwa mi się taka refleksja, że tak, jak każda pora roku ma 
swoje zalety i wady, tak każdy okres w życiu człowieka 
ma swoje trudności i wartości. Dzieciństwo jest niby bez-
troskie, ale ile to razy dziecko płacze, chyba nie zawsze 
jest zadowolone. Młodość jest atrakcyjna, ale ileż to rozte-
rek przeżywa osoba, która się zakocha. Ile lęków, czy do-
brze wybiera studia, przyjaciół, partnera. Dorosłość jest 
pracowita. Można sobie już na to i tamto pozwolić, coś 
kupić, ale nie da się kupić czasu, którego zwykle brakuje.

Wiek starszy zmusza do troski o zdrowie. Ma się jednak 
więcej spokojnego czasu i można sobie pomyśleć: przeży-
łem to i tamto, za mną różne złe i dobre chwile. Teraz nie 
spodziewam się już wiele, już nie muszę się tak spieszyć, 
nie zazdroszczę i nie pcham się na wyższe stanowisko. 
Mogę usiąść spokojnie i pomyśleć: znów mamy piękną, 
polską jesień. Pójdę na spacer i popatrzę na liście w róż-
nych odcieniach. Jesień to czas zbiorów owoców, tak jak 
długie życie jest czasem zależnym od zbioru dokonań, 
wspomnień. Pory roku przemijają jak życie, by wciąż po-
wstawać na nowo, zachwycać kolejnym etapem odradza-
nia się ich zalet na tle wad. Jak w życiu.

Zabawę kończył poczęstunek z owoców i warzyw z róż-
nych pór roku i tańce. Często wykorzystywaliśmy pio-
senkę Leszka Gęcy „Wszystkim pięknie dziękujemy za 
wspólną zabawę”.

2. Spotkania opłatkowe

Do tradycji Szkoły weszły spotkania przed świętami 
Bożego Narodzenia. Składały się one z kilku części:

1. Metody na wejście, czyli wykonywanie okolicznościo-
wych ozdób na choinkę, kartek lub do ozdób na stół.

2. Kolędowanie.
3. Występ Teatru Bajarka z programem „Kolędników”, 

„Jasełek” lub widowisk związanych ze świętami Boże-
go Narodzenia.

4. Kolędowanie, cz. II.
5. Poświęcenie opłatków przez zaproszonego księdza 

i dzielenie się nimi, składanie życzeń.
6. Kolędowanie, cz. III (mogło przerwać zbyt długie 

składanie życzeń).
7. Prezenty rozdawane przez Anioły (babcie w odpo-

wiednim stroju), były to zawsze tylko książki wybra-
ne i zapakowane przez babcie.

8. Poczęstunek – najczęściej pierniki różnego rodzaju.
9. Pożegnanie.

Spotkania miały charakter uroczysty i często brali 
w nim udział również rodzice. Była to także okazja, by 
podkreślić znaczenie Szkoły i rolę dziadków w rodzinie.
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Warsztaty świąteczne

Kolędowanie

Dzielimy się opłatkiem

Prezenty dla wnuków



56 działania z WnukaMi W grupie

3. Bale karnawałowe

Było ich wiele, dopóki do Szkoły przychodziły babcie 
posiadające młodsze wnuki. Zapraszaliśmy też ich przy-
jaciół i bywało, że na sali bawiło się kilkadziesięcioro 
dzieci i wielu dorosłych. Na wszystkich balach zachęca-
łyśmy wnuki, dziadków i rodziców do przebierania się. 
Zwykle był ustalony temat przewodni zabawy i związa-
ne z nim przebranie, np. „W zamku” – księżniczki i ryce-
rze, na „Balu Kapitańskim” – marynarze i piraci.

Zaproszenie na Bal Kapitański

Atmosferę tworzyła również dekoracja sali, która była 
częściowo wykonywana przez schodzących się uczest-
ników zabawy. Tak na przykład udało się nam wykleić 
zarysy zamków przygotowanymi wcześniej cegiełkami, 
jak też ozdobić ściany rysunkami, proporczykami, kolo-
rowymi balonami.

Szczególnie udana okazała się zabawa pt. „Cyrk przy-
jeżdża”, która została przygotowana przez babcie przy 
współpracy z wolontariuszami. Można ją było przepro-
wadzić po wcześniejszym ustaleniu ról i przygotowaniu 
rekwizytów. Osoby występujące to: dyrektor Cyrku, 
sprzątaczka, dyrygent orkiestry, członkowie orkiestry, 
opiekunowie grup: treserzy zwierząt, atleci, balet, akro-
baci. Podział na grupy był dobrowolny. Odpowiedzialne 
za grupy babcie miały wcześniej przygotowane stroje 
do przebrania i odpowiednie rekwizyty. Rodzice i dziad-
kowie otrzymali różne instrumenty i tworzyli orkiestrę. 
Po rozejściu się grup i przygotowaniu występu (20-25 
min) nastąpiła prezentacja przy głośnym aplauzie wi-
downi. Ważną rolę odgrywała odpowiednia muzyka, 
w rytm której występowały kolejne grupy. Zabawa za-
angażowała wszystkich dorosłych i dzieci i wyzwoliła 
wiele pomysłów. 

Na każdej zabawie wszyscy korzystali z poczęstunku – 
dzieci w sali przy stolikach, a dorośli na stojąco, korzy-
stając z tac, bo nie starczało miejsc w sali. Na ogół każde 
dziecko miało talerzyk z ciastkami i napój, ale były 
jeszcze dokładki, bo zwykle babcie piekły wiele bardzo 
dobrych ciast.
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Korowód w rytmie walca

Na królewskim dworze

Nasza orkiestra cyrkowa

W krainie baśni
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Tak bawią się babcie

Na pożegnanie wspólne foto

Podsumowując: świętowano tradycyjnie i nowocześnie, 
angażując babcie do układania programu i aktywnego 
udziału w zabawach oraz przygotowania poczęstunku. 

Jeżeli to było konieczne, robiliśmy składkę na materiały 
do dekoracji lub na napoje. Prowadzący zabawę dobry 
wodzirej też wymagał honorarium. Należy podkreślić, 
że warunkiem dobrej zabawy jest sala, nagłośnienie, 
miejsce na szatnię i sala na poczęstunek. Pod tym wzglę-
dem mieliśmy dobrze, bo wspierało nas Stowarzyszenie 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej. Może w ogóle od 
spraw organizacyjnych trzeba zacząć? Bo to jest ważne, 
aby można było stworzyć przyjazną, radosną atmosferę 
w dobrej zabawie. Istotne jest także zaplanowanie, kto 
odpowiada za sprzątanie, ponieważ zwykle wszyscy się 
szybko rozchodzą.

Tradycja zabaw w grupie warta jest rozwijania o nowe 
pomysły, do wymiany których zachęcamy wszystkie 
Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.

4. Spacery z wnukami w grupie –  
tzw. gry miejskie

W kronikach lubelskiej Szkoły SuperBabci i Super-
Dziadka można znaleźć opisy kilku gier terenowych, 
zachęcających do zwiedzania miasta w grupie dziadków, 
wnuków i ich przyjaciół. Poniżej omawiam poszczegól-
ne etapy działania, które się sprawdziły przy przygoto-
waniu i realizacji spacerów:

1. Wybieraliśmy trasę, miejsca znaczące w historii mia-
sta i nadawaliśmy tytuł grze: 
• „W poszukiwaniu superskarbów (Stare Miasto 

i okolice)”,
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• „Dawne zawody i zabawy – w Muzeum Wsi Lubel-
skiej”,

• „Tajemnice ulicy Lubartowskiej – śladami dawnej 
dzielnicy żydowskiej”,

• „Tajemnice Trzech Wzgórz – pamiątki wielokulturo-
wego Lublina”,

• „Na Krakowskim Przedmieściu – osiągnięcia wielo-
kulturowej społeczności Lublina”,

• „Śladami lubelskich pisarzy i poetów”.

2. W przypadku gier związanych z wiedzą o historii 
wybranych miejsc odbywały się przynajmniej jedno – 
dwa spotkania z przewodnikiem lub pracownikiem 
naukowym, specjalizującym się w danych zagad-
nieniach, który wprowadzał nas w temat i pomagał 
ustalić punkty, w których powinniśmy się zatrzymać. 
Pierwsze zajęcia to było wprowadzenie w temat, dru-
gie ustalenie tych miejsc. W Lublinie mieliśmy stałą 
opiekę pani dr Moniki Szabłowskiej -Zaremby, prze-
wodnika i wykładowcy KUL.

3. Dzieliliśmy pomiędzy babcie wybrane punkty i każda 
starała się przygotować opowiadanie, zagadkę, pokaz 
zdjęć, przedmiotów itp. Warto podkreślić, że zadanie 
mobilizowało do ciekawych pomysłów, choć czasem 
wymagało podpowiedzi, jak je rozwiązać.

4. Szykowaliśmy zaproszenia, mapkę trasy, kartę po-
twierdzeń dla dzieci, na której wypisane były punkty, 
w których się zatrzymują, i znajdowało się miejsce na 
pieczątkę potwierdzającą uczestnictwo.

5. Rozsyłaliśmy zaproszenia (także do absolwentów 
Szkoły) i spotykaliśmy się o określonej godzinie 
i miejscu, zwykle przed południem w soboty.

6. Dalej wszystko zależało od pogody, liczby osób i po-
mysłów babć, jak zająć dzieci historią danego miejsca 
lub wybraną postacią. Chciałabym podkreślić, że za-
wsze babcie świetnie się spisywały jako przewodnicz-
ki w danym miejscu, a dzieci słuchały i pilnowały, aby 
zdobyć potwierdzenie uczestnictwa.

7. Staraliśmy się o ciekawe zakończenie ze zgaduj-
-zgadulą i symbolicznymi nagrodami (książeczki, 
koziołki z ciasta, obrazki do malowania itp.). Po grze 
o lubelskich pisarzach robiliśmy pamiątkowe zakład-
ki do książek. Gdy nie było dobrej pogody, ale jednak 
wszyscy chcieli dotrwać do końca, dbaliśmy, aby pod-
sumowanie odbywało się w ciepłych salach. 

Szkoła SuperBabci bardzo mi się podoba, 
ponieważ nigdy się tam nie nudziłam. 
Babcie były przemiłe. Robiliśmy różne 
ciekawe rzeczy, np. szmaciane zabawki, 
kwiatki, obrazki. Chodziliśmy na wy-
cieczki i były różne imprezy.

Marysia Chibowska, lat 10
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Gra wiejska w skansenie

Tajemnice Trzech Wzgórz

Ulica Lubartowska

Chała, czyli coś z kuchni żydowskiej
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Finał gry miejskiej

Mapa gry miejskiej

Dwa razy udało się – po upływie pewnego czasu od 
gry – zorganizować spotkania, na których dzieci pre-
zentowały to, co szczególnie utkwiło im w pamięci. 
Przy pomocy babć powstały prezentacje multimedialne, 
zdjęcia w dużym rozmiarze, rysunki. Po grze „Tajemnice 
Trzech Wzgórz” zorganizowaliśmy także wystawę zdjęć 
w formacie A4 z pytaniami w dymkach i odpowiedziami 
z tyłu zdjęcia. Sztalugi rozmieszczone w różnych miej-
scach domu kultury zmuszały do poszukiwania i zapo-
znania się z treścią opisu zdjęcia.

Podsumowując: spacery z dziećmi w grupie były szansą 
na skupienie ich uwagi w konkretnym miejscu i okazją, 
by zapamiętały trochę nowych wiadomości o środowi-
sku, w którym mieszkają, przechodząc często obok waż-
nych historycznie miejsc.

Ta propozycja wzbogacała wiedzę dziadków i wnuków 
i była próbą nie tylko rozbudzania zainteresowania 
historią, ale też uczenia szacunku dla mieszkańców, 
których już nie ma, a którzy tworzyli kulturę miasta, 
budynki, zakłady pracy itp. 

5. Wyjazdy bliższe i dalsze

Jeśli tylko udało się uzyskać w Projektach fundusze na 
wycieczkę z wnukami, to chętnie ją organizowaliśmy, 
biorąc pod uwagę jej edukacyjny wymiar. Dwukrotnie 
odwiedziliśmy tzw. Krainę Rumianku w Hołownie. Kra-
ina Rumianku to wioska tematyczna, gdzie dzieci i mło-
dzież oraz dorośli mogą doświadczyć, jak żyli, pracowali 
i odpoczywali nasi przodkowie. Wspólnie z dziećmi 
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uczestniczyliśmy w warsztatach garncarskich, plastycz-
nych, śpiewaczych, ale najciekawsze było robienie ciasta 
drożdżowego i różnych figurek do wypiekania. 

W Krainie Rumianku

Ciekawą trasą okazał się wielokulturowy szlak od Lub-
lina do Włodawy, gdzie dzieci z babciami, a czasem 
i rodzicami, po raz pierwszy poznały ośrodek religii 
prawosławnej w Jabłonnej i dawną bożnicę żydowską 
we Włodawie. Był też czas na zabawy i odpoczynek 
w Okunince nad Jeziorem Białym. Odwiedziliśmy miej-
sca związane z życiem Henryka Sienkiewicza (Wola 
Gułowska, Wola Okrzejska, Okrzeja) i Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (Romanów), zwiedzając także Wisznice, 
Kodeń i Kostomłoty.

Na wycieczkach zawsze mieliśmy dobrego pilota i prze-
wodnika, znawcę tematu, panią Monikę Szabłowską-
-Zarembę, a czasem zdobywaliśmy wiedzę na 

wcześniejszym spotkaniu, przygotowującym babcie do 
poznania zagadnień związanych z miejscami, do których 
docieraliśmy.

Szlakiem Sienkiewicza

Wola Okrzejska
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Włodawa

Ważny był zwyczaj przygotowywania zasad uczestni-
ctwa w wycieczce, których przyjęcie podpisywały bab-
cie i wnuki, aby jasne były reguły organizacyjne. Wszy-
scy otrzymywali też plan wyjazdu.

W programach z poprzednich lat można znaleźć krótkie 
wycieczki do muzeów, na wystawy, w różne ciekawe 
miejsca, do których warto powrócić z wnukami. Babcie 
najpierw same się zadziwiły, np. w Muzeum Cebularza, 
na wystawie japońskiej w Bibliotece Wojewódzkiej, 
a potem opowiadały rodzinie i zachęcały do odwiedze-
nia. Były też wyjścia do teatru – z wnukami do Teatru 
Lalki i Aktora, oraz rodzinnie do Teatru Muzycznego, do 
Teatru im. J. Osterwy, na koncerty itp.

Lubelskie Muzeum Cebularza

Rola wycieczek jest oczywiście bardzo integracyjna, ale 
warto zadbać o ich funkcje edukacyjne, zwłaszcza kiedy 
podróżujemy z dziećmi. To wcale nie jest takie proste, 
by brały udział aktywnie i coś zapamiętały z wyjazdu. 
Myślę, że lubelskie superbabcie dobrze wspominają 
takie formy pracy.



Podczas rozmów prowadzonych w mediach przyjęła się tendencja ciągłego 
podkreślania, że nasze społeczeństwo zmierza ku nowym wyznaniom związa-
nym ze wzrostem w jego strukturach liczby starszych osób. Postuluje się potrzebę zmiany my-
ślenia, a także tworzenia nowych programów, celem których jest przede wszystkim aktywiza-
cja seniorów.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie okazała się lubelska Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, po-
wołała do życia przez panią dr Zofię Zaorską. Jednym z jej najważniejszych współpracowników 
jest Lucyna Szabłowska, dyrektor działającego w strukturach Szkoły – Teatru Bajarka, a prywat-
nie fantastyczna babcia dwóch moich córek. Mogłam zatem dość dobrze przyjrzeć się działalno-
ści Szkoły i gdy zaproszono mnie do współpracy, chętnie przystąpiłam do wspólnej realizacji za-
dań. Miały one różnoraki charakter: prowadziłam wykłady (dotyczące m.in. wielokulturowego 
Lublina, legend lubelskich, baśni i bajek europejskich), warsztaty, podczas których poznawali-
śmy tajemnice ulic oraz obiektów naszego miasta – ich rezultatem najczęściej były gry miejskie 
organizowane dla lublinian (np. Tajemnice Trzech Wzgórz, Tajemnice Krakowskiego Przedmieś-
cia, Nasza Niepodległa) oraz wspólne wycieczki do pięknych i niezwykłych miejsc Lubelszczyzny 
(m.in. byliśmy w Wisznicach, Romanowie, Kodniu, Kostomłotach, wyjazd współfinansowany 
przez Prezydenta Miasta Lublin, czy szlakiem pisarzy polskich: Henryka Sienkiewicza i Józefa Ig-
nacego Kraszewskiego), a nawet pięknego Wiednia. 



Zaangażowanie Pań i Panów ze Szkoły jest olbrzymie, a możliwość przebywania z nimi wiele 
mnie nauczyła. Banałem jest stwierdzenie, że tak jak nauczyciel stawia przed uczniem konkret-
ne zadania, tak i uczeń wymaga, by nauczyciel spełniał pokładane w nim oczekiwania. Jednak 
dopiero, gdy samemu doświadczy się edukacji na trzech poziomach: w szkole, na uniwersytecie 
i w gronie osób starszych, wtedy można powiedzieć, że zna się smak nauczania. Moi Słuchacze 
to ludzie z ogromnym doświadczeniem życiowym i zawodowych, reprezentujący różne środowi-
ska oraz grupy społeczne. Wiedza akademicka, jaką wniosłam, okazała się dla nich atrakcyjna, 
lecz niewystarczalna. Możność przebywania w Szkole nauczyła mnie przede wszystkim przekła-
dania teorii na praktykę, a zatem ważnym okazało się postawienie pytania: co mogę uczynić, 
aby wiedza stała się interesującym zaczynem dla działań innych osób. Moi Słuchacze bardzo 
chętnie podejmowali nowe wyzwania, sami tworzyli zadania i je rozwiązywali. Ich kreatywność 
i ogromna energia oraz niespożyta chęć odkrywania nieznanych przestrzeni, wzbudzała we 
mnie nie tylko radość, ale i refleksję, że dzięki takim inicjatywom, budowaniu dialogu między-
pokoleniowego – wszyscy się uczymy, stajemy się wewnętrznie bogatsi oraz mądrzejsi i może 
dzięki temu będzie nam po prostu lepiej się żyło wspólnie ze sobą i dla siebie. 

dr Monika Szabłowska -Zaremba –  
prowadząca zajęcia w Szkole, 

córka superbabci

dr Monika Szabłowska ‑zaremba – adiunkt w katedrze dydaktyki literatury i języka polskiego oraz pracowni literatury polsko‑
‑Żydowskiej Instytutu Filologii polskiej kul, koordynator kierunku humanistyka cyfrowa kul, autorka publikacji o tematyce  
żydowskiej.



Rozdział III

z WnukaMI  
na SpaceRze I W doMu



67 z WnukaMi na Spacerze i W doMu

1. Spacery z wnukami

Do zadań babci należy często wyjście z wnukami na 
spacer, najlepiej do parku lub na najbliższy plac zabaw. 
Małe dzieci bawią się w piaskownicy i na przyrządach, 
ale już czteroletnie można zabrać na dłuższy spacer 
i pokazać coś ciekawego. W parku można zaprezento-
wać różnice między drzewami, nazwać kwiaty i rośliny. 
Przyda się też lupa, przez którą można obserwować 
mrówkę i żuka.

Jesień to czas zbierania liści i kasztanów, z których po 
powrocie robiłam wspólnie z wnukami obrazy, co poka-
zuję w dalszej części tego rozdziału. Czasem rysowali-
śmy na ścieżce ramę obrazu i układaliśmy kompozycję 
z patyków, kamyków i tego, co było pod ręką, ale niczego 
nie niszczyliśmy. To świetnie udawało się nam na skraju 
lasu, przy piaszczystej drodze. A w miarę jak wnuki ro-
sły, zmieniały się trasy, bliższe i dalsze wycieczki.

W Szkole SuperBabci zaproponowałam zorganizowa-
nie wystawy zdjęć, utrwalających spacery po mieście 
połączone z odwiedzaniem konkretnych zabytków lub 
miejsc związanych z biografią babci. Ja pokazałam moją 
szkołę podstawową, dom pomocy społecznej, gdzie 
wraz z harcerkami z mojego zastępu organizowałam 
różne zajęcia, oraz kościół, w którym przystąpiłam do 
Pierwszej Komunii Świętej. Udało mi się również za-
trzymać przy pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Matki 
Sybiraczki i opowiedzieć o historii, które te pomniki 
upamiętniają.

Sporym wyzwaniem było przygotowanie wystawy zdjęć 
pod hasłem „Lubelskie Ścieżki Dziadków i Wnuków”, na 
której znalazły się zdjęcia babci lub dziadka z wnukami 
w konkretnym miejscu. Obie osoby miały w „dymkach” 
zdanie skłaniające do zastanowienia się lub pytanie za-
chęcające do odczytania odpowiedzi, która znalazła się 
pod zdjęciem. To było trudniejsze zadanie dla babć, bo 
trzeba było najpierw znaleźć trzecią osobę, która zrobi 
zdjęcie, a następnie poszukać odpowiednich treści w In-
ternecie i sporządzić krótką notatkę pod zdjęciem. Sta-
raliśmy się także o zdjęcia związane z historią życia kon-
kretnej babci, miejscem szczególnie dla niej ważnym.

Otwarciu wystawy towarzyszył katalog prezentujący 
zebrane fotografie i objaśnienia. Wystawę pokazano 
również na uczelni i w bibliotece miejskiej oraz z okazji 
Miejskiego Dnia Babci i Dziadka.

Lekcja patriotyzmu
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Lekcja historii

2. kreatywne zabawy 

Dopóki dziecko chodzi do przedszkola, jest otwarte na 
ciekawą zabawę z wykorzystaniem różnych materiałów. 
Kiedy przebywa w domu babci, chętnie łapie za pędzel, 
nożyczki, klej i tworzy własne prace. Babcia, która umie 
podpowiedzieć, co można zrobić z pudełek, rolek po 
papierze, z liści, nasion i innych prostych materiałów 
ma nie tylko sposób na zajęcie dziecka, ale rozwija jego 
kreatywność. 

Trudno tu wymieniać wszystkie możliwości, których 
wykorzystania nauczyły się uczestniczki Szkoły. Poniżej 
przedstawię kilka przykładów opublikowanych wcześ-
niej na stronie internetowej www.super babcia.org.pl.

2.1. dziurkowane tacki na jesień i nie tylko

W Szkole SuperBabci nauczyłam się ciekawej techniki – 
odbijania zarysu listków: Z zebranych liści wybieramy 
taki, który zmieści się na odwrocie tacki ze styropianu 
(spód tacki musi być gładki). Zakończeniem długopisu 
lub ołówka robimy wokół listka kropki (dość mocno na-
ciskając). Zdejmujemy liść i malujemy tackę różnokolo-
rowymi farbami (np. plakatowymi), następnie przykła-
damy dno tacki do kartki i dociskamy – powstaje odbity 
kolorowy wzór z lekkim zarysem liścia (białe kropki).

Dziurkowanie tacki

Można oczywiście robić w ten sam sposób inne wzory, 
co nam się udało, i razem z moją, wówczas 5 -letnią, 
wnuczką Zosią przygotowałyśmy wystawę. Jej tata był 
pełen podziwu dla efektów jej pracy.
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2.2. pani jesień – portret

Warto kupić klej „Magic” (klej introligatorski CR do ku-
pienia w tubce w sklepach papierniczych). Gdy go uży-
jemy, uda nam się przyklejanie liści, owoców jarzębiny, 
nasion do kartki papieru. Moja wnuczka zrobiła portret 
pt. „Pani Jesień”. Lubi ona robić różne obrazki dla naszej 
ponad 90 -letniej sąsiadki. Pani Konstancja bardzo ją 
chwali i wystawia prace do podziwiania przez jej gości.

Pani Jesień

2.3. jesienne kwiaty na patyczkach

Aby je wykonać, kroimy marchew lub pietruszkę (umy-
tą, nieobraną) w krążki o średnicy ok. 2 centymetrów 
i grubości ok. 1 cm – tak żeby dobrze można było wkła-
dać w nie nasiona wiązu lub jesionu. Kwiat po wysu-
szeniu długo pachnie marchwią lub pietruszką. Można 

kwiaty polakierować lakierem do włosów (ale stracą 
wtedy zapach), można też ozdobić klejem brokatowym.

Jesienne kwiaty – dzieło Zosi

2.4. jesienna kompozycja

Jesień to doskonała okazja, by zachęcić dzieci przed-
szkolne, a pewnie i starsze do robienia obrazów z owo-
ców, warzyw, liści i kasztanów. Do układania takich 
kompozycji możemy wykorzystać nasiona wiązu, je-
sionu, jaworu, klonu oraz plastry warzyw. Może być to 
kompozycja nietrwała albo przyklejona do kolorowego 
kartonu klejem CR – uniwersalnym (do nabycia w skle-
pie plastycznym). Jeżeli chcemy obraz przechowywać 
dłużej, należy go pokryć folią.



70 z WnukaMi na Spacerze i W doMu

Pomysł wykorzystałam już w lecie, a i jesienią znako-
micie się przydał w czasie pobytu wnuków. Zajęci byli 
ok. 1,5 godz.! Ważnym momentem było robienie zdjęć 
i przesłanie ich rodzicom – warto efekty pracy utrwalić 
na fotografii, by inni też je obejrzeli.

Kompozycje Zosi

Druga Zosia też ma wiele pomysłów:

Obraz z naturalnych elementów i jego autorka Zosia

2.5. zabawy z ziemniakami

Jesienią można pobawić się ziemniakami i innymi 
warzywami. Na zdjęciu poniżej prosty przykład jeża, 
którego Kubuś nazwał Piratem (proszę zwrócić uwagę 
na oko). Ten drugi jeżyk jest czerwony, bo… powstał 
z rzodkiewki. Robiliśmy też pieczątki – wycinaliśmy na 
przykład serduszko i maczaliśmy w farbie. Oczywiście 
młodszym dzieciom wycina babcia, ale stawianie pie-
czątek bawi wszystkich. Ważna uwaga – na stole warto 
położyć kawałek grubej folii. Można na niej naklejać, 
malować, bawić się warzywami, plasteliną itp.
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Jeżyki Kuby

2.6. świąteczny świecznik

Grudzień to okres przygotowań do świąt, niecierp-
liwego oczekiwania dzieci na Mikołaja, a później na 
niespodzianki pod choinką przyniesione przez Miko-
łaja, Aniołka czy Gwiazdora – w zależności od miejsca 
zamieszkania (regionu Polski). Babcie w trakcie zajęć 
warsztatowych przygotowywały tradycyjne i bardziej 
nowoczesne zabawki choinkowe, a superbabcie, Stasia 
i Lucyna, zaprosiły swoje wnuczki do wspólnego wyko-
nania ozdób świątecznych.

Były to m.in. świeczniki w kształcie gwiazdy, wykonane 
z tektury falistej. Można je ozdobić suszonymi nasio-
nami, jarzębiną, szyszkami z modrzewia, pestkami 
z owoców, wykorzystać łupiny z orzecha włoskiego, 
skórki z mandarynek oraz klej brokatowy, koraliki, mi-
nikwiatki, złotą lub srebrną farbę w aerozolu. Wszystkie 

elementy przyklejamy klejem CR. Na środku umieszcza-
my świeczkę zapachową. Świeczniki mogą ozdobić stół 
wigilijny lub kącik świąteczny.

Wykonywanie świątecznych świeczników

Wspólne dzieła babć i wnuczek
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2.7. Bombki z kul styropianowych

Następna wspólna praca to ozdabianie bombek wyko-
nanych z kul ze styropianu. Za pomocą krótkich szpilek 
mocujemy cekiny, koraliki, różnorodną, drobną pasman-
terię. Każda bombka jest niepowtarzalna i dostarcza 
wiele radości twórcy.

Bombki na choinkę

Szkoła SuperBabci jest miej-
scem, do którego bardzo 
chętnie chodzę. Tutaj zdobywam 
wiedzę, która jest bardzo przydatna 
w moim życiu prywatnym. Teraz moje 
zachowanie przy wnukach jest inne niż 
dawniej. Byłam kiedyś nadopiekuń-
cza, zrozumiałam to dopiero w szkole. 
Dwie moje wnuczki są już dorosłe, im 
poświęcałam mniej czasu (synowa nie 
pracowała), natomiast czas rozpoczęcia 
uczestnictwa w Szkole był prawie ideal-
ny (najmłodszy wnuk miał 3 lata). Teraz 
ma już 12 lat i jesteśmy oboje dumni 
z siebie, dużo i chętnie rozmawiamy na 
różne tematy, wnuczek ma duże osiąg-
nięcia w nauce, sporcie, ja tylko żałuję, 
że jest jedynakiem. W tym roku urodził 
się mój prawnuk i nowe zadanie przed 
prababcią.

superbabcia, Grażyna Gaponik
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2.8. zabawy plasteliną

Nawet małe dziecko lubi bawić się plasteliną. Podda-
ję pomysł, jak zrobić obrazek na wieczku pudełka po 
margarynie lub lodach. My po prostu rozciągaliśmy 
kolorowe kawałki tak, by zapełnić całe wieczko. Za dru-
gim razem rozciągałyśmy w kilku kierunkach i wyszły 
nam kwiatki dla mamy. Ważne, by podłożyć gazetę, bo 
zawsze coś wypadnie na stół. W wieczku da się zrobić 
dziurkę i przewlec nitkę. Taki obrazek jak na zdjęciu 
wisi u naszej chorej sąsiadki i cieszy jej oko.

Z plasteliny obraz trwały. Stworzyła 3 ‑letnia Marysia

A teraz propozycja dla dzieci starszych – tworzenie 
obrazu z plasteliny – relief wklęsły. Rozcieramy cien-
ką warstwę miękkiej plasteliny na tekturce – tworząc 
obraz. A następnie cienkim patykiem obrysowujemy 
kontury, rysujemy wzory. Na koniec pracę należy pola-
kierować (my lakierowaliśmy najtańszym lakierem do 
włosów), wtedy praca jest trwała i błyszcząca.

Powstaje relief wklęsły

2.9. Farba klejowa

Przepis dostałam od plastyczki, Marty Sygi, Polecam 
go babciom, bo choć zrobienie tej farby wymaga trochę 
zabiegów, to warto spróbować. Efekt jest zupełnie inny 
niż w przypadku farb tradycyjnych. 

Moje wnuki wykorzystały ją w różny sposób – Zosia 
zaplanowała dokładnie, co chce namalować, i tak malo-
wała, a Kuba smarował z większym rozmachem i w tym 
samym czasie wykonał kilka prac. Potem Zosię także na-
mówiłam, by odważniej smarowała na dużym kartonie. 
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Prace moich wnuków malowane farbą klejową

A oto przepis – wystarczy na 10 obrazków albo i więcej:
2½ szklanki wody, 
1 szklanka mąki pszennej, 
¼ szklanki cukru, 
1½ łyżeczki soli.

Wszystko należy dokładnie wymieszać, a następnie go-
tować na wolnym ogniu, cały czas mieszając (najlepiej 
mikserem). Po zagotowaniu trzymać na małym ogniu 
jeszcze ok. 10 min, nadal mieszając, aby nie przypalić 
i by nie zrobiły się kluski. Powstanie gęsta masa, którą 
należy schłodzić. Można ją przetrzymywać w lodówce 
do ok. 14 dni pod folią.

Aby zrobić farby, trzeba otrzymaną papkę podzielić na 
małe porcje w miseczkach i dodać farby akrylowej lub 
plakatowej. Ja wykorzystałam plakatówki, rozcierając 

kolejne pędzelkiem (dość grubym). Powstały ładne, 
pastelowe kolory .

Gotową farbę nakładamy na kartonik na przykład szpa-
tułką po lodach lub palcem. Lepiej nie rysować kontu-
rów, lecz swobodnie tworzyć obrazek, wykorzystując 
patyczki, widelce i inne narzędzia. Jak się coś nie uda, 
można nałożyć farbę jeszcze raz. Zabawa trwa, dopóki 
farba jest mokra. Jak wyschnie, to może wyglądać jak 
płaskorzeźba lub grafika.

2.10. Malowanie na tekturowych talerzykach

Malowanie na tekturowych talerzykach przy pomocy 
patyczków kosmetycznych do uszu podobało się Zosi 
(lat 6) i Marysi (lat 3). Zosia zrobiła na przyjęcie dla 
lalek talerzyki, które następnie polakierowała. Mogą 
powstać różne wzory, w zależności od pomysłu dziecka. 

Niebieski talerzyk zrobiła babcia
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2.11. Malujemy mandale

Wśród książeczek do kolorowania można znaleźć takie, 
które są przeznaczone dla dzieci uczących się już liter. 
Polecam „Mandale literkowe i cyferkowe” A. Małasie-
wicz, Wydawnictwo Harmonia (ponad 60 stron). Można 
je zamówić przez Internet i mamy na wiele spotkań pro-
pozycję spokojnej zabawy. Poza literką do kolorowania 
umieszczone są różne kształty, figury, które można ma-
lować według własnego pomysłu. Wszystko mieści się 
w kole, które Zosia po zakończeniu pracy wycięła. Jest to 
zajęcie spokojne. Ja przy tej okazji czytałam im zabawną 
książkę „Czekoladki dla sąsiadki”, która zawiera pomy-
słowe wierszyki Doroty Gellner i ładne ilustracje Macie-
ja Symanowicza. Kuba wymyślił kolejny tytuł „Sąsiadka 
i oranżadka” i bawiliśmy się w układanie wierszyka.

Kuba i Zosia malują mandale

2.12. jesienne bajanie

Jedna z superbabć w jesienne dni często siada ze swoją 
wnuczką Małgosią i opowiadają własne bajki. Małgosia 
szybko przejmuje inicjatywę – snuje własne opowieści 
i ilustruje je według własnego pomysłu. Do ilustracji 
bajki o Czerwonym Kapturku użyła plasteliny i materia-
łów przyrodniczych. Wykonała dwanaście obrazów.

Czerwony Kapturek – ilustracje Małgosi
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2.13. guziki i rolki po papierze

Poniżej, na zdjęciach, Kuba (lat 7) buduje twierdzę z ro-
lek po różnym papierze i ustawia wojsko z guzików. Gu-
ziki stoją w szafie, a rolki w pudełku – zawsze pod ręką.

Papierowa twierdza

Guzikowe wojsko

2.14. Mój domek z dzieciństwa

Wnuki jednej z uczestniczek Szkoły, też babci Zosi, 
uwielbiają malować. Stara się ona aranżować im róż-
norodne wspólne zajęcia. Razem z wnukami: Kacprem 
(lat 6,5) oraz Zuzią (lat 3,5), budowała na przykład 
domki. Do ich stworzenia wykorzystała m.in. kartony 
zdobyte w sklepie.

Babcia Zosia i Kacper przy pracy

Gdy chcemy zbudować wysoki domek, najlepiej użyć 
pudełka po pampersach (można je przynieść z apteki). 
Kartony po soczkach z tekturowymi przegródkami we-
wnątrz (ze sklepu spożywczego) przydadzą się do kon-
strukcji dachu, na płotek itp.



77 z WnukaMi na Spacerze i W doMu

3. dzień Babci i dziadka 

Dzień Babci i Dziadka obchodzi się w różnych krajach. 
Jak podaje Wikipedia, pomysł utworzenia święta w Pol-
sce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 
roku, a już rok później święto to zaczął popularyzować 
„Express Poznański”. Jego głównym pomysłodawcą był 
dziennikarz Kazimierz Flieger (zm. 1985). W roku 1966 
również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia 
Dniem Babci. Później powstała tradycja obchodzenia 
także Dnia Dziadka. Podobne święto jest obchodzone 
we Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Brazylii, USA, Kanadzie, 
a także w Rosji. Jednak chyba tylko w Japonii jest Dzień 
szacunku dla ludzi starszych jako dzień wolny od pracy, 
aby każdy miał czas dojechać, odwiedzić swoich dziad-
ków, mieć czas na spotkanie i rozmowę.

Współcześnie ważna jest rola babci i dziadka w rodzinie, 
zwłaszcza gdy oboje rodzice pracują, a dziecko potrzebu-
je opieki po szkole, w chorobie, w czasie wolnym. Dziad-
kowie też często przyprowadzają, odprowadzają młod-
sze dzieci do przedszkola, szkoły, na zajęcia dodatkowe.

W jaki sposób świętuje się te wyjątkowe dni w Polsce? 
Trudno powiedzieć, bo chyba nie było takich badań, ale 
z potocznej obserwacji widać zaangażowanie nauczycie-
lek przedszkoli w przygotowanie przedstawienia, la-
urek, organizację spotkania dla zaproszonych gości. Jest 
ich sporo, bo czasem od jednego dziecka może przyjść 
kilka osób i na sali robi się ciasno i duszno, ale przed-
stawienie trwa i wszyscy są wzruszeni i uradowani. 
Bywa, że jeszcze w młodszych klasach szkoły podstawo-
wej szykuje się laurki w szkole lub w domu, a w miarę 

dorastania życzenia składane są osobiście lub tylko 
przez telefon. Niestety, wszyscy się spieszą, bo przecież 
to normalny dzień i trzeba odrabiać lekcje. Ale w tym 
dniu dziadkowie zawsze szykują słodkie poczęstunki, 
które każdy wnuk lubi.

Czy do tej tradycji można coś dodać, zmienić, aby kon-
takt z wnukami był okazją do lepszego poznania dziad-
ków i czasu, w jakim żyli, oraz tego, co robili w długim 
życiu? Podjęłam kilka prób i przekazuję jako podpowie-
dzi do ewentualnego wykorzystania.

3.1. Scenariusz I – potrawy i zabawy 
z dzieciństwa 

Dania z mojego dzieciństwa 
Wspólnie z wnuczkami robiłam kluseczki na zacier-
kę – moją zupę z dzieciństwa. Okazało się, że bardzo 
smakowała i została szybko zjedzona. Jako danie drugie 
przygotowałam kaszę gryczaną ze zrazami (których 
zwykle nie robię ze względu na długi czas duszenia). 
Smakowało dorosłym, ale dzieci zjadły samą kaszę i tro-
chę surówki – takiej, jaką robiła moja Mama z kapusty 
kwaszonej, marchewki, jabłka, z dodatkiem cukru i oli-
wy. Na deser robiłam z Zosią faworki – zajadali się nimi 
wszyscy. 

Z dawnych zabaw
Zosia nauczyła się robić lalki z włóczki, a Kuba pograł 
w cymbergaja. Zaczęłam też uczyć Zosię robić łańcuszek 
na szydełku.



78 z WnukaMi na Spacerze i W doMu

Oczywiście, dostałam laurki. Przy życzeniach, które 
składali w formie: „Babciu, życzę Ci wszystkiego najlep-
szego”, zapytałam Kubę: „A co dla babci jest najlepsze?”. 
Kuba natychmiast odpowiedział: „To, że jesteśmy” – 
i była to prawda. Dodam, że dostałam też nagranie 
wywiadu z Kubą na temat „Co lubię robić, jak jestem 
u babci”.

3.2. Scenariusz II – Skarby babci zosi

1. Upiekłam wnukom bułeczki drożdżowe z jagoda-
mi – pycha! Zaczęli się już nimi zapychać w drodze ze 
szkoły i jeszcze na drugi dzień toczyli o nie boje.

2. Przygotowałam potrawę z dzieciństwa – lemieszkę 
(lub psiochę) z ziemniaków, z okrasą. Smakowało, 
zwłaszcza że dostali do tego szklankę zsiadłego mleka.

3. Zorganizowałam grę „Skarby babci Zosi”– polegała 
ona na wyciągnięciu kartki z nazwą jakiegoś starego 
i cennego przedmiotu i odnalezieniu go w miesz-
kaniu. Musiałam czasem pomagać, ukierunkowując 
poszukiwania na zasadzie ciepło – zimno. Ale było 
ciekawie! Trzeba było szukać w kufrze, starej szafce, 
spiżarni i na szafkach. Każdy, kto odnalazł, uzasadniał, 
dlaczego można ten przedmiot nazwać skarbem, a na-
stępnie po znalezieniu i przedstawieniu wszystkich 
można było wybrać jeden, który z mocy testamentu 
zostanie przekazany właścicielowi w stosownym cza-
sie. I tak Kuba wybrał stare, stuletnie książki kuchar-
skie, Zosia krzyżyk z orzełkiem z tzw. czarnej biżu-

terii noszonej po powstaniu styczniowym, a Marysia 
wybrała maszynę do szycia Singer.

4. Trochę pograliśmy w Dobble i Halli Galli, ale już 
trzeba było się brać do odrabiania lekcji. Po chwili 
przyszła mama z prezentem dla superbabci – praw-
dziwym, nowiutkim tabletem.

5. Kuba i Zosia zdążyli babcię nauczyć otwierania i za-
mykania, przesuwania i pokazali tak wiele możliwo-
ści, że już babcia zdecydowała się… odłożyć tablet do 
następnego spotkania.

3.3. Scenariusz III – dobre cechy wnuków

Ważnym punktem tego spotkania była bajka o cudow-
nych tarczach. Rozbrykane dzieciaki położyły się na 
podłodze i… się zasłuchały. Mama przeczytała bajkę, a ja 
weszłam i wręczyłam każdemu tarczę, na której były 
wypisane ich dobre cechy. Kiedy czytały, usłyszałam, jak 
ich tata powiedział: „Dobrze was wróżka obserwowa-
ła”. Zrobiłam zdjęcie starszym dzieciom. Przyznaję, że 
w wykonaniu tarcz pomogła mi nasza wszechstronnie 
uzdolniona Lucyna Szabłowska. Mam nadzieję, że tarcze 
pomogą moim wnukom w budowaniu obrazu siebie 
samego, a także przypomną dorosłym, że łobuziaki war-
te są pochwały.

Mocne strony Zosi: dobre serce, dokładność, praco-
witość, zdolności plastyczne, zaciekawienie przyrodą, 
opiekuńczość wobec zwierząt, szacunek dla starszych, 
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chęć pomocy mamie, zdolność do czytania i liczenia, 
koleżeńskość.

Mocne strony Kuby: dobre serce, radość życia, siła 
i sprawność, zainteresowanie sportem i szachami, 
bystre oczy – ciekawość świata, otwartość do ludzi, do-
trzymywanie słowa, życzliwość dla ludzi, chęć pomocy 
tacie i innym, odwaga.

Kuba i Zosia ze swoimi tarczami

Bajka o cudownych tarczach

Dawno, dawno temu w dalekim kraju, Brabancji, pojawił 
się straszny smok. Król Euzebiusz wezwał wszystkich najdziel-
niejszych, najznakomitszych, najodważniejszych rycerzy do 
stolicy kraju, aby ruszyli do walki ze smokiem.

Rycerze, przybywszy do zamku króla, wzięli udział w tur-
nieju rycerskim, w którym różne konkurencje pozwalały na 
ocenę ich umiejętności, odwagi, rycerskości. Turniej wygrało 
dziesięciu najwspanialszych rycerzy. Król zaprosił ich na rozmo-
wę. Każdego z nich pytał o to, skąd przybywa. Wszyscy od-
powiadali, że urodzili się i wychowali w małym miasteczku 
Forteli. Król był bardzo zdziwiony i postanowił odwiedzić to 
miejsce, z którego pochodzi kwiat jego rycerstwa.

Dwa dni później orszak królewski dotarł do miasteczka. Wszy-
scy mieszkańcy wylegli z domów, aby powitać dostojnego goś-
cia. Król był zdziwiony, bowiem zauważył, że wszyscy młodzi 
chłopcy, a nawet dziewczęta, nie rozstają się ze swoimi pięk-
nie wykonanymi, bogato zdobionymi tarczami. Król zapytał, 
dlaczego zawsze mają swoje tarcze ze sobą. Dowiedział się, że 
w tym mieście istnieje bardzo stary zwyczaj.

Wróżka Arina bardzo uważnie przez wiele dni obserwuje 
dzieci, określa ich cechy i umiejętności. Później udaje się do 
kowala i zamawia tarcze dla tych dzieci. Kowal dla każdego 
wykonuje inną tarczę, na której wykute zostają napisy 
przedstawiające zalety przyszłego właściciela. Babcie w cza-
sie specjalnej uroczystości wręczają tarcze swoim wnukom. 
Legenda głosi, że w tarczach zaklęta jest cała miłość ro-
dziców, babć i dziadków, dzięki czemu tarcze mają magiczną 
moc. Tarcze rzeczywiście wspaniale służą swoim właścicielom, 
a ponieważ wierzą oni w ich magiczną moc, nie lękają się żad-
nych wyzwań i dokonują wielu walecznych czynów. 

Królowi bardzo spodobał się ten zwyczaj i polecił wpro-
wadzić go w innych miastach. A gdy smok dowiedział się 
o dzielnych rycerzach, uciekł, gdzie pieprz rośnie.
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3.4. Scenariusz IV – pamiątki z podróży

Wpadłam na pomysł „światowy”, czyli zapoznanie wnu-
ków z moimi podróżami po świecie. Przed przyjściem 
mieli się zatroszczyć o paszport i opłatę celną. Najmłod-
sza narysowała dokument, a starsze przyniosły praw-
dziwe paszporty. Opłata wynosiła… kilka buziaków.

Potem wszyscy otrzymali zasady „podróży”, w któ-
rej można było odnaleźć pamiątki z trzech wylo-
sowanych krajów. Pomocą służyła mapa świata 

z ponumerowanymi krajami. Te numerki były też na 
pamiątkowych przedmiotach, które stały sobie tam, 
gdzie zawsze, lub wisiały na ścianach (obrazy i zdjęcia). 
Każdy mógł odnaleźć 6-7 przedmiotów i wybrać 3, które 
babcia wpisała do testamentu.

Poczęstunek też był światowy, bo – oprócz ryżu – na 
stole były egzotyczne owoce: mango, banany, granat, 
brzoskwinie, ananasy, pomelo i małe karambole.

Mam nadzieję, że moje wnuki zapamiętają nazwy kilku 
krajów i parę ciekawostek o nich. Wprawdzie pamiątek 
mam niewiele, bo zwykle koszty wycieczki uniemożli-
wiały zakupy, ale te drobiazgi też są oryginalne.

3.5. Scenariusz V – Moja historia życia

Podam jeszcze jeden sprawdzony pomysł polegający na 
losowaniu pytań dotyczących mojej historii życia. 
Napisałam ich 33, w tym 3 brzmiały: „Wymyśl własne 
pytanie”. Trójka wnuków losowała na przemian i jeśli 
potrafili odpowiedzieć, zabierali kartkę z pytaniem (po 
3 dobrych odpowiedziach częstowali się słodkim „Raf-
faello”). Mogli korzystać z podpowiedzi rodziców. Kiedy 
nikt nie znał odpowiedzi, to ja wyjaśniałam i kartka 
wracała do pudełka. 

Zadbałam, aby trochę zapamiętali z mojej historii, nie 
tylko z tego, co widzą i smakują w czasie odwiedzin. 
Myślę, że nikt nas nie zastąpi w przekazie wiedzy o cza-
sach, w których żyliśmy. Próbujmy to robić na różne 
sposoby.

Cieszę się, że Mama chodzi do takiej 
Szkoły. To bardzo fajna inicjatywa. Do-
brze, że ludzie w podobnym wieku trzy-
mają się razem. Powstają nowe znajo-
mości i przyjaźnie. Wzajemnie te osoby 
wspierają się.

Poza tym poznają i doświadczają czegoś 
nowego, np. występują w teatrze dla 
dzieci. Robią coś dla innych, czego do-
tychczas nie robili. Odkrywają w sobie 
nowe talenty.

Dominika –  
córka superbabci Krystyny Sergiej
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3.6. Scenariusz VI – gazetka ścienna o babci

W kolejnym roku dzieci wyjechały na narty, więc poza 
życzeniami przez telefon: Wszystkiego najlepszego, nie 
liczyłam na więcej. Ponieważ jednak w tym czasie peł-
niłam dyżur w ich domu (pies, dwa koty, szczurek do 
karmienia), to wymyśliłam gazetkę ścienną, która ich 
powitała.

Zebrałam kilka różnych zdjęć – w większości czarno-
-białych, w tym różne zdjęcia do legitymacji i przymoco-
wałam na ścianie, gdzie zwykle przyklejamy różne foto. 
Na gazetce było napisane tylko jedno, ale za to ważne 
zdanie: „Moja dewiza życiowa: Aktywność, życzliwość, 
uśmiech”. Co ciekawe, przydało się to Marysi, kiedy mia-
ła lekcję o dziadkach. Okazało się, że świetnie zapamię-
tała. A oto fragment gazetki:
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4. z pamiętnika babci zosi

Na zakończenie tego rozdziału przytoczę moją pra-
cę, zgłoszoną na konkurs literacki „Dziennik Babci”. 
To może być zachętą dla uczestników Szkoły, którzy 
wprawdzie niechętnie piszą, ale ich przeżycia są zawsze 
barwne i warte utrwalenia.

15 listopada

Kamil zdrowieje po przeziębieniu. Wczoraj ja u niego, 
dziś był u mnie. Jeszcze syrop i tabletki od kataru i jutro 
pójdzie do szkoły.

Próbowałam go zachęcić do lekcji. Ciężko. Hiszpańskie-
go nie umie prawie wcale, angielski trochę, a jeszcze 
tyle materiału z innych przedmiotów! Po trzech dniach 
nieobecności trudno będzie nadrobić.

Zdecydowałam się na zainteresowanie go najbliższą 
lekturą: „Zemstą” A. Fredry. Obejrzeliśmy wspólnie film, 
bo ułatwia wyobrażenie sobie treści, których czytanie 
wierszem zupełnie do chłopca nie trafiało. Ale książki 
wypożyczyłam. Zawsze wypożyczam, jeśli czegoś po-
trzebują. 

Nauczyłam Kamila robić naleśniki – od początku do 
zrzucania z patelni. To już potrafi.

Szukam kogoś, kto mógłby pomóc w hiszpańskim. Do-
bry Duch podpowiedział, że może któryś z księży. Cze-
kam na telefon, bo być może…

16 listopada

Po szkole przyszły dziewczynki – każda wraca już od-
dzielnie i oddzielnie próbuję je dokarmiać (nie zawsze 
zjedzą obiad w szkole). Grymaszą, ale też jakoś nie chce 
im się jeść, choć szczupłe poniżej normy dla ich wieku. 
Basia zjadła dyniową z grzankami, a Małgosia tylko 
bułkę. 

Małgosia została, by popracować nad lekcjami. Ja nie 
umiem mobilizować do „odrabianek”, ale namówiłam 
znajomą, która, jak dobra czarodziejka, pracuje nawet 
3 godziny z Małą w dobrej atmosferze. Choć raz w ty-
godniu. Czekamy, kiedy Małgosia będzie potrafiła już 
samodzielnie i odpowiedzialnie uczyć się.

17 listopada

Dziś wpadli na chwilę Kamil i Małgosia. Zważyłam ich 
plecaki – każdy powyżej 6 kg. Na plecy małej Małgosi to 
stanowczo za dużo. Podręczników podwójnych nie moż-
na kupić, bo pierwszy rok są za darmo i potem do odda-
nia. Czy nikt ich wcześniej nie zważył? Bardzo mnie to 
denerwuje.

18 listopada

Dziś spotkanie z rodzicami i dziadkami, i dużą rodziną 
zięcia. Babcia Marysia co roku zaprasza na Spotkanie 
Bajkowe wszystkie wnuki, a ma ich całą dziesiątkę. 
Wszystkie chętnie uczestniczą w ciekawym programie, 
gdzie czytanie książek i wykonywanie ciekawych prac 
zajmuje cały wieczór.
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W tym roku malowali koszulki we wzory indywidualnie 
dobrane.

W nocy długa rozmowa z Kamilem przez telefon. Skarży 
się na mamę, że za dużo krzyczy i głównie na niego. Fak-
tycznie, ale on ciągle się naraża głosem, mimiką, oporem 
i komentowaniem innych.

Dobrze jednak, że mówi i wylewa złość w moje ucho. 
Trochę mu pomaga. 

20 listopada 

Dzisiaj smażyłam placki ziemniaczane, licząc, że wnuki 
jak zwykle wpadną po szkole. Coś się zmieniło, pojechali 
do domu, ale nie pomyśleli, by zadzwonić. Trudno im 
zapamiętać, że Babcia czeka na komunikat – przycho-
dzimy lub nie przychodzimy.

Godz. 21.00. Babciu śpisz? – pyta Kamil, który właśnie 
zabrał się do polskiego. No, to mów, o co chodzi?

Streszcza mi opowiadanie i wspólnie ustalamy, na czym 
polegała mądrość nauczyciela – mistrza sumo, w sto-
sunku do ucznia. Teraz musi to sam dokończyć i przepi-
sać notatki z rozmowy telefonicznej. Zastanawiam się, 
czy nie za dużo podpowiadałam. Chyba trzeba zadawać 
więcej pytań: „jak myślisz?”.

22 listopada 2017

Wczoraj był ciężki dzień. Małgosia nie poszła do szkoły 
i przesiedziała u mnie. Dużo lepiła z plasteliny, to jej 

pasja. Zachęciłam, by zrobiła na wystawę zwierzęta 
i zaczęła z ochotą.

Ponieważ po południu Mama miała wywiadówkę, wszy-
scy byli u mnie, a Basia nawet nocowała. Okazało się, że 
mają w czwartek sprawdzian z historii – cały duży roz-
dział trzeba było powtarzać, a często odkrywać nowe 
wiadomości. Kamil chciał opanować tylko nazwiska 
z tabelki, a Basia skupiła się na wydarzeniach.

Ja już też niewiele pamiętam i uczyłam się razem z nimi 
o Królestwie Polskim, powstaniu listopadowym, Wiel-
kiej Emigracji, Wiośnie Ludów i kulturze w dobie ro-
mantyzmu. Żal, że uczą się tylko na sprawdzian, ledwo 
udało się przemycić aktualną sytuację z uchodźcami, 
którzy tak jak kiedyś Polacy, uciekają przed prześlado-
waniami. Czas gonił… Basia skończyła lekcje o 23.00, 
a ja jeszcze rano przepisałam im „skrót wiadomości”. 
Lepiej pomóc na końcu, niż w ogóle, choć już po zalicze-
niu muszę „palnąć mówkę”.

Dobra wiadomość – Kamil spotkał się z księdzem, który 
może pomóc w hiszpańskim. Najpierw się zarzekał, że 
nie chce iść, ale po powrocie był zadowolony i umówił 
się na następny tydzień. Dzięki Ci, Boże!!!

23 listopada

Zrobiłam ok. 100 pierogów z mięsem. Nie wiem, czy zo-
stanie coś na sobotę, bo wszyscy bardzo je lubią. Zaczy-
nają się przygotowania do wyjazdu rodziców na 10 dni. 
Podział opieki i plan dojazdów. Ciekawe, jak wytrzyma 
to dziadek, nieprzyzwyczajony do takiego zamieszania.
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24 listopada

Dziś zabawa andrzejkowa w Szkole SuperBabci. Małgo-
sia chętnie bierze udział, ale starsze wnuki już nie chcą 
się włączać. Jak powinna wyglądać zabawa dla nastolat-
ków? Na razie tego nie wiem.

27 listopada

Rodzice wyjechali na urlop. Dwie babcie i dziadek w po-
gotowiu. Mamy rozpisany każdy dzień – kto, co robi. 
Dzisiaj ja towarzyszyłam Kamilowi przy odrabianiu 
lekcji. Do 22. robił głównie prace pisemne, na powtarza-
nie nie było czasu. Naprawdę uczniowie są przemęczeni, 
a gdzie czas na pomoc w domu, odpoczynek… 

28-30 listopada

Czas pobytu u dziadków i mój w domu wnuków. Czasem 
nocuję i wtedy odmawiamy z Małgosią pacierz. Ona 
przyniosła różaniec i każdą „zdrowaśkę” mówimy w in-
tencji kogoś konkretnego.

Przy końcu Małgosia dodaje: „a za dzieci w Syrii, one są 
biedne”. 

Muszę przyznać, że wszystkie się starają rano wstawać, 
odrabiać lekcje, a Kamil ma jeszcze obowiązek palenia 
w kominku dwa razy dziennie. Trochę kłopotu mamy 
z psami, które nauczyły się uciekać i trzeba je zamykać. 
No, i koty harcują po domu, bo babci szkoda wyrzucać je 
na zimno.

1-7 grudnia

Czas mija szybko i już zbliża się termin powrotu rodzi-
ców. Kamil piecze u mnie w domu Kopiec Kreta, a Basia 
murzynka. Ciasta będą stały na stole na powitanie. 
Najbardziej tęskni Małgosia, ale dzielnie odrabia lek-
cje przed powrotem do domu. Nareszcie są… wszyscy 
w domu, a babcie składają sobie podziękowania za 
wspaniałą współpracę. Dziadkowi należą się szczegól-
nie, bo woził dzieciaki tu i tam.

Myślę, że teraz lepiej rozumiemy, ile obowiązków mają 
rodzice, a zwłaszcza Mama, gdy Tata wyjeżdża do pracy 
na całe tygodnie. Dobrze, że są dziadkowie gotowi do 
pomocy. To także ich szczęście, że mogą pomóc.

9 grudnia 

Niedługo Święta i czas przygotowań. Będziemy je spędzać 
wspólnie z wnukami. Tymczasem rozglądam się za prezen-
tami, chociaż symbolicznymi, bo i tak będzie ich dużo. Dla 
Kamila książka o Lewandowskim, dla Małgosi biały konik 
na biurko i tajemnicza kartka do rysowania oraz książka. 
Dla Basi najtrudniej, bo to nastolatka, ale czegoś poszukam.

Oby był to błogosławiony czas dla wszystkich tych, co 
blisko, daleko i już za chmurami…



W wieku 70 lat zakończyłam swoją intensywną pracę zawodową jako prawnik. Udzielałam się 
społecznie w różnych dziedzinach, ale też chciałam robić coś nowego, innego od dotychczaso-
wych zajęć. Taką szansę dała mi Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, o której wiedziałam znacz-
nie wcześniej i do której uczęszczał przez jakiś czas mój mąż. Dlaczego wybrałam tę Szkołę? 
Lubię pracę, aktywność i nowe wyzwania. A to było dla mnie coś NOWeGO. Ciekawe tematy 
zajęć, ciekawi uczestnicy, pełni pasji i zaangażowania. Uczestniczki Szkoły są dla siebie życzliwe, 
wzajemnie odpowiedzialne, pełne optymizmu i chęci do działania. To mnie właśnie pociągnęło. 
Nie tylko wzbogacałam swoją wiedzę, osobowość, ale robiłam coś dla innych. To były zajęcia 
warsztatowe dla dzieci w ramach wolontariatu. Poza tym bardzo ważne są dla mnie zajęcia 
w Klubie – w TeATRZe i w grupie tzw. OPOWIADACZY. Jest to sprawdzanie się w nowej roli, 
a przede wszystkim robienie czegoś dla innych (dla swoich wnuków i dla wielu, wielu dzieci). 

Gdy jadę do Warszawy, aby spotkać się z 6-letnim wnukiem, Maksymilianem, i trochę z nim 
pobyć to m.in. idziemy na plac zabaw. Tam „zaliczamy” wszystkie urządzenia i bawimy się ra-
zem. Zazwyczaj dołączają do nas inne dzieci. Ostatnio wspólnie bawiliśmy się „w chowanego” 
i w „berka”. Gdy po jakimś czasie rodzice tych dzieci chcieli już iść do domu, orzekli: „Ale Pani 
ładnie zagospodarowała nasze dzieci. Bardzo dziękujemy”. Na co mój wnuk Maks odpowiedział 
dumnie: „To moja babcia, a babcia chodzi do Szkoły”. W tej sytuacji musiałam wyjaśnić, o co 
chodzi z tą Szkołą i powiedziałam, że nauka w Szkole SuperBabci w Lublinie nie idzie na mar-
ne. Właśnie te zajęcia otworzyły mnie na inne dzieci, dały pomysły do zabaw, poszerzyły moje 
kontakty z dorosłymi i z dziećmi. Dodam, że wnuk lubi pytać innych: „A jak się Pani nazywa?”, 
a gdy ta osoba się przedstawi, to mówi z dumą: „A to moja babcia”.

superbabcia Krystyna Sergiej
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1. trochę historii z Białegostoku

Gdy zakładałam Szkołę SuperBabci i SuperDziadka 
w Białymstoku w roku 2010, zainspirowana pomysłem 
Zofii Zaorskiej, właśnie oczekiwałam narodzin mojej 
pierwszej wnusi. Nie wiedziałam, ile taka Szkoła ma 
trwać, ale byłam pewna, że to niezwykle cenna inicja-
tywa. Każdy kolejny semestr kończyliśmy z nowymi 
pomysłami zespołu zaangażowanego w działania i z 
nowymi potrzebami grupy seniorów. Więzy się zacieś-
niały, powstawały nowe warsztaty, udawało nam się 
pozyskiwać coraz to nowe środki finansowe na rozwi-
janie naszej inicjatywy. W okresach, kiedy nie było dofi-
nansowania, pracowaliśmy wolontariacko.

Po zakończeniu pierwszej edycji Szkoły na pytanie o ko-
rzyści płynące z udziału w projekcie „Aktywna Super-
Babcia – Aktywny SuperDziadek” zebraliśmy następują-
ce informacje zwrotne od uczestników:
• Oderwałam się od szarej codziennej rzeczywistości, 

dostałam „zastrzyk” energii od osób prowadzących 
zajęcia oraz od nowo poznanych babć i dziadków.

• Otrzymałam wykształcenie.
• Jestem bardziej radosna, umiem zająć się dziećmi, po-

znałam miłe koleżanki.
• Jestem bardziej aktywna.
• Mam większą wiarę w siebie.
• Radość na dalsze wychowanie wnucząt i pomoc lu-

dziom. 
• Poszerzyłem zakres wiedzy, utrwaliłem dobre nawyki 

i starałem się usunąć niewłaściwe.

Byłam na początku zaskoczona, kiedy seniorzy, pytani 
o korzyści z udziału w zajęciach Szkoły, podkreślali 
bardzo często głównie aspekty społeczne: że mogą się 
spotkać z osobami w swoim wieku, spędzić czas w przy-
jaznej atmosferze, nie tylko edukacyjnej, która jest ideą 
szkoły. W miarę upływu czasu zrozumiałam, że Szkoła 
SuperBabci i SuperDziadka jest doskonałym pretekstem 
wyjścia z domu, aby nie czuć się samotnym, że angażuje 
i rozwija nie tylko seniorów, ale też prowadzących zaję-
cia. Dzieci i młodzież, na rzecz których seniorzy pracują 
wolontariacko, odkrywają, że osoby starsze mają dużo 
do zaoferowania. Dzieci i wnukowie są dumni, że ich 
babcie uczęszczają do Szkoły, która rozwija różne umie-
jętności. Zdarza się, że to właśnie dzieci seniorów zabie-
gają o to, aby zapisać swoją mamę czy tatę do Szkoły.

2. Sieć Szkół

Już w 2009 roku przez trzy miesiące działała Szkoła 
w Koszalinie. Nie przypuszczałam, że w ciągu kilku lat 
od powstania pierwszej Szkoły SuperBabci i Super-
Dziadka w Lublinie rozwinie się taki ruch. Dzięki zało-
żeniu Partnerstwa, w skład którego weszły: Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów KLANZA i Fundacja na Rzecz 
Kobiet JA KOBIETA, została opracowana koncepcja 
utworzenia i rozwoju sieci Szkół na terenie całej Polski. 

Powstała Szkoła na Ursynowie w Warszawie utwo-
rzona przez Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA 
(2011 r.) i następna, prowadzona przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” (2012 r.). W 2012 roku udało 
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się też utworzyć dwie kolejne Szkoły na terenie woje-
wództwa podlaskiego: w Siemiatyczach we współpracy 
z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury oraz w Supraślu 
z udziałem partnerów – Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. 
Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na 
Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na 
lata 2012–2013 funkcjonowały one przez dwa lata pod 
patronatem KLANZY w Białymstoku. W roku 2014 po-
wstały nowe Szkoły we Wrocławiu i Poznaniu, a w 2016 
kolejne dwie – w Krakowie i w Ozimku, założone i pro-
wadzone przez struktury KLANZY. W Rajgrodzie przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej powstała jedna szkoła 
wspierana przez Białostocki Oddział KLANZY. Wszyst-
ko to się udało, ponieważ po raz kolejny pozyskaliśmy 
dofinansowanie z programu ASOS. W roku 2017 została 
przyjęta do sieci szkół, założona już wcześniej, Szkoła 
SuperBabci i SuperDziadka w Janowie Lubelskim. Były 
również próby utworzenia Szkół podejmowane przez 
inne organizacje, ale tylko na czas realizacji projektów, 
który był krótki. Miało to miejsce na przykład w Kolbu-
szowej. Niestety, pomimo deklaracji i wykupionej licen-
cji autorskiego programu, ta szkoła nie przetrwała.

Zastanawiałam się, co zrobić, aby działania w zakłada-
nych Szkołach były kontynuowane. Dobrym pomysłem 
okazało się zakładanie Szkół w oparciu o struktury 
KLANZY, które są na terenie całej Polski. Przy współpra-
cy partnerów pozyskujemy nowe miejsca do prowadze-
nia Szkół pod merytoryczną opieką dr Zofii Zaorskiej 
oraz koordynatora ogólnopolskiego w mojej osobie, 
działającego przy Oddziale Białostockim PSPiA KLAN-
ZA. Inicjuję powstawanie nowych Szkół i staram się 

wspierać organizatorów przy ich zakładaniu, pozyskuję 
środki finansowe na ich realizację.

Zgodnie z „Polityką senioralną KLANZY”, przyjętą na 
Walnym Zgromadzaniu członków PSPiA KLANZA, której 
założeniem jest rozwijanie sieci Szkół SuperBabci i Su-
perDziadka na terenie całej Polski w oparciu o struktury 
KLANZY, funkcjonowało siedem szkół. Zespoły, które je 
zakładały, dbają o kontynuację działań po zakończeniu 
dofinansowania zewnętrznego lub poszukują lokalnie 
innych źródeł i możliwości rozwijania Szkół działają-
cych na swoich terenach.

Różne są specyfiki Szkół obecnie istniejących. Część grup 
funkcjonuje nadal i zachowuje model Szkoły zgodnie 
z założeniami Zofii Zaorskiej (Białystok, Lublin, Janów 
Lubelski, Poznań, Ozimek). Niektóre grupy przekształ-
ciły się w inne formy działalności na rzecz seniorów, np. 
Klub Seniora (Rajgród). Utworzono też grupy, składające 
się z absolwentów i uczestników funkcjonujących Szkół, 
działające na rzecz dzieci w różnych placówkach, np. 
w Lublinie – Klub SuperBabci i SuperDziadka. W innych 
miejscowościach babcie i dziadkowie spotykają się rza-
dziej, ale nadal utrzymują ze sobą kontakt i aktywnie 
działają w swoich środowiskach (Kraków).

W Białymstoku w roku 2018 utworzyliśmy trzecią nową 
grupę, a absolwenci 2 -letniej szkoły, która funkcjonowa-
ła w latach 2016–2018, spotykają się w grupie wolon-
tariackiej, działającej przy Klubie Aktywnego Seniora, 
i dalej pracują na rzecz dzieci. Teatr, który powstał z ini-
cjatywy SuperBabć, także działa dalej, a zorganizowane 
grupy dzieci przychodzą tłumnie na przedstawienia.
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3. jak założyć Szkołę SuperBabci 
i Superdziadka

Tym, którzy zdecydują się na realizację projektu Szkoły 
SuperBabci i SuperDziadka w swojej miejscowości, oferu-
jemy szerokie wsparcie zarówno na etapie tworzenia, jak 
i prowadzenia Szkoły. Jak założyć Szkołę krok po kroku 
oraz gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne 
w pracy z seniorami, wymieniać doświadczenia – o tym 
w poniższym tekście.

3.1. etapy wdrażania Szkoły SuperBabci 
i Superdziadka

Krok 1.
Zapoznaj się z koncepcją Szkoły SuperBabci i Super-
Dziadka opisaną w niniejszej książce.

Krok 2.
Skontaktuj się z koordynatorem wspierającym proces 
zakładania nowych szkół, a otrzymasz do wypełnienia 
wniosek o założenie Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.

oddział Białostocki  
pSpia klanza  
Małgorzata Borowska  
m.borowska@klanza.bialystok.pl

czego nauczyłam się w Szkole  
SuperBabci?

– Nauczyłam się obsługi komputera; 
mam pocztę, robię przelewy, czytam 
wiadomości. 
– Jak zorganizować wolny czas przez 
wspólne zabawy i gry.
– Z wykładów dowiedziałam się wiele 
ciekawych informacji, o których –  
mimo swojego wieku – nie wiedziałam, 
np.: jak docenić i zrozumieć nasze dzie-
ci i wnuki, jak ciekawie zainteresować 
wnuki przy zwiedzaniu naszego miasta.

superbabcia ela Leżańska

* * *

Nie każdy ma babcię, co występuje w te-
atrze. Była w moim przedszkolu, a teraz 
w szkole. Jestem dumna. 

wnuczka Lena
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Krok 3.
Umów się na spotkanie z koordynatorem wspierającym 
proces zakładania nowych szkół – w Białymstoku. Spot-
kanie będzie okazją do wzajemnego poznania się i po-
rozmawiania o pomyśle na założenie szkoły, dopytania 
o szczegóły, związane z zasadami uruchamiania szkół 
i prowadzenia zajęć.

Zapoznaj się z funkcjonowaniem szkoły w praktyce 
podczas wizyty studyjnej w jednej z działających szkół, 
które są w naszej sieci.

Krok 4.
Podpisz porozumienie o współpracy, które określi 
zasady założenia nowej szkoły i będzie podstawą do 
udostępnienia modelu Szkoły, jej nazwy i logotypu. Uiść 
opłatę licencyjną związaną z założeniem nowej szkoły. 
Od tego momentu stajesz się koordynatorem szkoły, 
która jest częścią sieci Szkół SuperBabci i SuperDziadka 
w całej Polsce.

Na tym etapie zapewniamy następujące wsparcie:
• schemat konstruowania programu szkoły, 
• aneks z gotowymi narzędziami do prowadzenia szko-

ły: zasady funkcjonowania szkoły, kwestionariusze 
zgłoszeniowe, wzór ankiety ewaluacyjnej, certyfikat 
ukończenia szkoły, lista obecności, scenariusze zajęć, 
lista rekomendowanych trenerów,

• logotyp i prawo do korzystania z nazwy,
• konsultacje e-mailowe i telefoniczne.

Krok 5.
Osobom zainteresowanym zdobyciem szerszej wiedzy 
i umiejętności pomocnych przy prowadzeniu Szkoły Su-
perBabci i SuperDziadka oferujemy możliwość skorzy-
stania z dodatkowych form wsparcia. Warunki, na jakich 
można skorzystać z tej oferty, należy ustalić z Białosto-
ckim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
i Animatorów KLANZA. 

Nasza oferta obejmuje:
• wsparcie szkoleniowe:

 – warsztaty dla koordynatorów szkół,
 – Studium Dodać życia do lat, przygotowujące anima-

torów do pracy z ludźmi starszymi,
• możliwość spotkań konsultacyjno -doradczych i moni-

toringu funkcjonowania szkoły,
• warsztaty studyjne w szkołach należących do sieci,
• możliwość skorzystania ze wsparcia trenerów PSPiA 

KLANZA.

3.2. Szkolenie kadry

Obecnie mało jest na terenie Polski programów i ma-
teriałów metodycznych przygotowujących do pracy 
z ludźmi starszymi. Rozpowszechnianie i promowanie 
unikatowego programu oraz wydanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA publi-
kacji „Dodać życia do lat”, autorstwa gerontologa, dr Zo-
fii Zaorskiej, daje szansę na wzmocnienie metodyczne 
osób pracujących z seniorami. Wewnętrzny system 
kształcenia animatorów i trenerów w PSPiA KLANZA 



91 rozWój ogólnopolSkiej Sieci Szkół SuperBaBci i Superdziadka

umożliwia przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do 
pracy z ludźmi starszymi. Dzięki temu, że posiadamy 
publikację i autorski program warsztatów „Dodać życia 
do lat” dr Zofii Zaorskiej oraz kadrę trenerską (w latach 
2016 i 2017 odbyły się dwa 30 -godzinne szkolenia 
trenerów KLANZY z całej Polski, przygotowujące do 
realizacji tego programu), wypracowaliśmy wspólnie 
program kształcenia osób chcących doskonalić swoje 
umiejętności w pracy z ludźmi starszymi. Studium „Do-
dać życia do lat” to 90 -godzinny cykl warsztatów przy-
gotowujących do pracy z seniorami, który także chcemy 
rozpowszechniać na terenie całego kraju.

Każda struktura ma możliwość wymiany doświadczeń 
i wsparcia na ogólnopolskich spotkaniach liderów 
w ramach organizowanych seminariów. Funkcjonuje 
w KLANZIE także Sekcja „Animacja grup osób starszych 
i grup wielopokoleniowych”, która skupia osoby zainte-
resowane pracą na rzecz seniorów.

Szukamy wspólnie możliwości organizowania ogólno-
polskich seminariów dla kadry zarządzającej i zjazdów/
zlotów – spotkań integracyjnych wszystkich seniorów, 
uczęszczających do Szkół. Do tej pory odbyły się już trzy 
takie spotkania: w Zgierzu w 2014 z udziałem 96 senio-
rów, w Krakowie w 2016 roku – 86 uczestników oraz 
w Owińskach k. Poznania, gdzie spotkało się 111 osób. 
Zjazdy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
oraz poznania się seniorów skupionych w Szkołach ist-
niejących w całej Polsce.

Zlot Szkół, Owińska 2017
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Zlot Szkół, Owińska 2017

4. co z tą szkołą dalej?

W miarę upływu czasu nasuwają się wciąż nowe py-
tania: Co z tą Szkołą dalej? Jak szukać sponsorów na 
kontynuację? Ile Szkoła powinna trwać? Jaki program 
jest obowiązkowy? Jak rozwijać nowe inicjatywy, które 
się pojawiają i kto to ma robić? Jak je finansować? Czy 
to jeszcze działania Szkoły, czy zupełnie inne, nowe 
formy pracy z seniorami? Czego powinniśmy się jeszcze 
nauczyć? Jak dzielić się doświadczeniami? I co zrobić 
z absolwentami Szkoły?

Niektórzy uczestnicy zajęć w Szkole po pewnym czasie 
rezygnują, ale duża część z nich jest chętna do kontynu-
acji spotkań. Są tacy, którzy przyzwyczaili się i trudno 
im rozstać się z grupą i nami jako osobami prowadzą-
cymi. Dostrzegają wymierne korzyści z udziału w zaję-
ciach. Część seniorów zgłasza też zainteresowanie no-
wymi tematami wychodzącymi poza program Szkoły.

Staramy się odpowiadać na potrzeby i realizujemy 
nowe pomysły. Zakładamy Kluby Seniora, rozwijamy 
spotkania wielopokoleniowe na bazie wolontariatu se-
niorskiego, pomagamy innym tworzyć „Politykę działań 
na rzecz rozwoju osób starszych” w chętnych gminach. 
Mamy już wypracowane i sprawdzone programy oraz 
sposoby pracy, w tym metodę KLANZY, która doskonale 
sprawdza się w pracy z ludźmi starszymi oraz programy 
doskonalenia kadry . 

Mamy wypracowane jednolite standardy (programy, 
metody pracy i dokumenty), którymi posługujemy się 
w całej Polsce i przekazujemy kolejnym zakładanym 
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Szkołom SuperBabci i SuperDziadka. Liderzy poszcze-
gólnych struktur deklarują chęć kontynuacji działań po 
zakończeniu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

I co dalej?

Nad czym powinniśmy się zastanowić? Co udoskonalić? 
Czym się podzielić z innymi? Jak promować, upowszech-
niać nasze kilkuletnie doświadczenia?

Może warto opracować plan promocji naszych działań, 
w tym:

1. Przygotować konferencje upowszechniające ideę na 
terenach działania Szkół. Przecież jesteśmy w różnych 
częściach Polski!!!

2. Spisywać to, co robimy. Przecież mamy twórczych tre-
nerów i animatorów!!!

3. Wydawać zebrany materiał w formie publikacji. Prze-
cież mamy własne Wydawnictwo KLANZA!!!

4. Szukać partnerów merytorycznych i finansowych. 
Przecież mamy już sprawdzone przykłady w naszej 
sieci!!!

5. Doskonalić nową kadrę do pracy z ludźmi starszy-
mi. Przecież mamy – dzięki Zofii Zaorskiej – program 
i publikację „Dodać życia do lat” i przygotowanych 
trenerów KLANZY!!!

6. Być ambasadorami idei aktywności osób starszych 
wśród innych organizacji. Przecież mamy wypraco-
wane modele i możemy dzielić się doświadczeniem 
z innymi!!!

7. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie liderów i senio-
rów pozwoli na dyskusję na te i inne tematy. Myślę, 
że pojawią się kolejne pytania i będziemy wspólnie 
szukać na nie odpowiedzi.

8. Wydaje mi się, że tych przekonanych jest już dużo 
więcej! Więc możemy RAZEM rozwijać się w nowych 
inicjatywach, a każdy, kto się w nie włączy, może roz-
wijać swoje własne potencjały i mieć z tego przy tym 
DUŻO RADOŚCI.

Liderki: M. Borowska, Z. Zaorska i L. Szabłowska 



Na pytanie, dlaczego chodzę do Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, odpowia-
dałam wielokrotnie moim koleżankom -babciom. Nie mogły zrozumieć, czego 
może się nauczyć doświadczona życiowo osoba, która wcześniej wychowywała własne dzieci. 
Dla mnie prasowa informacja o istnieniu Szkoły była objawieniem. Moją uwagę przyciągnęła 
osoba Zosi, znanej mi z tego, że zaszczepiła na polski grunt metody pedagogiki zabawy i zało-
żyła KLANZĘ. Właśnie czekałam na narodziny mojej wnusi i od pierwszego momentu czułam, 
że „babcia to brzmi dumnie” i że od czasu, kiedy byłam mamą, świat się zmienił, a w roli babci 
miałam się znaleźć po raz pierwszy w życiu. Chciałam dzielić się z kimś tą ogromną radością, 
a to umożliwiła mi Szkoła, gdzie znalazłam się wśród innych, mających podobne potrzeby.

To, co mi dała Szkoła, przerosło moje wyobrażenie o niej. Od pierwszej chwili zauroczyły mnie 
zajęcia integrujące grupę z zastosowaniem metod KLANZY, prowadzone przez Zosię z ogrom-
nym taktem i zaangażowaniem. Miałam okazję zarówno potańczyć, pośpiewać, jak opowie-
dzieć o swoich przemyśleniach, wiedząc, że słuchają mnie osoby, które to rozumieją, bo są 
w podobnej sytuacji. Te zajęcia stworzyły supergrupę osób skupionych na wspólnym celu.

Rewelacyjne okazały się warsztaty zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne. Zweryfiko-
wały moje spojrzenie na wychowanie. Zobaczyłam swoje błędy popełnione wobec własnych 
dzieci i zyskałam wiedzę, jak nie popełniać ich w stosunku do wnuków. Ważny był dobór osób 
prowadzących warsztaty. Wszyscy byli pasjonatami w swojej dziedzinie, większość stosowała 
metody zaczerpnięte z pedagogiki zabawy, co dawało mi wiele radości. Nieocenione okazały 



się różnorodne zajęcia plastyczne, teatralne, dające narzędzia do kreatywnego spędzenia cza-
su z wnukami. Z tego worka pomysłów czerpałam pełnymi garściami ku radości mojej wnusi 
i mojej. 

Kolejną aktywnością, w której znalazły się babcie, były spotkania z okazji świąt i rewelacyjne 
bale dla wnusiów i rodzin. Zawsze miały swój wiodący temat i polegały nie tylko na tańczeniu, 
ale dawały możliwość różnorodnych form zabaw, angażujących wszystkich uczestników.

W Szkole prowadzący zadbali nie tylko o ducha, ale i ciało babci. Były spotkania na temat zdro-
wia, zdrowego żywienia, ale też dbania o urodę oraz wspólne wyjścia do kina, teatru i wyjazdy 
na wycieczkę.

Podsumowując, gdy po latach pomyślę: „Szkoła SuperBabci i SuperDziadka”, widzę grono życz-
liwych osób i zawsze na mojej twarzy pojawia się uśmiech, bo uczestnictwo w zajęciach dało mi 
ogrom pozytywnej energii, a mojej wnusi radosną, pełną pomysłów babcię.

Barbara Pietrasiewicz,  
absolwentka Szkoły



Rozdział V

dzIałalność uczeStnIkóW Szkoły  
na Rzecz dzIecI
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1. klub SuperBabci i Superdziadka 
w lublinie 

LUCyNA SZABłOWSKA

Klub SuperBabci i SuperDziadka tworzą uczestnicy 
i absolwenci Szkoły SuperBabci i SuperDziadka – ludzie 
chętnie włączający się w działania na rzecz wnuków 
i dzieci spoza swojej rodziny oraz na rzecz środowiska. 
Klubowicze wzięli sobie za cel spotkania z dziećmi do 
dziesiątego roku życia. Odwiedzamy żłobki, przedszko-
la, klasy I-III w szkołach podstawowych, świetlicach 
środowiskowych i ośrodkach szkolno -wychowawczych. 

 W ciągu dziesięciu lat inicjowałam i realizowałam pracę 
w grupie teatralnej i zabaw wielopokoleniowych. Zdo-
byte doświadczenie opiszę, prezentując nasze dokona-
nia. Chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na 
metodykę pracy z grupą seniorów przy przygotowywa-
niu spektakli teatralnych, a następnie przy organizacji 
aktywnych spotkań z dziećmi w różnych placówkach.

1.1. teatr Bajarka

Pierwszą grupą, która zaczęła działać w naszej Szkole, 
w listopadzie 2008 roku, był teatr. Powstał on z po-
trzeby serca, by umilić naszym wnukom spotkanie 
opłatkowe. Użyłam prostych kukiełek – lizakowych 
(stworzonych do jednego przedstawienia). Sztuka 
„Porwanie choinek”, wg A. Nowakowskiego, została 
dopasowana tematycznie do spotkania. Scenografię 

i kukiełki wykonałam sama, niestety, grypa zatrzymała 
mnie w domu – była to jedyna prezentacja, w której nie 
uczestniczyłam. 

1.1.1. nasze dokonania

W okresie wakacji dr Zofia Zaorska (szefowa Szko-
ły) dostarczyła pacynki, które dopasowałam do bajki 
o Piernikowej Babce, Jasiu i Małgosi. Stworzyłam też 
scenografię i okazało się, że dzieci wspólnie z babcia-
mi bawią się doskonale. I tak przyszedł mi do głowy 
pomysł stworzenia teatru dla dzieci. Pierwszą sztuką, 
która została przygotowana, było widowisko kukiełko-
we „Wesoła Ludwika”, wg scenariusza Aliny Stanowskiej 
(do chwili obecnej „Ludwika” na scenie bawiła dzieci 
78 razy). 

Jednocześnie przygotowywane było „Kolędowanie 
z maszkarą”. Miało ono na celu przybliżenie dzieciom 
dawnych polskich tradycji okołoświątecznych. Po wy-
stępie wspomagający nas muzycznie ks. Tomasz zapro-
sił zespół do pokazania widowiska na terenie kościoła 
św. Ducha i tak przy wielkim aplauzie widzów aktorzy 
zostali utwierdzeni w celowości swojego działania. 
Wkrótce pojawiły się nowe zaproszenia i rozpoczęła 
się wędrówka po placówkach oświatowych (żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach wycho-
wawczych, świetlicach środowiskowych, bibliotekach; 
odwiedziliśmy też dom pomocy społecznej i szpital 
dziecięcy). 

Prezentujemy widowiska: kukiełkowe, żywego planu 
i połączenie żywego planu z kukłą. Uczestniczyliśmy 
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także w widowisku „Świąteczna opowieść”, przygoto-
wanym z dziećmi i personelem Żłobka nr 2 w Lublinie. 
Niestety, zostało zaprezentowane tylko raz. Było też 
widowisko „Nasza Niepodległa”, przygotowane przez 
Teatr Bajarka wspólnie z uczniami klasy drugiej Szko-
ły Podstawowej Sióstr Urszulanek, według mojego 
scenariusza.

Do chwili obecnej odbyły się 262 spotkania Teatru 
z widzami. Przygotowaliśmy 21 widowisk, w tym: 
5 spektakli okolicznościowych, jednorazowych, 4 świą-
teczne, 4 kolędnicze, 2 jasełkowe, 6 bajkowych. Obecnie 
przygotowujemy następne. Największym powodzeniem 
wśród przedstawień kolędniczych cieszy się spektakl 
„Kolędowanie z Herodem” (30 przedstawień). Prezento-
waliśmy także: „Kolędowanie z Gwiazdą” (6 występów), 
„Kolędowanie z maszkarą” (3), spektakle związane ze 
świętami bożonarodzeniowymi: „Jasełka” (3), „Kolędo-
wać Małemu” (6), „Prawdziwa opowieść o Świętym Mi-
kołaju” (14). Do bajkowych prezentacji należy „Legenda 
o smoku wawelskim” (27 spektakli), zaś „Opowieści 
koziołka lubelskiego” są zestawem legend lubelskich 
(16 występów). Nasze „Baśnie, bajki i bajeczki”– dawne 
bajki w ujęciu kabaretowym, przez nas zwane „bajkami 
trzepniętymi”, na scenie pojawiły się 70 razy. Były też 
inne widowiska, prezentowane z okazji bali karnawało-
wych – „Bajki samograjki” wg J. Brzechwy. 

Występowaliśmy nie tylko w Lublinie. Odwiedziliśmy 
kilkakrotnie Janów Lubelski, byliśmy w Dzwoli, Lubar-
towie, Turce, Kalinówce, Radawcu Dużym, Jastkowie, 
Bełżycach, Tomaszowicach (tu oglądały nas przed-
szkolaki ze Snopkowa, Sieprawek, Ożarowa i Ługowa). 

W Puławach występowaliśmy jako suport w Ogólnopol-
skich Spotkaniach Lalkarzy. Uczestniczyliśmy też w Je-
siennym Przeglądzie Teatralnym w Trawnikach. 

Baśnie, bajki i bajeczki

Jaś i Małgosia w wersji kabaretowej
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Legenda o smoku – scena finałowa

Jasełka

Kolędować Małemu

Superbabcie w widowisku Opowieść Świąteczna
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Teatr Bajarka zyskał nie tylko uznanie dzieci, które 
bardzo często obdarowują nas swoimi dziełami, rysując 
aktorów i sceny obejrzane w teatralnym widowisku. 
Zyskał także uznanie władz Lublina. W 2017 roku me-
dalami 700 -lecia miasta zostało odznaczonych trzyna-
ście osób tworzących teatr, na czele z prowadzącą. A w 
grudniu 2018 z okazji naszego 10 -lecia otrzymaliśmy 
medal Prezydenta Miasta Lublin.

1.1.2. Metodyka pracy w grupie teatralnej  
z udziałem seniorów

Pierwsi członkowie teatru zostali zaproszeni do wspól-
nej zabawy przeze mnie, następni byli zachęcani przez 
innych lub samodzielnie podejmowali decyzję uczest-
nictwa w naszych działaniach. Niektórzy wiązali się 
z nami na chwilę. Są też tacy, którzy od początku dzia-
łają w teatrze. Są osoby, które z racji potrzeby chwili 
douczały się ról i zastępowały innych, nieobecnych ak-
torów – to nasze tzw. „pogotowie teatralne”.

Stworzenie grupy teatralnej jest dość dużym wyzwa-
niem. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu są 
młode duchem, lecz nie zawsze stan zdrowia pozwala 
im na dłuższy wysiłek. Mają też obowiązki rodzinne, 
wyjazdy do sanatorium, rehabilitacje i inne problemy. 

Ważny jest wybór prostego tekstu. Na początek dobre 
są wiersze z klasyki literatury dziecięcej – tu najbardziej 
sprawdza się J. Brzechwa, J. Tuwim. Ich teksty dają dużą 
możliwość swobodnej interpretacji. Scenariusze piszę 
sama.

Istotne jest również ustalenie grupy do zabaw teatral-
nych i zaproponowanie ćwiczeń usprawniających aparat 
mowy. Przed rozpoczęciem zabaw z tekstem należy 
wprowadzić zabawy oddechowe, ćwiczenia mięśni 
twarzy, artykulacyjne, intonacyjne, zabawę tekstem 
w różnych barwach i nastrojach. Należy zwrócić uwagę, 
że każdy ma prawo przedstawić swoją wersję. Uznałam, 
iż nie należy dyskutować – nie wolno krytykować i wy-
śmiewać żadnych prób podjętych przez uczestników  
(by seniorów nie zrazić do podejmowania dalszych 
działań). Tekst powinien być kilkakrotnie przeczytany 
w różnej interpretacji. Musi być on przez grupę zrozu-
miany i zaakceptowany. Pierwsze warsztaty, zachęcające 
grupę do podjęcia ról, poprowadziłam, wykorzystując 
zabawy muzyczne, dźwiękonaśladowcze i ruchowe. 

Przygotowania przed występem

Bardzo ważnym elementem jest akompaniament mu-
zyczny – nie tylko do ćwiczeń. Muzyka towarzysząca 
w przedstawieniu podnosi jego wartość. Od sześciu lat 
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towarzyszy nam muzyk mgr Danuta Bazylewicz. Nasza 
Danusia wspomaga nas bardzo w nagraniach teatral-
nych i tworzy podkład muzyczny do przedstawień. Na-
pisała także piosenkę (tekst i muzykę), którą udostępni-
ła nam w naszym widowisku o koziołku lubelskim.

Próba muzyczna, przy fortepianie Danuta Bazylewicz

Teatr to wspaniała zabawa

Po wybraniu scenariusza należy ustalić formę, w jakiej 
odbędzie się prezentacja – czy będą to kukiełki, sce-
na żywego planu, teatr cieni, pacynki lub inna forma. 
Trzeba wykonać projekty rysunkowe, zebrać materiały 
i przystąpić do wykonania scenografii, rekwizytów, ko-
stiumów i kukieł.

Jeśli planowałam teatr kukiełkowy, zapoznawałam ze-
spół z zasadami animacji kukły: w jaki sposób należy ją 
poruszać, jakie czynności dana kukiełka może wykonać, 
by zaistniała na scenie. W naszym teatrze wykorzystu-
jemy kukły szyte z tkaniny i wypychane. Nasze kukły 
wypełnione są kulkami silikonowymi i mocowane na 
kijach. Tu drobna uwaga: kukły osadzałam na kijach 
o przekroju kwadratu (daje to większą możliwość ich 
poruszania).

Wesoła Ludwika
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Legenda o smoku wawelskim

Innym przykładem są kukły wypełnione częściowo. 
Mają wypchane głowy i część tułowia, częściowo ręce 
i nogi. Zastosowany materiał jest wiotki, co daje swobo-
dę poruszania kukłą.

Kukły wypełnione częściowo

Inną formą używanych kukieł są papierzaki wykonane 
z szarego papieru i wypełnione gniecionymi gazetami. 
Najpierw malujemy farbą na szarym papierze sylwetę 
kukły z przodu i z tyłu, by stanowiła całość. Następ-
nie po wyschnięciu obu części wycinamy, zostawiając 
dookoła kukły 2-4 cm marginesu (zależy od wielkości 
kukły). Jedną część naszej kukły łączymy zszywkami do 
papieru, a następnie wypychamy pogniecionymi kawał-
kami gazet. Formujemy kukłę i zszywamy całość. Takie 
kukły w jednym z widowisk towarzyszyły nam przez 
pięć lat. Jednak te wykonane z tkanin są bardziej odpor-
ne i dłużej mogą występować na scenie.

Kukły papierzaki

Mamy też kukły ze sklejki oklejonej tkaninami i różno-
rodnymi ozdobami. 
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Kukły ze sklejki

Kostiumy szyte są według naszych projektów, jednak 
często uzupełniane elementami zakupionymi w ciucho-
landach. Wykorzystywane są także zasoby naszych szaf. 
Każdy zabiega o to, by kostium został wykonany staran-
nie i często go udoskonala. W zespole są osoby, które nie 
tylko czynią poprawki krawieckie, ale szyją nawet całe 
kostiumy. 

Przygotowywana jest także scenografia, najczęściej szy-
ta z tkanin. Pierwsza, do „Wesołej Ludwiki”, była przygo-
towana w niewielkim formacie. Natomiast następne już 
są większe, mocowane na wałku z tektury lub na kijach.

Mamy też scenografię narysowaną przez jedną z wnu-
czek – lubelski Trybunał Koronny.

Przygotowanie scenografii do bajek

Scenografia do Opowieści koziołka lubelskiego

Rekwizyty zakupujemy w miarę możliwości, ale dużą 
część wykonujemy samodzielnie. Praca nad jednym 
przedstawieniem to okres 3-6 miesięcy, a bywa, że na-
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wet rok, w zależności od rodzaju sztuki, rekwizytów 
i kostiumów. 

Co daje teatr? Nam: dobrą zabawę, dużo pracy, ale i sa-
tysfakcji. Uczymy się przekazu słowa, bo często gest, 
ruch są ważniejsze niż słowo – są bardziej zapamiętane. 
Dzieciom: przynosi radość, rozwija wyobraźnię, wzbo-
gaca wiedzę i słownictwo, zachęca do wspólnej zabawy, 
inspiruje w różnorodnych działaniach.

W przedstawieniach wykorzystujemy parawan skła-
dający się z czterech części o wymiarach 60x170 cm. 
Osoby animujące kukły znajdują się za nim. Jest on obity 
grubą, ciemną tkaniną i daje dużo możliwości osobie 
operującej kukiełką. Tu można korzystać z tekstu i ła-
twiej zastąpić nieobecnego aktora. Kłopot jednak jest 
z transportem. 

Nasze propozycje cieszą się dużym powodzeniem. 
Rekwizyty, stelaż, kukły są przewożone najczęściej sa-
mochodami osobowymi, ale czasem wędrujemy pieszo, 
gdy placówki są blisko siebie. Zwykle odwiedzamy dwie 
tego samego dnia.

Mamy placówki zaprzyjaźnione, które od kilku lat utrzy-
mują z nami kontakt. Nie tylko my odwiedzamy ich z te-
atrem czy inną formą działań, oni również zapraszają 
nas na uroczystości przedszkolne lub do jury w konkur-
sach. Odwiedzamy też placówki, do których uczęszczają 
nasze wnuki. 

Muszę zaznaczyć, że wkład członków grupy w wyposa-
żenie, w rekwizyty, kostiumy jest bardzo duży, nie tylko 

w zakresie wykonania, ale i zakupu (finansujemy część 
z własnych środków).

Teatr Bajarka w drodze

Bardzo duże wsparcie, nie tylko finansowe, otrzymuje-
my od Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. W nim mamy 
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salę prób, garderobę oraz zaproszenia na występy, 
a także bierzemy udział w działaniach organizowanych 
przez WOK. Jesteśmy również wspierani, już siódmy 
rok, przez Warsztaty Kultury – w projektach Dzielnice 
Kultury otrzymujemy finansową pomoc na tworzenie 
nowych spektakli, co daje nam możliwość utrzymania 
grup wolontariackich. Z projektów uszyliśmy kostiumy, 
kukły do pięciu spektakli, zakupiliśmy peruki, rekwizy-
ty, różnorodne materiały wykorzystane do tworzenia 
scenografii. Z funduszy projektowych mamy także za-
pewniony transport naszych kostiumów, rekwizytów, 
scenografii i parawanu.

Ważnym elementem działań teatralnych jest reklama, 
plakaty informujące o przedstawieniu, programy teat-
ralne itp .

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w działaniach 
teatralnych istotna jest nie tylko gra aktora, opano-
wanie tekstu, dobra dykcja czy ruch sceniczny. Bardzo 
ważna jest też oprawa plastyczna tego przedsięwzięcia. 
Plastyczny i estetyczny wyraz scenografii jest dopeł-
nieniem widowiska. Dużą rolę odgrywa także dobrze 
dobrana muzyka, która ożywia widowisko i często ak-
tywizuje widza. A nasza widownia jest przewspaniała, 
bardzo aktywna i wdzięczna. Po jednym z pierwszych 
występów pewien pięciolatek podszedł do mnie i zapy-
tał: „Czy ja mogę swoją babcię do tej szkoły zapisać?”.

Po spektaklu rozmawiamy z dziećmi na temat obej-
rzanego widowiska. Wprowadzamy je w świat pojęć 
i nazewnictwa teatru. Często prosimy, by policzyły, z ilu 
scenek bajkowych składa się nasze widowisko, z jakich 

bajek zostało zaczerpnięte, jakie ważne informacje baj-
kowe postacie im przekazały. 

Po zakończonym spektaklu „Wesoła Ludwika” (gdzie 
jestem narratorem i wychodzę z książką) spytałam 
dzieci w przedszkolu: „Jak myślicie, kim byłam w tym 
przedstawieniu?”. Padały różne odpowiedzi: „mów-
czynią”, „opowiadaczką”, „narratorem”, ale najbardziej 
podobało mi się określenie „czytaczką”. Innym razem po 
występie na pytanie jednej z babć: „Jak myślicie, skąd 
babcie do was przyjechały?”, nasz widz odpowiedział: 
„Chyba z kosmosu”. I to stwierdzenie całkowicie pasuje 
do naszych poczynań. Teatr seniorski to przede wszyst-
kim zabawa dla widza i odtwórcy. Jeśli członkowie gru-
py teatralnej potrafią się dobrze bawić tym, co robią, to 
sukces takiego zespołu jest zapewniony.

Podziękowanie
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1.2. Spotkania wielopokoleniowe

Jestem także inicjatorem i opiekunem Grupy Zabaw 
Wielopokoleniowych. Organizuję spotkania wielo-
pokoleniowe z członkami Klubu SuperBabci. Są one 
skierowane do dzieci w placówkach oświatowych: 
przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach I-III, 
świetlicach środowiskowych, na festynach, kiermaszach 
i Targach Edukacyjnych. Uczestniczyliśmy w zmaga-
niach wielopokoleniowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie C. Freineta. Działamy także dla naszych 
wnuków i rodzin oraz ich przyjaciół w trakcie spotkań 
opłatkowych i uroczystości w Szkole SuperBabci i Su-
perDziadka. 

Tematyka spotkań wielopokoleniowych jest różna:
• Czytanie i opowiadanie dzieciom – promowanie do-

brej literatury.
• Dawne zabawy i zabawki (prezentacja i warsztaty, 

w trakcie których wykonujemy wspólnie zabawki).
• Cuda z papieru.
• Spotkania przybliżające święta państwowe (tradycje, 

dekoracje) .
• Warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne (trady-

cje, dekoracje, ozdoby). 
• Warsztaty plastyczne (wycinanka, papieroplastyka, 

kirigami, origami itp.).
• Animacja teatralna (kukiełki, scenografia, tworzenie 

inscenizacji, teatr od kuchni).
• Dawne fotografie, sprzęty, stroje.
• Zabawy ruchowe, w które babcie się bawiły, gdy małe 

były.

• Rymowanki – wyliczanki.
• Gdzie się schowały witaminy? – obrazki z warzyw 

i owoców.

Te spotkania przynoszą dzieciom i nam wiele radości 
i wspólnie od siebie się uczymy. Przygotowujemy się do 
nich bardzo skrupulatnie. Przede wszystkim seniorzy 
najpierw opanowują umiejętności, które na warsztatach 
mają przekazać dzieciom. Gromadzimy też różnorodne 
rekwizyty, np. dawne zabawki, takie, którymi bawiły się 
babcie, i pokazujemy dzieciom, jak bawili się ich dziad-
kowie i jakie były preferowane przez nas zabawy.

Warsztaty Dawne zabawy i zabawki

Następnie przygotowujemy materiały potrzebne na 
zajęcia, często są to półprodukty do wykonania jakiegoś 
dzieła, np. maskotek (koty, misie, lalki, pieski), które – 
uszyte przez babcie – mają zostać wypchane i udekoro-
wane przez dzieci według własnego pomysłu. 



107 działalność uczeStnikóW Szkoły na rzecz dzieci

Warsztaty Koty naszej roboty

Dekoracje świąteczne

Tu zwrócę uwagę na szczegóły: temat i próg trudno-
ści powinny być dostosowane do grupy uczestników 

spotkań. By ich zachęcić do działań, proste czynności 
należy dostosować do ich możliwości. Każde zadanie 
musi mieć jasną i klarowną instrukcję.

Dziecko powinno mieć wybór, co zechce samo wykonać, 
dlatego zawsze mamy przygotowanych kilka propozycji. 
Ustalamy wcześniej podział na stoliki – każdy stolik to 
inna propozycja i inne zadanie (są do wyboru proste 
i trudniejsze zadania do wykonania).

Senior – opiekun grupy, powinien mieć pod swoją 
opieką 4-6 dzieci, wtedy może każdej osobie doradzić, 
a mniej zaradnej nawet pomóc w wykonaniu danej 
czynności. Na takie spotkania trzeba zabierać ze sobą 
dobry humor i cierpliwie wysłuchiwać problemów 
uczestników, ale też potrafić się razem cieszyć z wyko-
nanych zadań. 

Kukiełki
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Spotkania z dziećmi to okazja nie tylko do kontaktu 
z nimi i przekazania im umiejętności. Ta bezpośred-
nia współpraca daje nam wiele radości i zadowolenia 
z działań, a dzieciom przybliża obraz osoby starszej. Jest 
to także okazja, by zachęcić młode pokolenie do różno-
rodnych działań twórczych, pokazać im, że istnieje świat 
poza komputerem i tabletem. Wielkie zdziwienie wy-
wołała u dzieci informacja, że kiedy my byłyśmy w ich 
wieku, nie było telewizji, Internetu itp. Dzieci chodziły 
do kina na poranki bajkowe, które były organizowane 
w niedzielę i słuchały radia. Same lub z rodziną i kolega-
mi organizowały czas wolny i do dziś uważam, że to był 
wspaniały okres w naszym życiu. 

Podziękowanie od dzieci

Grupa Wielopokoleniowa prowadzi zajęcia nie tylko 
z dziećmi, ale i z uczestnikami w różnym wieku, tworząc 
warsztaty wielopokoleniowe przy różnych okazjach. 
Zawsze cieszą się one dużym zainteresowaniem. Od 

ośmiu lat uczestniczymy w Dniach Seniora w Lublinie, 
przygotowując różnorodne propozycje dla dzieci, a tak-
że korzystamy z propozycji skierowanych do seniorów.

Uczestniczyliśmy w VII Forum Kobiet Aktywnych w Jó-
zefowie nad Wisłą, w IX Forum w Bychawie i X Forum 
w Nałęczowie. Na tych spotkaniach mieliśmy stoiska, 
na których można było wykonać dawne zabawki i ma-
skotki. Prowadziliśmy także warsztaty tematyczne dla 
Aktywnych Kobiet z Lubelszczyzny. 

Z okazji dziesięciolecia Szkoły SuperBabci i SuperDziad-
ka w kwietniu 2018 wolontariusze działający w Klubie 
otrzymali Medal 700 -lecia Miasta Lublin w uznaniu za 
swą działalność.

Informacje o naszej działalności są dostępne na stronie 
www.superbabcia.org.pl i na Facebooku – Lubelska 
Szkoła SuperBabci i SuperDziadka. Zapraszamy.

1.3. opowiadacze – forma pracy grupowej

Opowiadacze to grupa posługująca się różnymi tech-
nikami przy prezentacji bajek, legend, wspomnień. Na 
występach była możliwość posługiwania się napisanym 
tekstem, co dawało poczucie bezpieczeństwa, że pamięć 
nie zawiedzie.

Grupę początkowo prowadziła aktorka Jolanta Deszcz-
-Pudzianowska, wplatając sporo technik teatralnych, 
rekwizytów i strojów. Przygotowała z babciami i jed-
nym dziadkiem dwa scenariusze bajek: „O głupim 
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Jasiu” i „O złotym słoneczniku”. O pracy w tym zespole 
napisała jedna z uczestniczek – babcia Teresa Godula, 
oraz prowadząca grupę w późniejszych latach – Maria 
Brzezińska, redaktor Radia Lublin. Poniżej przytaczam 
te teksty:

1.3.1. opowiadacze – I etap pracy w latach 2012–2013

TERESA GODULA

Grupa Opowiadaczy pod kierownictwem Jolanty 
Deszcz -Pudzianowskiej w październiku i listopadzie 
2012 roku przygotowywała spektakl „O złotym sło-
neczniku” jej autorstwa. Nie sposób przecenić roli, 
udziału i zaangażowania Joli – zawodowo aktorki Teatru 
im. J. Osterwy w Lublinie, która czuwała nad całością 
przedstawienia – reżyserowała, przygotowywała wspól-
nie z nami stroje oraz scenografię, uczyła panowania 
nad głosem i gestami. Dużą uwagę zwracała również 
na kontakt z widownią. Muszę przyznać, że nie było to 
łatwe, bo zazwyczaj reagujemy stereotypowo i babcie 
mają swoje własne, wypracowane latami sposoby eks-
presji .

Pierwszy występ w Przedszkolu „Zacisze” utkwił nam 
w pamięci jako próba generalna i sprawdzian, jak 
dzieci reagują na tekst i naszych bohaterów. Dla Sta-
si – odtwórczyni roli Zielarki, był to występ szczegól-
ny, bo prezentowała się przed własnym wnuczkiem, 

zachwyconym grą babci. Dzieci żywo reagowały, podo-
bali się im nasi bohaterowie, szczególnie diabeł grany 
przez naszą reżyser Jolantę Deszcz -Pudzianowską. To 
pierwsze wyjście grupy utwierdziło nas w przekonaniu, 
że warto dopracować pewne niedostatki i kontynuować 
naszą pracę.

O złotym słoneczniku
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Następny występ odbył się w przedszkolu na Starym 
Mieście. Nasze przedstawienie dotyczyło okazywania 
innym wdzięczności i dziękowania za otrzymane dobro. 
Sukces i atmosferę spektaklu oddaje komentarz jednego 
z widzów, rodzica, który fotografował przedstawienie: 
„Ale daliście czadu”. Po spektaklu podeszła do mnie 
dziewczynka i powiedziała: „Dziś miałam dobry dzień, 
bo uczestniczyłam w pięknym przedstawieniu, dziękuję”. 

Kolejny etap naszej „trasy” to Przedszkole „Skrzacik”. 
Zapamiętamy go dobrze, bo cały zespół miał kłopoty 
z dotarciem na miejsce i błądził, szukając go na obrze-
żach miasta, ale występ rozpoczął się punktualnie 
o umówionej godzinie. Zaproszono nas na następny. 

Jolanta Deszcz ‑Pudzianowska

Początek grudnia to wizyta w Grocie Solnej i przed-
stawienie dla dzieci korzystających z inhalacji sol-
nych. Dzieci z zainteresowaniem oglądały baśń, a na 
zakończenie odbyły się wspólne mikołajkowe tańce. 

Atmosfera groty była wyjątkowa, a skutki pobytu w niej 
odczuwaliśmy w gardle jeszcze przez kilka godzin.

Ostatni występ był wyjątkowy, bo obowiązki zawodowe 
nie pozwoliły na udział w przedstawieniu Joli, naszej 
głównej gwiazdy i reżysera, ale przygotowani zostali-
śmy odpowiednio i wyszukani dublerzy sprawdzili się 
doskonale .

1.3.2. II etap działalności grupy opowiadaczy,  
lata 2014–2016

MARIA BRZEZIńSKA

Z uczestniczkami Grupy Opowiadaczy, członkami lubel-
skiego Klubu SuperBabci i SuperDziadka, zrealizowałam 
w latach 2014–2016 cztery projekty:
• „Legendy lubelskie”, cz.1.,
• „Legendy lubelskie”, cz. 2.,
• „Wspomnienia z dzieciństwa”,
• „Historia w rodzinie – rodzina w historii”.

„Legendy lubelskie” były adaptacją opowiadań pisanych 
z myślą o dzieciach (Magdalena Mazur -Ciseł „Legendy 
Lublina dla dzieci”, Wydawnictwo Krajka) i zostały zrea-
lizowane z myślą o prezentacji w przedszkolach i pierw-
szych klasach szkoły podstawowej.

Założenie początkowe – wykonywanie ról z pamięci na 
podstawie zapamiętanych treści – nie sprawdziło się 
w praktyce. Dopiero napisanie i wydrukowanie scena-
riusza z rozpisaniem na role przyniosło oczekiwane 
rezultaty:
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• uwolniło uczestników od stresu związanego z zapa-
miętywaniem,

• pozwoliło tworzyć nagłe zastępstwa w przypadku 
nieobecności wykonawcy (choroby, wyjazdy do sana-
torium, obowiązki rodzinne).

Legendy lubelskie

Nad reżyserią słowa czuwałam całkowicie. W sprawach 
oprawy plastycznej prezentacji pozostawiono swobo-
dę uczestniczkom widowiska, co okazało się bardzo 
korzystne: kostiumy, rekwizyty, plansze z rysunkami – 
wszystko przygotowała z własnej inicjatywy uczestnicz-
ka Grupy Opowiadaczy Ewa Małaj. 

Odmienny charakter miały „Wspomnienia z dzieciń-
stwa”: każda z uczestniczek wykonywała je z pamięci, 
ale wg przygotowanego wcześniej własnego scenariu-
sza (na piśmie). Opowiadanie osobistych wspomnień 
spowodowało, że uczestniczki uzupełniały opowieści 
rekwizytami z dawnych lat, np. metalową tarą przy opo-
wieści o praniu, konewką przy wspomnieniach o upra-
wianiu własnej grządki, naftową lampą w opowiadaniu 
o odrabianiu lekcji na powojennej wsi, starym aparatem 
telefonicznym. Dzięki m.in. tym „rekwizytom” program 
bardzo się podobał dziecięcym odbiorcom.

Opowieści z dzieciństwa



112 działalność uczeStnikóW Szkoły na rzecz dzieci

Maria Brzezińska

Program „Historia w rodzinie – rodzina w historii” 
był realizowany z myślą o nagraniu audycji radiowej 
i emisji w programie Radia Lublin. Pierwszym etapem 
były rozmowy prowadzącej z uczestniczkami, zbieranie 
wspomnień dotyczących różnych okresów ich życia – 
od wspomnień wojennych (ofiary wojny w rodzinach), 
przez lata szkoły podstawowej w okresie silnej indok-
trynacji ideologicznej, lata PRL, stanu wojennego, prze-
łomu 1989 roku aż po czasy współczesne. Na podstawie 
wspomnień przygotowano dokładny scenariusz; nagra-
ny przez realizatora materiał został zmontowany, zilu-
strowany muzycznie i wyemitowany 11 listopada 2016 
roku przez Radio Lublin. 

***

Zaprezentowane formy pracy, w które angażowali się 
absolwenci lubelskiej Szkoły SuperBabci i SuperDziadka 

(po pewnym czasie zyskali nazwę Klubu SuperBabci 
i SuperDziadka), pokazują, że Szkoła może stwarzać róż-
norodne okazje, by być aktywnym, przede wszystkim na 
rzecz dzieci. To ważny kierunek odnajdywania nowych 
form działania, nawiązywania kontaktów w okresie, gdy 
kończy się praca zawodowa i seniorzy zastanawiają się, 
gdzie i w jaki sposób mogą być pożyteczni dla innych.

co dała mi Szkoła SuperBabci? 

Na pytanie to odpowiem krótko: chęt-
nie pracuję nad sobą, chłonę literaturę 
pedagogiczną, psychologiczną, śledzę 
nowości wydawnicze, nie waham się 
rozmawiać o problemach moich dzieci, 
wnucząt, staram się zrozumieć, co od-
czuwa dziecko, jakie przeżywa emocje, 
czytam literaturę dziecięcą i wybieram 
utwory odpowiednie dla wnuków.

superbabcia Jadwiga
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2. Wolontariat seniorski  
w Szkole SuperBabci i Superdziadka 
w Białymstoku

PAULINA KOCZUK

Jak zaangażować seniorów do wolontariatu? Jak im 
pokazać, że wolontariat daje obopólne korzyści? Z na-
szego doświadczenia wynika, że trzeba wybierać osoby 
do poszczególnych zadań zgodnie z ich predyspozycja-
mi. Czasami trzeba im pomóc zauważyć ich potencjał 
i pokazać, że warto go rozwijać. Jak zapobiec temu, 
aby wolontariat nie stał się dla seniorów tylko krótką 
przygodą – słomianym zapałem? Grupa wolontariacka 
musi mieć lidera/opiekuna, który nią pokieruje i ustali 
plan działań (oczywiście w porozumieniu z wolontariu-
szami). Jeśli stworzymy grupę wolontariacką w Szkole 
SuperBabci i SuperDziadka i pozostawimy ją samą, 
myśląc, że jakoś będzie działać, to jesteśmy w błędzie. 
Z taką grupą trzeba mieć cały czas kontakt, motywować 
i mobilizować do działań, pochwalić i docenić. Nasze 
doświadczenie pokazało, że jeśli organizujemy war-
sztaty tematyczne dla dzieci, plastyczne czy taneczne, 
to seniorki muszą dokładnie wiedzieć, jaka jest ich te-
matyka, co na nich będzie się działo i muszą mieć jasny 
komunikat, za co na nich będą odpowiedzialne. Inaczej 
są zdezorientowane i gubią się. Mają szczere chęci i chcą 
pomóc, ale nie wiedzą, co robić.

W 2010 roku Białostocki Oddział PSPiA KLANZA rozpo-
czął realizację projektu „Aktywna SuperBabcia – Aktyw-
ny SuperDziadek”, współfinansowanego przez Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Jednym z założeń projektu 
była popularyzacja wolontariatu seniorskiego. Najbar-
dziej zaangażowanymi wolontariuszami okazali się 
seniorzy, którzy stali się uczestnikami projektu w roku 
2016. Poniżej przedstawię działania przeprowadzone 
w ramach wolontariatu seniorskiego i zaangażowania 
społecznego w Szkole SuperBabci i SuperDziadka w Bia-
łymstoku w okresie od lipca 2016 do marca 2017.

2.1. Wakacyjne Spotkania z SuperBabcią

Podczas wakacyjnej przerwy w edukacji superbabcie 
z Białegostoku organizowały spotkania dla dzieci, które 
nie wyjechały na wakacje i zostały w domach. Spotkania 
odbywały się na placach zabaw na Osiedlu Słoneczny 
Stok. Akcje były połączone z działaniami pt. „Wesołe 
podwórka”, prowadzonymi przez Centrum Aktywności 
Wielopokoleniowej, działające przy Stowarzyszeniu 
KLANZA. 

Seniorki wspierały animatorów KLANZY, organizując 
dzieciom zabawy oraz działania twórcze. Na place za-
baw były wynoszone duże, przestrzenne gry KLANZY, 
m.in.: warcaby, memory, twister, kółko -krzyżyk, ślimaki, 
bampy. Babcie razem z dziećmi grały w te gry, budowały 
konstrukcje z bampów i zachęcały do wspólnej zabawy. 
Na trawnikach rozkładały kolorowe chusty KLANZY, 
siadały na nie razem z dziećmi i rozmawiały. Tworzyły 
twórcze stanowiska, gdzie dzieci same lub też z ich po-
mocą robiły na przykład laleczki z kolorowej włóczki 
i buźki z papierowych talerzyków. Ważnym elemen-
tem spotkania było eksponowanie powstałych prac na 
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rozciągniętych między drzewami sznurkach. Na ten czas 
zwykły plac zabaw stawał się „Miasteczkiem zabaw nie-
zwykłych”. 

Wakacyjne spotkania z superbabciami odbiły się szero-
kim echem na całym osiedlu. Pod koniec zabaw dzieci 
podchodziły do babć i pytały, którego dnia i na którym 
placu zabaw będzie kolejne spotkanie.

Wakacyjne Spotkania z SuperBabcią

2.2. Spotkania otwarte dla wnuków oraz ich 
przyjaciół

Celem spotkań otwartych organizowanych w ramach 
wolontariatu seniorów była integracja międzypokole-
niowa i wewnątrzpokoleniowa. Superbabciom stwa-
rzały one okazję do sprawdzenia się w roli animatorek, 
a wszystkim dostarczały wielu pozytywnych przeżyć. 

2.2.1. pasje naszych wnuków

To spotkanie samodzielnie zaplanowały, zorganizowały 
i przeprowadziły superbabcie. Zaprosiły na nie własne 
wnuki oraz ich przyjaciół i dały im szansę pochwalenia 
się swoimi zainteresowaniami, talentami, pasjami. Moż-
na było podziwiać m.in. profesjonalnie przygotowaną 
wystawę minerałów i kamieni szlachetnych, pokaźną 
kolekcję kart piłkarskich, medale zdobyte na zawodach 
sportowych, piękne prace plastyczne wykonane różny-
mi technikami, budowle z klocków lego, zdjęcia z podró-
ży, a także pokaz tańca i taekwondo. Każde dziecko mo-
gło zaprezentować swoją pasję, po czym następowała 
„krótka chwila dla fotoreportera”, czyli sesja zdjęciowa 
i „100 pytań do…”.

W dalszej części programu była zabawa z kolorową 
masą solną, gdzie wnuki zamieniły się w kucharzy 
i kelnerów i tym razem to one mogły przygotować dla 
swoich dziadków „pyszne potrawy” z masy solnej. Nie 
zabrakło też tańców integracyjnych, przechodzenia pod 
liną, a także kącika wyciszającego, gdzie babcia Halinka 
z ogromnym zaangażowaniem czytała dzieciom wiersze 
i bajki.

Oczywiście superbabcie nie byłyby sobą, gdyby nie 
przygotowały na tę okazję pysznego poczęstunku w po-
staci: szarlotki, pączków, wafelków, ciasteczek w kształ-
cie orzechów włoskich oraz kompotu z truskawek 
i śliwek. 



115 działalność uczeStnikóW Szkoły na rzecz dzieci

   

   
Spotkanie otwarte dla wnuków oraz ich przyjaciół  

pt. Pasje naszych wnuków
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2.2.2. jesienne opowieści

To spotkanie również w całości zorganizowały, zapla-
nowały i przeprowadziły superbabcie i wolontariuszki 
białostockiej Szkoły. Scenariusz, jaki opracowały senior-
ki, był naprawdę fantastyczny (nie powstydziłby się go 
najlepszy animator KLANZY), co z resztą było widać na 
zadowolonych twarzach dzieci. Była praca plastyczna, 
poszukiwanie jesiennych skarbów, przepiękne wiersze 
i opowiadania o jesieni, a także tańce i zabawy ruchowe. 
Najwięcej radości sprawiły tańce „Chu chu ua” i „Wygi-
nam śmiało ciało”. Superbabcie przygotowały również 
dla swoich wnuków i ich przyjaciół smakołyki, m.in.: 
szarlotkę, faworki, ciasteczka w kształcie orzechów wło-
skich oraz truskawkowy kompot. 

Jesienne opowieści – praca plastyczna
Jesienne opowieści – 

wiersze i opowiadania o jesieni
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Spotkania otwarte Jesienne opowieści – 
zabawy ruchowe

2.3. otwarte Warsztaty tematyczne w ramach 
pracowni działań kulturalnych

Wolontariuszki ze Szkoły SuperBabci i SuperDziadka 
cały czas aktywnie wspierały przedsięwzięcia Pracowni 
Działań Kulturalnych przy Centrum Aktywności Wie-
lopokoleniowej prowadzonym przez Stowarzyszenie 
KLANZA. Pomoc, jaką oferowały animatorom KLANZY, 
była naprawdę ogromna i niezastąpiona. Od spraw 
techniczno -organizacyjnych, takich jak: pilnowanie listy 
obecności, przygotowywanie materiałów na spotkania, 
prace porządkowe itp., po pomoc w przeprowadzaniu 
zajęć, jak również samodzielne opracowywanie scena-
riuszy i prowadzenie zabaw z dziećmi.

Szycie strojów dla sekcji teatralnej  
Pracowni Działań Kulturalnych
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Wolontariuszki z białostockiej Szkoły SuperBabci i Su-
perDziadka szyły też stroje i pomagały przygotowywać 
dekoracje dla sekcji teatralnej działającej przy Centrum 
Aktywności Wielopokoleniowej. Tak naprawdę seniorki 
wolontariuszki wspierają każde działania Centrum, po-
cząwszy od jego uroczystego otwarcia, gdzie przygoto-
wywały catering i zajmowały się obsługą imprezy.

Wykonywanie strojów dla sekcji teatralnej

2.3.1. twórcze jesienne wariacje

Były to otwarte dla całych rodzin warsztaty plastyczne 
o tematyce jesiennej. Superbabcie pomagały dzieciom 
robić kompozycje z kolorowych jesiennych liści. Róże, 
które wykonywały dzieci, są własną inwencją twórczą 
jednej z seniorek. Warto też wspomnieć, że na te war-
sztaty babcie własnoręcznie przyniosły ogromne rekla-
mówki kolorowych liści. Jedna z seniorek jechała auto-

busem z drugiego końca miasta, żeby przywieźć różowe, 
rzadko spotykane liście.

Tworzenie jesiennych kompozycji
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Bukiet jesiennych róż z liści

2.3.2. zabawy i wróżby andrzejkowe

Warsztaty z okazji andrzejek samodzielnie zaplanowały, 
zorganizowały i przeprowadziły superbabcie. Przebrały 
się za dobre wróżki, założyły kolorowe spódnice, chusty 
i kolczyki. Ważnym elementem wieczoru była Wielka 
Magiczna Księga. Pierwszą wróżbą było losowanie ko-
lorowych karteczek ze szkatułki. Dziecko, po wylosowa-
niu danego koloru, pokazywało karteczkę wróżce, a ta 
otwierała Magiczną Księgę i odczytywała wróżbę:
czerwony – jesteś lubianą osobą,
zielony – spełnią się Twoje marzenia,
żółty – czeka Cię niespodzianka,
niebieski – powodzenie,
biały – szczęście.

Kolejna wróżba to rzut monetą do miski z wodą – kto 
trafi, spełni się jego życzenie. Następnie wróżki zaprosiły 
dzieci do stołu, na którym stały kubeczki, a pod każdym 

ukryty był przedmiot. Dzieci wybierały kubeczek i od-
krywały, a wróżka odczytywała przyszłość z Księgi:
pierścionek – wyjazd do krainy Eldorado,
kluczyk – nowy piękny domek,
pieniążek – bogactwo,
cukierek – słodkie i wesołe życie.

Do kolejnej wróżby superbabcie usadziły dzieci na po-
duszkach w dużym kręgu. Na środku pod małą chustą 
animacyjną KLANZY ukryte były obrazki ze zwierzęta-
mi. Wybrany obrazek miał określać dane dziecko. Oczy-
wiście, wróżba była odczytywana z Magicznej Księgi:
kot – miły,
sowa – mądry,
ryba – zdrowy,
lew – odważny,
myszka – sprytny,
papuga – gadatliwy,
gepard – szybki,
orzeł – bystry,
miś – sympatyczny,
wilk – winny.

W andrzejkowy wieczór dzieci mogły również wy-
wróżyć, jaki zawód będą wykonywały w przyszłości. 
Z ogromnego słoja losowały karteczki z wypisanymi 
przedmiotami, a wróżka odczytywała z Magicznej Księ-
gi, jaki to zawód:
książka – pisarz,
jabłko – ogrodnik,
grzebień – fryzjer,
radiowóz – policjant,
metr krawiecki – krawiec,
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samolot – pilot/stewardesa,
gwiazda – aktor,
klocek – architekt,
koperta – listonosz,
stetoskop – lekarz,
tablica – nauczyciel,
karabin – żołnierz.

Wszystkie wróżby były przeplatane zabawami rucho-
wymi i tańcami, m.in.: „Mam chusteczkę haftowaną”, 
„Kaczuszki” i uwielbiane przez dzieci „Chu chu ua”.

2.3.3. jestem polakiem

Na tym spotkaniu superbabcie wspierały trenerów 
z Polski, którzy prowadzili warsztaty w ramach Jesien-
nej Szkoły Trenerów. Seniorki pomagały w robieniu 
kokard narodowych oraz w prowadzeniu zabaw i tań-
ców integracyjnych.

Jesienna Szkoła Trenerów – warsztaty Jestem Polakiem

2.3.4. choinkowe świecidełka

Otwarte warsztaty plastyczne o tematyce bożonarodze-
niowej skierowane były do całych rodzin. Superbabcie 
wspierały animatorów KLANZY i pomagały najmłod-
szym dzieciom robić dekoracje świąteczne i ozdoby na 
choinkę, m.in.: bombki z orzechów włoskich i makaro-
nu, gwiazdki z rolek po papierze toaletowym, mikołaje 
z orzeszków pistacjowych i kolorowego papieru. Wolon-
tariuszki pomagały również obsługiwać klej na gorąco. 

Choinkowe świecidełka

2.3.5. Spotkanie z Mikołajem

Na te warsztaty do Centrum Aktywności Wielopoko-
leniowej przybył sam Święty Mikołaj. Bawił się razem 
z dziećmi, elfami i postaciami ze świątecznych filmów. 
Każdy mógł też zrobić coś własnoręcznie w Fabryce 
Mikołaja i pomóc w ubraniu choinki. 
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Oczywiście wszystkie działania wspierały superbabcie. 
Przede wszystkim prowadziły stoisko twórcze, pomaga-
ły dzieciom wykonać kolorowe wizytówki oraz ozdoby 
na choinkę, którą później wspólnie z dziećmi ubrały. Po-
magały również w animacjach i zabawach ruchowych, 
pokazując kroki tańców. Na tę okazję superbabcie upie-
kły dla dzieci kruche ciasteczka w kształcie gwiazdek, 
choinek i bałwanów.

2.3.6. ostatkowo kolorowo

Na tych warsztatach superbabcie wspierały animatorów 
KLANZY w zabawach z chustą animacyjną, przygotowa-
niu strojów dla dzieci na karnawałowy pokaz mody oraz 
stworzeniu specjalnego układu tanecznego z plastiko-
wymi talerzykami.

Ostatkowo kolorowo

2.3.7. takie bale w karnawale

Na tych warsztatach superbabcie pomogły Królowej 
Śniegu i Czerwonemu Kapturkowi zabrać dzieci do krai-
ny baśni na wspaniały bal karnawałowy. Wolontariuszki 
stworzyły stoisko twórcze, na którym pomagały dzie-
ciom robić maski karnawałowe z talerzyków papiero-
wych. Podczas balu i tańców zachęcały wszystkie dzieci 
do wspólnej zabawy, podchodząc i zapraszając oraz 
same tańcząc. 

2.3.8. Ferie z SuperBabcią

To spotkanie odbyło się w czasie ferii zimowych. Samo-
dzielnie zaplanowały, zorganizowały i przeprowadziły 
je superbabcie. Tytuł zajęć: „Jak się bawiła babcia, kiedy 
była mała?”. W trakcie spotkania dzieci miały okazję po-
znać ulubione bajki i zabawy z dzieciństwa swoich babć.

Ferie z SuperBabcią – przechodzenie pod liną
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Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Tańczyliśmy 
labado, seniorki nauczyły dzieci pląsu „Dwóm tańczyć 
się zachciało”, a podczas zabawy Budujemy mosty dla 
pana starosty na sali zapanowało „istne szaleństwo”, 
a na twarzach dzieci pojawiła się ogromna radość. 

Wykonywaliśmy także zespołową pracę plastyczną pt. 
„Moja ulubiona bajka lub film”: dzieci, podzielone na 
grupy, tworzyły obraz, scenkę ze swojej ulubionej bajki, 
a babcie odgadywały tytuły. 

W trakcie informacji zwrotnej jedna z pań – babcia, któ-
ra wtedy przyszła po raz pierwszy na nasze warsztaty 
z wnuczką, powiedziała: „Ja też jestem babcią, ale nie 
wiedziałam, że można tak bawić się z wnukami. Jestem 
pełna podziwu dla superbabć, może ja też kiedyś nią 
zostanę”.

Ferie z SuperBabcią – wspólne czytanie z dziećmi

2.3.9. „Wiosna? ach, to ty!”

Były to otwarte warsztaty plastyczne o tematyce wio-
sennej skierowane do całych rodzin. Superbabcie poma-
gały dzieciom tworzyć wiosenne kwiaty z bibuły oraz 
papierowe zwierzaki. 

Wiosna? Ach, to Ty!

***

Współpracując z animatorami KLANZY, superbabcie 
miały okazję poznać metodę KLANZY, czyli metodę 
pracy z grupą, którą opisała założycielka Stowarzysze-
nia KLANZA, jak również pomysłodawczyni i twórczyni 
pierwszej Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Lublinie 
dr Zofia Zaorska. Przygotowując spotkania z dziećmi 
i opracowując scenariusze zajęć, nasze wolontariuszki 
zawsze starają się stosować tę metodę pracy z grupą.
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Jako opiekun/animator w Szkole SuperBabci i SuperDziad-
ka w Białymstoku, jak również opiekun grupy wolontaria-
ckiej widzę, jakie zmiany zaszły w poszczególnych oso-
bach, jak dzięki wolontariatowi otworzyły się i przełamały 
swoje bariery i obawy, że „ja przecież nie potrafię”, bo po-
trafią i to dużo!!! Moim zdaniem, każda osoba ma w sobie 
potencjał i chęć do pomocy innym, tylko – jak już pisałam 
wcześniej – czasami trzeba jej go pomóc odnaleźć. Ja już 
wiem, do kogo w naszej Szkole najlepiej zwrócić się, gdy 
trzeba upiec ciasto, uszyć kostium teatralny, zaaranżować 
przestrzeń na warsztaty, poczytać bajki dla najmłodszych 
czy też samodzielnie przeprowadzić zajęcia dla dzieci. 
A jeśli mowa o korzyściach, to może powiem też o włas-
nych. Mnie praca z seniorkami z naszej Szkoły i opieka nad 
grupą wolontariacką daje dużo satysfakcji i radości. Staram 
się zawsze je wspierać we wszystkich działaniach, a tak 
naprawdę to sama bardzo dużo uczę się od swoich pod-
opiecznych. Myślę jednak, że właśnie o to chodzi – to jest 
właśnie nasza integracja międzypokoleniowa.

Otwarcie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Otwarcie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej –  
catering superbabć



najważniejsza szkoła w moim życiu

Jestem wielozawodowcem, tzn., że uczyłam się w wielu szkołach i pracowałam 
w różnych zawodach. Szkoła SuperBabci pozwala mi czuć się pewniej w mojej no-
wej roli – babci. Kocham bardzo moją wnuczkę Małgosię i bardzo chcę być dobrą, a nawet su-
perbabcią. Zdobywam w tej szkole na wykładach lub zajęciach warsztatowych wiedzę z dziedzi-
ny pedagogiki, psychologii, zdrowia, komputerów itp. Już tematy niektórych zajęć mówią same 
za siebie, np.: „Jak być dobrą teściową”, „Postawy wobec wnuków”, „Komunikacja w rodzinie”, 
„Zabawy stymulujące zdolności matematyczno -przyrodnicze”, „Jak rozpoznać talent u dzieci”, 
„Jak być zdrowym po sześćdziesiątce”. Poznajemy też różne techniki plastyczne. 

Oprócz zdobywania konkretnej wiedzy, w grupach wolontariuszy działamy na rzecz dzieci 
w przedszkolach, świetlicach. Pokazujemy im, jak wyglądały dawniej zabawki, czytamy im baj-
ki, a nawet w grupie teatralnej przygotowujemy różne spektakle w formie teatru żywego akto-
ra lub kukiełek. Sami przygotowujemy rekwizyty, stroje i scenografię. Dużą trudność sprawia mi 
uczenie się na pamięć nowych tekstów, ale wiem, że jest to doskonały trening pamięci. Reżyse-
rem i scenarzystą jest mgr Lucyna Szabłowska, będąca dobrym duchem teatru i szkoły. Bardzo 
dużo od niej się uczę. Moja wnuczka uwielbia zajęcia plastyczne. Prawie co dzień od niej słyszę: 
„Zróbmy, babciu, sobie plastykę”. Zajęcia z Lucyną inspirują mnie do tych „plastyk”. Urządzamy 
imprezy dla naszych wnucząt z różnych okazji, np.: andrzejki, bożonarodzeniowy opłatek, Nowy 
Rok, karnawał, Dzień Dziecka.

Gdy sama byłam dzieckiem, lubiłam bawić się z koleżankami w teatr: kurtyna z koca, ubra-
nia i korale mamy. Teatr Bajarka pozwala mi realizować marzenia z dzieciństwa oraz rozwijać 



wyobraźnię mojej wnuczki. Bardzo często robimy obie teatr dla rodziny lub koleżanek Małgosi. 
Taka zabawa uczy dziecko odróżniania rzeczywistości od fikcji, a także kreatywności. Małgosia 
była kiedyś bardziej nieśmiałym dzieckiem, a teraz nabrała odwagi. Bardzo imponuje jej babcia 
„aktorka”, więc chętnie bierze udział w przedszkolnych przedstawieniach. Jest to moja wymier-
na osobista korzyść z uczestnictwa w Szkole SuperBabci.

Wiedzę, którą zdobywam w Szkole, staram się stosować w domu i dzielę się nią z rodziną. 
Mieszkamy z mężem i młodą rodziną pod jednym dachem. Z ich strony spotykam się z akcepta-
cją. Lubię spędzać czas w wnuczką, ale nie w nadmiarze, żeby nie wchodzić w rolę rodzica. To 
rodzice podejmują decyzje względem dziecka. Staram się nie narzucać swojego zdania moim 
dzieciom, ale zdarzają się dyskusje. Kocham ich i staram się robić to mądrze. Pomaga mi w tym 
Szkoła. Szkoła SuperBabci daje mi dużo wymiernych korzyści w życiu codziennym, jak żadna 
inna szkoła, do której uczęszczałam. Dlatego uważam, że jest to najważniejsza szkoła w moim 
życiu i dzięki niej wiem, co robić, a czego nie robić, będąc „najwspanialszą babcią na świecie” – 
jak mówi moja wnuczka Małgosia.

ewa Małaj, babcia Małgosi
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Jak założyć Szkołę SuperBabci i SuperDziadka?, 
http://e.org.pl/wp -content/uploads/2013/03/JZSSBiSD.pdf 

„Klanza”. Pismo Pedagogów i Animatorów,  
2012, nr 1 (1) Ponad pokoleniami

Klaudia Maksim-Dąbrowska, Szkoła SuperBabci i SuperDziadka jako innowacyjna forma aktywizacji seniorów, 
„EXLIBRIS. Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2017, nr 2 (14) Oczekiwana starość;  
wersja elektroniczna: http://www.bgs.up.krakow.pl/index.php/pl/publikacje/,  
DOI 10.24917/24500232.142.8

O metodzie KLANZY. Teoria i praktyka, 
praca zbiorowa pod red. Elżbiety Kędzior -Niczyporuk,  
Wydawnictwo KLANZA, wyd. I (z płytą),  
Lublin 2010

Zofia Zaorska, Dodać życia do lat. Materiały metodyczne 
ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych,  
Wydawnictwo KLANZA, wyd. III (z płytą Tańce integracyjne), 
Lublin 2012
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Zofia Zaorska – dr nauk humanistycznych, gerontolog, 
współzałożycielka i były wieloletni kierownik Lubel-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomysłodawczy-
ni i kierownik Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Lub-
linie. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów 
i Animatorów KLANZA, obecnie Prezes Honorowy, tre-
nerka i superwizor tego stowarzyszenia. Była koordy-
natorem wielu projektów edukacyjnych nastawionych 
na wzmocnienie życiowego i twórczego potencjału ludzi 
starszych i integrację pokoleń. Prowadziła warsztaty 
Dodać życia do lat – aktywność szansą późnej dorosłości 
nawiązujące do treści jej książki Dodać życia do lat. Ma-
teriały metodyczne ułatwiające organizację różnych form 
aktywności osób starszych i grup wielopokoleniowych 
(KLANZA 2012).

Małgorzata Borowska – założycielka i koordynator-
ka Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Białymstoku, 
Prezes Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, trener 
i superwizor Centrum Szkoleniowego KLANZA, absol-
wentka Pedagogiki Kulturoznawczej na Uniwersytecie 
w Białymstoku, ukończyła kurs socjoterapii i terapii 
uzależnień, andragogiki, roczny kurs „Animacja grupy 
metodami pedagogiki zabawy” oraz wiele innych szko-
leń w kraju i za granicą, dotyczących pracy z różnymi 
grupami, w tym z seniorami. Autorka, współautorka 
i prowadząca licznych szkoleń dotyczących pracy z se-
niorami, w tym studium przygotowującego do pracy 
z ludźmi starszymi „Dodać życia do lat”. Koordynatorka 
ogólnopolskiej Sieci Rozwoju Modelu Szkoły SuperBabci 
i SuperDziadka, ogólnopolski koordynator projektów 
ASOS (2014, 2016, 2017), organizatorka i prowadząca 
seminarium „Dodać życia do lat”.
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Lucyna Szabłowska – magister pedagogiki przedszkol-
nej, emerytowana nauczycielka przedszkola i pracownik 
dydaktyczny KUL – Stalowa Wola. Przez 28 lat prowa-
dziła w przedszkolu Teatr Tyci-Tyci, wielokrotnie nagra-
dzany na różnych przeglądach. Prowadzi Klub Super-
Babci i Superdziadka w Lublinie, a w nim Teatr Bajarka 
oraz Grupę Zabaw Wielopokoleniowych. Reżyserka, 
scenarzystka 21 spektakli teatralnych w Szkole Super-
Babci. Oprócz teatru jej pasją jest twórczość plastyczna, 
rękodzieło, tradycja i kultura regionalna. Autorka wielu 
programów edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów 
i porad dla seniorów. Prywatnie babcia dwóch wnuczek  
w wieku 21 i 13 lat.

Paulina Koczuk – absolwentka pedagogiki kulturo-
znawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła 
szkolenie dla nauczycieli  z zakresu terenowej edukacji 
przyrodniczej, szkolenie „Praca metodą W. Sherborne”, 
warsztaty plastyczno-teatralne „Teatr ubogi” oraz wiele 
warsztatów z pedagogiki zabawy.  Od 2016 roku zwią-
zana z PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, gdzie wolon-
tariacko brała udział w wielu działaniach animacyjnych. 
Animatorka – opiekunka grupy w Białymstoku – ASOS 
2016, 2017. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu KLANZA 
jako opiekunka grupy wolontariackiej Szkoły Super-
Babci i SuperDziadka oraz jako animator przy projekcie 
Pracownia Działań Kulturalnych. W pracy z dziećmi 
i seniorami wykorzystuje metodę KLANZY i porusza się 
w obszarze: śpiew, taniec, teatr.




