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Cele ogólne:
• promocja czytelnictwa;
• rozbudzanie zainteresowania 

historią Polski; 
• zwiększenie świadomości na temat 

wydarzeń związanych z wojną;
• włączenie społeczności 

do świętowania 100-lecia 
Niepodległości;

• rozwijanie zdolności manualnych;
• rozwijanie umiejętności 

pracy w grupie.

Cele operacyjne:
Uczestnik:
• zna pojęcia: „wojna”, „getto”, 

„mirabelka”, „miłość”;
• poznaje postać Ireny Sendlerowej;
• potrafi opowiedzieć o losach 

Żydów podczas wojny;
• rozumie, czym jest historia 

i odzyskanie niepodległości;
• zwraca uwagę na ważne wydarzenia historyczne;
• potrafi opowiedzieć historię warszawskiej Mirabelki;
• potrafi analizować treść i odpowiadać na pytania do tekstu;
• wie, gdzie może szukać informacji o historii Polski.

Potrzebne materiały:
• książka „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza;
• vademecum „Mirabelki” Beaty Chomątowskiej dostępne online:  

zielonasowa.pl/mirabelka
• film z wypowiedzią autora „Mirabelki” dostępny online:  

youtube.com/watch?time_continue=140&v=lFb2XaYn8Cs
• fragment audiobooka „Mirabelki” dostępny online:  

youtube.com/watch?v=hyigmG4JN9E
• liście; 
• flipchart;
• bibuła i papier w różnych kolorach;
• nożyczki, klej, dwustronna taśma klejąca, spinacze;
• przybory piśmiennicze i malarskie; 
• karta pracy z pytaniami;
• mapa;
• dyplom.
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Wstęp
Przywitaj uczestników. Powiedz, że wezmą udział w warsztatach prezentujących historię pewne-
go drzewa – Mirabelki. Dodaj, że na uczestników czeka głośne czytanie, słuchanie audiobooka, 
oglądanie filmu, rozmowy i wykonywanie drzewa pamięci oraz inne prace plastyczne. Pokaż 
uczestnikom książkę „Mirabelka”.

Zabawa z liściem
Następnie zachęć uczestników do wzajemnego poznania się poprzez prostą zabawę z liśćmi. Uczest-
nicy powinni siedzieć lub stać w okręgu. Prowadzący tłumaczy reguły zabawy: pierwszy uczestnik, 
który otrzyma liść od prowadzącego podaje swoje imię i stara się wytłumaczyć innym, czym jest 

„miłość”. Następnie liść trafia do osoby znajdującej się obok, a cykl się powtarza aż do ostatniego 
uczestnika. W międzyczasie prowadzący zapisuje każde nowe określenie miłości na tablicy fli-
pcharta.

Zachęć uczestników do stworzenia wspólnego znaczenia „miłości”. Na koniec zapytaj, czy mama 
Mirabelki ma rację, cytując rozmowę z jej córką:
Mamo, co to jest w końcu ta „miłość”? 
Bez miłości nie byłoby nas na świecie, córeczko. Bez miłości świata by nie było. Czyli miłość jest 
wszystkim.

Następnie powiedz, że podczas czytania książki „Mirabelka” dowiedzą się, czym jest „miłość” 
i dlaczego to ona sprawia, że drzewo rodzi słodkie owoce.

Film o Mirabelce
Zaproś uczestników do obejrzenia filmu o prawdziwej bohaterce książki. Uprzedź, że wystąpi 
w nim autor książki Cezary Harasimowicz, który opowie o losach i umiejscowieniu Mirabelki. 
Powiedz, że uczestnicy poznają, gdzie rosła i co się z nią stało. Możesz wcześniej przygotować mapę 
starej Warszawy i wskazać te miejsca, w których znajduje się autor lub wykorzystać załącznik do 
scenariusza.

Audiobook – narracja Mirabelki
Przygotuj fragment audiobooka czytanego przez Grażynę Wolszczak. Poproś dzieci, aby śledziły 
tekst z książki ze s. 7-21. Po wysłuchaniu fragmentu zapytaj:

• Kto jest narratorem opowieści?
• W jaki sposób Mirabelka opowiada historię?

Korzystając z opisu książki z czwartej strony okładki, opowiedz, że:
Mirabelka – to pełna nadziei, wiary i miłości historia kilku pokoleń mieszkańców warszawskich 
Nalewek opowiedziana z perspektywy drzewa, które naprawdę tam rosło.
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Ważne rozmowy
Wojna, historia getta i inne traumatyczne wydarzenia są częścią losów Mirabelki. Temat jest bardzo 
trudny, jednak aby uświadomić uczestnikom, jak ważna jest historia, warto przeprowadzić roz-
mowy z głośnym czytaniem.

Rozmowa I – wojna
Przeczytaj fragment dotyczący rozpoczęcia wojny ze s. 72-73, pokazując towarzyszące ilustracje. 
Zapytaj uczestników:

• Jakie skojarzenia nasuwają się, gdy słyszą to słowo?
• Czy słyszeli o powstaniach w czasie II wojny światowej?
• Dlaczego Żydzi musieli nosić na ramieniu gwiazdę?
• Czym były godziny policyjne?

Rozmowa II – getto
Przeczytaj fragment odnoszący się do życia w getcie ze s. 86-87. Zapytaj uczestników:

• Czy wiedzą, czym jest getto?
• Jak wyglądało życie w obrębie murów getta?
• Z jakimi problemami zmagali się zamknięci w getcie?
• Co oznacza zdanie zapisane w Talmudzie: Tam, gdzie nie ma ludzi, staraj się być człowiekiem?

Rozmowa III – pani Irena
W czasie wojny można odnaleźć wielu bohaterów. Jednym z nich była Irena Sendlerowa. Przeczytaj 
fragment odnoszący się do działań pani Ireny ze s. 88-89. Zapytaj uczestników:

• Dlaczego Chaim spotkał się z panią Ireną?
• Kim była pani Irena?
• Co robiła w getcie?
• Dlaczego pani Irena pomagała dzieciom?

Na koniec podsumuj rozmowy, tłumacząc, że Polska miała bardzo burzliwą historię. Nawiąż do 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podaj kilka lokalnych przykładów.

Drzewo pamięci Mirabelki
Z pewnością każdy uczestnik przynajmniej raz w życiu 
musiał w szkole sprawdzać korzenie i więzy rodzinne, 
tworząc drzewo genealogiczne swojej rodziny. W ramach 
warsztatów z książką „Mirabelka” i korzystając z papieru, 
mazaków, farb, nożyczek i dwustronnej taśmy klejącej lub 
spinaczy stwórzcie własne drzewo pamięci. 

W pierwszej kolejności poproś uczestników, aby spojrzeli na swoje 
ręce i powiedzieli co na nich widzą. Zapytaj:

• Po co są potrzebne ręce? (Ukierunkuj rozmowę na zagadnienia 
dotyczące pracy, sadzenia drzew oraz zagadnienia występujące 
w książce).

• Czym są linie papilarne na dłoni? Co mówią o człowieku? Wytłu-
macz, że występują trzy główne linie na dłoni: linia życia (symboli-
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zująca początek i koniec życia), linia głowy (symbolizująca intelekt, sposób myślenia) i linia 
serca (symbolizująca emocje i miłość). Wcześniej przygotuj małą ściągę w postaci rysunku, 
a podczas mówienia o liniach pokazuj je tak, aby każdy z uczestników je dostrzegł.

• Dlaczego odcisk palca jest tak ważny? (Ukierunkuj rozmowę w kierunku indywidualności, 
niepowtarzalności i identyfikacji osoby. Zapytaj, czy drzewa posiadają własne „odciski”, su-
gerując, że korzenie i liście mogą nimi być).

Po wyciągnięciu wniosków z rozmowy rozdaj uczestnikom kartki papieru, poproś ich o odryso-
wanie całej dłoni mazakiem oraz napisanie w środku ważnych słów dla Polski. Następnie każdy 
uczestnik musi wyciąć swoją pracę. Za pomocą dwustronnej taśmy przyklejcie papierowe dłonie do 
wcześniej namalowanego na ścianie pnia i gałęzi. Dłonie, jak liście, mają utworzyć koronę drzewa. 
Jeżeli grupa uczestników jest mała, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać więcej dłoni. 
W ruch mogą pójść też farbki i odciski dłoni bezpośrednio na kartce papieru lub ścianie. Moż-
na również wykorzystać prawdziwy pień lub gałązki, na których powiesicie wycięte dłonie 
przy użyciu spinaczy.

Miejsce to może być aranżacją wnętrza podczas warsztatów. Pomysł z drzewem możesz wykorzystać 
także do końca trwania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęcać 
czytelników odwiedzających bibliotekę do odciśnięcia kawałka swojej historii. Wtedy też drzewo 
możesz umiejscowić w holu biblioteki lub wykonać specjalny mural z tym motywem.

Kulki z bibułki
Na stołach przygotuj do dyspozycji uczestników: bibułę w różnych kolorach, nożyczki, klej, kartki. 
Zachęć uczestników do wykonania pracy plastycznej opartej na motywach z książki (historyczny, 
miłosny, rodzinny, otoczenia itp.). W pierwszej kolejności zapytaj uczestników, kogo lub co warto 
pokazać na obrazie – razem zaprojektujcie taki wzór. Następnie pokaż uczestnikom, jak tworzyć 
małe kulki z bibuły i jak mocować je do papieru. 
Możesz też wcześniej przygotować wzór pokazowy pracy, np. wykonując biało-czerwoną flagę 
Polski lub obraz przedstawiający Mirabelkę z żółtymi owocami.

Zabawa pod drzewem
Jeżeli w okolicy rośnie mirabelka lub inne drzewo zorganizuj sesję fotograficzną i czytanie pod 
chmurką. Zaproś uczestników warsztatów do przyniesienia własnych książek lub „Mirabelki”. 
Zapowiedz, że będziecie wykonywać zdjęcia zachęcające innych do czytania. Możesz to spotkanie 
urozmaicić głośnym czytaniem ulubionych książek lub krótkim wykładem o powstaniu papieru. 
Warto też wykorzystać motyw skrzypka Izaaka i tworzenia instrumentów z drzew lub zainsceni-
zować czytanie z muzyką w tle.

Podczas głośnego czytania koniecznie opowiedz o cyklu życia drzew i pór roku oraz zacytuj 
z książki „Mirabelka” fragment ze s. 20-21:
Mojej mamie czas płynie bardzo szybko, bo moja mamusia jest już dorosła i przyzwyczaiła się, że 
rok ma swoje cztery pory. Gdy kończy się jedna, zaczyna się druga. Jest czas pęczniejących pąków, 
z których wykluwają się liście, potem przychodzi czas kwitnienia białych płatków, następnie puchną 
słodyczą nasze owoce, a jeszcze później następuje taka pora, kiedy żółkną nam liście, a słodkie soki 
szykują się do spłynięcia w dół, do korzeni, aż w końcu nasze liście opadają i nagusieńkie czekamy 
na zimno, mróz i śnieg, i wtedy przysypiamy, żeby znowu obudzić się na wiosnę. Moja mama już 
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wiele, wiele razy to przeżywała i przyzwyczaiła się do tego rytmu. (…) Rok ma swoje cztery pory. 
A każda z nich jest ważna, długa i wyjątkowa. Najpierw jest czas pęczniejących pąków. Potem z pą-
ków wykluwają się liście. Następnie przychodzi czas białych płatków. A potem pęcznieją na gałęziach 
owoce. Potem żółkną nam liście. Soki spływają do korzeni. Liście opadają. Nadchodzi mróz, pada 
śnieg. Zasypiamy. A potem znów nadchodzi wiosna.

Podczas czytania i robienia zdjęć zachęć uczestników do zbierania liści drzew, tak jak robili to 
Romek, Ryśka, Kuba, Michał. Po powrocie do biblioteki zaproś uczestników do ułożenia z liści 
historyjki lub wykorzystaj pomysł podobny do kulek z bibuły (liście muszą być świeże).

Głośne czytanie
Zachęć uczestników do posłuchania wybranych fragmentów książki, aby dowiedzieli się, jak 
przebiegały losy i jak zakończyła się przygoda Mirabelki. Przeprowadź test sprawdzający spostrze-
gawczość, zapamiętywane informacje i czytanie ze zrozumieniem. Wykorzystaj poniższą kartę 
pracy – pamiętaj, aby dostosować ją do czytanych fragmentów [w nawiasie kwadratowym podano 
numer strony z odpowiedzią w tekście].

Karta pracy

1. Kim był pan Friedman?
a) właścicielem kamienicy, w której mieszka Dorka
b) właścicielem zakładu fryzjerskiego
c) kuśnierzem

[s. 13]

2. Co czytały panie podczas odwiedzin Ogrodu Krasińskich?
a) pamiętniki
b) poezję
c) powieści

[s. 16]

3. Jaką umiejętność posiadały mirabelki i inne drzewa?
a) potrafiły mówić i zrzucać liście
b) potrafiły śpiewać i wygrywać melodię liśćmi
c) miały dobry słuch i tajemny język

[s. 16]

4. Czym jest Pesach – Pascha?
a) Świętem Wiosny
b) Świętem Lata
c) Świętem Jesieni

[s. 17]

5. Od kogo Dorka dostała korale na naszyjnik?
a) mamy
b) braci Alfusów
c) pana Friedmana 

[s. 18]
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6. Jaką fabrykę prowadzili bracia Alfusowie?
a) czekolady
b) strojów karnawałowych
c) kredek

[s. 18]

7. Jakiego koloru są płatki kwiatów Mirabelki?
a) białego
b) czerwonego
c) żółtego

[s. 21]

8. Dlaczego Dorka słyszała Mirabelkę?
a) bo miała wyostrzony słuch
b) bo była dzieckiem
c) bo długo siedziała w cieniu Mirabelki

[s. 42]

9. Przy jakiej ulicy odbyło się wesele Dorki i Chaima?
a) Franciszkańskiej
b) Świętojerskiej
c) Nalewkach

[s. 57]

10. Kto grał na skrzypcach na weselu Dorki i Chaima?
a) pan Izaak
b) pan Newton
c) pan Izajasz

[s. 57]

11. Jak w tradycji żydowskiej nazywa się ślubny baldachim postawiony przy Mirabelce?
a) chipa
b) chups
c) chupa

[s. 58]

12. Po co panowie Alfusowie podczas ślubu rozsypali koraliki i cekiny wokół Mirabelki?
a) dla radości i smutku
b) dla niespodzianki
c) na szczęście i pomyślność

[s. 61, 111]

13. Co zakopały pod pniem Mirabelki pani Rebeka i pani Halina?
a) złote koraliki i monety w słoiku
b) oszczędności i złote kolczyki w słoiku
c) pieniądze i złoty medal w słoiku

[s. 85]
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14. Z kim kuśtykający Chaim spotkał się pod Mirabelką?
a) z panią Haliną
b) z panią Ireną
c) z panią Rebeką

[s. 88]

15. Jakie nowe imię otrzymał Noamek?
a) Maciek, po kocie
b) Izaak, po skrzypku
c) Chaim, po ojcu

[s. 90]

16. Kim była pani Irena?
a) pielęgniarką Miejskich Zakładów Sanitarnych
b) położną Miejskich Zakładów Sanitarnych
c) pediatrą Miejskich Zakładów Sanitarnych

[s. 92]

17. Gdzie pani Irena ukryła butelkę z prawdziwymi imionami dzieci wyprowadzanych 
 tajemnie z getta?

a) pod mirabelką
b) pod śliwą
c) pod jabłonią

[s. 94]

18. Po co młoda Mirabelka miała zostać na podwórku?
a) po to, aby rodziła kolejne owoce
b) po to, aby stała na straży
c) po to, aby doczekała końca wojny

[s. 105]

19. W jaki sposób Mirabelka czerpała słodycz dla swoich owoców?
a) z miłości ludzi
b) ze słońca
c) z soków

[s. 109]

20. Kto postanowił posadzić nową Mirabelkę?
a) Stefania i Noamek
b) Lusia i Staszek
c) Dorota i Jan

[s. 110]

21. Jaką nową nazwę otrzymała ulica Nalewki?
a) Wałowa
b) Marszałkowska
c) Nowotki

[s. 116]
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22. Jaki tytuł nosi piosenka o odbudowie Warszawy?
a) Czerwona mirabelka
b) Czerwona fabryka
c) Czerwony autobus

[s. 119]

23. Dlaczego wycięto Mirabelkę?
a) bo budowano apartamentowiec
b) bo budowano drogę
c) bo budowano fabrykę

[s. 189]

24. Gdzie urosła nowa Mirabelka posadzona przez Dorotę i Maćka?
a) na warszawskim Mokotowie
b) za murem byłego warszawskiego getta
c) w ogrodzie pod Waszyngtonem

[s. 191]

25. Czy Mirabelka wróci do Polski?
a) tak
b) nie wiadomo
c) nie

[s. 197]

Zakorzeniona Mirabelka
Aby opowiedzieć o dalszych losach Mirabelki wykorzystaj fragment ze s. 197 lub „Kilka słów od 
autora” ze s. 199-200.
Pani Dorota obcina wiązkę gałązek z moich ramion. Te szczepki, czyli część mnie, wrócą do kraju. 
Zostaną zasadzone być może gdzieś w okolicach ulicy Wałowej, w okolicach dawnych Nalewek. Tak… 
Wracam tam, skąd pochodzę. Będę rodzić słodkie owoce, będę się cieszyć, gdy wokół rozniesie się za-
pach kompotu, mirabelkowego ciasta, będę rozmawiać z dziećmi, będę słuchać plotek lip, pogadam 
z kasztanami w Ogrodzie Krasińskich, będę dzielić troski i radości moich ludzi. Ja to mam szczęście!

Bajkowe stroje i warsztaty robienia koralików
Zaaranżuj w bibliotece wypożyczalnię strojów na wzór panów Alfusów. Znajdowały się w niej stroje 
Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, Kapitana Haka, bohaterów baśni Christina Andersena, 
Robin Hooda, Myszki Miki, Czerwonego Kapturka i Wilka, Jasia i Małgosi, złej czarownicy, pirata, 
królika, Królowej Pik…

Podczas wydarzenia możesz zaproponować bajkowy pokaz mody oraz warsztaty robienia 
koralików, np. z kulek z bibuły. Zaproś uczestników do zabawy ogłoszeniem na wzór tego, które 
w gazetach zamieścił Chaim: Chcesz bajecznie doznać szczęścia? Chcesz być królem, królową, a na-
wet Myszką Miki, to wypożycz balowy kostium u braci Alfusów. Nalewki 24 są bajecznym miejscem 
twojego szczęścia!.

Zacytuj rozmowę rodziców Dorki ze s. 45-47 i zachęć uczestników do rozmowy o bajkach.
 – A co to za interes? Stroje karnawałowe. Przecież to niepoważna sprawa.
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 – A niby dlaczego niepoważna? – Pan Jan zaczyna patrzeć z ukosa na żonę.
 – To niepoważna sprawa przebierać się za Królewnę Śnieżkę i krasnoludki albo za Kapitana Haka. 
 – Pan Andersen pisał bajki. Jego książki świetnie się sprzedają, bo są pełne bajkowych postaci i wy-
dawcy zarabiają na tym krocie! Ładna mi „niepoważna sprawa” – sarka pan Jan, buchalter. 
To prawda. Podobno w bibliotece na Lesznie największe powodzenie mają właśnie książki z bajka-
mi. Nie tylko pana Andersena, ale też panów braci… Grimm czy jakoś tak chyba się nazywają. No 
a Bajki z tysiąca i jednej nocy to już w ogóle przebój. Skąd o tym wiem? Bo przed biblioteką rośnie 
lipa. Straszna plotkara. Ale wracajmy do podsłuchanej rozmowy. 
 – Mówisz, Janku, że Królewna Śnieżka i krasnoludki mogą przynieść zyski? – zaciekawiła się pani 
Halina. 
 – Bajki to przyszłość! – prawie krzyczy pan Jan, tata Dorki. – Ludzie pragną się znaleźć w tych baj-
kach, bo bajki prawie zawsze się dobrze kończą. Dlatego ludzie na karnawał będą się przebierać za 
postacie z bajek. A interes panów Alfusów jest interesem rozwojowym, mówię ci, Halinko. A razem 
z interesem panów Alfusów będzie się bogacił Chaim. I to jest bardzo dobra perspektywa dla naszej 
Dorki. Tak uważam, a na interesach to już ja się lepiej znam niż ty, Halinko. Ty się znasz lepiej na 
tej twojej poezji.

Wycieczka patriotyczna szklakiem Mirabelki
Na podstawie dołączonej do scenariusza mapy zorganizuj wycieczkę patriotyczną szklakiem „Mi-
rabelki”. Pokaż autentyczne miejsca, gdzie rozgrywała się akcja książki oraz opowiedz ich historię. 
Podczas wycieczki wykorzystaj „Vademecum Mirabelki”, gdzie znajdziesz niezbędne opisy dzielnic, 
ulic, ogrodów, placów i miejsc Warszawy.

Aby urozmaicić wycieczkę weź „Mirabelkę” i zaproponuj uczestnikom głośne czytanie jej 
fragmentów w wybranych miejscach.

Pamiętaj, aby przy organizacji wycieczki zadbać o bezpieczeństwo uczestników.

Vademecum Mirabelki – gra miejska
Wycieczka może przyjąć też formę gry miejskiej z wykorzystaniem nowych technologii. Wy-
starczy, że przygotujesz zadania do wykonania (np. układanie puzzli przedstawiających okładkę 
książki – zob. załącznik do scenariusza, ułożenie pytań skierowanych do autora książki, znalezie-
nie informacji na temat książki w internecie itd.) lub skorzystasz z pytań z karty pracy, za które 
uczestnicy będą zbierać punkty. Poproś uczestników o dokumentowanie za pomocą zdjęć miejsc, 
które odwiedzają – w ten sposób możecie wspólnie stworzyć fotorelację lub materiał do wystawy.

Pamiętaj, aby przy organizacji gry miejskiej zadbać o bezpieczeństwo uczestników.

Mirabelka do zjedzenia
Dowiedz się, czy ktoś z otoczenia nie posiada przetworów z owoców mi-
rabelki – soku, dżemu czy kompotów. Spróbuj zaproponować wybrany 
przepis na przetwory, placek przyrządzany przez żonę jednego z panów 
Alfusów lub przygotować mały poczęstunek, aby uczest-
nicy posmakowali owoców mirabelki – zarówno tych 
słodkich, jak i kwaśnych.



Przykłady przepisów znajdziesz np. w bibliotece cyfrowej POLONA:
• przepis 1 na konfiturę ze śliwek mirabelek: polona.pl/item/doswiadczone-sekreta-smaze-

nia-konfitur-i-sokow-oraz-robienia-konserw-galaret-marmolad,NjU2MzA0MDY/129/#in
fo:search:mirabelka

• przepis 2 na kompot z renklod, mirabelek i węgierek: polona.pl/item/
oszczedne-przetwory-owocowe,NzI1MzgwNTU/21/#info:search

• przepis 3 na marmeladę z brzoskwiń, doborowych śliwek (renklod), mirabelek: polona.pl/
item/wyrob-marmelady-i-powidel,MjAyNDY4NzQ/19/#info:search:mirabelka.

Podczas smakowitego spotkania zacytuj fragment ze s. 116:
Fajne też jest to, że rodzimy owoce, które są słodkie i które dają radość ludziom, bo ludzie robią z na-
szych żółtych kulek kompoty, używają naszych owoców do pieczenia ciasta i przyrządzają z nich też 
inne bardzo smaczne, słodkie potrawy.

Dyplom
Na zakończenie każdemu uczestnikowi rozdaj dyplomy i zaproś do wypożyczenia książki „Mira-
belka” oraz przeczytania dodatkowych materiałów o bohaterach i miejscach opisanych w książce 
(vademecum jest dostępne na stronie internetowej zielonasowa.pl/mirabelka).

Inne pomysły na urozmaicenie zajęć:
• Sadzenie mirabelki;
• Wystawa prac plastycznych lub historycznych pamiątek;
• Rozsypanka lub puzzle do ułożenia z obrazem Mirabelki;
• Przygotowanie pytań do wywiadu z autorem książki;
• Rozmowy i wspomnienia z krewnymi;
• Warsztaty wyszukiwania informacji o historii Polski  

w bibliotece cyfrowej polona.pl;
• Prelekcja o Muzeum Historii Żydów Polskich i materiałów 

dostępnych na stronie internetowej polin.pl;
• Ekowarsztaty;
• Zabawy z dźwiękiem i instrumentami.
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