
    
 

  

 
 

Jak oswoić smoka?  

Warsztat biblioterapeutyczny dla opiekunów rodzinnych, przygotowany na 

podstawie rozdziału książki Anny Kulki-Doleckiej Wyjrzeć przez okno, w ramach 

XVI kampanii „Hospicjum to też Życie” Fundacji Hospicyjnej.  

 

Hasło kampanii: Ważni niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj. 

 

Uczestnicy warsztatu: grupa 3-15 dorosłych opiekunów rodzinnych.  

Prowadzący: hospicyjny psycholog (lub hospicyjny pracownik socjalny, znający 

sytuację uczestników).  

Cel: akceptacja trudnej sytuacji życiowej, na którą nie mamy wpływu, poprzez 

afirmację własnego życia jako całości. Odnalezienie swojego poczucia szczęścia.   

Materiały: kartki, długopisy, flipchart, pisak, skserowane egzemplarze rozdziału 

książki Wyjrzeć przez okno, 1 pomarańcza, nożyk. 

Formy pracy: głośna lektura fragmentów książki, rozmowa, praca w grupach, 

tworzenie krótkiego tekstu o sobie. 

Czas trwania: ok. 2 godzin  

 

 

 

 

 

 

 



    
 

  

 
 

WPROWADZENIE (20 min) 

1. Przywitanie uczestników i krótka autoprezentacja prowadzącego. 

2. Rozmowa o aktualnej pogodzie za oknem. 

Pytania: Jak podoba się wam dzisiejsza pogoda?  Czy mamy na nią wpływ? Jaki wpływ 

ma pogoda na nas? 

Wniosek: Na pogodę nie mamy wpływu, chociaż ona na nas tak, często spory. Dobrze, 

jeśli opanujemy sztukę odnajdowania się w takich warunkach, jakie nam narzuca, ale też 

poszukamy sposobów, by nie decydowała o naszym życiu. 

3. Przedstawienie celu warsztatu:  akceptacja swojego życia, które, jak pogoda, nie zawsze 

nas rozpieszcza i nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami. Odnalezienie swojego 

prywatnego poczucia szczęścia.  

4. Informacja na temat toczącej się XVI kampanii Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też 

Życie”, realizowanej pod hasłem Ważni niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj, 

poświęconej między innymi opiekunom rodzinnym. 

5. Krótka autoprezentacja uczestników. 

 (Imię, kim się opiekuje, od jak dawna i jak często? W zależności od liczby uczestników 

i stopnia ich wzajemnej rozpoznawalności można uwzględnić w materiałach 

samoprzylepne karteczki, na których uczestnicy wypiszą swoje imiona i na czas zajęć 

przyczepią do ubrań).  

6. Ustalenie zasad spotkania. 

(Forma zwracania się do siebie po imieniu; wyłączenie telefonów komórkowych; zasada 

poufności; ze względu na krótki warsztat brak przerwy).  

 

 

 



    
 

  

 
 

CZĘŚĆ ZASADNICZA (1 godz. 20 min) 

7. Nawiązanie do tytułu warsztatu. 

Pytanie: Gdzie żyją smoki?  

(W baśniach, mitach, legendach, w książkach, w opowieściach fantastycznych, 

w wyobraźni).  

 

8. Układanie listy zdań/wyrażeń rozpoczynających baśnie.  

Polecenie: Skoro smoki to baśniowe stwory, podajcie, proszę, typowe zdania lub 

wyrażenia zaczynające baśnie.   

(Dawno, dawno temu…, Żył, był sobie król…, Za siedmioma górami, za siedmioma lasami 

itd.).   

Wniosek: Są to wyrażenia bądź zdania w czasie przeszłym lub ten czas wprowadzające. 

Akcja baśni rozgrywa się daleko stąd. 

 

9. Kompletowanie listy typowych baśniowych bohaterów. 

Pytanie: Jakich znacie bohaterów baśni? 

(Królowie, królowe, królewny, księżniczki, czarodzieje, rycerze, diabły, smoki…). 

Wniosek: Bohaterowie baśni to osoby wzięte z wyobraźni, nigdy nieistniejące, czasami 

fantastyczne.  

 

10. Redagowanie i zapisanie analogicznego wyrażenia lub zdania otwierającego baśń o nas 

samych.  

Polecenie: Zaproponujcie i zapiszcie na flipcharcie przykład wyrażenia lub zdania 

otwierającego baśń o nas samych, żyjących w konkretnym miejscu. Tym razem 

zastosujcie czas teraźniejszy.  

Np. Jest październik 2019 r. Mieszkam w Gdańsku, mam na imię Magda… 

 



    
 

  

 
 

Komentarz: To jest przykładowy początek naszej osobistej baśni w wersji zapisanej. 

W rzeczywistości zaczęła się ona z momentem naszych narodzin. Ta baśń liczy sobie już 

wiele stron. Wiele się już w niej wydarzyło, a koniec jest jeszcze daleki.  

 

11. Tworzenie przez uczestników początku własnej baśni. 

Polecenie: Zapiszcie na kartkach według wzoru z flipcharta  początek baśni o was 

samych. 

 

12. Głośna lektura fragmentu rozdziału książki Anny Kulki Doleckiej Wyjrzeć przez okno. 

 

13. Kontynuacja zapisu przykładowej baśni na flipcharcie. 

Polecenie: Wymyślmy wspólnie ciąg dalszy przykładowej baśni dziejącej się tu i teraz 

i dopiszmy do niej „smoka, czyli „niepowodzenie, zdradę, nieszczęśliwy wypadek, 

chorobę czy śmierć”. Rozwinięcie naszej baśni zapiszmy na flipcharcie.  

Jest październik 2019 r. Mieszkam w Gdańsku, mam na imię Magda. Dwa lata temu 

ciężko zachorowała mi mama, musiałam przejść na połówkę etatu i moje życie 

ograniczyło się do pracy, a potem do opieki nad mamą. Jest mi bardzo ciężko. 

 

14. Nadawanie imienia swojemu smokowi. 

Polecenie: Dopiszcie na kartkach kolejne zdanie (lub zdania)  własnej baśni, w którym  

(-ch) przedstawiony zostanie najgroźniejszy, najbardziej męczący wasz własny „smok”.  

 

15. Odczytanie kolejnego fragmentu książki. 

 

16. Moderowana dyskusja na temat możliwości szczęścia w nieszczęściu. 

Zagajenie: Czy ze „smokiem” pod dachem, np. z chorobą bliskiego, ale też kłopotami 

w pracy, źle ulokowanym uczuciem, finansowym niedostatkiem itp., można być 

szczęśliwym?  

 



    
 

  

 
 

17. Podział pomarańczy wg instrukcji zawartej w książce A. Kulki-Doleckiej. (Najpierw 

dzielimy na połowę, następnie z jednej połowy wyodrębniamy mniej więcej 1/5). 

Komentarz: Według amerykańskiej badaczki Sonji Lyubomirsky, cytowanej w książce A. 

Kulki-Doleckiej, o naszym poczuciu szczęścia lub nieszczęścia w połowie decydują geny, 

na których skład nie mamy wpływu, tak jak na pogodę, w 10 procentach przeżyte lub 

przeżywane zdarzenia, sytuacje, doświadczane okoliczności, spotkani ludzie, warunki 

społeczne, w których żyjemy (również nasze smoki), natomiast 40 procent należy tylko 

i wyłącznie do nas. To jest tzw. nasz „nasz kawałek tortu”, „nasz kawałek pomarańczy”, 

„czterdziestoprocentowe rozwiązanie”, nasz udział w naszym życiu. 

 

18. Lektura kolejnego fragmentu książki. Ujawnienie tytułu rozdziału książki  (Szczęście 

w nieszczęściu, czyli moja opowieść o smokach). 

 

19. Głośna lektura fragmentów baśni pisanych przez uczestników, w których prezentują 

swoje smoki. 

 

20.  Moderowana dyskusja na temat oswajania własnych „smoków”. 

Zagajenie: Co możemy zrobić, by smoki nas nie zjadły, choć są groźne i mają duży 

apetyt? Pamiętamy, że jesteśmy silniejsi – nasze świadomie podejmowane działania 

zajmują czterdziestoprocentowe terytorium, podczas gdy wszystko to co nas w życiu 

spotyka i czego doświadczamy, zarówno dobre jak złe, musi się tłoczyć na 

dziesięcioprocentowym skrawku. 

 

21.  Lektura kolejnego fragmentu książki Anny Kulki-Doleckiej. 

 

22.  Praca w parach i „zbieranie materiału” do swojej baśni. 

Polecenie 1: Dobierzcie się w pary.  

Polecenie 2: Przedstawcie partnerce lub partnerowi 3-4 drobne lub większe radości, 

których doświadczyliście w ciągu ostatniego tygodnia. 



    
 

  

 
 

23. Zapis ciągu dalszego baśni.. 

Polecenie: Dopiszmy na flipcharcie ciąg dalszy naszej wspólnej baśni, w której smokowi 

będą przeciwstawione dostrzeżone w życiu codziennym radości. 

Jest październik 2019 r. Mieszkam w Gdańsku, mam na imię Magda. Dwa lata temu 

moja mama ciężko zachorowała, musiałam przejść na połówkę etatu i moje życie 

ograniczyło się do pracy, a potem do opieki nad mamą. Jest mi ciężko. W ciągu 

ostatniego tygodnia spotkało mnie jednak wiele radości….(np. dzisiaj, po raz pierwszy od 

kilku dni, zaświeciło słońce, wczoraj motorniczy zaczekał na mnie z odjazdem 

i zamieniłam kilka miłych słów z sąsiadką… - zapis przykładów od uczestników). 

 

24.  Tworzenie przez uczestników ciągu dalszego własnych baśni, wzbogaconych o „kolekcję 

radości”. 

Polecenie: Dopiszcie na kartce wasze własne radości, pozbierane z ostatniego tygodnia, 

jako ciąg dalszy autorskiej baśni. 

 

25. Układanie zakończenia baśni poprzez nawiązanie do typowego, otwartego zakończenia: 

„Żyli długo i szczęśliwie”. 

Polecenie: Dopiszmy wspólnie na flipcharcie zakończenie naszej baśni, zmieniając czas 

typowego zakończenia na przyszły. Ta baśń wciąż się toczy.   

Jest październik 2019 r. Mieszkam w Gdańsku, mam na imię Magda. Dwa lata temu 

moja mama ciężko zachorowała, musiałam przejść na połówkę etatu i moje życie 

ograniczyło się do pracy, a potem do opieki nad mamą. Jest mi ciężko. W ciągu 

ostatniego tygodnia spotkało mnie jednak wiele radości….(zapis przykładów od 

uczestników). Jestem przekonana, że będę żył (-a) długo i szczęśliwie. 

 

26. Zapisanie przez uczestników zakończenia własnych baśni.  

Polecenie: Dopiszcie zakończenie waszej baśni według przyjętego schematu, z jedną 

modyfikacją, jaką jest zastosowanie czasu przyszłego.  

27. Głośna lektura baśni uczestników warsztatu. 



    
 

  

 
 

PODSUMOWANIE (20 min) 

28. Próba określenia własnych uczuć i emocji. 

Zagajenie: Jak czujecie się w roli bohaterów baśni, w której występują smoki, ale też 

zdarzają się chwile szczęścia? Nazwijcie swoje obecne emocje, oceńcie nastrój.  

 

29.  Informacja o obchodach Dnia Opiekuna (w 2019 roku obchodzony jest on 19.10.), 

złożenie życzeń. 

Propozycja życzeń: Baśń o naszym życiu piszemy my sami. Wy sami. Z okazji Dnia 

Opiekuna życzę Wam bardzo gorąco, byście tak jak na piękne baśnie przystało, żyli 

i długo, i szczęśliwie, byście umieli to szczęście w swoim życiu odnaleźć. A smoki, 

w baśniach obecne powszechnie, umieli oswoić i trzymać za szafą. Pamiętajmy, że na 

nasze życie zasadniczy wpływ mają nasze myśli i nasze przekonania. NASZE, czyli MY 

mamy do nich dostęp, możemy je kształtować i tym samym swoje życie uczynić 

szczęśliwszym.  

 

30.  Lektura końcowego fragmentu rozdziału. 

 

31.  Informacja o cytowanej podczas warsztatu książce i autorce.  

Anna Kulka-Dolecka – absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UG, 

prywatnie mama dwóch synów, w tym młodszego Pawła, który od 11 lat znajduje się 

pod opieką gdańskiego Domowego Hospicjum dla dzieci im. ks. E. Dutkiewicza. 

Wyjrzeć przez okno – książka wydana przez Fundację Hospicyjną jesienią 2018 roku. 

Zapis codzienności opiekuna rodzinnego widzianej od środka, a zarazem swoisty 

poradnik, jak tę codzienność uczynić znośniejszą. 

„Wyjrzeć okno”  oznacza podjąć decyzję odnośnie do własnego życia, by uczynić je 

pięknym i szczęśliwym. Najpierw jedną decyzję, potem kolejne… 

 

32.  Rozdanie uczestnikom ksero z rozdziałem książki oraz krótkiej ankiety (załącznik). 

 

oprac. Magda Małkowska 



    
 

  

 
 

Fragmenty książki „Wyjrzeć przez okno”: 

 

AD. 12. Wszyscy liczymy na to, że nam akurat w udziale przypadnie wersja 

bajki, w której smok (symbol zła, zagrożenia, cierpienia i chaosu) w ogóle się nie 

pojawi. Przecież tak bardzo pragniemy być szczęśliwi. Ale cóż, z biegiem czasu 

orientujemy się, że smoki w bajkach „z życia wziętych” są bardzo 

rozpowszechnione i istnieje znikoma szansa, że przez całą opowieść uda nam 

się z żadnym z nich nie spotkać. Przyjmujemy więc ewentualność, że kiedyś ze 

smokiem (niepowodzeniem, zdradą, nieszczęśliwym wypadkiem, chorobą czy 

śmiercią) się zmierzymy, ale boimy się tego, bo przecież nigdy nie możemy być 

pewni, czy ze starcia wyjdziemy zwycięsko…  

 

AD. 15. To naturalne, że smoka i szczęście stawiamy na przeciwległych 

biegunach naszego życia. Myślimy: „Jeśli spotkam smoka, to automatycznie 

przestanę być szczęśliwy, a moje szczęście wróci tylko wtedy, gdy smok 

odejdzie, gdy go pokonam, gdy skończy się ten etap”. Zgoda – nieszczęście 

może mnie spotkać, takie jest życie. Ale będzie to epizod i jak kłoda zwalona 

w poprzek drogi, utrudni chwilowo moją podróż. Ale potem… już tylko „długo 

i szczęśliwie”. Albo smok, albo szczęście…”. 

A co się stanie, jeśli smok postanowi rozgościć się w naszym życiu na dłużej i nie 

znajdzie się żadna siła, która będzie potrafiła go pokonać? Czy będziemy już na 

zawsze skazani na pozostanie w krainie smoka, czyli w strefie nie-szczęścia, 

żalu, smutku, lub w najlepszym wypadku zmuszeni do obojętnego 

współegzystowania z panoszącym się stworem? Czy naprawdę tam, gdzie 

zamieszka smok, już nigdy nie będzie miejsca na szczęście? Co musi się stać, 



    
 

  

 
 

żebyśmy żyjąc ze smokiem pod jednym dachem, zaczęli uprawiać ogrody 

i słuchać dźwięków harfy? 

 

AD. 18. Mam za sobą kilkuletnią już perspektywę życia mamy, której dziecko 

jest pod opieką hospicjum. Życia zazwyczaj postrzeganego jako ciężkie 

i smutne. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że właśnie to przekonanie – 

o nieszczęśliwym życiu ludzi, których dotknęło tak zwane nieszczęście – jest 

najbardziej destrukcyjne dla poczucia szczęścia. Owo przekonanie, bardziej 

nawet niż samo wydarzenie, przyczynia się do myślenia o sobie jako 

o nieszczęśliwym człowieku. Pozbycie się takiego sposobu myślenia było dla 

mnie przełomowe na drodze do podjęcia świadomej decyzji o szczęściu. 

Musiałam oddzielić w swojej głowie to, co się zdarzyło (a na co nie miałam 

wpływu) od siebie samej. Przejąć kontrolę nad swoimi myślami i emocjami, aby 

nie były zdeterminowane tragedią. To nie znaczy, że zostałam stoikiem 

zobojętniałym na cierpienia. Raczej że mimo pełnego zaangażowania w życie 

mojego dziecka, mimo własnego bólu kochającej matki, dałam sobie prawo do 

jednoczesnego dążenia do szczęścia. Świadomie nie dopuściłam, aby dramat 

choroby mojego synka pochłonął mnie bez reszty i zawładnął wszystkimi 

wymiarami życia. 

 

AD. 21. Można być szczęśliwym doświadczając różnych emocji – pozytywnych 

i negatywnych. Nie można jednak wyobrazić sobie szczęścia bez radości i innych 

„pozytywności” (miłości, nadziei, podziwu, wdzięczności). Barbara Fredrickson, 

w książce pt. Pozytywność pisze, że idealna proporcja to przewaga emocji 

pozytywnych nad negatywnymi w stosunku 3:1. Chodzi o to, aby na przestrzeni 



    
 

  

 
 

dni, tygodni czy miesięcy doświadczać mniej więcej trzy razy więcej radości, 

zachwytu czy miłości niż smutku, rozczarowania lub złości. 

(…) Kolekcjonować radość, to zauważać, poszukiwać i zachwycać się smakami, 

dźwiękami i obrazami, rozmowami, spojrzeniami i gestami, splotami 

okoliczności i drobnymi sukcesami. Jest ich nieskończenie wiele. Wystarczy 

wzbudzić i pielęgnować w sobie umiejętność ich dostrzegania, a stanie się ona 

niewyczerpanym źródłem poczucia szczęścia. 

 

AD. 30. Ostatecznie więc między bajki należy włożyć przekonanie, że trudne 

okoliczności życiowe (czyt.: smoki) przekreślają możliwość doświadczania 

szczęścia.  

Przewlekła, nieuleczalna i wyniszczająca choroba synka Pawełka wcieliła się 

w życiu naszej rodziny w rolę bazyliszka, potwora-domownika, z którym od 

kilku lat dzielimy naszą codzienność. Pozostaje niezwyciężony, bo postępu 

choroby nie udaje się zatrzymać. Raz po raz wychyla łeb, łypie okiem 

i przypomina o swoim istnieniu. Strach o życie Pawełka, cierpienie dziecka, żal, 

smutek, zmęczenie – to jego istotne zwycięstwa. Jednak fakty są też takie, że 

ten niegdysiejszy tyran i dyktator teraz siedzi w kącie i rzadko kiedy waży się 

z niego wyjść. Jest naszym stałym kompanem, ale potulnie chodzi na smyczy. 

Można z nim u nogi przemierzać ogromne odległości, wspinać się na szczyty, 

a czasem nawet radośnie wzlecieć ponad ziemię.  

 

 

 

 


