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Aldona Chyłkowska 

Nauczyciel języka polskiego w ZS nr 9 w Toruniu 
 

 
Scenariusz zajęć dla klasy IV-V 

 
 
Temat: „Afryka, Afryka, muzyka, muzyka”, czyli oko w oko z Tygrysem 
Pietrkiem - lekcja przygotowująca do odbioru spektaklu. 
 
Cele: 
Uczeń umie: 

- przygotować się do odbioru sztuki teatralnej 
- posługiwać się właściwym słownictwem typu: reżyser, scenografia, 

choreografia, antrakt, premiera… 
- twórczo pracować 
- wyjaśnić pojęcie związku frazeologicznego 

 
Metody: 

- rozmowa kierowana 
- burza mózgów 
- praca w grupach 
- praca indywidualna 

 
Forma: 

- zbiorowa 
- indywidualna 

 
Środki: 

- globus, mapa fizyczna Afryki 
- ilustracje przedstawiające florę i faunę Afryki 
- ilustracje przedstawiające tygrysy 
- fragmenty filmu pt. W pustyni i w puszczy 
- afisz i zaproszenie na spektakl „Afrykańska opowieść czyli Tygrys 

Pietrek” 
- słowniki frazeologiczne 

 
Przebieg lekcji 
1) Nauczyciel prezentuje klasie zaproszenie na spektakl pt. „Afrykańska 

opowieść czyli Tygrys Pietrek” 
2) Prezentuje globus i mapę, wskazując Afrykę 
3) Tworzenie mapy skojarzeń wokół słowa - Afryka, powstaje: 
 
 
 



 
 
Czy w Afryce żyją tygrysy?  

Wybór tych instrumentów, które kojarzą im się z tym kontynentem - bębenki, marakasy... 

4) Krótka prezentacja afrykańskich krajobrazów  film. 
5) Przedstawienie głównego bohatera: 
 

 
 

6) Ćwiczenia słownikowe- uczniowie pracują ze słownikami; frazeologizmy 
związane ze strachem: 
a) blady strach padł na kogoś  ktoś bardzo się przestraszył 
b) najeść się strachu  przeżyć silny strach 
c) napędzić komuś stracha  przestraszyć kogoś 
d) robić w portki ze strachu  bardzo się bać, być przestraszonym 
e) paniczny strach  niepohamowany, nieopanowany 
f) strachy na lachy  próżne obawy, lęki 

7) Praca indywidualna: 
 Każdy uczeń otrzymuje karteczkę, którą składa na połowę i zapisuje na niej 

swoje lęki, a następnie odpowiednio złożoną (tak, aby nie było widać 
zapisu), wkleja do zeszytu. 

8) Nauczyciel prezentuje afisz teatralny i wspólnie tworzą mapę skojarzeń, na co 
należy zwrócić uwagę oglądając spektakl. Może powstać następujący zapis: 

 

 
Praca domowa: 
Wejdź w rolę aktora lub reżysera i zredaguj kilkuzdaniową wypowiedź  
- co czuje, czego się obawia tuż przed premierą spektaklu. 



Aleksandra Jurzysta  
Studentka V roku filologii polskiej o specjalności teatrologicznej w Instytucie Literatury 
Polskiej UMK w Toruniu 

 
 

Scenariusz lekcji języka polskiego  
oparty na spektaklu Afrykańska opowieść, czyli Tygrys Pietrek  

w zakresie zagadnień społecznych i dziennikarskich  
dla III klasy gimnazjum 

 
 
Temat: Tygrys Pietrek bohaterem artykułu. 
 
Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne 
 
Cele:  
Uczeń  

- potrafi wyrazić oraz uzasadnić swoją opinię na temat obejrzanego spektaklu  
- analizuje spektakl pod kątem scenografii, muzyki, kostiumów 
- ocenia postawy bohaterów spektaklu i potrafi ustosunkować się do nich 
- dostrzega paralelę między światem przedstawionym w spektaklu  

a światem rzeczywistym 
- poznaje cechy tekstu prasowego i utrwala swoje dotychczasowe wiadomości 

dotyczące różnych form dziennikarskich 
- potrafi zredagować krótki artykuł prasowy 

 
Metody:  
a) problemowe: 

- aktywizujące – pytania nauczyciela, odpowiedzi uczniów 
- praktycznego działania – praca w grupach, pogadanka 

b) podające: 
- wykład nauczyciela 
- rozmowa 
- czytanie 

 
Formy pracy:  

- grupowa zróżnicowana (każda grupa uczniów pracuje nad innym 
zagadnieniem) 

- zbiorowa jednolita (wszyscy uczniowie pracują nad tym samym 
zagadnieniem) 

 
Środki dydaktyczne: kserokopie artykułów prasowych dotyczących 
problematyki współczesnej młodzieży 
 
 



Przebieg lekcji 
1) Podanie i zapisanie tematu lekcji: Tygrys Pietrek bohaterem artykułu. 
2) Uczniowie wypowiadają się na temat obejrzanego spektaklu, oceniają go  

i uzasadniają swoją ocenę. 
3) Uczniowie z pomocą nauczyciela dokonują wspólnej analizy spektaklu pod 

kątem scenografii, muzyki, kostiumów. 
4) Uczniowie ustosunkowują się do postaci głównego bohatera, oceniają jego 

postępowanie. Następnie wypowiadają się na temat współczesnych 
problemów młodzieży i tym samym znajdują związek pomiędzy 
wydarzeniami ukazanymi w Afrykańskiej opowieści oraz sytuacjami  
i zdarzeniami z życia codziennego młodzieży.  
Pytania pomocnicze:  
a) Jakie nieszczęścia spotykają Tygrysa Pietrka? 
b) Co spowodowało, że Tygrys Pietrek znowu stał się szczęśliwy? 
c) Jakie problemy społeczne uczniowie dostrzegają w codziennej 

rzeczywistości? 
d) Jakie z tych problemów dotyczą zwłaszcza dzieci i młodzieży? 
e) Czy ucieczka w świat marzeń jest sposobem na rozwiązanie problemów? 
f) Dlaczego ludzie próbują popełnić samobójstwo? 
g) Jakie są sposoby uniknięcia takich sytuacji? 
h) Dlaczego warto żyć? Na czym polega wartość życia?  

5) Nauczyciel na przykładzie wybranego przez siebie artykułu przedstawia 
cechy tekstu prasowego:  
Artykuł to wypowiedź publicystyczna na aktualne w danym momencie 
tematy polityczne, społeczne, kulturalne itp., w której wywód 
podporządkowany jest wyraźnie sformułowanym tezom. Cechy gatunkowe 
nie są ściśle sprecyzowane, tak że w ten sposób określa się różnego typu 
wypowiedzi, np.: reportaż, wywiad, sprawozdanie.  

6) Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup, każdej z nich rozdaje kserokopię 
artykułu prasowego, którego tematem jest współczesna problematyka 
dotycząca młodzieży.  

7) Każda grupa samodzielnie analizuje artykuł, a następnie omawia go pod 
kątem jego problematyki. 

8) Nauczyciel wyznacza czas (20 minut), w którym członkowie grup redagują 
tekst prasowy o wybranym wydarzeniu z życia Tygrysa Pietrka. Uczniowie 
sami wybierają formę artykułu (do wyboru są te spośród poznanych 
dotychczas w szkole – wywiad, sprawozdanie, reportaż itp.). Artykuły te 
powinny odnosić się do problemów, jakie spotkały Tygrysa Pietrka (brak 
akceptacji samego siebie, odrzucenie przez osoby z najbliższego otoczenia, 
ucieczka od rzeczywistości w świat marzeń, skok przez okno w szkole, itp.). 

9) Wybrany uczeń z każdej grupy głośno odczytuje artykuł. Podlega on 
wspólnej ocenie.  

 
 
 
 



 
Małgorzata Peplińska  
Nauczycielka nauczania zintegrowanego, socjoterapeuta w Szkole Podstawowej nr 18 w 
Toruniu 

 
 

Propozycja gier i ćwiczeń grupowych  
na zajęcia koła psychoedukacyjnego 

 
 
Hasło spotkania: Odwagi można się nauczyć i uczyć się trzeba. 
 
Spektakl w wykonaniu aktorów teatru „Baj Pomorski” pt. ”Afrykańska 
opowieść, czyli Tygrys Pietrek” stał się dla mnie inspiracją do zaproponowania 
uczniom klas 1-3 ćwiczeń i gier przełamujących bariery psychiczne, które 
związane są z lękiem i z obawą przed ośmieszeniem. 
 
Cele:  
Uczeń 
- uświadamia sobie, że różnego rodzaju lęki i niepokoje blokują lub utrudniają 

rozwój człowieka, powodują kłopoty z samym sobą, często prowadzą do 
agresji lub autoagresji. 

 
Metody: aktywizujące, warsztatowe, psychodrama, symulacje, mini wykład, 
elementy treningu interpersonalnego, komunikacji, asertywności i wizualizacji 
 

Ćwiczenie kształcące empatię 
 

„Serce Tygryska” 
 

Proponuję uczniom wysłuchanie historii o Tygrysku. Na początku wyjaśniam, 
że na nasze samopoczucie i wewnętrzny spokój duży wpływ mają inne osoby. 
Jeśli ludzie są dla nas mili, czujemy się wspaniale. Jeśli jednak spotykają nas 
przykrości od innych, przestajemy czuć się dobrze. Zaczynamy się bać. Nasze 
wewnętrzne szczęście zaczyna się zmniejszać. Kładę na podłodze duże, 
papierowe serce i mówię, że jest to „wewnętrzne serce Tygryska”. Polecam 
uczniom, aby w czasie słuchania historii, w momencie kiedy uznają,  
że Tygryska spotyka przykrość – mówili „stop”. W trakcie czytania, po każdym 
„stop” odrywamy kawałek papierowego serca. Po przeczytaniu historii pytam  
o to, jakie uczucia mogły towarzyszyć Tygryskowi w trakcie kolejnych 
„katastrof”, co się stało z jego „wewnętrznym szczęściem”. Nawiązując  
do odrywania kawałków „szczęścia”, wyjaśniam, że każdy z nas może 
skrzywdzić drugą osobę, jeśli zachowuje się bezmyślnie. Proszę uczniów  
o pomoc w odbudowaniu dobrego samopoczucia Pietrka. Rozdaję grupom 
„strzępy serca”, na których wypisują, w jaki sposób zamierzają pomóc 



Tygryskowi. Ostatnim etapem pracy jest wspólne sklejanie papierowego serca  
i refleksja o tym, że niektóre krzywdy pozostawiają takie blizny jak ślady 
rozdarcia papieru.  
Uwaga: Historyjka o przygodach Tygryska powinna być tak wymyślona przez 
osobę prowadzącą, aby dotykała problemów dzieci i była aluzją do aktualnych 
wydarzeń w danej klasie, czy grupie.  
 
Ćwiczenie stwarzające okazję do przeżycia sytuacji obdarzania kogoś 
zaufaniem 
  

Tygrysek Pietrek uczy odważnie poruszać się po Afryce 
 

Dzieci dobierają się parami. Jedna osoba gra rolę Pietrka, który zamyka oczy, 
druga jego przewodnika. Na hasło prowadzącej pary równocześnie poruszają się 
po sali w taki sposób, aby osoba z zamkniętymi oczami mogła poznać przy 
pomocy rąk jak najwięcej szczegółów. Przewodnik pomaga też omijać realne  
i wyimaginowane przeszkody. Po jakimś czasie następuje zamiana ról. 
Ćwiczenie powtarza się kilkakrotnie, zmieniając skład par. 
Uwaga: Uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach, mówią, jakie 
zachowania partnera sprawiły, że czuli się bezpiecznie. 
 

Ćwiczenia stwarzające okazję do wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę 
 
1. Tygrysek wraca do zdrowia w szpitalu 
 Ochotnik kładzie się na podłodze. Pozostali powoli i delikatnie unoszą go  

do góry, lekko kołysząc. Po chwili równie delikatnie kładą go z powrotem. 
Czynność tę powtarza się z następnymi ochotnikami.  

 Uwaga: W omówieniu należy zwrócić uwagę na odczucia uczniów – czy łatwo 
było zaufać innym, co czuły, gdy poszczególne osoby zawierzały im siebie? 

2. Pietrek marzy, że jest ”sercem” Afryki  
 Uczestnicy tworzą ciasny krąg. Jedna osoba staje w środku koła, zamyka 

oczy, usztywnia ciało i upada na wyciągnięte dłonie kolegów, naśladując 
serce dzwonu. Ci podają sobie delikatnie bezwładną osobę, tak aby nie 
upadła na podłogę. Ćwiczenie powtarzam, zachęcając, aby wszyscy wzięli  
w nim udział. 

 

Ćwiczenia mające na celu przełamywanie lodów w kwestii dotyku 

 
1. Przemiana Tygryska 
 Używając siebie jako tworzywa, grupa wraz z osobą prowadzącą wymyśla 

różne tematy w związku ze spektaklem, które mogą stać się inspiracją do 
rzeźby. Ochotnik staje w środku spokojnie, jest zrelaksowany. Pozostałe 
osoby kształtują go tak, jakby był z gliny, robiąc z niego posąg. Tytuły 
rzeźb: tygrys przestraszony, tygrys gotujący się do ucieczki, tygrys 
zaciekawiony, tygrys odważny, tygrys bohaterski. W pewnym momencie 



prowadząca mówi „stop”, wówczas cała grupa przyjmuje pozę rzeźby  
i zamiera. Na hasło „dalej” kolejna osoba zajmuje miejsce w środku koła  
i do kolejnego tematu wykonywana jest rzeźba. 

 
2. Tygrysek uczy się odwagi w ”siatce bezpieczeństwa” 
 Cała grupa ustawia się w kolejce. Cztery osoby stają naprzeciwko kolejki. 

Odgrywają one rolę „siatki bezpieczeństwa”. Pierwsza osoba idzie  
z zamkniętymi oczami w kierunku „siatki”. „Siatka” wyłapuje ją zanim 
uderzy w ścianę. W następnych rundach uczestnicy przyspieszają krok aż do 
biegu w kierunku ściany. Dzieci przełamują lęk przez wzrastające poczucie 
bezpieczeństwa, które pogłębia się za każdym razem, kiedy są wyłapane 
przez „siatkę”. Po pewnym czasie uczestnicy nie boją się nawet biec  
w kierunku ściany. 

 
Ćwiczenie rozwijające umiejętność radzenia sobie z lękiem 
 

Uczymy Tygryska pozbywania się lęku 
Uczestnicy na oddzielnych kartkach zapisują, czego mógł lękać się i obawiać 
Tygrysek w afrykańskiej dżungli. Następnie zastanawiają się nad każdym 
zdaniem według instrukcji:  

- czy ten lęk jest prawdziwy, czy wynika tylko z wyobraźni (np.Tygrys boi 
się cienia, deszczu, ciszy, zmroku, wiatru); jeśli to wytwór fantazji, napisz 
na kartce 10 kg; 

- jeśli obawa jest realna, prawdziwa, ale do pokonania (np. boi się, że spóźni 
się do leśnej szkoły i pani Tygrysica na niego nakrzyczy), napisz obok 5 kg  
i wymień sposoby, dzięki którym Pietrek mógłby tę sytuację opanować  
(np. budzić się pół godziny wcześniej niż zwykle); 

- jeśli lęk jest prawdziwy, a ty nie wiesz jak go rozwiązać, napisz 1 kg. 
Uczestnicy zliczają ilość kilogramów ze wszystkich kartek. Wyobrażają sobie, 
jak czuliby się, na miejscu Tygryska, nosząc taki ciężar na plecach. Każdy 
bierze kartki 10 kg, przegląda je krótko i drze na drobne kawałki, bo są to lęki, 
których pozbycie zależy od niego samego, od zmiany myśli. Teraz każdy bierze 
kartki 5 kg. Czyta propozycje działań. Te kartki też drze na kawałki, bo już wie, 
jak ten problem rozwiązać. Zostają już tylko kartki 1 kg. Dzieci odejmują ich 
ciężar od poprzedniej sumy. Zastanawiają się do kogo zwrócą się o pomoc (do 
mamy, taty, wychowawczyni, psychologa, lekarza, policjanta, osoby 
duchownej…). Drą te kartki. Wszyscy wrzucają strzępy kartek do kosza. 
Uczestnicy siedzą wygodnie, zamykają oczy i słuchają głosu prowadzącej, która 
mówi: wyobraź sobie tygrysku, Marcinie, Agatko, Maćku, że niosłeś ogromny 
ciężar. Teraz pozbyłeś się go. To tak, jak gdybyś po wielu dniach wędrówki 
zdjął ciężki plecak. Odetchnij głęboko i otwórz oczy. 
Uwaga: Uczniowie dzielą się wrażeniami, czy udało im się przeżyć uczucie pozbywania się ciężaru lęku. 

 

 
 



 

Dorota Pucińska 
Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego  
w Czernikowie 
 
 

Wyprawa po odwagę – potrzeby emocjonalne,  
a poczucie własnej wartości dziecka. 

Scenariusz spotkania z rodzicami i dziećmi na podstawie spektaklu  
„Afrykańska opowieść, czyli Tygrys Pietrek”. 

 
 
Zebranie, wg tego scenariusza, może odbyć się po obejrzeniu przez uczniów spektaklu. Ponadto zadaniem dzieci 
jest zrelacjonować rodzicom historię Tygrysa Pietrka. 

Przebieg spotkania zależeć będzie w dużej mierze od otwartości rodziców  
i zaangażowania dzieci. 

 
Cele spotkania: 

- uwrażliwianie rodziców na potrzebę zaspakajania podstawowych potrzeb 
emocjonalnych dziecka 

- zwracanie uwagi na konsekwencje zaniechania budowania poczucia 
własnej wartości 

- wskazanie wychowawczych aspektów literatury i sztuki 
- budowanie pozytywnych relacji : rodzic – dziecko, dziecko - nauczyciel, 

nauczyciel – rodzic 
- rozbudzanie zainteresowań rodziny życiem kulturalnym – uczestnictwo  

w teatrze, w spektaklach klasowych, szkolnych 
 

Metody :  
- warsztatowa – rozmowa, dyskusja, praca w zespołach 
 

Przebieg spotkania 
1) Rundka bez przymusu. 

Nauczyciel zadaje pytania związane z obejrzanym spektaklem. Zadaniem 
dzieci, (a później rodziców) jest dokończyć je. Jeśli ktoś nie ma życzenia 
odpowiadać, mówi pas. 
▪ Tygrys Pietrek to … 
▪ Martwiłem się, gdy… 
▪ Zauważyłem, że… 
▪ Chciałem, żeby... 
▪ Boję się… 

2) Podział dzieci na cztery zespoły i przydzielenie zadania: Napiszcie 
zdarzenia, które przeżył Tygrys Pietrek.  



 
3) Rozmowa nauczyciela z rodzicami (w czasie pracy dzieci) na temat 

budowania u dzieci poczucia własnej wartości w walce ze „strachem”- 
nowymi ludźmi, miejscami, zadaniami, zobowiązaniami. Zwrócenie uwagi 
na zapewnianie dzieciom potrzeb: 
▪ poczucia bezpieczeństwa, akceptacji- kocham cię takiego jakim jesteś 
▪ zaufania – wierzę ci 
▪ uwagi – zawsze ciebie dostrzegam 
▪ szacunku – szanuję twoje decyzje 
▪ wsparcia – zawsze jestem przy tobie 

4) Dołączenie do dzieci rodziców – utworzenie większych zespołów: 
▪ dzieci odczytują wydarzenia; pozostałe grupy słuchają (mogą powiedzieć 

swoje uwagi); rodzice wspierają dzieci 
▪ zawieszenie na tablicy dodatkowych materiałów (wypracowanych 

wcześniej na lekcji), np.: 
 strach przed starszymi kolegami i zabraniem pasków 
 obawy w szkole 
 pierwsza miłość 
 rozmowa z Ojcem na pomniku 
 poszukiwanie lekarza 
 pobyt w wojsku 
 zaakceptowanie nowego partnera mamy 

5) Praca w zespołach. Uzupełnienie tabeli. W pierwszej kolumnie znajdą się 
zachowania Pietrka (materiały wypracowane przez grupy); drugą kolumnę 
wypełniają rodzice, trzecią zaś wspólnie - dzieci z rodzicami. 

 
Zachowanie /postawa/ 

Tygryska Pietrka 
Potrzeba emocjonalna 

Osoby wspierające  
w opowieści i inne 

- np. strach przed 
starszymi kolegami 

-  

uwaga, miłość; 
 
 

rodzice, dziadkowie, starsze 
rodzeństwo, nauczyciele, 

 
6) Zaprezentowanie wypracowanych materiałów; krótkie omówienie. 
7) Praca dzieci. Wyprawa Tygryska Pietrka po odwagę – praca malarska. 
8) Rozmowa z rodzicami na temat przyczyn niezaspakajania potrzeb 

emocjonalnych dzieci: 
 Zmęczenie i brak czasu  

 Rodzice przedkładają inne obowiązki nad rozmowę z dzieckiem, 
wysłuchanie go, zauważenie zmian w zachowaniu. 

 Brak wrażliwości 
  Zdarza się, że rodzic nie dostrzega w swym dziecku mądrej, świadomej, 

wrażliwej osoby i mówi na jego temat, w jego obecności niepochlebne 
słowa. 

 
 



 
 Poczucie winy 

 Objawem może być kupowanie dziecku wszystkiego co chce, bez 
względu na przydatność oraz zbytnie pobłażanie jego zachowaniu jako 
zadośćuczynienie braku czasu dla dziecka. Rodzic ma poczucie winy, że 
nie był, np. na występach dziecka w szkole, więc w drodze powrotnej  
z pracy kupuje mu nową grę, którą wcześniej wymarzyło sobie dziecko, 
ale z powodu tematyki nie mogło jej dostać. 

 Rywalizacja o miłość 
 Szczególnie, gdy w domu pojawiło się małe dziecko. Dziecko może czuć 

się odsunięte, wówczas wraca, np. do dziecinnego sposobu mówienia, by 
tak jak młodsze rodzeństwo wymagać ciągłej opieki, kontroli. 

9) Dyskusja: Dlaczego Tygrys Pietrek bał się świata? Na czym polegało 
zwycięstwo Pietrka? 

10) Rundka bez przymusu. Odpowiedzi powinny być związane z tematem 
spotkania. 
 Lubię, gdy… 
 Cieszę się, gdy… 
 Zawstydzam się, gdy… 
 Denerwuje się, gdy… 

 
 
Bibliografia: 
Dobson J., Jak budować poczucie własnej wartości w swoim dziecku?, Lublin 
1993 
Wed Haider – Crusoe S. Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie. 
Gdańsk 2002 
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Zagadnienia dla pogadanek w zakresie przedmiotów:  
filozofia, etyka, godzina wychowawcza, wiedza o kulturze,  

pt.: „W poszukiwaniu przeżyć inicjacyjnych....” 
zainspirowane Afrykańską opowieścią, czyli Tygrysem Pietrkiem,  

reż. Zbigniew Lisowski 
 

 
Toruńska inscenizacja Afrykańska opowieść, czyli Tygrys Pietrek nawiązuje  
w materii oprawy muzycznej i scenograficznej do stylizowanych pierwotnych 
afrykańskich rytmów, strojów, rytuałów. Zainspirowała mnie do przyjrzenia się 
zagadnieniu INICJACJI, w kontekście istotnym dla pedagoga.  
 

Inicjacja dotychczas traktowana była głównie w kontekście kultur pierwotnych, 
jednak w książce prof. Lecha Witkowskiego pt. „Edukacja i humanistyka. Nowe 
(kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli” znajdujemy fragment „Słownika 
nowej generacji dla pedagogiki”, a w nim pojęcie inicjacji istotne dla 
pedagogów obejmujące: „typ rytuału i doświadczenia egzystencjalnego  
w zakresie odkrywania tajemnicy sacrum, seksualności, śmierci, dojrzewania 
oparty na głębokim przeżyciu – w trybie obrzędowego wystawienia na próbę – 
ponownych narodzin i na doznaniu wtajemniczenia budzącego lęk 
i stanowiącego wyzwanie dla wyobraźni, choć okupionego cierpieniem 
i wymagającego przesilenia i zerwania z wcześniejszą wiedzą przedmiotu; (...) 
teza, iż tam, gdzie kultura oficjalna nie dostarcza skutecznego przeżycia 
inicjacyjnego, często pojawia się mechanizm kontrkulturowy sięgania do doznań 
z marginesu bądź o charakterze generującym tożsamość negatywną, blokującą 
skuteczność oddziaływań wychowawczych w sensie Erika Eriksona.”  
(L. Witkowski, Edukacja i humanistyka, IBE 2007, s.240) 

 
Poniżej wymieniam zagadnienia do dyskusji i propozycje kontekstów, w jakich można je rozwijać, rozważania na 
temat inicjacji we współczesnej kulturze: 

1. „Paski to odwaga wpisana w naturę” 
Co bardzo martwiło Tygrysa Pietrka?  
- „że nie będzie idolem i że Bardzo Odważne Tygrysy zabiorą mu paski” 
- słowa Taty ze snu Pietrka: „Wyuczyłeś się lekcji? Paski to odwaga 

wpisana w naturę.” 
- obawa dziecka przed nałożonymi na nie oczekiwaniami. Pietrek ma 

wątpliwości: „muszę taki być... Odwagę nosić na plecach...” oraz lęk, że 
nie sprosta oczekiwaniom, co zaowocuje zabraniem pasków - symbolu 
pozytywnego przeżycia aktu próby, zasłużenia na szacunek i odnalezienia 
własnej tożsamości 

 



2. „Ja się boję, że tu stoję” 
Piosenka Tygrysa wyraża dziecięce obawy. Lęki dziecka często bywają 
nieuzasadnione dla dorosłych, czasami nawet mogą rozbawić, skłaniać do 
żartowania z nich, co pogłębia upokorzenie dziecka i „wstyd ceglasty...”. 
Rozmowa Pietrka z Babcią - przedstawienie Ojca w mniej pomnikowym, 
bardziej ludzkim świetle, jako człowieka, który też miał w dzieciństwie 
obawy, wady, słabości... „Widzisz Pietrek, życie ma wiele niespodzianek...” 
– to odkrycie, że Ojciec, gdy był w jego wieku, tak bardzo nie różnił się od 
niego, stanowi dla Pietrka źródło nadziei, że i on sobie poradzi. Jeśli teraz 
często dzieci wychowują się bez tak silnej więzi z Dziadkami, którzy 
mogliby opowiedzieć, że „zapomniał wół, jak cielęciem był”, to czy my 
sami, jako Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy będziemy zdolni pokazać 
wychowankom, naszą niedoskonałą, często również bezbronną twarz  
z naszego dzieciństwa? 

3. „To bardzo sympatyczni koledzy” 
Rytuały szkolnej przemocy rówieśniczej, rywalizacji, dziecięcych aktów 
próby, które mają zapewnić im pozycję w świecie rówieśników; nie tylko 
przecież Bardzo Odważne Tygrysy wystawiają bohatera na próbę, także inne 
dzieci, Mama, Rodzina - stąd naśmiewanie się innych dzieci z „zakazanych” 
u tygrysów przedmiotów: misiów, motylków, prowadzenia za rączkę  
i sugerowana wrażliwość dorosłych na te dziecięce istotne inicjacyjnie,  
a czasem znienawidzone „czułe” gesty.  

4. „Przyszpilenie i wstyd”  
Zarówno w domu (ciocie i wujostwo), jak i w szkole (nauczyciele, koledzy) 
w odczuciu małego Tygrysa przyszpilany jest wzrokiem i oczekiwaniami. 
Jakie zachowania były dla Tygrysa Pietrka źródłem ratunku, wentylem 
bezpieczeństwa? „Macha nogami, to na nas tak macha?” – pyta wujostwo. 
(Aż chce się przypomnieć Witolda Gombrowicza i jego Iwonę Księżniczkę 
Burgunda z milczącą Iwoną, której bezgłośne istnienie odbierane było jako 
zwrot przeciwko dworskiej rzeczywistości. Można dostrzec też analogię ze 
Ślubem i gestem mierzenia palcem w Ojca). Owo pytanie budzące zgrozę 
dorosłych: „Czy to aby nie na nas tak macha nogami?” świadczyć może  
o podejrzewaniu oporu i lęku dorosłych przed oporem, choćby biernym  
u dziecka. Podobnie jest w szkole. Pietrek mówi o swoich uczuciach  
w wewnętrznym monologu: „Byłem jak mały syczący wulkan wstydu... 
i pokazałem język. Rozpłakałem się.” I wyskoczył przez okno ze szkoły. Ten 
wątek daje okazję uczniom i wychowawcom do zastanowienia się nad 
mechanizmami, jakie rządzą odmową przyjęcia lub wprost – odrzuceniem 
szkolnej oferty edukacyjnej. Często uczeń odrzuca to, czego nie akceptuje, 
zamykając sobie jednocześnie drogę do „przeskoczenia” tego etapu i dążenia 
do zmiany w przyszłości. 

5. „Dorastanie, to wszystko...”  
Taka jest diagnoza lekarza wystawiona ze zrozumieniem i troską Pietrkowi. 
Jaka bywa postawa dorosłych w świecie realnym wobec zbuntowanej 
młodzieży? Czy równie świadomie i z taką wyrozumiałością traktują 
problemy młodzieży?  



6. „Sen Tygryska” 
We śnie Pietrka tyka Zegar- Budzik Grozy. Czas ponagla go w całym 
przedstawieniu. To egzystencjalne, subiektywne poczucie, że nieuchronnie 
zbliża się godzina próby i że wciąż wymaga się od niego czegoś, na co nie 
jest, nie chce być gotowy (zagadnienie roli moratorium tożsamościowego  
u E.Eriksona). We śnie jawią się bohaterowi - misie, motylki, pufanie-puf-
puf, czerwienienie się i bolesne, upokarzające inwektywy dzieci ze szkoły: 
„Pietrek buja, kłamie, myszokura!”, wszystko to, co stanowi troski 
dorastających dzieci. Jakie każdy z nas ma wciąż troski w godzinie próby? 
Czy umiemy uszanować cudze troski, bez bagatelizowania ich? Pietrek 
kocha Mamę, ale również ma poczucie, że mama go nie rozumie (trzyma go 
za rączkę przy kolegach, ubiera w skarpetki w motylki, a on musi wybierać 
wobec kogo być lojalnym...). 

7. „Utrata pasków” 
Pietrek woła: „Nie oddam, bo je lubię...ale...same zaczęły się odklejać...”. 
A skoro nie może ich mieć tak po prostu, to zmienia taktykę - i przyjmuje 
tożsamość negatywną - „w nosie mam paski, ja się nie prosiłem, by być 
Tygrysem, ja chcę żyć po swojemu - ale co to znaczy?”. Tyle pytań, ile 
pytań.  
W jaki sposób wychowawca może dopomóc i nie „wpychać” ucznia  
w mechanizm tożsamości negatywnej? (por. E.Erikson). Jaka jest zależność 
między talentami jakie otrzymujemy od natury, a naszą własną postawą 
wobec nich w życiu? Co zależy od nas samych, a co możemy zrobić jedynie 
we wspólnocie z innymi ludźmi?  

8. „Rodzice” 
Na dnie snu Pietrka spotyka on „Płaczki Matki, co nie starały się zrozumieć 
swoich dzieci.” Matki nadopiekuńcze, marudzące, niezadowolone ... Z kolei 
Ojciec we śnie mówi Tygrysowi: „Pomnik duży też coś czuje, więc nie jesteś 
sam.” 

9. „Rozpacz”  
Zanurzenie się bohaterów w Jeziorze Marzeń. „Prawdziwe łzy dzieci są 
samotne. To Twój sen i Twoje łzy.” – mówi do Pietrka Ryba. Aby móc się 
wydźwignąć z trosk, także i dzieci muszą mieć prawo, by zejść „na dno” 
swoich obaw, by wiedzieć skąd się odbić. Obiektywnie, nie mamy 
możliwości pokazać komuś jego „dna”, dopóki on sam nie jest gotów go 
zobaczyć. Jednak wciąż niełatwo nam pamiętać, że małe dzieci też 
przeżywają istotne egzystencjalnie akty próby, rozpaczy, bólu. I one są 
twórcze, pozwalają im dorastać. 
 
 

10. „Akceptacja” 
Pietrek spotyka Wiewiórkę, która towarzyszy mu w jego walce o odzyskanie 
pasków. Ona akceptuje w nim te cechy, które on w sobie znienawidził - 
słabość, delikatność, wrażliwość, rumienienie się, pufanie - i ponownie 
pomaga mu je zaakceptować, bez konieczności wyrzekania się siebie.  

 



 
11. „Poszukiwanie inicjacyjnych przeżyć” 

Tygrys Pietrek postanawia przestać uciekać w marzenia i wyruszyć  
na poszukiwanie odwagi. Akty próby: spotkanie z Handlarzem Smaków – 
jednak smaki w naszych czasach „popadły w melancholię i straciły smak”, 
spotkanie ze Sprzedawcą Książek – „odwaga – bardzo niszowy towar. 
Dzisiaj popularne jest zapomnienie”. Aby sprzedać Ci odwagę, muszę 
najpierw zważyć Twój strach....” – mówi Cień. 

 
12. „Kraina Cienia” 

Zanurzenie się we własnym strachu owocuje otwarciem przez Cień dwojga drzwi. 
Pierwsze – „nie musisz uciekać, ale nie będziesz mógł stąd wyjść” – to droga fikcyjnego 
poczucia bezpieczeństwa, opartego na braku konfrontacji z wydarzeniem inicjacyjnym, 
ale też chroniącą przez towarzyszącymi mu lękami, cierpieniem, bólem. Zamyka się 
przed nim droga do rozwoju, ponieważ (za M. Eliade) istotne egzystencjalnie zdarzenia 
w naszym życiu mają moc przeżyć inicjacyjnych (budzenia, przemiany) jeśli łączą się  
z ryzykiem wystawienia na cierpienie, lęk, utratę, ból. Drugie drzwi to otchłań, 
niepewność, strach, lęk, przerażenie, brak poczucia bezpieczeństwa, niewiedza, ryzyko? 
Która z tych dróg ma moc inicjacyjną? 
 

13. „Cieniu – jesteś Mną?” 

Do walki z własnym strachem dodała Tygryskowi sił myśl o Miłości 
matczynej. „Jaka ja, taki Ty, jaki Ty, taka ja.” Tam gdzie jest Miłość, tam 
pojawia się odwaga. Tygrys Pietrek uświadomił sobie, że odwagi nie można 
kupić. Ona pojawia się tak jak cierpliwość – tylko kiedy stawia się czoła 
przeciwnościom losu. Odwaga to także świadomość, że człowiek odważny 
także czuje strach. Tylko ktoś kto poddaje się brawurze, nie odczuwa strachu. 
Odkrycie życiowej mądrości, że nasze lęki często wynikają z nas samych, stało 
się dla Tygrysa Pietrka odkryciem, że bez dramatycznych przeżyć, z którymi 
się zmierzył samodzielnie, ale z czujną obecnością przyjaciół, bliskich, nie 
zwyciężyłby samego siebie i nie poznałby siebie. „Możesz pokonać swój 
strach, bo Cień którego się boisz, jest nikim innym, jak Tobą samym” – to 
odkrycie Tygryska.  

 
 
 

 

 

 


