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Dziadek Jaume opowiadał mi, że gdy był mały, wszystko 
było piękniejsze, świat toczył się wolniej, zimy były 
ostrzejsze, a dzieci bawiły się na ulicy.

Babcia Nina powtarzała, że my, młodzi ludzie, musimy 
zmieniać świat, nie zapominając jednocześnie o naszych 
korzeniach, że aby odkryć naszą drogę, nie możemy 
zapomnieć, skąd pochodzimy.

Ojciec nauczył mnie, że w życiu najważniejsze to być 
dobrym człowiekiem i szanować innych ludzi pomimo 
dzielących nas różnic, oraz że musimy kochać wszystko, 
co nas otacza, ponieważ tylko w ten sposób nauczymy się, 
czym naprawdę jest miłość.

Moja mama radziła mi, żebym się nie spieszyła, że zmiany 
potrzebują czasu, a pośpiech nie jest dobrym doradcą.

Moje Drogie Dzieci, znaczną część naszego życia stanowią 
wspomnienia o tych, których kochamy i o tym czego nas 
nauczyli. Jeśli chcecie zmienić świat, musicie opierać się 
na zdobytej przez Was wiedzy oraz doświadczeniu tych, 
którzy żyli przed Wami.

Nie traćcie ducha, przyszłość świata należy do Was.

Napisałam tę historię na konkurs opowiadań i myślę, 
że powinnam wyjaśnić, że celem jej stworzenia jest 
nauczenie dzieci doceniania wspomnień, kultywowania 
pamięci o przodkach i gromadzenia ich w celu tworzenia 
własnego drzewa życia.

Santi Rius
Autor opowieści

Мій дідусь Жауме розповідав, що в його дитинстві 
все було краще, ніхто не поспішав, взимку було 
холодніше і можна було бавитися на вулиці.

Моя бабуся Ніна казала, що ми, молодь, повинні 
змінити світ не забуваючи свого коріння, а щоб 
знати, куди прямувати, треба пам’ятати, звідки ми 
родом.

Батько вчив мене, що в житті головне — це бути 
хорошою людиною й поважати особливості кожного, 
і що слід любити все, що нас оточує, щоб навчитися 
любові взагалі.

Мама радила мені рухатися поступово, адже зміни 
краще робити не поспішаючи, бо поспіх ні до чого 
доброго не приведе.

Діточки, тепер я можу сказати вам, що значна 
частина життя складається зі спогадів про тих, кого 
ви любите найбільше, і про те, чого вони вас навчили, 
а якщо ви хочете змінити світ, то повинні спиратися 
на те, чому ви навчилися і на досвід тих, хто жив до 
вас.

Тримайтеся, майбутнє світу за вами.

Я написав цей текст для конкурсу коротких 
оповідань, але вважаю доречним пояснити 
походження цієї історії, єдиною метою якої є навчити 
дітей цінувати пам’ять про минуле, зберігати спогади 
попередніх поколінь і збирати їх, щоб створити 
власне дерево життя.

Санті Ріус
Автор оповідання



Już jako dziecko w rysunku odnalazłam intymną 
przestrzeń do twórczej ekspresji. Drzewo życia to moja 
szansa na przekształcenie tego hobby w piękny projekt.

Dziękuję Santi, że we mnie uwierzyłeś.

Rysunki te dedykuję moim babciom i dziadkom. 
Pamiętam historie, które mi opowiadali i od dawna 
pragnęłam uwiecznić je w formie ilustracji.

Marta Rodríguez
Ilustratorka

Ще в дитинстві я знайшла у малюванні простір для 
самовираження та щирості. «Дерево життя» — це 
для мене можливість трансформувати захоплення в 
проєкт.

Я вдячна Санті за те, що він повірив у мене.

Ці малюнки я присвячую своїм дідусям і бабусям. Я 
пам’ятаю історії, які вони мені розповідали, і хочу в 
майбутньому увічнити їх у вигляді ілюстрацій.

Марта Родрігес
Ілюстраторка
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Було колись маленьке село, де жили лише старі 
люди, бо молодь поступово переїхала у великі міста. 

Ті, хто залишилися, вели дуже просте 
життя, доглядали за свійськими 
тваринами й обробляли свої городи.

Цікаво, що це село завжди було дуже мовчазним, 
бо його жителі втрачали пам’ять і вже не 
знали, що їм обговорювати між собою.

Dawno, dawno temu była sobie mała wioska, w której mieszkali tylko starsi 
ludzie, ponieważ wszyscy młodzi mieszkańcy wyjechali do dużych miast. 

Ci, którzy w niej pozostali, wiedli bardzo proste życie, 
hodując zwierzęta i uprawiając ziemię.

W wiosce tej panowała cisza, ponieważ jej mieszkańcy stracili 
pamięć i nie wiedzieli już, o czym ze sobą rozmawiać.



Так спливали роки, аж ось одного дня в село приїхав 
Марсал, чоловік, який вирішив повернутися туди, 
де народився, щоб жити там зі своєю дружиною, 
Кларою, та двома малими дітьми, Марком і Естель.

Доклавши великих зусиль, Марсал і Клара 
змогли відремонтувати свій будинок, і потроху 
метушня дітей, які грали на вулиці, поклала 
край тиші, яка панувала в селі стільки років.

Mijały lata, aż pewnego dnia do wioski przybył Marçal, młodzieniec, który 
postanowił wrócić do miejsca, w którym się urodził, i zamieszkać w nim 
wraz ze swoją żoną Clarą i dwójką małych dzieci, Markiem i Estel.

Z wielkim wysiłkiem Marçal i Clara wyremontowali dom i 
stopniowo gwar dzieci bawiących się na ulicy położył kres 
ciszy panującej w wiosce przez tak wiele długich lat.



Марк і Естель були дуже допитливими й 
полюбляли розпитувати свого батька про їхнє 
село. Він розповів їм, що колись давно йому 
довелося поїхати звідти, і у нього залишилося мало 
спогадів про той час, коли він був маленьким.

Все ж Марсал розповів їм те, що пам’ятав, а 
Естель, якій подобалось малювати й писати, 
вирішила все це записати на кількох аркушах 
паперу. Їй так сподобалися ці оповідання, що 
вона поклала їх під подушку, щоб перечитувати й 
згадувати про те, яким було дитинство її батька.

Marc i Estel byli bardzo ciekawi świata i chętnie zadawali ojcu pytania 
dotyczące wioski. Opowiedział im, że musiał wyjechać bardzo dawno 
temu i niewiele pamięta z czasów, gdy był dzieckiem.

Marçal podzielił się jednak ze swymi pociechami wszystkimi wspomnieniami, które 
mu pozostały, a Estel, która uwielbiała pisać i rysować, postanowiła uwiecznić 
wszystko na papierze. Tak bardzo lubiła te opowieści ojca, że trzymała je pod 
poduszką, aby co raz czytać je i przypominać sobie, jak wyglądało jego dzieciństwo.



Одного разу, гуляючи селом, вони опинились у новому 
для себе куточку й побачили прадавній дуб, на якому 
майже не залишилося листя і який вже наполовину 
засох. Стовбур був величезним, і здавалося, що 
цьому дереву багато-багато років. Дітям було 
прикро бачити дуб у такому занедбаному стані.

— Гадаю, ми повинні полити його, щоб він не 
загинув,— сказав Марк до Естель. 

— Так, а ще я зроблю йому листочки з паперу. Тоді буде 
здаватися, ніби у нього нове листя,— відповіла Естель.

Pewnego dnia, Marc i Estel idąc przez wieś, natknęli się na nieznane im wcześniej miejsce, 
gdzie wyrastał stary, na pół uschnięty samotny dąb, prawie całkowicie pozbawiony liści. Jego 
pień był ogromny i wyglądał na bardzo stary. Dzieciom zrobiło się żal opuszczonego drzewa.

- Chyba powinniśmy go podlać, żeby całkiem nie usechł - powiedział Marc do Estel. 

- Koniecznie, a ja zrobię mu listki z papieru, żeby miał ich więcej - odpowiedziała Estel.



Сказано — зроблено, Марк пішов додому, щоб принести 
відро води, а Естель тим часом дістала з-під подушки 
аркуші паперу. Вона подумала, що вони дуже гарно 
виглядатимуть, якщо їх почепити на дерево.

Ось так на сухих гілках з’явилися спогади їхнього батька.

Marc poszedł do domu po wiadro z wodą, a Estel zebrała kartki papieru, które chowała 
pod poduszką. Pomyślała, że będą bardzo ładnie wyglądać na starym dębie.

W ten sposób na suchych gałęziach zawisły wspomnienia o ich ojcu.



Через кілька днів бабуся на ім’я Ангеліна, проходячи 
неподалік від дерева, побачила на ньому листки паперу, 
підійшла, роздивилася їх, і її обличчя осяяла усмішка.

У її думках почали з’являтися картини того, про що 
вона читала, і вона пригадала речі, про які давно 
забула. Бабуся так зраділа, що вирішила піти додому 
й записати все те, що згадала, щоб не забути.

Po kilku dniach babcia Angelina, przechodząc obok drzewa, zobaczyła wiszące kartki. 
Podeszła bliżej, przyjrzała się im, a na jej twarzy zarysował się szeroki uśmiech.

Czytając te wspomnienia zaczęła przypominać sobie rzeczy, o których tak dawno 
już zapomniała. Babcia była tak szczęśliwa, że postanowiła wrócić do domu i 
spisać wszystko, co sobie przypomniała, aby znów nie uleciało jej z głowy.



Коли вона почула голоси Марка й Естель, які 
бавилися на площі, вона підійшла до них і сказала: 

— Мені дуже сподобалося читати спогади 
вашого батька, які ви розвісили на гілках 
старого дуба, тому я прошу вас допомогти 
мені та почепити й мої спогади.

Діти так і зробили. Літні люди заходилися 
розповідати свої спогади, і невдовзі гілки дерева 
вже прикрашала велика кількість папірців.

Gdy usłyszała, że Marc i Estel bawią się na placu, podeszła do nich i rzekła: 

- Z ogromną przyjemnością przeczytałam wspomnienia o 
Waszym ojcu, które zawiesiliście na starym dębie, i chciałabym, 
abyście pomogli mi zawiesić również moje.

Dzieci chętnie przystały na tę prośbę. Pozostali staruszkowie z wioski 
także nabrali ochoty do opowiedzenia swoich wspomnień 
i wkrótce drzewo zalśniło gęstą koroną liści.



Чим більше спогадів 
з’являлося, тим більше 
літні люди могли 
прочитати, а отже й 
більше згадати. На 
гілках старого дуба 
з’являлися все нові й 
нові листочки.

Im więcej pojawiało się na nim wspomnień, tym 
więcej przypominali sobie mieszkańcy. Z gałęzi 
starego dębu zwisało coraz więcej nowych listków.

Бабусі й дідусі, згадуючи події, які з ними колись 
трапилися, знову почали розмовляти між собою, 
і село поступово ставало не таким мовчазним. 
Замість тиші з’явилися розмови, сміх, а також 
сльози, коли селяни згадували про сумні події.

Staruszkowie wspominali własne przeżycia, dzieląc się nimi z 
innymi, a w wiosce nareszcie przestała panować cisza. 

Ta przygnębiająca cisza zamieniła się w rozmowy, śmiech, a nawet łzy 
płynące po policzkach na wspomnienia smutnych i ciężkich chwil.



У село повернулася радість. Приїздили нові сім’ї, і на 
дереві, яке допомогло місцевим жителям відновити 
пам’ять, з’являлися спогади вже нових селян.

Тим часом старий дуб почав пускати бруньки, 
й незабаром на ньому знову з’явилося зелене 
листя, що стало початком його нового життя.

W wiosce na nowo zagościła radość. Przybyły do niej nowe rodziny, a 
drzewo, które służyło do odzyskania wspomnień o mieszkańcach wioski, 
posłużyło także do zawieszenia wspomnień nowych przybyszów.

I tak oto stary dąb odżył i wydał niezliczoną ilość pięknych zielonych liści.



Побачивши, 
що дерево 
знову зазеленіло, 
всі так зраділи, 
що влаштували 
навколо нього свято. 
Марк з Естель дали 
йому ім’я «Дерево життя», 
тому що завдяки цьому дубу 
мешканці села вже ніколи 
не втратять свої спогади.

Gdy mieszkańcy ujrzeli nową 
majestatyczną koronę, tak 
bardzo się ucieszyli, że 
zorganizowali wokół niego 
przyjęcie. Marc i Estel 
postanowili nazwać 
dąb „Drzewem Życia”, 
ponieważ dzięki niemu 
mieszkańcy wioski 
już nigdy nie utracą 
swych wspomnień.

Якщо ви коли-небудь 
приїдете в це село, 
візьміть із собою спогади, 
щоб почепити їх на 
гілки старого дуба...

Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz tę wioskę, 
przywieź ze sobą jakąś pamiątkę i 
zawieś ją na gałęziach starego dębu...

D R Z E W O  Ż Y C I A

ДЕРЕВО ЖИТТЯ



Намалюй тут те, що тобі найбільше сподобалося в цій історії
Narysuj, co najbardziej podobało Ci się w tej historii.

Розмальовка  Rysunki do kolorowania:



НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ У РОБОТІ З ЦИМ ОПОВІДАННЯМ:

Ми в Асоціації «El Libro de la Vida» розуміємо, що оповідання – це один із найпотужніших сучасних навчальних 
ресурсів, що підходить для отримання освіти як вдома, так і в школі.

Завдяки оповіданню ми можемо насолоджуватись читанням, можемо уявляти собі героїв чи де вони мешкають, яка 
в них зачіска, що вони носять, уявляти їхній зріст, якого кольору їхня шкіра, якою мовою вони розмовляють, з якої 
країни вони походять.

В оповіданні герої мають імена, але читач сам може змінювати їх та обирати ті, що йому найбільше до вподоби. В 
оповіданні уява та творчість належать читачеві, а не автору.

Через оповідання можна передавати ідеї та переконання, моделі поведінки та стосунків, створювати очікування 
або будувати ідеалізовані бачення світу; саме тому так важливо, щоб вчителі та батьки допомагали дітям розуміти 
зміст прочитаного, створюючи позитивні рольові моделі, з якими їм буде легше ототожнювати себе. У цій книзі ми 
уникали гендерних стереотипів та намагалися запропонувати дружнє бачення стосунків між дітьми та дорослими. 
Діти можуть проводити дослідження як у школі, так і вдома, виконуючи завдання, що роблять власні спогади дітей 
цінними, або збираючи та створюючи сімейні архіви спогадів.

Ми віримо, що така робота з пошуку та створення спогадів сприяє сімейному діалогу, повазі до різноманітності, 
розвитку самооцінки, надає цінність родинному походженню та допомагає дітям виявляти невідомі факти.

НАВЧАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

·  Кожна дитина створює свою скриньку сімейних спогадів, де збираються родинні фотографії та пам’ятні предмети 
разом з коротким описом до кожного спогаду, а згодом складається твір у форматі історії або сімейного оповідання.

· Можна створити скриньку спогадів для кожного члена сім’ї та, таким чином, працювати над ними окремо.

·  Темою твору можуть бути місця, які нагадують нам про щасливі моменти; з ким ми були, що робили, які почуття 
це в нас викликало, чому ми вважаємо цей спогад важливим тощо. Можна додати малюнок або фотографію, якщо є.

· Можна попросити дітей принести предмет та пояснити, які спогади та емоції він в них викликає.

ПОБАЖАННЯ ТА ПОДЯКИ:

Мета цього оповідання - нагадати усім хлопцям та дівчатам, як вони люблять своїх бабусь і дідусів, як вони охоче 
слухають їхні розповіді та спогади минулого, адже це, безсумнівно, робить їх щасливими.

Також тут є нагадування про дітей, які з будь-яких причин вимушені були покинути свої домівки або батьківщину 
та шукати притулок в інших краях. Ми мріємо, щоб вони ніколи не забували, де вони народилися, своє місто, свій 
народ... і щоб вони могли розповідати про все це.

Ця книга створена для того, щоб навчити дітей цінувати спогади, ділитися ними в школі та вдома та зміцнювати 
родинні зв’язки.

Ідея цього оповідання народилася в Таррасі, і тому на останній ілюстрації зображена міська дзвіниця Санта-Марія-
де-ла-Сеу-д’Егари. Наше місто відкрите для всіх, тож ми хочемо запросити вас відвідати нас та поділитися з нами 
власними спогадами.

Наша особлива подяка Марті Родрігес за ілюстрації до цього оповідання.

Ми також хочемо подякувати Хауме Ґаскесу з компанії «Serafí industria gráfica publicitaria» за допомогу в редагуванні 
та верстанні.

Весь проєкт став можливим за підтримки Асоціації «El Libro de la Vida» та протекції міської ради Тарраси.



Розпитай своїх рідних про їхні спогади і запиши 
їх тут, щоб вони не загубилися.
Poproś rodzinę, aby podzieliła się z Tobą swoimi wspomnieniami 
i zapisz je tutaj, aby nie popadły w zapomnienie.



“Видання цієї книги стало можливим завдяки співпраці компанії RUBI GROUP”
„Publikacja tej książki była możliwa dzięki współpracy z RUBI GROUP”


