
 
 

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK 2022/2023  

PROMOCJA LITERATURY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUDZE 
CHWALICIE… 
program 
edukacyjny 
 

Tytuł zajęć Krótki opis Miejsce 
realizacji 

Odkrywamy twórczość 
polskiej noblistki 

Zajęcia przybliżające postać Olgi 
Tokarczuk oraz jej twórczość poprzez 
wykorzystanie fragmentów 
powieści  „Empuzjon”. W planie zajęć 
przewidziana jest prezentacja 
multimedialna oraz dyskusja dotycząca 
wybranych pojęć, np. czuły narrator. 

Filia 1 
Nowe 
Miasto 

Kto raz widział granice 
świata, ten najboleśniej 
doświadczać będzie 
swego uwięzienia – o 
twórczości Olgi 
Tokarczuk 

Propozycja zajęć, które mają pomóc 
zrozumieć fenomen pisarstwa noblistki. 
Celem zajęć jest też zwrócenie uwagi na 
cechy pisanej przez nią prozy - uniwersa-
lizm i podejmowanie problematyki współ-
czesnego świata. Zajęcia będą miały 
formę wykładu ilustrowanego 
fragmentami prozy pisarki. Przewidziana 
jest również dyskusja. 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 

Czuła narratorka i Nobel Prezentacje multimedialne połączone z 
warsztatami literackimi, mające na celu 
zapoznanie z życiorysem i twórczością Olgi 
Tokarczuk oraz historią przyznawania 
Nagrody Nobla i sylwetkami polskich 
noblistów. Warsztaty literackie mają 
rozwinąć kreatywność i umiejętność 
prezentowania własnych myśli i przeżyć - 
literatura staje się punktem odniesienia 
do własnych przeżyć, prowokuje do 
stawiania nowych pytań i szukania na nie 
odpowiedzi. 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 

Przeciwny biegun Warsztaty literackie oparte o książkę 
„Moment niedźwiedzia”, dzięki którym 
uczestnicy mają szansę poznać fragmenty 
twórczości Tokarczuk. Na warsztatach 
książka staje się punktem odniesienia do 
wielu rozmów, również tych dotyczących 
tematów filozoficznych, prowokuje do 
stawiania nowych pytań i szukania na nie 
odpowiedzi, uczy otwartego wyrażania 
myśli i poglądów.  

Czytelnia 
Główna 
Rynek 

Piaskowa Góra wg 
Joanny Bator 

Prezentacje multimedialne połączone z 
warsztatami literackimi oparte o książkę 
„Paskowa Góra”, które pozwolą zapoznać 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 



się z życiorysem i twórczością Joanny 
Bator, zwłaszcza jej powieścią „Piaskowa 
Góra”. Książka staje się pretekstem do 
wyjaśnienia związków łączących losy 
rodziny ucznia z miejscem zamieszkania 
oraz poznania historii i miejsc 
charakterystycznych dla dzielnicy 
Piaskowa Góra. 

Spotkanie z Marianem 
Jachimowiczem 

Warsztaty literackie oparte o wiersze 
„Wałbrzych – przedwiośnie” połączone ze 
zwiedzaniem Pokoju Pamięci Poety. Mają 
na celu przybliżenie postaci Mariana 
Jachimowicza i jego poezji oraz pomoc w 
zrozumieniu roli, jaką poeta odegrał w 
historii kultury regionu. 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 

WOKÓŁ 
LITERATURY 

„…nikt już nie mógł się 
połapać, kto jest kim.”, 
czyli Folwark Zwierzęcy 

„Folwark Zwierzęcy” Orwella jako satyra 
na rewolucję i systemy totalitarne - 
interpretacja lektury w kontekście 
historycznym i kulturowym, odniesienia 
w popkulturze. Zajęcia w formie 
prezentacji z dyskusją. 

Filia 5 
Sobięcin 

1984 – antyutopia 
Wielkiego Brata 

Destrukcyjna siła władzy totalitarnej w 
antyutopii Orwella - omówienie lektury w 
kontekście historycznym i kulturowym jej 
powstania, oraz współczesne odniesienia 
do tekstu w popkulturze. Zajęcia w formie 
prezentacji z dyskusją. 

Filia 5 
Sobięcin 

Zrozumieć komiks „Pasek komiksowy nie jest już paskiem 
komiksowym, ale prawdziwą ilustracyjną 
opowieścią […] To już zarodek nowej 
formy sztuki” Will Eisner, Comics and 
Sequential Art, 1985. 
Zajęcia zawierają omówienie historii 
komiksu i różnych motywów literackich 
pojawiających się w tej formie przekazu.  

Filia 5 
Sobięcin 

Pola Gojawiczyńska - 
mistrzyni opowieści o 
marzeniach 

Propozycja zajęć poświęconych jednej z 
najpopularniejszych pisarek okresu 
międzywojennego, która w swojej prozie 
skupiała się  na walce o poprawę  losu 
kobiet. Zajęcia będą dotyczyły tego 
niezmiernie aktualnego tematu i zostaną 
poprowadzone w formie wykładu. 
Świetnym pretekstem do przypomnienia 
postaci Poli Gojawiczyńskiej jest fakt, że 
na 2023 rok przypada 60 rocznica jej 
śmierci. 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 

„Po drugiej stronie 
chmur zawsze jest 
czyste niebo” – na 
podstawie książek 
współczesnego, 

Propozycja zajęć, która pozwoli zrozumieć 
siłę przypowieści. Ich celem jest też 
zwrócenie uwagi na cechy prozy autora - 
tkwiących w prostych i oczywistych 
przesłaniach. Zajęcia będą miały formę 

Dział dla 
Dorosłych 
Rynek 



francuskiego pisarza, 
Erica-Emmanuela 
Schmitta 

warsztatu, przeczytane zostaną 
fragmenty prozy pisarza. Przewidziana 
jest również dyskusja. 

 

W ŚWIECIE MEDIÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUKACJA 
MEDIALNA 

Tytuł zajęć Krótki opis Miejsce 
realizacji 

Nowe media Cykl spotkań edukacyjnych poświęconych 

nowym mediom w perspektywie 

kulturowej. Ich zadaniem będzie 

przybliżenie młodzieży zagadnień 

związanych z tekstami kultury 

charakterystycznymi dla nowych 

mediów, przestrzeni cyfrowej i kultury 

Internetu. Każde zajęcia będą się składały 

z części wykładowej oraz warsztatów 

twórczych lub zajęć multimedialnych. 

Tematyka zajęć: 

 Fake news, 

 Gry i groznawstwo, 

 Literatura a nowe media – 

literatura/poezja hipertekstowa 

(cyfrowa/elektroniczna/cybertekstowa), 

 Kultura fanowska – fandom, 

fanficntion, fanart, fanvid, etc, 

 Memy jako współczesna forma 

wyrazu. 

MFB 
Podzamcze 

Hejt – problem 
współczesnego świata 

Zajęcia poruszające problem mowy 
nienawiści i nadużywania swobody w 
Internecie, mające na celu zwiększenie 
świadomości na temat hejtu i 
uwrażliwienie na różnorodność społeczną 
i kulturową. Zajęcia oparte są na książce 
wydanej przez Fundację Humanity in 
Action Polska pt. „O mowie nienawiści i 
hejcie” oraz prezentacji multimedialnej, 
przewidziana jest także dyskusja z 
młodzieżą. 

Filia 1 
Nowe 
Miasto 

Krótkie historie w 
stereo i kolorze 

Zajęcia poświęcone mediom (film, 
muzyka, historia mediów), poruszające 
aspekty krytycznego z nich korzystania. 
Do zajęć wykorzystuje się różnego 
rodzaju nośniki i służący do ich 
odtwarzania sprzęt oraz materiały 
audiowizualne, pochodzące ze zbiorów 
Fonoteki i zasobów online.   

Dział dla 
Dorosłych 
(fonoteka) 
Rynek 



(Nie) spokojna głowa Cykl zajęć, którego celem jest przybliżenie 
i zapobieganie szkodliwym zachowaniom 
spotykanym w życiu oraz mediach 
społecznościowych tj. body shaming, 
hejt, mowa nienawiści oraz kwestiom 
pojawiającym się w ich kontekście jako 
przeciwwaga - tj.– poprawność 
polityczna, kultura unieważniania, 
konstruktywna krytyka. W trakcie 
warsztatów młodzież będzie miała okazję 
poznać definicje, przykłady oraz 
konsekwencje wymienionych zjawisk. 
Przewidziano trzy tematyczne spotkania.  

Dział dla 
Dorosłych 
Rynek 

Zawód influencer Tematem zajęć jest fenomen idoli 

popkultury na przykładzie mechanizmów 

opisanych przez psychologię i socjologię 

w kontekście ewolucji mediów – od 

gwiazd wielkiego ekranu i muzyki do 

youtuberów i instagramerów. 

Przedstawienie zagrożeń płynących z 

bezkrytycznego podejścia do zjawiska, w 

tym opisania stojącej za nim machiny 

marketingowej i brandingowej. Podanie 

pozytywnych przykładów działalności 

influencerów, przekazujących 

wartościowe treści i postawy. 

Zajęcia z elementami warsztatu, 

realizowane z wykorzystaniem 

materiałów audiowizualnych. 

Dział dla 
Dorosłych 
Rynek 

 

W KRĘGU SZTUKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tytuł zajęć Krótki opis Miejsce 
realizacji 

Kobiety ze słynnych 
obrazów 

Zajęcia literacko-plastyczne przybliżające 

sylwetki kobiet uwiecznionych na 

płótnach mistrzów. Wyjściową pozycją 

związaną z tematem jest książka Iwony 

Kienzler pt. „Kobiety ze słynnych 

obrazów: muzy, modelki, kochanki”. 

Zajęcia składają się z dwóch części: 

prezentacji multimedialnej z dyskusją 

oraz warsztatów tworzenia własnych 

obrazów na płótnie. 

Zajęcia przeznaczone dla małych grup 

(max. 15 osób). 

Filia 1 
Nowe 
Miasto 



 
 
 
EDUKACJA 
PRZEZ 
SZTUKĘ 

Ikony XX wieku Propozycja zajęć, w trakcie których 

zaprezentowane zostaną postaci, mające 

wpływ na kształt współczesnego świata – 

od artystów i pisarzy po odkrywców i 

naukowców. Będą to między innymi: 

David Bowie, Pablo Picasso, ale też 

Nelson Mandela czy Albert Einstein. 

Zajęcia będą miały formę prezentacji 

multimedialnej połączonej z wykładem. 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 

SLEEFEFACE-ubierz się 
w książkę 

Warsztaty fotograficzne z 
wykorzystaniem książek, przeznaczone 
dla młodzieży w wieku do lat 16.  
W ramach zajęć uczestnicy poznają 
podstawowe funkcje aparatu, łatwy 
program do obróbki zdjęć, podstawowe 
zasady kompozycji itp.  

Dział dla 
Dorosłych 
Rynek 

Obudź w sobie artystę Cykl pięciu spotkań, mający na celu 
zapoznanie z wybranymi kierunkami 
malarskimi XIX i XX w. oraz ich 
przedstawicielami. Podczas zajęć 
uczniowie oprócz części wykładowej 
będą mogli spróbować swoich sił w 
stworzeniu pracy plastycznej 
omówioną  techniką. 
 

Dział 
Dziecięco-
Młodzieżowy 
Rynek 

 

WAŁBRZYCH DAWNY I DZISIEJSZY – EDUKACJA REGIONALNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA 

Tytuł zajęć Krótki opis Miejsce 
realizacji 

Odkrywamy Wałbrzych 
na nowo 

Zajęcia poświęcone historii Wałbrzycha i 
najbliższych okolic. Spotkania będą 
realizowane w oparciu o prezentację 
multimedialną oraz gry planszowe: 
„Tajemniczy Wałbrzych” oraz 
„Wałbrzyskie ścieżki architektury”. 
Ponadto zostaną młodzieży przybliżone 
podania i legendy zamków Dolnego 
Śląska, mi.in. na podstawie książki B.G. 
Sali „Legendy zamków sudeckich”. 

Filia 1 
Nowe 
Miasto 

Wspomnienie 

minionego świata - 

pamiętniki księżnej 

Daisy von Pless 

Propozycja zajęć wpisujących się 
tematycznie w obchody roku Księżnej 
Daisy von Pless. Dzięki pamiętnikom  
oraz w oparciu o inną dostępną 
literaturę młodzież przyjrzy się bliżej 
postaci baronowej na Książu.  
Jednym z celów zajęć jest zachęcenie 
uczniów do poznawania dziedzictwa 
kulturowego regionu. Zajęcia będą miały 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 



formę wykładu połączonego z 
prezentacją multimedialną.  

 
 
 
 
 
 
 
 
SPACERY 

Historia Wałbrzycha 
ukryta w budynkach 

Spacer po Śródmieściu (Pl. Kościelny, ul. 
Zamkowa, ul. Moniuszki, Rynek, pl. 
Magistracki), w trakcie którego mijane 
zabytki są pretekstem do zapoznania się z 
historią Wałbrzycha (czas ok. 1,5 h) 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

Cztery historie, czyli 
cmentarze śródmieścia 

W Śródmieściu, w obrębie ulic Moniuszki, 
Przemysłowa, Sikorskiego, położone są 
cztery cmentarze. Spacer po nich pozwala 
zapoznać się z wielokulturową historią 
Wałbrzycha. (czas ok. 1,5 h) 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

Park im. króla Jana III 
Sobieskiego 

Trasa rozpoczyna się przy ul. Inwalidów 
(koło II LO), kończy na ul. Schmidta (koło 
NOT). Spacer daje nie tylko możliwość 
poznania tego unikalnego miejsca, ale 
także historii Wałbrzycha i ludzi 
związanych z naszym miastem. (czas ok. 2 
h) 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTACJE 

Wałbrzyskie historie PREZENTACJE MULTIMEDIALNE (czas 
trwania zajęć do 1h zegarowej): 
„Od Waldenburga do Wałbrzycha. 
Historia Wałbrzycha” 
„Wałbrzyskie tramwaje, autobusyi 
trolejbusy. Historia nieco zakręcona i 
odjazdowa” 
„Wałbrzyskie ratusze” 
„Pałace Wałbrzycha” 
„Park im. króla Jana III Sobieskiego” 
„Park Rusinowa” 
„Wieże i punkty widokowe Wałbrzycha i 
okolic” 
„Pomniki i rzeźby Wałbrzycha” 
„Nowe Miasto” 
„Biały Kamień” 
„Osiedle na Gaju” 
„Kościoły Starego Zdroju” 
„Mauzoleum w Wałbrzychu” 
„Palmiarnia. Egzotyka w mieście” 
„Daisy. Co jej zawdzięczamy” 
„Bolko II. Pan na Książu” 
„Krzeszów. Perła baroku” 
„Dworce Wałbrzycha” 
„Kolej świebodzka” 
„Kolej Kłodzko – Wałbrzych” 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
 

 
 
 
 

Kryptonim „Lover 
Silesia” 

Dzięki tej grze stacjonarnej można – nie 
ruszając się z miejsca – stać się główną 
postacią tajnej misji wiodącej po całym 
Dolnym Śląsku. Uczestnictwo w niej daje 

atlanty.pl 



GRY MOBILNE 
STACJONARNE 

okazję do poznania wielu ciekawych 
miejsc, historii i osób. 

Pojedziemy, panie 
Kaziu? 

Aby pomóc bibliotekarzowi, trzeba udać 
się w podróż taksówką. Dzięki tej 
wirtualnej przejażdżce można sprawdzić, 
jak dobrze znamy cały Wałbrzych 

atlanty.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRY MOBILNE 
TERENOWE 

Spacer po Śródmieściu/ 
Xодити центром міста 

Zapraszamy naszych ukraińskich 
przyjaciół do spaceru po śródmieściu 
Wałbrzycha, podczas którego będą mogli 
poznać historię miasta i jego 
najciekawsze miejsca. Запрошуємо 
наших українських друзів на 
прогулянку центром Валбжиха, під час 
якої вони зможуть дізнатися про 
історію міста та його найцікавіші місця. 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

Literacki Wałbrzych Przechadzając się wałbrzyskimi ulicami 
niewiele osób zwraca uwagę na ich 
nazwy, które są przede wszystkim jednym 
ze sposobów upamiętnienia zasłużonych 
dla Polski osób. Wśród nich znalazło się 
także wielu pisarzy i poetów, gra pozwala 
poznać ich sylwetki oraz twórczość. 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

Nowe Miasto Go Dziś Nowe Miasto jest jedną z dzielnic 
Wałbrzycha. Gra pozwala na „podróż w 
czasie” od momentu budowy osiedla 
Neustadt. Pozwala poznać nie tylko jego 
historię, ale i najciekawsze miejsca i 
zabytki. 

Filia 1 
Nowe 
Miasto 
(zbiórka) 

Stary Zdrój Dawniej Stary Zdrój było znanym w 
Europie uzdrowiskiem Altwasser, dziś to 
jedna z wałbrzyskich dzielnic Wałbrzycha. 
Dzięki grze możemy być kuracjuszem w 
tym uzdrowisku, poznać jego historię, 
zobaczyć ciekawe miejsca i zabytki. 

Czytelnia 
Główna 
Rynek 
(zbiórka) 

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA REALIZOWANE PRZEZ WYBRANE DZIAŁY/FILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODRÓŻE 

Tytuł zajęć Krótki opis Miejsce 
realizacji 

Poznajemy Australię z 
patronem roku 2023 
Pawłem Edmundem 
Strzeleckim. 

Propozycja zajęć ,w trakcie których 

uczniowie poznają sylwetkę Pawła 

Edmunda Strzeleckiego, 

polskiego podróżnika, badacza i 

odkrywcy, dzięki któremu najwyższa 

australijska góra nosi imię Kościuszki. 

Zajęcia będą miały formę wykładu a 

urozmaicone zostaną pokazem 

fragmentów filmu dokumentalnego BBC 

o Australii. Na koniec uczniowie 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 



spróbują swoich sił w krótkim quizie ze 

zdobytej wiedzy. 

Przełamać uprzedzenia  

- głosy polarniczek i ich 

pionierskie 

doświadczenia z 

wypraw 

Propozycja zajęć o pierwszych 
kobietach zdobywających bieguny. 
Zajęcia będą miały formę bogato 
ilustrowanej zdjęciami prezentacji, 
czytane będą również fragmenty 
wspomnień polarniczek. Przewidziana 
jest dyskusja na temat przełamywania 
uprzedzeń, nie tylko w sporcie. Zajęcia 
odbędą się w oparciu o literaturę 
dotyczącą  historii wypraw do stacji 
badawczych w Arktyce i w Antarktyce. 

Filia 7 
Piaskowa 
Góra 

 
 
 
 
 
 
 
EKOLOGIA 

Nie truję – rozumiem Propozycja zajęć, która ma pomóc 
zrozumieć zagadnienia z zakresu 
szeroko pojętej ekologii i zdrowego 
stylu życia. Uczestnicy podejmą 
dyskusję na temat takich zjawisk jak 
slow life czy zero waste. Wspólnie 
zastanowią się też, jaką wartość ma 
szacunek i akceptacja względem siebie i 
otoczenia. 

Dział 
Dziecięco-
Młodzieżowy 
Rynek 

Etyka w praktyce: 
prawa zwierząt 

Propozycja zajęć dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, która ma na celu 
przedstawienie głównych zagadnień 
praw zwierząt. Z prezentacji 
multimedialnej uczniowie dowiedzą się 
m.in. czym jest dobrostan zwierząt, 
szowinizm gatunkowy oraz zasada 
równego poszanowania interesów. 

Dział 
Dziecięco-
Młodzieżowy 
Rynek 

 
 
 
FILM 

Młodzi przed ekranem Cykl przedpołudniowych spotkań, 

podczas których zaproszona młodzież 

ogląda filmy o różnej tematyce. Są to 

klasyki kina, filmy budujące wrażliwość, 

motywujące, edukujące na określone 

tematy, poruszające ważne problemy 

oraz inne pozycje z różnych powodów 

uznane za wartościowe.  

MFB 
Podzamcze 

Na Wschodzie bez 
zmian 

Przedstawienie nurtu antywojennego w 

kontekście obecnej sytuacji politycznej, 

liczne przykłady podejmowania tematu 

w kulturze, głównie filmie ( a także w 

muzyce i literaturze). Dyskusja o 

możliwości realizacja idei 

pacyfistycznych, które towarzyszą 

ludzkości od czasów starożytnych. 

Dział dla 
Dorosłych 
(fonoteka) 
Rynek 



Zajęcia z elementami warsztatu, 

realizowane z wykorzystaniem 

materiałów audiowizualnych. 
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