
Aleksandra Chmielewska

„Bajki bez barier” Część XXVI
DZIECKO RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

MALINOWY DUET    



Aleksandra Chmielewska

„Bajki bez barier” Część XXVI
DZIECKO RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Szklarska Poręba
2017

mAlINOWy duEt



 -  3  -

„Bajki bez barier - powielanie, opracowanie i wydanie serii 
bajek dotyczących niepełnosprawności”, współfinansowany 
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach konkursu XXIV.

Tekst: Aleksandra Chmielewska

Ilustracje: Agnieszka Ostrowska

Wydanie I
Szklarska Poręba, 2017

Wydawca: 
Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych
„Światełko”
www.swiatelkodladzieci.pl

Skład i druk:
Media Drukarnia / Studio Reklamy 
tel.: 798 735 888
www.media-drukarnia.pl

ISBN: 978-83-65214-57-7

W sobotę czeka nas festyn rodzinny – powiedziała 
pani Magda, moja wychowawczyni, kiedy przyszliśmy 
w poniedziałek do szkoły. – Mamy dużo pracy, a czasu 
niewiele, więc musimy zabrać się do roboty.

- Co? Mamy przyjść do szkoły jeszcze w sobotę?! 
– zawołał Marcin, który siedział w ławce przede mną.

- Tak – odpowiedziała pani Magda. – Ale nie sami. 
W sobotę zamiast plecaków, zeszytów i kredek, za-
bierzcie ze sobą do szkoły swoich rodziców, rodzeń-
stwo i dużo dobrego humoru.
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A potem rozmawialiśmy o naszych rodzinach. Do-
wiedziałam się, że mama Filipa jest policjantką i łapie 
przestępców, a tata Klary pomagał budować najwyż-
szy budynek w naszym mieście. Usłyszałam też, że 
Weronika czasem jest smutna, bo jej tata pracuje w An-
glii, więc rzadko przyjeżdża i Werka bardzo za nim tę-
skni, że rodzice Antka są rozwiedzeni i Antek od po-
niedziałku do piątku mieszka z mamą, a na weekendy 
przeprowadza się do taty, że Adaś ma cztery starsze 
siostry, a Zosia hoduje w domu psa, dwa koty, papugę, 
żółwia i rybki.

Słuchając tych wszystkich historii, pomyślałam, że 
moja rodzina jest trochę nudna. Mama pracuje w bi-
bliotece, tata uczy angielskiego w szkole, moja siostra 
Asia i brat Bartek też niczym specjalnym się nie wy-
różniają, nie mam nawet żadnych zwierzątek, choć od 
dawna marzę o psie, albo chociaż o chomiku. Po pro-
stu nuda… A potem przypomniałam sobie naszą ostat-
nią wspólną rodzinną wyprawę do lasu, poszukiwanie 
skarbów ukrytych przez rodziców, wyścigi na jednej 
nodze, ognisko i pomyślałam, że nie zamieniłabym 
mojej rodziny na żadną inną.
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z dziadkiem. Zuza lubi odwiedzać po szkole dziadków. 
Mówi, że jeśli jest ładna pogoda, idą razem na długi 
spacer, a kiedy wracają zmęczeni do domu, babcia robi 
wszystkim ciepłe kakao, dziadek wyciąga z szafy kar-
ty i grają w Piotrusia tak długo, dopóki po Zuzię nie 
przyjedzie mama. Zuza obiecała, że kiedyś mnie zabie-
rze ze sobą do babci. Już nie mogę się doczekać.

- Uwaga, uwaga! – powiedziała pani Magda, kiedy 
po przerwie śniadaniowej usiedliśmy znowu w ław-
kach. – Przed wami specjalne zadanie. Tu macie kartki, 
przygotujcie kredki i narysujcie, co najbardziej lubicie 
robić z rodzicami. Kiedy prace będą gotowe, powiesi-
my je na wystawie, a zadaniem rodziców będzie od-
gadnięcie, który obrazek został narysowany przez ich 
dziecko. Ale pamiętajcie, żeby nic im wcześniej nie mó-
wić. Umiecie dotrzymać tajemnicy?

Pokiwaliśmy głowami.
- No, to do roboty!
Szybko złapałam kredki i zabrałam się za rysowa-

nie. Po chwili na mojej kartce pojawiło się jezioro i pięć 

- Moja mama pracuje jako fotograf – powiedziała 
Zuzia, moja najlepsza koleżanka.– Robi najlepsze zdję-
cia na świecie. A tata jest psychologiem. 

Psychologiem? Mama mówiła mi kiedyś, że psy-
cholog pomaga ludziom. Ale co dokładnie robi? Po-
maga naprawić zepsuty samochód? Ratuje ich jak się 
zgubią? Niczego się nie boi? Ciekawe czy umie biegać 
szybciej niż wiatr, bo przecież żeby komuś pomóc, trze-
ba być chyba bardzo szybkim. A może tata Zuzy jest 
superbohaterem? Muszę koniecznie jej o to zapytać.

Właściwie nigdy jeszcze go nie widziałam, bo Zu-
zię odbiera ze szkoły przeważnie mama albo babcia 
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pluskających się postaci – mama, tata, ja, Bartek i Asia. 
Uwielbiam, kiedy latem wszyscy razem wskakujemy 
do wody. Chlapiemy się wtedy, śmiejemy i nikomu 
nie przeszkadza, że woda wpada nam do oczu i kapie 
z czoła i z nosa.

Zerknęłam na kartkę Zuzi. Cała praca zapełniona 
była różnymi nutkami.

- Czemu nutki? – zapytałam.
- Dziadek śmieje się, że razem z tatą moglibyśmy 

stworzyć własny zespół, a mama byłaby naszym pry-
watnym fotografem. Mój tata gra na pianinie. Mnie też 
nauczył i często gramy razem, ale ja chyba wolę śpiewać.

Faktycznie, Zuzia bardzo ładnie śpiewa. Zimą wy-
grała nawet konkurs piosenki bożonarodzeniowej. 
Całą klasą jej kibicowaliśmy, a kiedy skończyła śpie-
wać, biliśmy brawo tak długo, aż pani dyrektor kazała 
nam przestać.

- Lubię też, kiedy razem z tatą gotujemy. Wycho-
dzi nam najlepsze spaghetti na świecie. Musisz kiedyś 
spróbować– mówiła dalej Zuza, dorysowując na swo-
jej kartce kolejne nutki. – A kiedy mama wychodzi do 
pracy, gram z tatusiem w różne gry. Zwykle wygry-
wam z nim w chińczyka, za to on jest mistrzem w me-
mory. Nawet mama nie ma z nim szans. Albo robi-
my tor przeszkód z rolek po papierze toaletowym dla 
Stelli i Luny, moich myszoskoczków. Lub czytamy na 
zmianę książkę, jedną stronę ja, drugą tata. Moi rodzi-
ce mają dużo świetnych pomysłów, dlatego nie wie-
działam, co narysować, jednak zdecydowałam się na 
nutki, bo chwile, kiedy wspólnie gramy i śpiewamy, 
a mama pstryka nam zdjęcia są nawet lepsze niż te, 
kiedy idziemy na lody. 

Jeśli coś przegrywa z lodami, to chyba Zuza musi 
to naprawdę mocno lubić.
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Przez cały tydzień przygotowywaliśmy się do so-
botniej uroczystości. Kiedy w piątek, tuż przed dzwon-
kiem na zakończenie lekcji, kończyliśmy malować 
farbami na ogromnym arkuszu papieru wielki napis 
„Festyn rodzinny”, wszyscy wyglądaliśmy jak sławni 
malarze – od stóp do głów byliśmy wypaćkani farbą. 
Antek miał zielone plamki nawet na czole. Wyobraża-
cie to sobie? 

- Przyjdziesz do mnie dzisiaj po lekcjach? – zapyta-
łam Zuzę, kiedy szłyśmy w stronę szatni.

- Nie mogę – odpowiedziała. - Mój tata ma dzisiaj 
 -  10  -

wieczorem mecz koszykówki. Będziemy mu z mamą 
kibicować. Przygotowałyśmy już nawet transparent.

- O! Twój tata gra w koszykówkę? – zawołałam 
zdziwiona.

- Tak, jest świetny. W całej drużynie nikt nie trafia 
do kosza tak często jak on. Zdobył mnóstwo medali 
i kilka pucharów. 

Fajny musi być ten tata Zuzi – pomaga ludziom, 
gra na pianinie, gotuje z nią i razem się bawią, a na do-
datek jest mistrzem koszykówki. Nie mogłam docze-
kać się, żeby wreszcie go poznać.

W sobotę rano całą rodziną wyruszyliśmy w stronę 
szkoły. No, prawie całą, ponieważ Bartek powiedział, 
że nie może z nami iść, bo umówił się z kolegą do kina. 
Nie dał się namówić, żeby nam towarzyszyć, nawet 
kiedy mu powiedziałam, że będzie miał okazję poznać 
mistrza koszykówki. A musicie wiedzieć, że mój brat 
bardzo lubi koszykówkę. Nie to nie, trudno, jego strata.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, na szkolnym boisku 
byli już prawie wszyscy. Nigdzie jednak nie widzia-
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łam Zuzi ani jej rodziców. Może zapomnieli? Nie, to 
chyba niemożliwe. Zuza też z niecierpliwością czekała 
na ten dzień. A może stoją w korku? Moja przyjaciółka 
ma przecież najdalej z całej klasy do szkoły.

– Witam państwa serdecznie – zaczęła pani Mag-
da.

I wtedy z daleka zobaczyłam biegnącą w moim 
kierunku Zuzię. Za nią szła mama i… Tata? Jeśli to 
był jej tata, to wcale nie szedł. On jechał. Po tym, co 
Zuza o nim opowiadała, spodziewałabym się nawet, 
że przyleci rakietą. Ale to wcale nie była rakieta. Nie 
był to też wspaniały, sportowy samochód, rower ani 
hulajnoga. Jechał na wózku inwalidzkim. A może to 
wcale nie jest tatuś Zuzi? Przecież nigdy nie mówiła, 
że jej tata nie może chodzić. No i jak robiliby razem 
tyle ciekawych rzeczy? Jak grałby w koszykówkę?

- Cześć! – zawołała wesoło Zuzia. – Uff, ledwo zdą-
żyliśmy. Nie mogliśmy znaleźć żadnego miejsca, żeby 
zaparkować samochód.

- A gdzie twoi rodzice? – zapytałam, udając, że 
wcześniej ich nie widziałam. Musiałam upewnić się, 
kim jest ten pan na wózku inwalidzkim.
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- Poszli przywitać się z rodzicami Maćka. Kiedyś 
byliśmy sąsiadami i nasi rodzice się przyjaźnili.

Spojrzałam na rodziców Maćka. Mama Zuzi roz-
mawiała z mamą Maćka, która trzymała rękę na brzu-
chu wielkości piłki do koszykówki. Po wakacjach Mać-
kowi miała urodzić się siostrzyczka. Za to tata Maćka 
razem z panem na wózku, śmiali się tak głośno, że sły-
chać ich było chyba w całej okolicy. Nikogo innego nie 
było w pobliżu. Teraz już byłam pewna, kim jest ten 
niepełnosprawny pan.

- Drodzy rodzice, pora na konkurs – powiedziała 
pani Magda i wskazując wystawę naszych prac, wy-
jaśniła na czym będzie polegać zadanie. – A wy, dzie-
ciaki, trzymajcie kciuki za swoich rodziców.

Trzymaliśmy. Wszyscy dorośli uważnie oglądali 
nasze rysunki. Okazało się, że to wcale nie była taka 
łatwa konkurencja. Moją pracę wybrała mama Kasi 
i tata Kacpra. Chyba dużo dzieci (i rodziców) lubi 
wspólne zabawy w wodzie. W sumie wcale się temu 
nie dziwię. Za to moi rodzice wahali się między obraz-
kiem przedstawiającym wielką porcję lodów, a tym, 
na którym dziewczynka jeździ na rolkach. Właściwie 
lubię i lody i rolki, ale przecież powinni wiedzieć, że 
nic nie sprawia mi tyle radości, co wspólne pluskanie 
w jeziorze.  Na szczęście wakacje są już całkiem bli-
sko.

Tylko rodzice Zuzi nie mieli wątpliwości, który 
rysunek zrobiła ich córka.

- Ten – powiedzieli jednocześnie, wskazując obra-
zek z nutkami.

- Brawo!- zawołała Zuza, siadając tacie na kola-
nach.
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- No to mamy pierwszych zwycięzców. – Nasza 
wychowawczyni pogratulowała rodzicom Zuzi. – Cze-
kamy na resztę.

Kiedy wreszcie udało się dopasować  wszystkie ry-
sunki do odpowiednich osób, przyszła pora na zawody 
sportowe. Pani Magda podzieliła nas na cztery grupy. 

Byłam w drużynie z Zuzią, Anią, Antkiem, Mar-
celem i ich rodzinami. Do każdego zadania mieliśmy 
wytypować pięć osób, które będą musiały je wykonać. 
Bieg slalomem i toczenie piłki poszły nam całkiem nie-
źle, trochę gorzej wypadł wyścig z woreczkiem między 
kolanami, lecz uwierzcie mi, że to naprawdę nie było 
łatwe zadanie. Za to kiedy usłyszałam, że jedną z kon-
kurencji są rzuty do kosza, strasznie się ucieszyłam. 
Przecież w naszej drużynie mieliśmy mistrza koszy-
kówki. Nie spudłował ani razu, a wszystkim aż się ze 
zdziwienia otworzyły buzie, kiedy patrzyli, jak rzuca. 
Wygraliśmy turniej tylko dwoma punktami przewagi.

- Niewiele brakowało – powiedziałam do Zuzi, kie-
dy zmęczone szłyśmy w stronę stoiska z lemoniadą. – 
Gdyby nie twój tata, pewnie nie udałoby nam się zająć 
pierwszego miejsca.

- Mówiłam, że jest najlepszy – uśmiechnęła się Zu-
zia. – Pomóc ci? – zapytała po chwili swojego tatę, ła-
piąc za rączki wózka.- Mama opowiadała mi niedaw-
no, że kiedy byłam mała, jak jeździliśmy na spacery, to 
czasami ona pchała wózek taty, a tatuś mój i tworzyli-
śmy taki długi wózkowy pociąg – dodała.

To musiało śmiesznie wyglądać. Wyobrażacie to 
sobie?
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Wypiłam aż dwa kubki zimnej lemoniady, poroz-
mawiałam chwilę z Anią, a kiedy się odwróciłam, Zu-
zia z rodzicami gdzieś zniknęła.

- A teraz zapraszam państwa na aulę. Czeka tam 
na nas niespodzianka – powiedziała po chwili nasza 
wychowawczyni.

Niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Cieka-
we, co tym razem pani Magda dla nas przygotowała? 
I gdzie jest Zuzia? Pewnie byłoby jej przykro, gdyby 
przegapiła niespodziankę.

Jednak kiedy dotarliśmy na aulę, Zuzia już tam na nas 
czekała.  Przy pianinie siedział jej tata, a na środku sceny, 
ściskając w dłoni mikrofon, stała moja przyjaciółka.

- Przed państwem Zuzia Malinowska z tatą, czyli 
Malinowy Duet – zapowiedziała występ pani Magda.

Po chwili cała sala wypełniła się muzyką, a rodzice 
i dzieci siedzieli jak zaczarowani. Nawet Misia, malut-
ka siostra Filipa przestała płakać i z zaciekawieniem 
wpatrywała się w poruszające się szybko palce taty 
Zuzi. To był piękny występ. 



ŚWIAT





ZuZI
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To już ostatnia bajka z serii „Bajki bez barier” wydawana przez Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. 26 części, 26 wspaniałych historii 
i 26 różnych problemów, schorzeń i niepełnosprawności za nami. Mamy nadzieję, 
że to tylko początek i inspiracja do dalszych działań na polu zapobiegania wyklu-
czeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, że nasze bajki będą przyczynkiem 
do tworzenia innych ciekawych form tematycznych związanych ze światem osób 
niepełnosprawnych.

„Malinowy duet” na koniec. Pozytywna bajka, która pokazuje, jak wspaniałym 
rodzicem może być rodzic niepełnosprawny. Niestety, w dzisiejszym świecie nadal 
funkcjonuje wiele stereotypów, wśród których często uważa się, że niepełnospraw-
ni rodzice nie powinni mieć dzieci. Nadal zdarzają się sytuację, w których społecz-
ność lokalna próbuje wpłynąć na odebranie dzieci niepełnosprawnym rodzicom. 
Gdzie królują opinie, że osoby niepełnosprawne nie powinny posiadać i wychowy-
wać dzieci. I tu ogromna rola nas – rodziców, pedagogów, specjalistów, by poka-
zać światu, że niepełnosprawny rodzic, pomimo swoich ograniczeń, potrafi kochać 
i być odpowiedzialnym za dziecko na równi z rodzicem zdrowym. Tata Zuzi jest 
osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim, ale równocześnie jest 
pełen pasji zawodowych, muzycznych i sportowych. I pomimo że Zuzia zapewne 
w domu ma więcej obowiązków niż jej rówieśnicy, jest niesamowicie dumna ze 
swojego taty, ma z nim bardzo silną więź i stawia go jako przykład.

Dlatego ważne jest, abyśmy dbali wzajemnie o szacunek wobec siebie, również 
wobec osób niepełnosprawnych. Rodzic niepełnosprawny ma swoje ograniczenia 
i problemy, być może będzie potrzebował pomocy swojego dziecka w wykonywa-
niu codziennych prac, ale często przez świadomość konieczności pomocy ze stro-
ny dziecka, wynagradza mu jego pomoc w innych dziedzinach. Tata Zuzi korzysta 
z pomocy własnej, niezwykle dojrzałej córki w codziennym życiu, ale dzięki temu 
realizują się we wspólnych pasjach, co jeszcze silniej podkreśla ich więź. Pracuj-
my nad tym, by dzieci rozumiały problemy osób niepełnosprawnych, by potrafiły 
popatrzeć na świat ich oczami, by nie wyśmiewały się z dzieci, które mają niepeł-
nosprawnych rodziców, bo takim postępowaniem krzywdzą nie tylko doświadczo-
nych przez los niepełnosprawnych ludzi, ale również często nad wyraz dojrzałe 
dzieci – swoich kolegów i koleżanki. 

Nikt z nas nie jest doskonały, każdy ma wady i zalety, każdy ma mniejsze i więk-
sze problemy i każdy ma swoje radości i pasje. W końcu każdy chce kochać i być 
kochanym przez grono bliskich mu osób. Niepełnosprawny i jego dziecko również, 
bo to tacy sami ludzie jak my.

I wiecie co? Wczoraj Zuzia zaprosiła mnie na spa-
ghetti. Chociaż niewiele brakowało, a wcale byśmy go 
nie zjedli, bo kiedy wybraliśmy z tatą Zuzi do sklepu po 
makaron, okazało się, że niedaleko domu jakiś czerwo-
ny samochód tak zaparkował na chodniku, że tata Zuzi, 
nie mógł przejechać wózkiem. Na szczęście udało nam 
się dotrzeć do sklepu okrężną drogą i nasze spaghetti 
zostało uratowane. Wyszło przepyszne, mówię wam.

Ach i zapomniałam dodać, że pan Paweł obiecał, że 
nauczy mnie grać na pianinie piosenkę „Wlazł kotek 
na płotek”.

Kilka słów do rodziców i nauczycieli
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Na koniec pragniemy zachęcić Państwa do odwiedzania naszej strony interne-
towej www.swiatelkodladzieci.pl, na której możecie Państwo znaleźć w formie elek-
tronicznej wszystkie wydane części „Bajek bez barier” w następującej kolejności:

I. „Hubek, kubek, wstążka” – Zespół Aspergera
II. „Czarodziejka” – autyzm
III. „Żywe srebro” – ADHD
IV. „Skarb” – epilepsja
V. „Tajemnica znikających ciasteczek” – Zespół Downa
VI. „Leo i Nela” – niepełnosprawność ruchowa
VII. „Kkkora” – zaburzenia mowy
VIII. „Ślimak” – niedosłuch
IX. „Dziewczynka z okna” – choroba przewlekła
X. „Bursztyn” – dziecko niewidome
XI. „Duży” – upośledzenie umysłowe
XII. „Wycieczka” – choroby nerek, dializa
XIII. „Ktoś” – wada serca
XIV. „Mirabelka” – atopowe zapalenie skóry
XV. „Cukiereczek” – cukrzyca
XVI. „Albert i dzieciaki” – klasa integracyjna
XVII. „Czapka, lamy i kotomierz” – dysleksja
XVIII. „Rycerskie gofry” – celiakia
XIX. „Papużki nierozłączki” – porażenie mózgowe
XX. „Karmelka” – choroba nowotworowa, guz
XXI. „Gutek i zaczarowana dziewczynka” – mutyzm
XXII. „Mój przyjaciel Kacper” – brak części kończyny
XXIII. „Piłka” – choroba reumatyczna
XXIV. Wehikuł do zadań specjalnych” – bariery architektoniczne
XXV. „Cień” – asystent dziecka niepełnosprawnego
XXVI. „Malinowy duet” – dziecko rodzica niepełnosprawnego

Dziękujemy wszystkim rodzicom, pedagogom i nauczycielom za wykorzystanie 
naszych bajek w procesie edukacyjnym dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania, wydania i rozpowszechnienia tej serii bajek. Zachęcamy 
do dalszego wykorzystywania ich w pracy dydaktycznej z młodym pokoleniem. Bę-
dziemy wdzięczni za przekazanie na adres biuro@swiatelkodladzieci.pl informacji 
dotyczących podejmowanych przez Państwa działań w oparciu o wydane przez 
Stowarzyszenie bajki jako dobrych praktyk godnych naśladowania. 

Opracowała: Agnieszka Fryt



Tata Zuzi  jest ciekawym człowiekiem - pomaga ludziom, gra na 
pianinie i jest mistrzem koszykówki. Na dodatek na festyn rodzinny 
nie przychodzi, tylko przyjeżdża i to wcale nie samochodem, na 
rowerze ani nawet na hulajnodze…

„Malinowy duet” to bajka psychoedukacyjna wprowadzająca 
dzieci w świat rówieśnika, który spotyka się z problemem niepełno-
sprawności w swojej rodzinie. Książka pomaga poznać i zaakcepto-
wać inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w roz-
mowach na temat chorób i niepełnosprawności z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i młodszym szkolnym.

B a j k i  b e z  b a r i e r
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