
 
 

 

„Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka” 

 

         Pod takim tytułem odbyła się 13 czerwca w sali sesyjnej starostwa konferencja, której 

celem głównym było wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o literaturę terapeutyczną. Była to 

kolejna edycja współorganizowana przez Starostwo Powiatowe z Biblioteką Miejską w 

Cieszynie, przy modelowej współpracy obu instytucji. Oficjalnego otwarcia dokonała 

Wicestarosta Powiatu Janina Żagan, witając Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława 

Kubiciusa i licznych gości, także z Karwiny, Czeskiego Cieszyna, Bielska-Białej i terenu całego 

powiatu. Wśród 102 osób na sali byli bibliotekarze, nauczyciele, przedstawiciele edukacji, 

zdrowia, pomocy społecznej, sądownictwa i uczniowie, łącznie 89 osób. 

 

         Konferencję prowadziły Barbara Kłosowska Kierownik Biura Promocji Zdrowia i Beata 

Parchańska Koordynator ds. Bibliotek Publicznych Powiatu Cieszyńskiego. Program rozpoczął 

film pt.:”Krokodyl w Cieszynie”, zrealizowany w ramach warsztatów prowadzonych przez Ilonę 

Majewską w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Animowany świat widziany oczami dzieci, ale 

jakże barwny i ciekawy, niestandardowo połączył fantazję z historią lokalną i wprowadził 

obecnych w przyjazny klimat bajki. Spotkanie rozpoczęło się od nagrodzenia uczestników akcji 

czytelniczej „Bajki, które leczą”, którzy wiosną czytali bajki chorym dzieciom oddziału 

pediatrycznego Szpitala Śląskiego. Byli to uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych pod opieką 

Pedagoga Rozalii Białousz, wolontariuszki Jadwigi Przywary oraz koordynatorki akcji. Cała 

grupa ochotników otrzymała upominki i dyplomy, przygotowane przez współorganizatorów 

akcji.  

 

        Główny wykład pt. „Czemu bajki-pomagajki, skutecznie wspierają rozwiązywanie 

dziecięcych problemów małych i dużych” poprowadziła Katarzyna Klimowicz- terapeuta, 

szkoleniowiec i polonista z Warszawy. Profesjonalnie i wyczerpująco dała odpowiedź na pytanie 

- czy bajkoterapia jest dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka       

i jak ją prowadzić? Bardzo ciekawy wykład, skłaniający do refleksji, zawierający wiele 

informacji oraz rzeczowych wskazówek, inspisujących do dalszej pracy z książką terapeutyczną 

oraz do zabawy z dziećmi. Słuchacze podkreślali profesjonalizm wykładowcy oraz wysoki 

poziom organizacyjny konferencji, w tym dobre materiały edukacyjne i smaczny poczęstunek. 

Sesję zdjęciową zrealizowały: Barbara Karnas-Greń z sekcji promocji zdrowia Szpitala 

Śląskiego oraz Katarzyna Raszka-Sodzawiczny – rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. 

 

Oby modelowanie przez bajkę terapeutyczną znajdowało 

coraz większe zastosowanie praktyczne w pracy z dzieckiem. 

 


