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Czeœæ!
Nazywam siê Karol. Mam 8 lat. Chodzê do drugiej klasy. Lubiê rysowaæ, graæ w pi³kê i budowaæ
twierdze z klocków. Aha, i lubiê jeszcze p³ywaæ na basenie. Bardzo! Jestem naprawdê dobry,
nie tak, jak Tomek, mój najlepszy kolega, który p³ywa tylko z desk¹. Albo jak Kaœka, moja siostra,
która p³ywa z DWOMA deskami. Ja œwietnie p³ywam na g³êbokim basenie – zupe³nie sam.
Na brzuchu i na plecach.
Mam mamê, tatê, Kaœkê, o której ju¿ Wam mówi³em, psa i komputer. Mój tata jest naprawdê
super. Chodzi ze mn¹ (i ma³¹, niestety...) na basen i czêsto zabiera nas na wycieczki na rowerze.
U nas w domu to tato zawsze chodzi na wywiadówki. Mama mówi, ¿e denerwuje j¹ to, bo po
wywiadówce tata NIGDY nie opowiada o moich problemach w szkole, tylko mnie chwali albo
mówi, ¿e nie by³o nic ciekawego. Bo wiecie – ja naprawdê nie mam szkolnych problemów.
No... do zesz³ego wtorku. Ale o tym za chwilê.
Kaœka jest jeszcze ma³a – chodzi do przedszkola. Lubi skakaæ na skakance, lubi bajki mamy
(bo nasza mama opowiada najlepsze bajki), ale najbardziej w œwiecie lubi mnie drêczyæ.
Co tam, i tak uwa¿am, ¿e Kaœka jest fajna. Bardzo czêsto mówi albo robi coœ zabawnego.

•
Nie opowiedzia³em Wam jeszcze o mojej mamie.
Mam niesamowit¹ mamê. Moja mama jest bardzo weso³a. Tata mówi, ¿e na jej uœmiechu
mo¿na wieszaæ pranie. Jest te¿ bardzo ³adna. Tata mówi, ¿e naj³adniejsza na œwiecie, ¿e nie
zas³u¿y³ na tak¹ kobietê i ¿e jest szczêœciarzem. Zawsze to mówi, kiedy mama zrobi naleœniki.
Mama twierdzi, ¿e mój tata najbardziej z nas kocha naleœniki.
Tak naprawdê nie wiem, czy mama jest naj³adniejsza na œwiecie. Na pewno jest naj³adniejsza
z mam w mojej klasie, wierzcie mi.
Mówi³em Wam o bajkach. Gdy by³em jeszcze ma³y, dwa lata temu, w zerówce, prosi³em
mamê, ¿eby codziennie opowiada³a mi bajkê. I nigdy siê nie powtórzy³a! Najfajniej by³o, kiedy
opowiada³a bajki o smokach.

Teraz te¿ czasami s³ucham bajek, mimo, ¿e jestem ju¿ w szkole. Bo teraz o opowieœæ
na dobranoc prosi zawsze Kaœka.
No i muszê Wam powiedzieæ bardzo wa¿n¹ rzecz – moja mama nie widzi. Nie chodzi mi o to,
¿e udaje, ¿e nie zauwa¿a, ¿e np. zabieram Kaœce zabawkê (zreszt¹ spróbujcie zabraæ coœ mojej
siostrze – ca³e osiedle j¹ wtedy s³yszy). Chodzi o to, ¿e moja mama w ogóle nie widzi. Takich
ludzi nazywa siê niewidomymi.
Tata mówi, ¿e nie zawsze tak by³o – kiedy pozna³ mamê, normalnie widzia³a, ale potem, jeszcze
przed ich œlubem, mia³a wypadek samochodowy.

Kiedy siê nie widzi, cz³owiekowi jest trudniej – tak mówi mama. Ale ona naprawdê œwietnie
sobie radzi – na zakupach, na spacerze, czy w domu.
Mama czasami prosi mnie o pomoc – opowiem Wam jeszcze o tym – i nazywa mnie swoim
Dzielnym Przewodnikiem. Do niedawna pêcznia³em z dumy, kiedy tak mówi³a, bo naprawdê
du¿o jej pomagam. Ale teraz sam nie wiem...

•
Zaczê³o siê w zesz³y wtorek.
Mama powiedzia³a mi rano, ¿e przyjdzie do mnie do szko³y, bo musi porozmawiaæ z nasz¹
pani¹. Potrzebowa³a mojej pomocy – dlatego poprosi³a, ¿ebym wyszed³ przed szko³ê na du¿ej
przerwie. A ja o tym zapomnia³em!
Wybieg³em przed szko³ê (by³ bardzo ³adny,
dzieñ – po co siedzieæ na korytarzu), ale
z kolegami, bo chcieliœmy pograæ z zbijaka.
A tu moja mama.
Moi kumple oczywiœcie wiedzieli, ¿e moja
mama nie widzi. Ale wiecie – co innego
wiedzieæ, co innego zobaczyæ. Stali i gapili
siê na moj¹ mamê, która trzyma³a w rêku
bia³¹ laskê. Zdenerwowa³o mnie to ich
patrzenie. A jeszcze bardziej, ¿e mama
o tym nie wiedzia³a.
Podszed³em do niej, a ona z³apa³a mnie za
ramiê, ¿ebym pomóg³ trafiæ jej do sali.
Mama mówi³a do mnie coœ weso³o, ale ja
prawie jej nie s³ucha³em. S³ysza³em za to,
jak koledzy wo³ali za mn¹, czy gram

w zbijaka, ale nie odpowiedzia³em. Przecie¿ widz¹, ¿e muszê pomóc mamie! Tomek,
mój najlepszy kumpel, krzykn¹³, ¿e zaczn¹ beze mnie.
Na korytarzu ca³y czas czu³em, ¿e wszyscy siê na nas gapi¹. Powiem prawdê:
wstydzi³em siê strasznie i nie patrzy³em na boki. Mama zorientowa³a siê, ¿e coœ jest
nie tak i posmutnia³a.
Zaprowadzi³em j¹ do klasy i mama poprosi³a, ¿ebym poczeka³ przed
drzwiami. Ale pani powiedzia³a, ¿e spokojnie mogê iœæ do kolegów,
bo odprowadzi mamê na podwórko, kiedy
skoñcz¹. Nasza pani jest fajna.

•
Wybieg³em jak strza³a ze szko³y. Do³¹czy³em do
gry, ale nie sz³o mi dobrze. Koledzy (nawet Tomek)
ca³y czas pytali o mamê. Jak trafi³a do szko³y? Czy muszê
jej ca³y czas pomagaæ? (Wojtek powiedzia³, ¿e chyba by
umar³, gdyby musia³ ca³y czas pomagaæ rodzicom.)
No wiêc opowiada³em:
¯e kiedy jest siê niewidomym, chodzi siê z bia³¹ lask¹ –
po pierwsze inni wiedz¹, ¿e my nie widzimy,
po drugie, lask¹ rozpoznajemy teren. A niektórzy
znajomi mamy maj¹ psa-przewodnika, z którym
wszêdzie chodz¹ - nawet do restauracji.
¯e kiedy moja mama stoi na przystanku albo
na chodniku przed przejœciem dla pieszych, mo¿e
nog¹ sprawdziæ, gdzie robi siê niebezpiecznie
– k³ad¹ tam inne kostki, takie szorstkie, albo
z bulwami.

¯e mama wcale nie potrzebuje mojej
pomocy do wchodzenia do naszego
mieszkania (mieszkamy na 8 piêtrze,
musicie to wiedzieæ). Kiedy mama jedzie
wind¹, obok napisów s¹ wypuk³e
kropki. To kropki dla mojej
mamy! Ona potrafi palcami
sprawdziæ na które piêtro
chce jechaæ i wcisn¹æ
guzik.
¯e nasze œwiat³a na pasach przed szko³¹ robi¹
g³oœno „pim, pim”. To pimpanie te¿ jest dla mamy – wie,
kiedy mo¿na przechodziæ.
Koledzy koniecznie chcieli wiedzieæ,
czy chodzê ze swoj¹ mam¹ na spacery. Powiedzia³em, ¿e pewnie, ¿e chodzê! Czasami, jak jesteœmy w nieznanym
miejscu, nawet prowadzê j¹ ja albo tata. Tatê trzyma za ³okieæ, a mnie
za ramiê, bo jestem jeszcze ma³y.
Mama nawet czesze Kaœkê i pomaga jej siê umyæ - dotyka wtedy twarzy d³oni¹
i w ten sposób ogl¹da nasze miny.
A na koñcu jeszcze S³awek! Zapyta³, czy moja mama potrafi czytaæ?
- Czyta³a, jak jeszcze bocian o tobie nie wiedzia³! – wrzasn¹³em, a wtedy
wszyscy zaczêli siê œmiaæ.

Tak naprawdê by³o mi trochê przykro, najbardziej, jak mama wysz³a ze szko³y
z pani¹ i wszyscy nagle ucichli.
No i tak naprawdê mama nie czyta zwyk³ych ksi¹¿ek.

•
Tego samego dnia by³em z mam¹ i Kaœk¹ na zakupach. Chodzimy prawie zawsze do tego
samego sklepu na naszym osiedlu. Mama mówi,
¿e woli nasz sklep od supermarketów, bo tutaj
nigdy nie zamieniaj¹ ró¿nych rzeczy miejscami
i zawsze wie, gdzie co le¿y. Tata te¿ woli nasz
sklep. Mówi, ¿e jak mama podyktuje mu
listê zakupów, to uk³ada j¹ tak, ¿e nigdy
nie musi siê wracaæ. Po prostu idzie wzd³u¿ pó³ek i wk³ada zakupy do koszyka.
Normalnie lubiê chodziæ z mam¹ na zakupy. Mama czêsto radzi siê mnie
w ró¿nych sprawach, albo prosi, ¿ebym czegoœ poszuka³ na pó³ce.
Ale tym razem by³em na ni¹ jeszcze z³y, ¿e przysz³a do szko³y i wszyscy siê
na mnie gapili. Kiedy poprosi³a mnie, ¿ebym znalaz³ ulubiony serek Kaœki,
powiedzia³em, ¿e go nie ma. A wtedy Kasia zaczê³a krzyczeæ, ¿e przecie¿ le¿y,
ooo, tu!
- Karol, co w ciebie wst¹pi³o? Dlaczego nie chcesz nam pomóc? – zapyta³a
mama surowo.
Sk³ama³em, ¿e naprawdê nie widzia³em serka, i poczu³em siê jeszcze gorzej.
Patrzy³em na mamê, jak pewnie porusza siê miêdzy pó³kami i myœla³em, ¿e to
niesprawiedliwe, ¿e nie widzi. I, ¿e moi koledzy zadaj¹ mi g³upie pytania. I, ¿e
potrzebuje mojej pomocy w sklepie.

Powiedzia³em mamie, ¿e S³awek pyta³, czy umie czytaæ. Uœmiechnê³a siê i odpowiedzia³a:
- A moje ksi¹¿ki na p³ytach? Przecie¿ czytam bardzo du¿o!
Mama poprosi³a mnie jeszcze, ¿ebym sprawdzi³ datê przydatnoœci na œmietanie (Kaœka jeszcze
nie umie czytaæ). Potem poszliœmy po owoce. Mama wziê³a pomarañczê w rêkê i sprawdzi³a,
czy jest twarda.
- Tych nie bierzemy. – powiedzia³a – S¹ kiepskie.
Przy kasie mama wyci¹gnê³a kartê i wpisa³a PIN. Kiedy wyszliœmy ze sklepu Kasia zapyta³a, sk¹d
wie, gdzie jest która cyferka.
- O, to proste – odpowiedzia³a mama – nie piszê „4-2-6-8”, tylko „lewy guzik – górny – prawy
– dolny”.
Durna jest ta Kaœka.

•
Bardzo chcia³em pogadaæ o tym z tat¹, ale wiecie, jak jest - tego dnia by³ film i nie mia³em
okazji.
Dopiero w œrodê, kiedy mama gdzieœ posz³a, a tata zajmowa³ siê Kaœk¹, opowiedzia³em mu,
¿e mama nie umie czytaæ – s³ucha tylko ksi¹¿ek z p³yt.
- A to bzdura! – wykrzykn¹³ tato – mama œwietnie czyta normalne ksi¹¿ki – to znaczy czyta³a,
zanim straci³a wzrok. Teraz nie jest w stanie czytaæ druku, ale – sam wiesz, ¿e bardzo lubi
dobre ksi¹¿ki. Te godziny spêdzane z s³uchawkami na uszach to co? A jak myœlisz, sk¹d mama
bierze pomys³y na wasze opowieœci na dobranoc?
Fakt. Mama ma mnóstwo ksi¹¿ek na p³ytach.
Wtedy opowiedzia³em tacie, ¿e moi kumple gapili siê na mamê i by³o mi g³upio. ¯e wstydzi³em
siê, ¿e moja mama jest inna, ni¿ wszystkie.

Tata spojrza³ na mnie powa¿nie:
- To nie tak, synku. Nie myœl, ¿e twoja mama jest inna, tylko, ¿e jest dzielna.
Tak, w³aœnie dzielna. Takie codzienne krz¹tanie siê wokó³ was wymaga
od niej wiêcej wysi³ku, ni¿ od innych mam. A jednak zawsze ma dla
was czas i daje wam z siebie mnóstwo. A co z bajkami na dobranoc?
Uwielbiacie je! Za³o¿ê siê, ¿e inne mamy nie opowiadaj¹ takich
fajnych bajek. I co, naprawdê masz siê czego wstydziæ? –
powiedzia³.
Poczu³em siê g³upio. Fakt, mo¿e i moja mama nie widzi.
Ale jest œwietn¹ mam¹, naprawdê.
- Mama jest kochana! – wtr¹ci³a siê Kaœka. – Mato³ku
- Tato, Kaœka siê przezywa!
Ale tata nie s³ucha³.
- No tak! – powiedzia³ - Dla mnie mama jest najukochañsza.
Czy wiecie, ¿e wypadek mamy, po którym straci³a wzrok,
by³ tu¿ przed naszym œlubem? Nawet musieliœmy przek³adaæ
termin.
- Jak to by³o? – zapyta³em, chocia¿ zna³em tê historiê
na pamiêæ. Kaœka te¿.
- Mama mia³a wypadek samochodowy. By³a wtedy
studentk¹, wraca³a z zajêæ i gdy przechodzi³a przez
ulicê, potr¹ci³ j¹ autobus. Potem le¿a³a w szpitalu.
Bo w wyniku wypadku mama przesta³a widzieæ i...
- D³ugo?
- Doœæ d³ugo. Zajmowali siê ni¹ tacy lekarze od g³owy,
którzy nazywaj¹ siê neurologami.

- Znaczy, ¿e mama zwariowa³a? – znowu wtr¹ci³a siê Kaœka.
- Nie, g³uptasie. Neurolodzy s¹ to specjaliœci od dzia³ania mózgu.
I kto tu jest mato³kiem – pomyœla³em. Ale zapyta³em tatê, czy nie ba³ siê ¿eniæ z mam¹. Jakoœ mi
to przysz³o do g³owy.

Tato odpowiedzia³:
- Trochê siê ba³em. Ale znacznie bardziej ba³a siê mama: ¿e sobie nie poradzi, ¿e nie nauczy siê
¿yæ nie widz¹c. Ba³a siê, ¿e nie nauczy siê brajla – wiecie, co to brajl?
Wiedzieliœmy: to taki sposób pisania dla niewidomych – w postaci wypuk³ych kropek do czytania
palcami.
- Mama w koñcu nie nauczy³a siê brajla zbyt dobrze. Korzysta z niego tylko w windach i na
opakowaniach od leków – zauwa¿yliœcie? – powiedzia³ tato - i jeszcze ba³a siê ¿e nie bêdzie
mieæ dzieci...
- Jak to?! – krzyknêliœmy oboje
- Noo – tata by³ trochê zak³opotany – ba³a siê, ¿e nie poradzi sobie z waszym wychowaniem
i z zajmowaniem siê wami. Ba³a siê bardzo. Ale wiesz co? Kiedy mog³a ciê obj¹æ, gdy siê
urodzi³eœ, by³a tak szczêœliwa, ¿e siê pop³aka³a.
D³ugo rozmawialiœmy tego wieczoru. Fajnie by³o tak pogadaæ z tat¹. Prawie tak dobrze, jak
pos³uchaæ bajki.

•
W czwartek po lekcjach przyszli do mnie koledzy: Tomek (mój najlepszy kumpel) i S³awek (ten,
co wiecie).
- Ale tu u was porz¹dek! – powiedzia³ Tomek – drêcz¹ ciê, jeœli nie posprz¹tasz – orzek³.
Wyt³umaczy³em mu, ¿e kiedy ma siê mamê, która nie widzi, na pod³odze nie powinno byæ
niczego, o co mo¿na siê potkn¹æ. I wszystko musi byæ od³o¿one na swoje miejsce – tak, by
³atwo by³o znaleŸæ ró¿ne rzeczy. To dla nas normalka – zakoñczy³em.
Potem pokaza³em ch³opakom bibliotekê mamy. W pokoju rodziców s¹ dwie pó³ki – pó³ka taty
z ksi¹¿kami i pó³ka mamy z p³ytami. Z muzyk¹ lub powieœciami. To coœ takiego jak s³uchowisko
i nazywa siê audiobook. Jeszcze wiêcej mama ma tego na komputerze.

- Moja mama czêsto siada na fotelu i s³ucha ksi¹¿ek. Nie mo¿emy wtedy robiæ ha³asu
- Siedzicie zupe³nie cicho? – przestraszy³ siê Tomek.
- Nie. Po prostu nie wydzieramy siê jak na przerwie w szkole.
Pokaza³em te¿ ch³opakom, jak dzia³a komputer mamy – kiedy wejdzie siê na stronê w internecie,
mo¿na us³yszeæ wszystko, co jest tam napisane. Mama nazywa ten program „gadaczk¹”.
Bawiliœmy siê trochê gadaczk¹ i by³o weso³o. Kiedy szybko jedzie siê myszk¹ po wyrazach,
komputer gada bardzo szybko. Kiedy siê zwolni – komputer te¿ zwalnia.

- Chcia³bym mieæ tak¹ gadaczkê. Do czytanek. – jêkn¹³ Tomek, który kiepsko czyta i pani zmusza
go do czytania prawie na ka¿dej lekcji.
Potem bawiliœmy siê klockami w moim pokoju.
Po jakimœ czasie mama zawo³a³a nas z kuchni, czy chcemy kanapkê przed obiadem. Oczywiœcie,
¿e chcieliœmy, szczególnie S³awek, który lubi jeœæ i w szkole
ma zawsze chipsy i kanapkê.

Poszliœmy do kuchni.
Mama ustawi³a palcem gruboœæ kromek na krajalnicy i pokroi³a chleb.
Posmarowa³a kromki mas³em. Mama lubi wszystko robiæ sama, i tato
czêsto nazywa j¹ Zosi¹-Samosi¹, ale normalnie smarujemy chleb sami,
nawet Kaœka.
Uœwiadomi³em sobie, ¿e stara siê byæ taka samodzielna specjalnie
dla moich kolegów. Wiedzia³a, co robi – obserwowali j¹ jak
zaczarowani.
Poprosiliœmy o sok i Tomek ze S³awkiem patrzyli jak mama
nalewaj¹c go, sprawdza palcem, kiedy kubek jest pe³en.
Potem w pokoju, Tomek powiedzia³, ¿e moja mama jest
niezwyk³a. A ja ca³y nad¹³em siê z dumy, bo to prawda.

•
Tego wieczoru powiedzia³em mamie, ¿e jest najlepsza
na œwiecie. Wyt³umaczy³em jej, ¿e trochê ba³em siê moich
kolegów – ¿e bêd¹ siê ze mnie œmiali. Ale zrozumia³em, ¿e
to by³o g³upie.
By³o wspaniale, po kolacji tato przyniós³ lody, a na dobranoc
mama opowiedzia³a superbajkê – dawno nie by³o takiej
fajnej. O s³oniu, który zwia³ z d¿ungli i zosta³ kosmonaut¹.
A jego mama macha³a mu tr¹b¹ z czubka palmy.
- Jesteœ kochana mamusiu – powiedzia³em, kiedy
szed³em z pokoju Kaœki do siebie spaæ.
- No i widzisz, Mato³ku? – zachichota³a moja m³odsza
siostra.

Szanowni Pañstwo,
Ksi¹¿eczka, któr¹ trzymacie w rêku zosta³a pomyœlana jako pomoc dla rodziców i nauczycieli. Ma oswajaæ
dzieci ze zjawiskiem niepe³nosprawnoœci – przede wszystkim mam.
Problem macierzyñstwa niesprawnych kobiet jest ma³o dostrzegany: w mediach, programach edukacyjnych
itp. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest marginalizowany. Szczególnie dotkliwe s¹ dwa obszary: nieprzygotowanie
infrastruktury spo³ecznej do œwiadczenia us³ug (zdrowotnych, socjalnych) dla mam (i w ogóle rodziców)
niepe³nosprawnych oraz brak obrazu macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoœci¹ w naszym spo³eczeñstwie.
Moja mama... ma pomóc dzieciom zrozumieæ œwiat osób z niepe³nosprawnoœci¹. Mam te¿ nadziejê, ¿e
ksi¹¿eczka zwróci uwagê spo³eczeñstwa na wartoœæ osobist¹, rodzinn¹, ale równie¿ spo³eczn¹ rodzicielstwa
osób niepe³nosprawnych. Ma byæ bowiem narzêdziem u³atwiaj¹cym rozmawianie z dzieæmi
o niepe³nosprawnoœci. Jestem te¿ przekonana, ¿e dla wielu czytelników bêdzie to pierwszy kontakt
z macierzyñstwem nieco trudniejszym, ale równie piêknym i pierwsza mo¿liwoœæ rozmowy z dzieckiem
na ten temat.
Niepe³nosprawnoœæ któregoœ z rodziców postrzegana jest przez dzieci jako INNOŒÆ. Jest to problem
w relacjach z rówieœnikami: zwi¹zany przede wszystkim ze strachem przed odrzuceniem; równie¿ ze wstydem
i ca³¹ gam¹ innych emocji.
Chcia³abym, ¿eby Moja mama... budowa³a wœród naszych dzieci postawê zrozumienia i otwartoœci wobec
niepe³nosprawnoœci. Obraz funkcjonowania osoby niepe³nosprawnej w codziennych sytuacjach pozwala
oswoiæ dzieci z ow¹ INNOŒCI¥ i przyj¹æ j¹ jako zwyczajnoœæ. Bo przecie¿ dla sprawnych dzieci niesprawnych
rodziców ich ¿ycie jest ca³kiem zwyczajne.
Pozdrawiam
Marzena Rydzewska

Marzena Rydzewska jest pedagogiem specjalnym, absolwentk¹ warszawskiej APS. Jest mam¹ 5 dzieci.
Seria Porozmawiajmy o uczuciach sk³ada siê ³¹cznie z trzech publikacji: „Moja mama nie widzi”, „Moja mama
nie s³yszy” oraz „Moja mama jeŸdzi na wózku” – przedstawiaj¹cych specyfikê macierzyñstwa kobiet
z niepe³nosprawnoœciami.
Pierwsze wydanie ksi¹¿eczki, któr¹ trzymacie Pañstwo w rêku, powsta³o w ramach projektu realizowanego
wspólnym wysi³kiem dwóch organizacji pozarz¹dowych:
Fundacji Venti i Fundacji Otwórz Oczy.
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