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Jesteœmy bliŸniaczkami. To znaczy, ¿e mama razem nosi³a nas w brzuszku, urodzi³a nas tego
samego dnia i o tej samej godzinie.

- Hej, JA urodzi³am siê pierwsza!

Teraz nasza mamusia, Ania, znowu jest w ci¹¿y.

- Tak, cieszymy siê, ¿e mo¿e bêdziemy mieli dwie nowe siostry? Albo chocia¿ jedn¹?

To moja siostra, Karolcia

Czeœæ!

- A to moja siostra, Tosia



Bo brata ju¿ mamy… Paw³a. Pawe³ chodzi ju¿ do szko³y, do 6 klasy. Jest bardzo m¹dry, sami
zobaczycie.

Mamy jeszcze mamê i tatê.

Nasza mama wygl¹da tak: A tato tak:

Obie chodzimy do tej samej grupy w przedszkolu. Wczeœniej chodzi³yœmy do przedszkola
w parku, a teraz do nowego, bo siê przeprowadziliœmy do wiêkszego domu. W starym byœmy
siê nie zmieœcili z nowym dzidziusiem - tak mówi tata.

- I wreszcie mamy w³asny pokój!



Nasze nowe przedszkole jest fajne: ma du¿o zabawek i pani jest bardzo mi³a.

- ...ale nie lubimy naszej jednej kole¿anki, Weroniki.

Oj nie...

Trochê têsknimy za nasz¹ star¹ okolic¹ - wszyscy nas tam znali - nikt siê nie dziwi³, ¿e machamy
do siebie rêkami.

•

Ten nasz nowy dom jest naprawdê fajny: mamy bardzo du¿¹ kuchniê, dziêki czemu mo¿emy
spêdzaæ du¿o czasu razem.

Widzicie to œwiate³ko? Mruga, kiedy ktoœ dzwoni do drzwi. Musimy tak mieæ, bo nasza mama
nie s³yszy dzwonka - widzi wtedy œwiate³ko i wie, ¿e mamy goœci. A kiedy nie widzi œwiate³ka,



to my przybiegamy i mówimy
mamie, ¿e ktoœ puka.

- Bo nasza mama nie
s³yszy. W ogóle nie docieraj¹
do niej nasze s³owa, nawet
gdy mówimy bardzo, bardzo
g³oœno. Takich ludzi nazywaj¹
nies³ysz¹cymi albo g³uchymi.

Mama ma takie urz¹dzenie
przy uchu, które jej pomaga,
ale tylko trochê. To aparat
s³uchowy. Jest fajny - dziêki
niemu mama mo¿e na
przyk³ad s³yszeæ kiedy gwi¿-
d¿e czajnik. Albo chodziæ z nami do kina - ale tylko na filmy z napisami. My ogl¹damy i s³uchamy,
a mama czyta i... te¿ trochê s³ucha. Choæ najbardziej uwielbia teatr. Pantomimê. Aktorzy
opowiadaj¹ tam wszystko ruchem cia³a, ka¿dy mo¿e to zrozumieæ, nawet my…

- Nasza mama czasami ogl¹da te¿ telewizjê - dla tych, którzy nie s³ysz¹ s¹ takie programy,
gdzie na ekranie jest pan lub pani pokazuj¹cy ró¿ne
rzeczy rêkami. To t³umacz jêzyka migowego.

Jêzyk migowy to jêzyk, w którym wszystko
mo¿emy opowiedzieæ rêkami. To taki
specjalny sposób porozumiewania
siê g³uchych. Nasza mama rozmawia
w tym jêzyku, i my, i Pawe³, i nasz
tato te¿. To jest super, bo kiedy chcê
coœ powiedzieæ Karolci tak, ¿eby nikt
nie wiedzia³, mogê zamigaæ.





Oto pokój naszego starszego brata. A to Pawe³: gada przez
komórkê. Nasza mama z³oœci siê, kiedy rozmawia godzinami...

- Ze swoj¹ dziewczyn¹!

Bo mama te¿ u¿ywa komórki, ale tylko SMSów

- I w ogóle nie ma w³¹czonego dzwonka, tylko wibracje!

•

Kilka dni temu mama przysz³a do naszego przedszkola.
Chcia³a nas odebraæ i musia³a porozmawiaæ z pani¹ o nas.
Rozmowa z mam¹ jest trochê trudna, gdy siê nie jest przyzwyczajonym.

Dla nas to normalne, ¿e:

- gdy mówimy do mamy, musimy staæ do niej przodem, bo ona potrafi czytaæ

z ruchu ust!

- gdy mama mówi, to robi ró¿ne znaki rêkami; my je znamy, ale nasza pani nie.

Musia³yœmy t³umaczyæ pani, co mówi mama.

Mama poprosi³a nas, ¿eby powiedzieæ naszej pani, ¿eby nie sta³a ty³em do okna - mama kiepsko
widzi wtedy usta i nie rozumie wszystkiego, bo razi j¹ s³oñce.

Nasza pani ma bardzo piêkne, d³ugie w³osy. Có¿ z tego, kiedy zas³aniaj¹ jej twarz? Musia³a je
odgarn¹æ.

Musicie to pamiêtaæ: kiedy rozmawiacie z nasz¹ mam¹ (albo inn¹ osob¹,

która nie s³yszy), nie stawajcie ty³em do œwiat³a i nie zas³aniajcie twarzy!

Inne dzieci patrzy³y na nasz¹ mamê, na jej brzuch i na to, jak rozmawia. Julka zapyta³a nas
póŸniej, czy nasza mama po³knê³a balon. Ale ta Julka jest dziecinna! Poza tym jest jedynaczk¹
- nie ma brata, ani siostry.
A Weronika (nie lubimy jej!) powiedzia³a, ¿e nasza mama jest œmieszna i rusza rêkami jak wiatrak!



Nasza mama jest bardzo s³owna. Kiedy coœ obiecuje, jesteœmy pewne, ¿e to zrobi. Obieca³a
kino i posz³yœmy.

Mama wybiera filmy, które maj¹ i napisy i dŸwiêk. Dziêki temu my mo¿emy obejrzeæ film i ona
równie¿. Mama najbardziej lubi filmy w kinach, gdzie s¹ takie specjalne urz¹dzenia - pêtle
indukty...

- Pêtle induktofoniczne!

A w³aœnie. W takim kinie, dziêki pêtli - dŸwiêki docieraj¹ do aparatu s³uchowego i mama mo¿e
odczuwaæ niektóre z nich.

- Albo wibracje przy wybuchu na ekranie!

Tak przynajmniej mówi Pawe³, ale to musi byæ prawda, bo mama stara siê wybieraæ kina, które
s¹ oznaczone specjalnym znaczkiem. O, takim:

W kinie by³o bardzo mi³o.

- No, najad³yœmy siê popkornu, hi hi







Po filmie mama zabra³a nas do sklepu na zakupy. Kupi³yœmy lody, ciastka, colê i jakieœ rzeczy
na obiad.

Lubimy chodziæ z mam¹ na zakupy, bo traktuje nas jak doros³e  - pyta, czy chcemy to, czy
tamto, prosi ¿ebyœmy przynios³y ró¿ne rzeczy. Kiedy by³yœmy mniejsze, pozwala³a nam jeŸdziæ
w wózku. Ale teraz jesteœmy za du¿e.

Pomog³yœmy mamie na stoisku z miêsem, ale pani by³a dziwna:

- a¿ nam samym trudno by³o j¹ zrozumieæ i patrzy³a na nas, nie na mamê. A to przecie¿
nasza mama nie s³yszy!

W dodatku nie powiedzia³a mamie, ile musi zap³aciæ za kurczaka, tylko nam: "Powiedzcie mamie,
¿e ten kurczak kosztuje 12 z³otych". A co nas to obchodzi?!

Czasem têsknimy do naszego starego sklepu. Tam wszyscy zachowywali siê normalnie. I mówili
normalnie, wprost do mamy. A tu jacyœ dziwni.



Nasza mama nie s³yszy, ale ma mnóstwo znajomych. Bardzo czêsto z nimi rozmawia.

- Prawie tak czêsto, jak Pawe³ ze swoj¹ dziewczyn¹!

Tak. Te rozmowy mamy odbywaj¹ siê przez komputer. Mama pisze do znajomych i wysy³a im
ró¿ne rzeczy

- Na przyk³ad nasze fotografie

...I to jest fajne, kiedy wiemy, ¿e mama siê nami chwali.

Sporo znajomych mamy te¿ nie s³yszy, albo s³yszy s³abo, jak nasz tato, który mówi, ale kiedy
z kimœ rozmawia, to czyta z jego ust. I oczywiœcie miga. Ale wszyscy oni chêtnie pisz¹ do siebie
pozdrowienia. Mama pisuje te¿ do innych mam.

- Tak, wie co siê dzieje w naszym przedszkolu

Teraz opowiemy wam o motylach. Komputer i Internet to œwietne pomoce dla g³uchych. Pewnie
dlatego tak trudno mamê oderwaæ od Internetu! A na stronach internetowych g³uchych, a¿
roi siê od zdjêæ i obrazków z motylami. Na pewno nie zgadniecie dlaczego! A my wiemy: g³usi
kochaj¹ swój jêzyk migowy. Niektórzy ze znajomych mamy mówi¹, ¿e miganie, to jakby Jêzyk
Motyli. £adnie, prawda? Nie ¿adne g³upie wiatraki!

•

No i mama pogada³a przez komputer z mam¹ Kaœki. O Weronice, tej co wiecie…

A potem zawo³a³a nas do kuchni. Jej mina pokazywa³a, ¿e nie ma ochoty na ¿arty.

Wszystkie wa¿ne sprawy rodzinne odbywaj¹ siê u nas w kuchni. Nasz tato specjalnie zamówi³
tam du¿y, okr¹g³y stó³. Sam go zaprojektowa³ i jest z niego bardzo dumny. Pawe³ wyt³umaczy³
nam, ¿e taki stó³ pozwoli nam siedzieæ twarzami do siebie i ³atwiej bêdzie nam rozmawiaæ ca³¹
rodzin¹. I, ¿e tato wcale sam tego nie wymyœli³: takiego sto³u u¿ywa³ jakiœ król Artur i jego
rycerze. Tata œmia³ siê, i doda³, ¿e jeszcze jakiœ genera³ Jaruzelski, ale nie wiedzia³yœmy o co chodzi.





No i teraz mama zaci¹gnê³a nas do okr¹g³ego sto³u i patrzy³a na nas groŸnie.

Okaza³o siê, ¿e Weronika (ta, co jej nie lubimy) poskar¿y³a siê, ¿e j¹ POBI£YŒMY. A my tylko j¹
postraszy³yœmy za to, ¿e naœmiewa³a siê z naszej mamy i (pamiêtacie) nazwa³a j¹ "wiatrakiem".
I tylko lekko j¹ popchnê³yœmy...

- Zaczê³yœmy siê wiêc t³umaczyæ. Karolcia siê pop³aka³a (zawsze tak robi) a ja bardzo szybko
mówi³am, ¿e to pod³e k³amstwo i ¿e Werka sama siê prosi³a, bo naœmiewa³a siê z naszej mamy.

To zainteresowa³o tatê, który zapyta³, jak siê naœmiewa³a. No i musia³yœmy wszystko
opowiedzieæ: i o "wiatraku", i o pani ze sklepu, i o tym, ¿e têsknimy do starej dzielnicy.



Tato popatrzy³ na nas i powiedzia³, ¿e nie warto siê przejmowaæ. Dzieci naœmiewaj¹ siê
z rzeczy, które s¹ dla nich nowe. Musi up³yn¹æ trochê czasu i ciekawoœæ im przejdzie. Po prostu
Weronika nigdy nie widzia³a migaj¹cych osób i tak zareagowa³a. A miganie wyró¿nia nas
z t³umu. Ale przecie¿ same czasami migamy do siebie - jest to wiêc po¿yteczne i Weronika
bêdzie nam kiedyœ zazdroœciæ. Umiemy coœ, czego ona nigdy siê nie nauczy.

Tato mia³ racjê, to prawda. Karolina przesta³a p³akaæ.

Ale mama i tak kaza³a nam przeprosiæ kole¿ankê. By³a na nas naprawdê z³a.

•

Przyszed³ czas, ¿eby porozmawiaæ o tym z Paw³em.

Nasz brat jest bardzo m¹dry  zawsze ma dobre pomys³y. O ile znajdzie dla nas czas...

Tym razem mia³ czas i wys³ucha³ ca³ej historii: opowiedzia³yœmy mu i o Weronice, i o tym, ¿e
mama by³a na nas z³a, i o pani w sklepie, i ¿e w ogóle mamy tego wszystkiego doœæ. Po co
w ogóle siê przeprowadzaliœmy?

- No a wasz pokój? - zapyta³ - I mój? - doda³ po chwili.

- No tak, ale nam chodzi o to, ¿e siê z nas œmiej¹!  A w³aœciwie z mamy. I patrz¹ na nas jak
na dziwad³a.

Pawe³ zamyœli³ siê i zapyta³: dziewczyny, to o co w³aœciwie wam chodzi? Bo nie mo¿na rozwi¹zaæ
wszystkich problemów jednoczeœnie. Czy chodzi o to, jak siê czujecie w przedszkolu? Czy
o mamê?

- I o to, i o to - odpowiedzia³yœmy na raz.

- Wiecie, kiedy nasi nowi s¹siedzi stan¹ siê naszymi znajomymi - a przynajmniej poznaj¹ nas -
problem sam zniknie. O mamê nie musicie siê martwiæ. Wkrótce na osiedlu bêdziemy siê czuæ
tak samo swobodnie, jak na starych œmieciach - uœmiechn¹³ siê - Trudniej, je¿eli chodzi
o przedszkole. Du¿o zale¿y od was. Musicie pokazaæ innym maluchom…



- Piê-cio-lat-kom - wykrzyknê³yœmy.

- Taak. Musicie koniecznie opowiedzieæ innym piê-cio-lat-kom o tym, ¿e nasza mama nie s³yszy
i co z tego wynika.

- A co z tego wynika?

- No chocia¿by miganie. Trzeba pokazaæ, czym jest miganie i jak naszej mamie u³atwia ¿ycie.

Powiedzia³yœmy Paw³owi, ¿e boimy siê tej Weroniki. Ona na pewno bêdzie siê z nas œmia³a,
wiatrak jeden.



Ale Pawe³ nie dawa³ za wygran¹:

- Dziewczyny, a co wy siê tak przejmujecie? Przecie¿ jesteœcie dwie i dacie radê. Mam pomys³!
Powiedzcie waszej pani, ¿e chcecie zrobiæ pokaz jêzyka migowego w waszej grupie. Na pewno
siê zgodzi.

Pomys³ nam siê spodoba³. Rozmawialiœmy jeszcze z Paw³em o tym, jak taki pokaz zrobiæ. Obieca³
nam pomóc. Kaza³ tylko siedzieæ cicho i nic nie mówiæ rodzicom.

- Dziewczyny! Ale przeprosicie tego wiatraka, co?

•

Przez nastêpnych kilka wieczorów zamykaliœmy siê w pokoju Paw³a i razem bardzo ciê¿ko
pracowaliœmy.

Pod koniec tygodnia by³yœmy gotowe.

Porozmawia³yœmy z pani¹. Nasz pomys³ (a w³aœciwie Paw³a) bardzo jej siê spodoba³.

W pi¹tek po œniadaniu usiedliœmy ca³¹ grup¹ w kole i pani powiedzia³a wszystkim dzieciom, ¿e
teraz to my poprowadzimy zajêcia.

Szkoda, ¿e nie widzieliœcie ich min! Ale byli zaskoczeni.

Najpierw opowiedzia³yœmy o naszej mamie i naszym tacie. O tym, ¿e mama nie s³yszy, ale
potrafi czytaæ z ust i tato zaprojektowa³ w kuchni okr¹g³y stó³, ¿ebyœmy siê wszyscy dobrze
widzieli. O tym, ¿e rozmawiamy ze sob¹ rêkami, i taka rozmowa nazywa siê miganiem.

Dzieciaki najpierw chichota³y, ale póŸniej by³y coraz bardziej zaciekawione. Nawet pyta³y nas
o ró¿ne rzeczy. Jak miga siê s³owo mama? Albo tato? Jak zawo³aæ mamê, kiedy jesteœmy
w ³azience?

Potem pani powiedzia³a, ¿e ca³a nasza grupa nauczy siê kilku s³ów w jêzyku migowym. Kiedy
przyjdzie po nas mama, przedszkolaki bêd¹ mog³y j¹ przywitaæ.



W ten sposób piêciolatki nauczy³y siê s³ów:

Do widzenia

Proszê

Dziêkujê

Mama Tata

Przepraszam

2.1.
Dzieñ dobry

2.1.



Æwiczyliœmy je a¿ do wyjœcia na plac zabaw. Œwietne siê przy tym bawiliœmy!

Przy okazji chcia³yœmy przeprosiæ Weronikê, ale to ona podesz³a do nas i powiedzia³a, ¿e nas
przeprasza i ju¿ nigdy przenigdy nie nazwie naszej mamy wiatrakiem. Mignê³a tylko:
"Przepraszam" i rozeœmia³a siê: "Ale to fajne!".

Kiedy mama przysz³a, ¿eby zabraæ nas do domu, ca³a nasza grupa
mignê³a: "Dzieñ dobry". Mama by³a bardzo
zaskoczona i piêknie siê uœmiechnê³a.
Wygl¹da na to, ¿e mama lubi nasz¹
grupê.

A Karolcia mignê³a do naszej pani:
"Dziêkujê"

Za to my dla naszej mamy zostawi-
³yœmy najpiêkniejszy znak Jêzyka
Motyli (nasz tato bardzo czêsto
pokazuje go mamie i nam).

Ten znak mówi

 i wygl¹da tak:



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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