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– Maćku, przed chwilą wypożyczałeś książki, dopiero co 
widziałam cię przez okno na boisku, a teraz znowu jesteś w bi-
bliotece. Wszędzie cię pełno.  A może ty masz sobowtóra? – za-
żartowała pani bibliotekarka.

– Fajnie byłoby mieć sobowtóra! Chodziłby za mnie do szko-
ły, a ja miałbym mnóstwo czasu i mógłbym robić różne ciekawe 
rzeczy – rozmarzył się Maciek. 

– Nie lubisz szkoły? – spytała pani.
– Szkoła nie jest nawet taka zła. Koledzy są fajni, przerwy 

i wycieczki. Tylko że lekcje są strasznie długie i nie można chodzić 
po klasie,  a ja nie znoszę tak ciągle siedzieć w jednym miejscu. 

Przypomniałem sobie tę rozmowę, kiedy nasza pani powie-
działa, że w czasie ferii Maciek miał wypadek na nartach i przez 
dłuższy czas nie będzie chodził do szkoły. W ogóle nie może 
chodzić. Ma złamane nogi. Obie nogi naraz, wyobrażacie to so-
bie? Z jedną połamaną nogą jest kłopot, a co dopiero z obiema? 
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Poszedłem do Maćka jeszcze tego samego dnia. Myślałem, 
że będzie leżał w łóżku w swoim pokoju, lecz jego tata zapro-
wadził mnie do salonu. Maciek bawił się telefonem. Obie nogi 
prawie do kolan miał w gipsie i siedział na wózku. No wiecie, 
na takim wózku, jakim jeżdżą osoby, które nie mogą chodzić.

– Cześć, Dawid! – zawołał, podjeżdżając do mnie. – Fajny 
mam wehikuł do zadań specjalnych? Tata mi go dzisiaj przy-
wiózł z wypożyczalni. Nie miałem pojęcia, że są wypożyczal-
nie wózków. A wiesz, że miałem operację i leżałem w szpi-
talu? Doktor powiedział, że zimą ciągle przywożą narciarzy 
z połamanymi nogami, ale rzadko się zdarza, żeby ktoś poła-
mał obie naraz. 

Chciałem coś powiedzieć, lecz Maciek nie dał mi dojść do 
głosu.

– Zobacz, mogę sam jeździć po salonie i kuchni, a jak chcę 
do łazienki, to rodzice mi pomagają.

Całe szczęście, że Maciek mieszka w dużym domu, ma 
szeroki korytarz i ogromny salon z kuchnią, który jest chyba 
większy niż całe nasze mieszkanie. U nas jest tak ciasno, że 
trudno byłoby przejechać takim wehikułem do zadań specjal-
nych. 

Jedliśmy ciastka, opowiadałem, co się dzieje w szkole, po-
tem graliśmy w zgadnij, kto to, a kiedy wychodziłem, Maciek 
poprosił, żebym oddał jego książki do biblioteki szkolnej i wy-
pożyczył mu koniecznie coś o detektywach.
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– Wiesz, kim był Sherlock Holmes? – spytał Maciek, kiedy 
przyszedłem następnego dnia ze stosem książek detektywi-
stycznych. 

– Pewnie, że wiem! Detektywem! – odpowiedziałem. – Miał 
przyjaciela, który mu pomagał – doktora Watsona. I chodził 
w takiej śmiesznej czapce.

– Patrz! – Maciek z leżącego przy wózku plecaka wyciągnął 
kraciastą czapkę, która miała daszek z przodu i z tyłu oraz pod-
wiązane do góry nauszniki.

– Czapka Sherlocka Holmesa! Ale fajna. Skąd ją masz?
– Mama mi kupiła. Czapkę i lupę. Zdążyłem już nawet już 

rozwiązać jedną zagadkę kryminalną. Znalazłem złodzieja cze-
koladek.

Nie zdążyłem spytać, gdzie go znalazł, bo Maciek mówił da-
lej:

– Dostałem od babci wielkie pudło czekoladek, moje siostry 
też dostały, ale one spałaszowały wszystko od razu, a ja jadłem 
codziennie po dwie czekoladki. Tymczasem czekoladki znikały 
w błyskawicznym tempie.  Podejrzewałem, że to sprawka Majki 
lub Olki, ale żadna nie chciała się przyznać. Wziąłem więc lupę 
i zbadałem dokładnie szufladę, w której trzymam czekoladki. 
Znalazłem długi, jasny włos i kilka drobinek brokatu. Od razu 
rozpoznałem włos Olki i brokat z jej bluzki! Gdy przedstawiłem 
dowody, przyznała się  do winy i obiecała, że jako odszkodowa-
nie kupi mi coś słodkiego.

– Brawo, Holmesie! – zawołałem.
– Dziękuję, Watsonie! – odpowiedział Maciek. –  Chcesz być 

Watsonem?
– Chcę – odpowiedziałem. Pewnie, że wolałbym być Holme-

sem, ale to przecież Maciek miał czapkę, lupę, pierwszą rozwią-
zaną zagadkę detektywistyczną za sobą, no i jeszcze na dodatek 
dwie połamane nogi. To niech on już sobie będzie tym Holme-
sem! 



 -  8  -  -  9  -

– A jaką sprawą się teraz zajmiemy? – spytałem.
– Hmm… – Sherlock poprawił czapkę. – Jeszcze nie wiem… 

Ale na pewno coś się znajdzie. 
A na razie możemy pooglądać różne rzeczy przez lupę.
Zobaczyliśmy, jak pod lupą wyglądają strzępki papieru, 

ptasie pióro, listek herbaty, kasza, kryształki soli kamiennej, 
kawa, pajęczyna  i mnóstwo innych rzeczy. To była fajna zabawa!

– Mam dla ciebie zadanie, Watsonie – takimi słowami przy-
witał mnie Maciek, gdy przyszedłem do niego po kilku dniach. 
Podjechał wózkiem do okna. – Musimy być czujni, żeby nie 
przegapić.

– Czego nie przegapić? Jakie zadanie?
– Bądź cierpliwy, Watsonie. Wszystko w swoim czasie.

Skręcałem się z ciekawości, ale nic więcej nie chciał mi po-
wiedzieć. Gadaliśmy o szkole, obserwując jednocześnie, co dzie-
je się za oknem. Nagle Maciek szturchnął mnie w bok.

– Patrz! To ona! – Wskazał palcem staruszkę przechodzącą 
przez ulicę.

– A kto to jest? – spytałem trochę rozczarowany. Miałem 
nadzieję na coś niezwykłego, a staruszka wydawała mi się taka 
zwyczajna.

– Sąsiadka. Mieszka w tym domu na rogu. Patrz, co niesie.
– Reklamówkę, no i co z tego? 
– Wypchaną reklamówkę! Gdyby szła z zakupami do domu, 

nie byłoby w tym nic dziwnego. Ale ona codziennie między go-
dziną czwartą a piątą po południu wychodzi z domu z pełną re-
klamówką i wraca bez niej. Czy to nie wydaje ci się podejrzane, 
Watsonie?

Szczerze mówiąc, nie widziałem w tym nic podejrzanego, 
ale nie chciałem rozczarować Maćka.

– Sam nie wiem, Holmesie, co o tym myśleć…
– Musisz wyśledzić, co ona robi z tą reklamówką, Watsonie.

Maciek był trochę zawiedziony, kiedy następnego dnia 
przedstawiłem mu wyniki śledztwa.

– Watsonie, mówisz, że ona po prostu chodzi do parku i kar-
mi koty?
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– Tak, Holmesie, zostawia im jedzenie przy budkach dla 
bezdomnych kotów.

– I nie robi nic podejrzanego? Może zostawia w tej budce 
jakiś list albo paczuszkę? – Maciek spojrzał na mnie z nadzie-
ją.

– Niestety nie.
Maciek spuścił głowę.
– Szkoda. Tak bym chciał, żebyśmy odkryli coś ważnego.
– Niedługo zdejmą ci gips, nie? – Zmieniłem temat, żeby 

poprawić Maćkowi humor.
– Już pojutrze!
– I będziesz mógł chodzić?
– Chyba nie od razu, ale będę mógł wyjeżdżać wózkiem 

na dwór. A na święto wiosny przyjadę do szkoły.

Pierwszy dzień wiosny to jeden z najfajniejszych dni 
w roku szkolnym. Zamiast lekcji mamy występ szkolnego ka-
baretu, a potem ognisko.

Czekałem na Maćka na boisku. Przyjechał wózkiem, 
z mamą i tatą. 

– Cześć Dawid! – widząc mnie, Maciek przyspieszył. – 
No, tu nareszcie mój wehikuł może rozwinąć jakąś prędkość, 
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w domu ciągle muszę uważać, żeby nie poobijać ścian albo 
czegoś nie strącić. Ooo! Schody!

Do naszej szkoły prowadzą trzy schodki. Niedużo, praw-
da? Człowiek przeskoczy i nawet nie zauważy. Ale Maciek 
niestety przeskoczyć nie mógł, a podjazdu dla wózków nie 
było. Musiał czekać, aż rodzice wniosą wózek. Na szczęście 
nasza klasa i sala gimnastyczna, gdzie odbywały się występy, 
znajdują się na parterze, więc dalsza pomoc nie była już po-
trzebna. 

Kabaret był fajny. Dawno się tak nie uśmiałem. 
Kiedy ucichły już oklaski, na scenę wyszedł dyrektor 

szkoły.
– Zachęcam was wszystkich do udziału w międzyszkol-

nym konkursie Nasze miasto w oczach dzieci – powiedział. 
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przewodnika 
po swoich ulubionych miejscach w mieście.

– Moglibyśmy razem zrobić ten przewodnik. Co ty na to, 
Watsonie? – spytał szeptem Maciek.

– OK., Holmesie.
Więcej nie zdążyliśmy ustalić, bo pani spojrzała na nas 

z taką miną, że woleliśmy jej się nie narażać.
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Gdy wychodziliśmy na ognisko, znowu trzeba było znieść 
Maćka z wózkiem ze schodów. Zgłosiłem się do pomocy ra-
zem z chłopakami z naszej klasy, lecz pani wolała, żeby zrobił 
to pan woźny i pan konserwator.

Nie musieliśmy iść daleko. Miejsce na ognisko znajdowa-
ło się w pobliżu boiska. 

Po równej nawierzchni Maciek jechał szybko, ale na wy-
boistej polnej drodze było gorzej. Wózek zatrzymał się i nie 
chciał ruszyć dalej. Pół klasy rzuciło się do pomocy. 

– Ostrożnie! Nie wszyscy naraz – zawołała pani. – Dawid 
i Krzysiek, pomóżcie Maćkowi.

Razem z Krzyśkiem udało nam się dopchać Maćka na 
miejsce. Ognisko już się paliło. Piekliśmy kiełbaski, śpiewali-
śmy piosenki i cieszyliśmy się, że nareszcie przyszła wiosna. 

A najbardziej cieszył się Maciek.

– To od czego zaczynamy? Plac zabaw w parku czy cu-
kiernia? – zapytałem.

– Cukiernia. Zrobimy sobie zdjęcia z ptysiami do prze-
wodnika – odpowiedział Maciek, przełykając ślinę.

Ucieszyłem się z tego wyboru, bo też miałem ochotę na 
ptysia z bitą śmietaną. A ptysie z naszej cukierni są najlepsze 
na świecie!

– Tylko chłopaki, ostrożnie i żeby coś głupiego nie wpa-
dło wam do głowy. Dawidzie, liczę na ciebie, że w razie cze-
go pomożesz Maćkowi. Uważajcie na przejściach. A gdyby 
coś, to macie telefony. – Mama Maćka była zdenerwowana. 
Musieliśmy ją długo namawiać, żeby puściła nas samych do 
miasta. Zgodziła się, ale teraz wyglądała tak, jakby żałowała 
swojej decyzji.

– Mamo, będziemy ostrożni, rozsądni i wrócimy na czas 
– uspokajał ją Maciek.

– Zaopiekuję się Maćkiem, proszę pani – obiecałem.
Wreszcie udało nam się wyjść. To znaczy ja wyszedłem, 

a Maciek wyjechał. Mama patrzyła przez okno, jak syn sobie 
radzi. 

A Maciek radził sobie całkiem dobrze. Ludzie schodzili 
mu z drogi, chodnik był równy, niskie krawężniki przy przej-
ściach przez jezdnię, więc bez przeszkód dotarliśmy do cu-
kierni. 
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A tam… schody. 
Żaden z nas nie pamiętał, że do cukierni prowadzą czte-

ry schodki. Nigdy wcześniej nie zwróciliśmy na nie uwagi. 
Bo też nigdy wcześniej schody nie były dla nas przeszkodą. 
Choćby ich było sto pięćdziesiąt albo i więcej.  

A teraz cztery głupie schodki oddzielały Maćka od cie-
płego, pachnącego ciastkami wnętrza cukierni. No i od pty-
siów oczywiście. Ale nawet gdyby jakimś cudem udało się te 
schodki pokonać, to i tak między stolikami było za mało miej-
sca dla wózka.

– Trudno – westchnął Maciek. – Poczekam, a ty kup pty-
sie. Tylko się pospiesz.

Kupiłem. Zrobiliśmy sobie zdjęcia z ptysiami pod cukier-
nią i spałaszowaliśmy je błyskawicznie. Oczywiście ptysie, 
nie zdjęcia.

Potem ruszyliśmy w stronę parku. 
– Pić mi się chce – stwierdził Maciek, gdy przechodzili-

śmy koło supermarketu. – Kupmy jakąś wodę. Tu przynaj-
mniej nie ma schodów. Drzwi są szerokie, same się otwierają, 
da się wjechać.

No tak, do sklepu wjechał bez problemu, lecz dalej drogę 
zagrodziła mu metalowa obrotowa bramka.

– Kto to w ogóle wymyślił? Między półkami jest tyle miej-
sca, że spokojnie mógłbym wjechać moim wehikułem, a tutaj 
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bramka! – zdenerwował się Maciek. – Ciągle ktoś mi musi po-
magać! A przecież mógłbym sam!

W drodze do parku napotkaliśmy jeszcze inne przeszko-
dy; wysokie krawężniki, z których pomagałem Maćkowi zje-
chać, dziury w chodniku, wykopy na drodze, a w jednym 
miejscu chodnik był tak wąski, że wózek się nie mieścił i mu-
sieliśmy przejść na drugą stronę ulicy. Maciek fotografował 
te wszystkie przeszkody. Zatrzymywał się też przed każdym 
sklepem, żeby sprawdzić, do którego mógłby wjechać. A tu 
jak nie schody, to wąskie drzwi, albo ciasnota w środku lub 
też wszystko naraz. W końcu znalazł dwa sklepy, w których 
sam mógłby zrobić zakupy, jeden bez schodów, drugi z pod-
jazdem. 

Kiedy dotarliśmy wreszcie do parku, Maciek był oburzo-
ny.

– To się w głowie nie mieści! Bez twojej pomocy nawet do 
parku bym nie dojechał! A wszystko przez te, jak to  mój tata 
powiedział… aha, już wiem – bariery architektoniczne! Jak-
by ten projektant, co to wszystko wymyślał, pojeździł trochę 
na wózku, to nie byłoby schodów bez podjazdów, wysokich 
krawężników, wąskich drzwi i innych przeszkód! Ja to tylko 
kilka tygodni będę nim jeździł, ale niektórzy całe życie! I co, 
ciągle mają kogoś prosić o pomoc? Jak będę dorosły, zosta-
nę architektem! Będę walczył z barierami! – Maciek walnął 
pięścią w wózek. – Uff! Ulżyło mi trochę! A jeśli chodzi o ten 
konkurs, Watsonie, to mam pewien pomysł…

Spodobał mi się pomysł Maćka, choć wcale nie byliśmy 
pewni, czy spodoba się komisji konkursowej. Przewodnik 
miał przecież pokazywać ulubione miejsca w mieście, a w na-
szym przewodniku nie to było najważniejsze.



ŚWIAT





mAćkA
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Z niecierpliwością czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkur-
su. 

Aż wreszcie nadszedł ten dzień. W auli urzędu miasta 
zebrali się uczestnicy konkursu z różnych szkół. Kiedy bur-
mistrz zaczął ogłaszać wyniki, wstrzymałem oddech. Naj-
pierw przeczytał wyróżnienia, potem trzecie miejsce, drugie 
i pierwsze. Spojrzałem na Maćka.

 – Szkoda – szepnął. – Miałem nadzieję… 
Ale burmistrz jeszcze nie skończył.
– Komisja postanowiła przyznać również nagrodę spe-

cjalną autorom przewodnika Wehikułem do zadań specjalnych 
po mieście czyli Sherlock Holmes i doktor Watson na tropie barier 
architektonicznych. Maciej Grabowski i  Dawid Lisaj przygoto-
wali przewodnik niezwykły, który nie tylko pokazuje ulubio-
ne miejsca w mieście, ale i przeszkody, jakie można napotkać 
w drodze do tych miejsc. Czasami zapominamy, że są wśród 
nas osoby poruszające się na wózkach. Dziękuję wam, chłop-
cy, że nam o tym przypomnieliście. Nie wszystko zależy ode 
mnie, ale obiecuję, że już po wakacjach na kilku ulicach nasze-
go miasta będą nowe, niższe krawężniki.

Rozległy się gromkie brawa.
– Gratuluję, chłopaki. Zrobiliście kawał dobrej roboty – 

powiedział burmistrz, wręczając nam dyplomy i aparaty fo-
tograficzne.
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Kolejna książka w serii „Bajki bez barier” zwraca uwagę na bariery architek-
toniczne. Likwidacja barier architektonicznych jest tematem bardzo szerokim 
i zależy nie tylko od wielu instytucji, ale przede wszystkim również od wielu 
indywidualnych osób.

I tak, jak wspomniano w naszej bajce, często ciężko osobom zdrowym 
i w pełni sprawnym postawić się w sytuacji osób niepełnosprawnych i dostrzec 
otaczające nas bariery. Bardzo często nie zwracamy uwagi na bariery archi-
tektoniczne, bo też nie mamy żadnego kłopotu z ich pokonaniem. Dlatego 
też w tym zakresie możemy popracować z dziećmi i rozszerzyć ich horyzont 
patrzenia. Poćwiczmy z dziećmi w domu, zawiązując oczy i próbując przejść 
z miejsca w miejsce lub np. umawiając się, że możemy stawać tylko na jednej 
nogę (bo druga na niby jest w gipsie) i spróbujmy przedostać się z miejsca 
w miejsce. Taka zabawa pozwoli uzmysłowić nam i dzieciom, jak ciężko jest oso-
bom niepełnosprawnym pokonać pewne bariery. Z barierami architektonicz-
nymi borykają się nie tylko ludzie jeżdżący na wózkach inwalidzkich, ale również 
osoby niewidzące czy niesłyszące. Chcąc zrozumieć świat osób niepełnospraw-
nych, warto posłuchać, co mają nam do powiedzenia – ci ludzie bardzo często 
są takimi samymi ludźmi jak przed wypadkiem, urazem i jak my mają te same 
ludzkie potrzeby, marzenia i pragnienia, tylko możliwości ich realizacji znacznie 
ograniczone.

Wprawdzie z każdym rokiem coraz więcej miast i organizacji pozarządo-
wych angażuje się w likwidację barier architektonicznych, jednak zakres zmian, 
jakich należałoby dokonać, często wykracza poza możliwości miasta czy gminy. 
Masz bohater miał problem z wejściem do cukierni, poruszaniem się po su-
permarkecie, a te budynki należą do prywatnych właścicieli i tylko od ich woli 
zależy czy bariery zostaną zlikwidowane. Choć obecnie to właśnie duże obiekty 
handlowe są budynkami najlepiej dostosowanymi do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W przypadku konieczności dostosowania własnego mieszkania lub jego 
najbliższego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych można skorzystać 
ze środków PFRON, wypłacanych najczęściej przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie na likwidację barier architektonicznych.  Zakres finansowania likwida-
cji barier określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, jednak szczegółowe warunki przyznania dotacji 
ustalane są w poszczególnych powiatach, zatem warto zapytać w miejscowym 
PCPR. Powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON pomagają rów-

Maciek spojrzał na mnie z powagą. 
–  Zrobiliśmy coś ważnego, Watsonie.
– Trzeba utrwalić tę chwilę, Holmesie – odpowiedziałem, 

pstrykając mu zdjęcie nowym aparatem. 

kilka słów do rodziców i nauczycieli
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nież w likwidacji barier technicznych, czyli wszelkich przeszkód wynikających 
z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepeł-
nosprawności przedmiotów lub urządzeń, a także barier w komunikowaniu się 
tj. ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej 
swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Kilka praktycznych rad na co zwrócić uwagę podczas poruszania się po mie-
ście. Otóż, minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych powinna mieć 1,50 
m, natomiast progi i zjazdy nie powinny przekraczać 2 cm. W budynkach uży-
teczności publicznej przynajmniej jedno z wejść powinno być dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych (kładka, podjazd), a drzwi wejściowe powinny mieć 
taki kształt i wymiar, by umożliwić dogodne warunki ruchu osobom na wóz-
kach. Niepełnosprawni powinni również mieć nieograniczony dostęp do wind, 
a w przypadku ich braku powinni mieć zapewniony dostęp do wyższych kon-
dygnacji za pomocą pochylni lub specjalnych platform. Ponadto w budynkach 
użyteczności publicznej na każdej kondygnacji przynajmniej jedno z pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Rozporządzenie zawiera również wymagania odnośnie miejsc po-
stojowych – stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej powinno mieć 
3,60 m szerokości. I tu już wyłania nam się kolejny problem. Ile razy spotkali się 
Państwo z sytuacją zajmowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych 
przez osoby nieuprawnione? Zwracajmy uwagę na takie sytuacje, zwracajmy 
uwagę ludziom, którzy nie respektują praw osób niepełnosprawnych, a wów-
czas świat dla wszystkich stanie się bardziej przyjazny. 

I na koniec, w myśl tabliczek na wielu parkingach „Zabrałeś moje miejsce 
– weź też moją niepełnosprawność” chciałabym Państwu przybliżyć jedno miej-
sce w Warszawie, gdzie na moment możemy doświadczyć innego świata, świa-
ta osób niewidzących, a mianowicie Niewidzialną Wystawę. Jak piszą autorzy 
na swojej stronie (http://niewidzialna.pl) Niewidzialna Wystawa to wyjątkowa 
interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której będziesz mógł wy-
próbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – 
wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu… Pod opieką niewidomych 
przewodników odwiedzisz specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione po-
mieszczenia. Doświadczysz, jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za 
kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie 
tylko…

Myślę, że wielu z nas dzięki tej wystawie naprawdę zrozumie, czym są barie-
ry architektoniczne i jak bardzo różni się nasze postrzeganie świata.

Opracowała: Agnieszka Fryt



Kto ukradł czekoladki? Dokąd chodzi staruszka z wypchaną 
reklamówkę? Takie zagadki rozwiązują młodzi detektywi – Maciek 
i Dawid. Ale najważniejsze odkrycie ciągle jeszcze przed nimi… 

„Wehikuł do zadań specjalnych” to bajka psychoedukacyjna, 
która wprowadza w świat dziecka na wózku, uwrażliwia na ba-
riery architektoniczne, pomaga poznać i zaakceptować inność. 
Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym na te-
mat chorób i niepełnosprawności.
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