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	 Kiedy	 jest	się	dzieckiem	wiele	spraw	wydaje	się	trudnych 
i	tajemniczych,	a	jakakolwiek	odmienność	wzbudza	lęk	i	poczucie	
odrzucenia.	Często	to	jednak	my	dorośli	stajemy	przed	trudnym 
zadaniem	rozmawiania	z	naszym	dzieckiem	o	 jego	chorobie, 
zdrowiu,	ograniczeniach	ale	też	możliwościach.

	 Dobrze	 jest	 posłuchać	 czyjejś	 historii,	 zobaczyć	 dobre 
zakończenie,	 ale	 co	 najważniejsze	 zrozumieć,	 że	 otwartość 
i	 szczerość	 wobec	 dziecka	 jest	 najważniejsza.	 Pragnęłabym, 
żeby	 rodzice	 dzieci	 ze	 stomią	 mieli	 poczucie,	 że	 nie	 są	 sami, 
że	 ich	wsparciem	 są	 fantastyczni	 fachowcy:	 lekarze,	 pielęgniarki 
stomijne	 i	 psychologowie,	 ale	 co	 najważniejsze,	 że	wsparcia 
można	szukać	u	rodziców,	którzy	już	przeszli	tą	samą	drogę.

	 Historia	 Tomka,	 to	 nie	 jest	 tylko	 opowieść	 dla	 rodziców 
dzieci	 ze	 stomią,	 ale	 przede	 wszystkim	 tych,	 którzy	 chcą 
zrozumieć	 na	 czym	 polega	 nasza	 różnorodność,	 którzy	 chcą	
u swoich	dzieci	rozwijać	empatię	i	otwartość	na	niesienie	pomocy 
innym,	nastawionych	na	nieustające	uczenie	dzieci	tolerancji,	ale	
też	 umiejętności	 stawiania	 pytań	 i	 szukania	 odpowiedzi	 na	 nie	
wspólnie	z	mądrymi,	odpowiedzialnymi	dorosłymi.

	 Jestem	 przekonana,	 że	 takie	 historie,	 jak	 ta	 opowiedzia-
na	przez	Tomka	są	wsparciem	i	inspiracją	do	rozmów	z	dziećmi. 
I  tymi	 ze	 stomią	 i	 tymi,	 które	 dzieciom	 ze	 stomią	 towarzyszą 
w  codzienności.

Dorota	Minta
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	 Zapraszamy	 Cię	 do	 przeczytania	 historii 
Tomka	 -	 chłopca,	 który	 został	 torbaczem.	 Tomek 
chodzi	do szkoły,	lubi	sport	 i	ma	wielu	przyjaciół.	Był	
czas,	że chorował	i	bardzo	cierpiał.	Lekarze	i	pielęgniarki	
pomogli	wrócić	mu	do	zdrowia	 i	zwyczajnego	życia. 
O	tym	jest	właśnie	to	opowiadanie.
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 Cześć!
Nazywam się Tomek, mam osiem lat i chodzę do 
szkoły, a od pewnego czasu jestem kangurem. Chcecie 
wiedzieć jak to się stało? Opowiem Wam moją historię.

	 Trafiłem	do	lekarza	z	powodu	silnego	bólu	brzucha. 
Pan	 doktor	Wojtek	 dokładnie	mi	wytłumaczył,	 na	 czym	
polega	 moja	 choroba	 i	 dlaczego	 tak	 często	 boli	 mnie	
brzuch.	 Zrozumiałem,	 że	 moje	 bardzo	 częste	 wizyty 
w	toalecie	i złe	samopoczucie	po	jedzeniu	wynikają	właśnie	
z choroby	jelit,	która	mnie	dotknęła.

	 Pan	doktor	Wojtek	powiedział,	że	potrzebuję	operacji, 
po	której	poczuję	się	znacznie	lepiej.	Wytłumaczył	mi,	że	
będę	przebywał	w	szpitalu	na	oddziale	dziecięcym	wraz	
z	   innymi	 dziećmi,	 potrzebującymi	 pomocy.	 Będzie	 tam	
specjalna	drużyna,	która	się	nami	zaopiekuje.

	 Dał	mi	 specjalną	maskotkę	 -	Omira	 i	 powiedział, 
że	to	przytulanka	wszystkich	Torbaczy.	Nie	do	końca	rozu-
miałem,	dlaczego	nazywa	dzieci	kangurkami	i	torbaczami,	
ale	niedługo	miało	się	to	wyjaśnić.	
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	 Wziąłem	Omira	do	ręki	i	zacząłem	mu	się	przyglądać.	
Przypominał	kangurka,	miał	taką	fajną	kieszonkę.	Z	cieka-
wości	do	niej	zajrzałem	i…	bardzo	się	zdziwiłem.	Omir	miał	
do	brzuszka	przyklejony	mały	woreczek.

	 Pan	doktor	Wojtek	i	rodzice	zauważyli	moje	pytające	
spojrzenie.	Lekarz	posadził	mnie	przy	biurku	i	z	szuflady	
wyjął	 podobny	woreczek,	 tylko	 trochę	większy.	 Spokojnym 
głosem	powiedział,	że	po	operacji	dołączę	do	Drużyny 
Torbaczy	 i  będę	 na	 brzuchu	 nosił	 podobny	 worek,	 jak	
Omir.	Wtedy	nie	wszystko	jeszcze	dokładnie	rozumiałem,	
ale	mama	powiedziała,	że	ten	woreczek…”zabiera	ból”. 
Na	tamtą	chwilę	to	mi	wystarczyło.

	 Bardzo	 się	 ucieszyłem,	 że	 dostałem	 Omira,	 że	 będę	
mógł	zabrać	go	ze	sobą	do	szpitala,	bo	możliwość	przytule-
nia	przyjaciela	w	trudnej	sytuacji,	to	bardzo	ważna	sprawa.	
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	 Po	powrocie	do	domu	Tata	wziął	mnie	na	kolana	
i wspólnie	z	mamą	przeczytaliśmy	na	specjalnej	stronie	
w	Internecie	informacje	na	temat	pobytu	w	szpitalu.

	 Dzięki	 nim	poznałem	 ludzi,	 którzy	będą	 się	mną	
zajmować,	 zobaczyłem	 przedmioty,	 których	 lekarze	
i pielęgniarki	mogą	używać	i	dowiedziałem	się,	na	czym	
będzie	polegać	moja	szpitalna	przygoda.	

	 Zbliżał	 się	 termin	 przyjęcia	 na	 oddział.	Mama 
spakowała	 wszystko,	 co	 potrzebne	 jest	 na	 kilka	 dni	
pobytu	w	 szpitalu.	Przygotowała	mi:	 piżamę,	 kapcie, 
i	 klapki	 pod	 prysznic,	 ręcznik,	 przybory	 do	mycia, 
ulubiony	kubek	i	sztućce.	
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	 Mamusia	spakowała	mi	także	książkę,	kolorowanki 
i	kredki,	żeby	mi	się	nie	nudziło.	Poprosiłem	jeszcze 
o	słuchawki	i	moją	nową	książkę	do	słuchania.	Czasem	
lubię	zamknąć	oczy	i	posłuchać	ciekawych	historii	albo	
ulubionej	muzyki.	

	 W	słoneczne	przedpołudnie	przyjechaliśmy	do	
szpitala.	Na	początku	trochę	się	bałem,	ale	na	szczęście 
byli	 przy	mnie	 rodzice,	 więc	 strach	 szybko	minął. 
Weszliśmy	do	gabinetu,	w	którym	odbywało	się	przy-
jęcie	do	szpitala.	Pan	doktor	Wojtek	osłuchał	moje	płu-
ca	 i serce	za	pomocą	stetoskopu,	a	pani	pielęgniarka	
Asia	zmierzyła	mi	temperaturę	i	ciśnienie.

	 To	 wszystko	 zrobili	 specjalnymi	 urządzeniami,	
które	już	wcześniej	oglądałem	z	rodzicami	na	tablecie,	
więc	w	ogóle	się	nie	denerwowałem.
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STETOSKOP, STRZYKAWKA, CIŚNIENIOMIERZ, TERMOMETR

Przyporządkuj	nazwy	do	przyrządów:
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	 W	szpitalu	mogłem	być	tylko	z	jednym	rodzicem.	
Zostawała	ze	mną	mama.	Łezka	zakręciła	mi	się	w	oku,	
gdy	żegnałem	się	 z	 tatą,	 ale	on	nazwał	mnie	swoim	
Dzielnym	Wojownikiem,	więc	przybiliśmy	sobie	piątkę	
jak	dwaj	odważni	mężczyźni.

	 Bardzo	się	cieszyłem,	że	zostaje	ze	mną	mama	i	mój	
nowy	przyjaciel	kangurek-Omir.	Weszliśmy	do	sali,	
w której	czekało	na	mnie	łóżko	i	szafka,	do	której	mama	
schowała	moje	rzeczy	osobiste.
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	 Potem	 przyszedł	 do	 nas	 pan	 doktor	 Wojtek 
i	wyjaśnił,	co	będzie	się	ze	mną	działo	podczas	operacji.

	 Powiedział,	że	nie	będę	niczego	czuł,	ponieważ 
zapadnę	w	głęboki	sen,	który	nazywa	się	narkozą. 
Operacja	będzie	polegała	na	otworzeniu	mojego	brzucha	
i	wyciągnięciu	na	jego	powierzchnię	jelita,	przez	które	
będzie	od	tej	pory	wydostawał	się	stolec.

	 Ten	otwór	na	brzuchu	będzie	wyglądał	jak	mała,	
czerwona,	okrągła,	błyszcząca	różyczka,	którą	nazywa	
się	stomią.

	 Pan	doktor	Wojtek	powiedział	również,	że	odwiedzi 
mnie	pani	pielęgniarka	Asia,	która	wie	wszystko	o	stomii 
i	dlatego	nazywa	się	pielęgniarką	stomijną.	To	właśnie	
ta	pani	zaopiekuje	się	mną	po	operacji	 i	nauczy	moją	
mamę	 i  mnie,	 jak	 prawidłowo	 zajmować	 się	 moim	
brzuchem,	gdy	już	wrócimy	do	domu.
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	 W	tym	momencie	przypomniałem	sobie	o	woreczku	
na	brzuszku	Omira	 i	zapytałem	pana	doktora	Wojtka 
czy	ja	też	będę	taki	miał?	Gdy	usłyszałem	potwierdzenie, 
zrozumiałem,	że	dołączę	do	Drużyny	Torbaczy,	że	będę	
odtąd	czasami	nazywany	kangurkiem,	ale	jakoś	nie	
bardzo	się	tym	zmartwiłem.	Pamiętałem	słowa	mamy,	
że	te	woreczki	„zabierają	ból”	i	bardzo	chciałem,	żeby	
tak	się	stało.

	 Domyśliłem	się,	że	woreczek	trzeba	zmieniać	i	bardzo 
dbać	o	higienę	różyczki.	Pani	pielęgniarka	Asia,	która	
do	nas	dołączyła,	powiedziała,	że	nauczy	nas,	jak	trzeba	
będzie	pielęgnować	mój	„nowy”	brzuch.	Pokazała	mi	
także	zdjęcia	dzieci,	które	już	mają	stomię.

	 Ucieszyłem	się,	ponieważ	okazało	się,	że	nie	będę	
jedynym	dzieckiem	z	woreczkiem	na	brzuchu.	Niektóre	
dzieci	nadają	imiona	swojej	stomii.	Moja	nie	ma	jeszcze	
imienia,	może	Omir	coś	mi	podpowie	wieczorem?
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	 A	Ty	jak	byś	nazwał	swoją	stomię?
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	 Przed	operacją	nie	mogłem	niczego	 jeść	ani	pić,	
ponieważ	mój	 brzuch	musiał	 być	 pusty.	 Rano	 nie 
dostałem	 śniadania.	 Potem	 pan	 doktor	 Wojtek 
podał	mi	specjalny	lek,	po	którym	szybko	usnąłem 
i rozpoczęła	się	operacja.
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	 Po	przebudzeniu	czułem	się	trochę	zmęczony 
i kręciło	mi	się	w	głowie,	ale	mama	była	koło	mnie	
i trzymała	mnie	za	rękę,	więc	od	razu	poczułem	się	lepiej.	
Mój	Omir	też	był	przy	mnie.	Czekał,	jak	na	prawdziwego	
przyjaciela	przystało.

	 Nadal	nie	mogłem	nic	jeść,	ale	nie	czułem	głodu,	
ponieważ	jedzenie	dostałem	przez	kroplówkę.
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	 Odwiedziła	mnie	też	ponownie	pani	pielęgniarka	
stomijna,	żeby	zobaczyć	 jak	się	czuję.	Wytłumaczyła,	
że	mam	 szwy,	 które	 pomagają	 utrzymać	 stomię,	 ale	
pocieszyła	mnie,	że	niedługo	zostaną	zdjęte.

	 Wkrótce	 dostałem	 pierwszy	 prawdziwy	 posiłek	
zupę	 koperkową	 z	 ryżem,	 ziemniaki	 purre	 i	 pulpety	
w sosie	jarzynowym	i	kroplówkę	ze	specjalnym	środ-
kiem,	który	miał	mi	pomóc	wyzdrowieć.

	 Po	 kilku	dniach	poczułem	się	 na	 tyle	dobrze,	 że	
mogłem	pobawić	się	z	 innymi	dziećmi,	które	też	były	
ze	mną	w	szpitalu.	Poznałem	nowych	kolegów	i	koleżanki.

	 Jedna	dziewczynka	powiedziała,	że	ma	stomię,	
a  chłopiec,	 że	miał	operację	usunięcia	migdałków. 
Ja	 jeszcze	 nie	 opowiedziałem	 im	 o	 swojej	 stomii. 
Wtedy	chyba	nie	byłem	na	to	gotowy.
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	 Pani	pielęgniarka	stomijna	poprosiła	mamę	i	mnie	
do	gabinetu	zabiegowego.	Była	to	ważna	dla	nas	chwila, 
bo	pierwszy	 raz	mieliśmy	uczestniczyć	w	wymianie	
woreczka.	Pani	powiedziała	nam,	że	stomia	nie	boli,	a	jej 
czerwony	kolor	oznacza,	że	wszystko	jest	w	porządku.	

	 Tak,	 jak	wcześniej	obiecała,	wytłumaczyła	nam,	
jak	dbać	o	skórę	wokół	stomii	i	pokazała,	jak	zmieniać	
worek.	Nie	będę	ukrywał,	że	wtedy	wydawało	mi	się	to	
dość	skomplikowane,	ale	wiedziałem,	że	na	początku 
stomię	będą	mi	pielęgnować	rodzice,	będą	też	zmieniać	
woreczki.	Tylko	duże	dzieci	i	dorośli	robią	to	sami,	ale	
po	operacji	oni	również	potrzebują	pomocy.

	 Tata	często	do	nas	telefonował	i	mama	na	bieżąco 
informowała	 go	 o	 wszystkim,	 co	 się	 u	 mnie	 dzieje.	
Obiecywała,	że	nauczy	tatę	wszystkiego,	czego	sama	
nauczyła	się	od	naszej	wspaniałej	pani	pielęgniarki.
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	 Po	 kilku	 kolejnych	 dniach	 pan	 doktor	Wojtek	
stwierdził,	że	jestem	gotowy,	by	wrócić	do	domu.

	 Ze	świeżo	zmienionym	woreczkiem,	już	nie	w	piża-
mie,	a	moich	ubraniach	wyszedłem	z	mamą	ze	szpitala. 
Na	parkingu	czekał	tata,	by	zabrać	do	domu	swojego	
synka,	Tomka-Torbacza.
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	 Pierwsze	 chwile	 na	pewno	nie	były	 łatwe.	Cała	
nasza	trójka	musiała	przyzwyczaić	się	do	nowej	sytu-
acji,	ale	jedno	było	najważniejsze,	obietnica	mamy	się	
spełniła!	Z	workiem	przyklejonym	do	brzucha	przesta-
łem	cierpieć!!!

	 Zauważyłem,	 że	 mogę	 jeść	 potrawy,	 o	 których	
przed	operacją	mogłem	tylko	pomarzyć.	Zyskałem	także	
mnóstwo	czasu,	który	przedtem	musiałem	przeznaczyć	
na	niezliczone	wizyty	w	toalecie.	W	moim	codziennym	
życiu	niewiele	się	zmieniło.	.	Mogę	się	kąpać	w	wannie	
i	pod	prysznicem,	z	woreczkiem	i	bez.
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	 Uwielbiam	 też	 pływać	 i	 mogę	 robić	 to	 bez 
problemu.	 Nie	 trzeba	 się	 bać	 wody	 i	 myśleć	 o	 tym, 
że	worek	wam	się	odklei.	Są	to	bardzo	rzadkie	sytuacje 
i	 można	 im	 zaradzić,	 oklejając	 płytkę	 specjalnymi 
pierścieniami.	Wiem,	że	z	workiem	można	robić	wszystko. 
Mogę	bawić	się,	 jeździć	rowerem,	pływać,	spacerować, 
grać	 w  piłkę	 dokładnie	 tak	 samo,	 jak	 każdy	 zdrowy	
chłopiec.
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	 Moja	mama	poszła	do	szkoły	 zanim	 ja	do	niej	
wróciłem	i	powiedziała	paniom	nauczycielkom	o	mojej 
operacji	i	stomii,	żeby	umiały	mi	pomóc,	jeśli	będę	tego	
potrzebował.	Dobrze,	że	to	zrobiła,	bo	ja	nie	wiedziałbym,	
jak	sam	im	o	tym	powiedzieć	i	pokazać	moją	stomię.	

	 Teraz	nie	muszę	się	martwić,	będąc	w	szkole, 
bo	wiem,	że	gdybym	potrzebował	pomocy	na	pewno	
ją	dostanę.
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	 Kiedy	 poczułem	 się	 dobrze,	wróciłem	do	 szkoły.	
Trochę	się	denerwowałem,	a	trochę	wstydziłem	powie-
dzieć	kolegom	o	tym,	że	mam	stomię.	Obawiałem	się,	że 
nie	będą	chcieli	ze	mną	rozmawiać	i	się	bawić,	a	co	gorsza,	
że	będą	się	ze	mnie	śmiać.

	 Na	 szczęście	 pamiętałem,	 co	 powiedziała	mi 
pielęgniarka	 stomijna	w	 szpitalu.	 Poradziła,	 abym 
wytłumaczył	kolegom	i	pomógł	im	zrozumieć,	co	to	jest	
stomia	i	dlaczego	niektóre	dzieci	musza	ją	mieć.

	 Powiedziała	mi	także,	że	sam	zdecyduję	kiedy 
opowiem	o	stomii,	że	zrobię	to,	kiedy	będę	chciał.	Mogę	
im	powiedzieć	wtedy,	kiedy	poczuję,	 że	 jestem	na	
to	gotowy.

	 Od	 tej	 chwili	w	 szkole	 było	 tak	 samo	 fajnie,	 jak	
przed	operacją,	a	nawet	lepiej,	bo	przestał	mi	dokuczać	
ból	i	już	tak	często	nie	biegałem	do	toalety.	Poczułem	
się	pewnie	i	dobrze.	
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	 Po	rozmowie	z	rodzicami	zdecydowałem,	że	chcę	
powiedzieć	kolegom	i	koleżankom	w	szkole	o	tym,	że	
mam	stomię.	Nauczycielka	pomogła	mi	zorganizować	
klasowe	spotkanie,	na	którym	z	jej	pomocą	wytłuma-
czyłem	dzieciom,	co	to	jest	stomia.

	 Powiedziałem,	że	teraz	korzystam	z	toalety	w	inny	niż	
oni	sposób,	ale	nadal	jestem	tym	samym	chłopcem,	tylko 
załatwiam	 się	 trochę	 inaczej.	 Poczułem	 się	 lepiej,	 kiedy 
koledzy	i	koleżanki	słuchali	z	zaciekawieniem,	nie	wsty-
dziłem	się	pokazać	im	swojego	woreczka	stomijnego.

	 Klasa	przyjęła	moją	opowieść	wspaniale.	Nikt	się	
nie	śmiał.	Wręcz	przeciwnie,	nazwali	mnie	Walecznym	
Tomkiem.	Było	to	bardzo	miłe.	Poczułem,	jak	wielki	kamień	
spada	mi	z	serca.
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	 Uwierzcie,	że	teraz	mogę	bawić	się	i	grać	w	piłkę	
z innymi	dziećmi	bez	ograniczeń!	Muszę	tylko	pamiętać 
o	opróżnieniu	woreczka,	zanim	pobiegnę	na	boisko,	
żeby	nie	mieć	kłopotów,	które	my	-	stomicy	nazywamy	
„awarią”.	Mogę	się	bawić	tak,	jak	inni	i	mam	z	tego	powodu	
dużo	radości.	

	 Czasami	czuję	się	inny,	ale	musze	pamiętać,	że	to	
nadal	ja.	W	końcu	nie	każdy	należy	do	Drużyny	Torbaczy,	
której	symbolem	jest	wspaniały	Omir.

	 Dzięki	operacji	mogę	swobodnie	chodzić	do	szkoły	
i	 bawić	 się	 z	 dziećmi.	 Stomia	 to	 symbol	 zwycięstwa	
nad	chorobą	i	ja	właśnie	tak	się	czuję.
 Jestem zwycięzcą!
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 Właśnie	 przeczytaliście	 historię	 Tomka,	 Opowiadanie 
powstało	 dla	 dzieci,	 aby	 przybliżyć	 im	 temat	 stomii. 
Zawiera	 ono	 informacje	 zarówno	 dla	 dziecka,	 które	 jest	
pacjentem,	jak	również	dla	jego	opiekunów,	brata	czy 
siostry.	W	prostych	słowach	opowiada	o	przygotowaniu	
się	do	operacji,	pobycie	w	szpitalu,	jak	i	powrocie	do	zdrowia 
i normalnej	aktywności.

	 Nie	skupiamy	się	na	konkretnym	rodzaju	stomii,	aby	
opowiadanie	było	uniwersalne.	Sugerujemy	przeczytanie 
książeczki	 razem	 z  dzieckiem	 i	wytłumaczenie	mu	 niezro-
zumiałych	wątków.	 Jesteśmy	przekonani,	że	opowiedziana 
historia	 pomoże	 zmierzyć	 się	 z	 tym	 trudnym	 tematem.	
Pamiętajcie,	 aby	powiedzieć	dziecku	nie	 tylko	o	 tym,	 co	 
zmieni	się	w	jego	funkcjonowaniu	po	operacji	wyłonienia 
stomii,	ale	również	o	tym,	co	pozostanie	bez	zmian.	
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Narysuj	coś,	co	powoduje	że	się	uśmiechasz.
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Udekoruj	woreczek	stomijny.
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Układ	pokarmowy

Dopasuj	nazwę	organu	do	miejsca	na	rysunku.

JAMA USTNA,

GARDŁO,

PRZEŁYK,

WĄTROBA,

ŻOŁĄDEK,

TRZUSTKA,

JELITO GRUBE,

JELITO CIENKIE,

WYROSTEK 
ROBACZKOWY,

ODBYTNICA



44



45

Stomik w szkole
 Stomia u dzieci i młodzieży jest najczęściej konsekwencją chorób 
układu pokarmowego oraz wrodzonych wad rozwojowych. Jej wyło-
nienie to ogromne przeżycie zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. 
Pojawia się obawa o przyszłość i komfort życia. Choć zwykle stomia 
kojarzona jest z chorobami nowotworowymi i starością, dotyka osób 
w każdym wieku. Aby młodzi ludzie mogli normalnie rozwijać się 
w gronie rówieśników, potrzebują akceptacji środowiska, w którym 
funkcjonują. Jak pokazują liczne przykłady, dzieci ze stomią rozwijają 
się w taki sam sposób jak ich rówieśnicy. Są pogodne, pełne energii 
i  chęci do działania. Pod żadnym pozorem nie należy odbierać im 
możliwości normalnego rozwoju. Akceptacji środowiska, w jakim 
funkcjonują, czyli w przypadku dzieci-szkoły, której potrzebuje każdy 
uczeń bez względu na osobiste problemy, z którymi się boryka.

Wiedza rozwiewa obawy

 Zmiany fizjologiczne, będące konsekwencją wyłonienia stomii, 
w wielu przypadkach są u dziecka przyczyną obniżenia poczucia 
własnej wartości. Zarówno na etapie szkolnym, jak i w przyszłości, 
wsparcie otoczenia oraz najbliższych jest niezwykle ważne, aby 
dziecko ze stomią mogło prawidłowo rozwijać się pod względem 
emocjonalnym i społecznym, a dzięki temu znaleźć swoje miejsce 
w przyszłości. Brak wiedzy w społeczeństwie na temat funkcjonowania 
stomików oraz powodów, z jakich wyłaniania jest stomia często wywołuje 
lęk otoczenia, a w konsekwencji odrzucenie osób ze stomią.
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 Najlepszym sposobem na pokonanie obaw jest wiedza – mówi 
Dorota Minta - psycholog, prezes Fundacji STOMAlife.

 Pomimo wielu akcji edukacyjnych, wiedza społeczeństwa 
w zakresie stomii w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Aby dać 
szansę młodym ludziom na rozwój w gronie rówieśników, niezwykle 
ważna jest edukacja i rozprawienie się z mitami dotyczącymi życia 
ze stomią. Uświadomienie nauczycieli oraz rówieśników pozwoli uniknąć 
niekomfortowych dla obydwu stron sytuacji.

Porozmawiajmy…

 Stomik w szkole czy w przedszkolu, to temat, którego jako 
Fundacja, nigdy nie zamiataliśmy pod dywan, a mimo starań, nie tylko 
z naszej strony, nadal jest to trudny, bolesny, intymny, a często ogromny 
problem dla ucznia ze stomią i jego rodziców. 

 Potwierdzeniem tych słów są liczne wywiady umieszczane 
na naszej stronie. Jaki obraz się z nich wyłania? Że nie jest lekko, ale 
na szczęście nie zawsze. Usłyszeliśmy słowa o hejcie, odrzuceniu, 
wyśmiewaniu, braku pomocy ze strony pedagogów, ale były również 
historie odwrotne o 180 stopni. O czym to świadczy?

 Oczywiście o tym, że można zapewnić stomikowi takie same 
warunki nauki i dobrego samopoczucia w szkole, jak wszystkim 
pozostałym uczniom.
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 Od czego, a raczej od kogo to zależy? I dlaczego jest z tym tak 
bardzo różnie?

 Nietrudno odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko, jak zawsze, 
zależy od człowieka. Od dorosłego, który decydując się na pracę 
w  placówkach oświatowych (w jakimkolwiek charakterze) w etos 
tej pracy powinien mieć wpisaną empatię, wrażliwość, szacunek do 
swoich podopiecznych i uważność na ich potrzeby (stomia nie jest tu 
wyjątkiem).

Dlaczego często dzieje się inaczej?

 Powodem jest przede wszystkim niewiedza i wynikający z niej 
strach przed nieznanym. Tygodniowy pobyt z młodzieżą 24h na dobę, 
podczas pierwszych kolonii letnich dla stomików, pokazał nam, że… 
jak się dobrze, czyli po prostu normalnie, podejdzie do tematu, to słowo 
norma jawi się we właściwym świetle.

 Normą jest inność, normalny jest każdy z nas, ze wszystkimi 
wynikającymi z osobistych  różnic konsekwencjami. Na koloniach 
temat stomii jako problemu praktycznie nie istniał. Pomoc przy czyn-
nościach fizjologicznych w przedszkolu, czy w szkole, czy nawet na 
koloniach, w przypadku grup najmłodszych, jest czasem potrzebna 
bez względu na sposób w jaki załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. 

 Bywa, że ważniejszym jest, aby grupa przypadkowo zgroma-
dzonych osób potrafiła stworzyć społeczność, w której każdy każdemu 
może pomóc i uzna tę pomoc za coś oczywistego, a nie dziwnego. 
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 Chcielibyśmy tekst, który oddajemy w Państwa ręce, zakończyć 
optymistycznie. Chcemy zapewnić, że dobre samopoczucie najmłod-
szych stomików i w szkole, i poza nią jest naszym priorytetem i gdyby  
gdziekolwiek działo się inaczej, gotowi jesteśmy jeździć do szkół, 
czy przedszkoli, jeśli zostaniemy przez Was zaproszeni i rozmawiać 
z dziećmi i młodzieżą, aby temat stomii stał się wszystkim bliższy.

 Numer naszej infolinii zawsze jest do Państwa dyspozycji, a my 
mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie z radością zasiądą w szkolnych 
ławkach, a priorytetem szkół będzie edukacja i uspołecznianie, 
kształtowanie postaw i wartości. Życzymy sobie i Wam, by fizjologia 
zajmowała w życiu należne jej miejsce (na pewno nie wysuwała się 
na plan pierwszy).
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Garść istotnych informacji

 W celu wsparcia i ułatwienia dzieciom ze stomią funkcjo-
nowania w  placówkach edukacyjnych, w ramach działań naszej 
Fundacji STOMAlife w  całej Polsce prowadzane są bezpłatne  
szkolenia opiekunów przedszkolnych i kadry pedagogicznej, 
w zakresie funkcjonowania dzieci ze stomią. Szkolenie ma na celu 
zapoznanie nauczycieli z potrzebami osób z tym problemem oraz 
zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie pielęgnacji i obsługi 
stomii. Pozwoli to uniknąć wielu kłopotliwych i nieprzyjemnych 
sytuacji w czasie pobytu dzieci w szkole oraz zabaw z rówieśnikami. 
Nauczyciele, w trakcie szkolenia poszerzają swoją wiedzę pedago-
giczną i psychologiczną. Uczą się, jak rozmawiać z dziećmi o każdej 
„inności”, w tym o stomii. Wzmacniają również swoje kompetencje 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 Całkowicie bezpłatne szkolenie zakończone jest wydaniem 
certyfikatu dla uczestników poświadczającego odbycie kursu oraz 
certyfikatem dla placówki. Dla osób, które są zainteresowane 
pogłębieniem wiedzy na temat stomii, powstał również specjalny 
przewodnik po stomii dedykowany pedagogom, opiekunom 
i nauczycielom. Aby go otrzymać, albo ustalić możliwość odbycia 
szkolenia, wystarczy do nas zadzwonić: 800 633 463, lub napisać: 
biuro@stomalife.pl
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Fundacja STOMAlife walczy z wykluczeniem społecznym dotykającym 
pacjentów stomijnych.

Celem	naszej	działalności	 jest	przełamanie	tabu	związanego	ze	stomią
oraz	edukacja	pacjentów	i	społeczeństwa	w	zakresie	faktów	i	mitów	
z nią	związanych.

Główne zadania Fundacji STOMAlife, Odkryj stomię:

• edukacja	opinii	 publicznej	 na	 temat	 stomii	 oraz	problemów	osób	
z wyłonioną	stomią,

• zmiana	 postaw	 osób	 z	 wyłonioną	 stomią	 w	 kierunku	 akceptacji	
swojej	sytuacji	życiowej,

• aktywizacja	społeczna	stomików,	by	mogli	prowadzić	normalne	
i aktywne	życie,

• budowanie	 zrozumienia	 i	 wsparcia	 społecznego	 dla	 stomików,	
by	podjęli	wysiłek	powrotu	do	normalnej	aktywności	zawodowej	
i społecznej.
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Dołącz	do	naszej	społeczności	na	FB

 /Stomia symbol zwycięstwa - grupa pomocy i wsparcia 
-	grupa	dla	dorosłych

 /Drużyna Torbaczy 
-	grupa	dla	opiekunów	dzieci	ze	stomią



Siedziba	fundacji:
Tytusa	Chałubińskiego	8
00-613	Warszawa
Infolinia	800	633	463

Email:	biuro@stomalife.pl
 

Niniejsza	publikacja	powstała	przy	wsparciu	fi	rmy
dystrybutora	sprzętu	stomijnego	Med4me	

Tytusa	Chaubińskiego	8
00-613	Warszawa
Infolinia	800	120	130
Email:	info@med4me.pl
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Bajka o dzielnych Maleństwach 
i ich opiekuńczych Mamach Kangurzycach

	 Tego	wieczoru	Maleństwo	czuło	się	wyjątkowo	smutne 
i	samotne.	 Już	od	dawna	popołudnia	nie	wyglądały	 tak,	
jak	 dotychczas.	 Smutek	 udzielał	 się	Mamie	 Kangurzycy,	
która	wszelkimi	sposobami	próbowała	rozweselić	Maleń-
stwo.	Po	dłuższym	zastanowieniu	doszła	do	wniosku,	że	
chyba	wie,	dlaczego	popołudnia	Maleństwa	są	ostatnio	
takie	smutne.

	 Domyśliła	się,	że	jej	ukochany	Synek	jest	już	na	tyle 
duży,	 że	 zaczął	 interesować	 się	 swoim	 magicznym 
woreczkiem,	 a	 jej	 do	dziś	 się	wydawało,	 że	 jest	 jeszcze	
zbyt	mały,	by	mu	 ten	sekret	wyjaśnić.	Tak	było	do	dziś. 
Postanowiła,	 że	 spróbuje	 mu	 to	 wytłumaczyć,	 a	 swoje 
słowa	 ubierze	 w	 szaty	 baśni.	 W	 pewnym	 momencie 
powiedziała:	 „Chodź,	 opowiem	 Ci	 bajkę	 o	 chłopczyku 
Jędrusiu,	który	był	kangurkiem.”	Maleństwo	otarło	łezki 
ze	 swoich	pięknych	oczu	 i	 z	 zainteresowaniem	zaczęło	
słuchać	opowieści	swojej	kochanej	Mamy	Kangurzycy...
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	 „Za	 siedmioma	 górami,	 za	 siedmioma	 rzekami,	
w	 pięknym	 wiosce	 niedaleko	 Chełmna,	 żył	 chłopiec	
o  imieniu	 Jędrzej.	 Mama	 lubiła	 mówić	 do	 niego	 Jędruś.	
Przyszedł	on	na	świat	pewnej	gwieździstej	nocy.	Mama	
od	 początku	 wiedziała,	 że	 jeśli	 będzie	 miała	 synka, 
to	będzie	miał	na	imię	Jędrek.	Był	ślicznym	i	bardzo,	bardzo	
dzielnym	chłopcem.	Kiedy	trochę	podrósł,	lubił	bawić	się	
klockami,	z	których	budował	piękne	domy.

	 Jednak	 oprócz	 wielkiego	 zamiłowania	 do	 konstru-
owania,	 Jędrusia	 wyróżniało	 coś	 jeszcze.	 Na	 swoim	
maleńkim	 brzuszku	 miał	 woreczek	 i	 w	 zupełnie	 inny	
–	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 bardzo	 wyjątkowy	 sposób	 -	 działał 
jego	układ	pokarmowy.	Mimo	że	ten	worek	trochę	dziwnie	
wyglądał	 na	 brzuszku,	 był	 również	 wyjątkowy,	 po	 prostu	
czarodziejski,	bo	sprawił,	że	chłopiec	żył	pełnią	życia	bez	
ciągłego	bólu	brzuszka”.
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	 Chłopczyk	w	 skupieniu	 słuchał	Mamy,	 lecz	w pewnej	
chwili	 zapytał	 cicho:	 „Mamo,	 czy	 to	 jest	 bajka	 o mnie?” 
Mamie	na	chwilę	wzruszenie	odebrało	mowę,	ale	przytuliła 
synka	bardzo	mocno	i	szepnęła	mu	do	ucha:	„Tak.	To	Ty 
jesteś	moim	królewiczem	z	bajki”.	Jędrek	wtulony	w	Mamę	
spokojnie	usnął.

	 Następnego	pięknego,	jesiennego	dnia	Mama	zabrała 
Jędrka	 na	 długi	 spacer	 po	 parku.	Oboje	 byli	 już	 troszkę 
zmęczeni	i	Mama	chciała	wracać	do	domu,	ale	Jędruś	chciał	
zostać	dłużej,	ponieważ	liczył	na	spotkanie	ze	swoją	rudą	
przyjaciółką	 –	Wiewióreczką,	 którą	nazwał	Tosią.	Mama	
Kangurzyca	zmartwiła	się	troszkę,	bo	nie	była	przygotowa-
na	na	dłuższą	wyprawę,	a	woreczek	Maleństwa	wymagał	
wymiany.

	 Jednak	 możliwość	 spotkania	 rudej	 Tosi	 i	 wywołania	
uśmiechu	na	małej	buźce	warta	była	zaczekania.	Mama	była	
bardzo	zaskoczona,	ponieważ	spostrzegła,	 że	Tosia	 trzyma	
w  pyszczku	 “pakiecik	 ratunkowy”.	 Zwierzątko	 podbiegło	
i położyło	zawiniątko	u	stóp	mamusi	i	Jędrka.
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	 Kiedy	 zaskoczona	 Mama	 zaczęła	 przeglądać 
zawartość	 podrzuconej	 torebeczki,	 odkryła,	 że	 jest	
w  niej	 dokładnie	 taki	 sam	 woreczek,	 jakiego	 używa	
jej	 synek.	 Był	 też	 tam	 „woreczek	 na	 woreczek”.	 Jędrek 
podbiegł	 do	 ławki.	 Mama	 skorzystała	 z	 pakieciku,	 który 
zawierał	 również	 nasączone	 chusteczki	 i	 szybko	 wymieniła 
synkowi	woreczek.	 Jędrek	 z	 powrotem	pobiegł	 do	 drzewa,	
przy	którym,	w	szeleszczących	liściach	buszowała	wiewiórka.

	 Właśnie	 o	 tych	 dużych	 kłopotach	Małego	Człowieka 
Jędrek	 chciał	 opowiedzieć	 Tosi.	 O	 swoim	 trochę	 innym	
brzuszku,	 który	 często	 go	 bolał,	 ale	 od	 czasu	 jak	 ma	
do	 niego	 przyklejony	 woreczek,	 to	 może	 żyć	 jak	 każdy 
chłopiec	w	jego	wieku.

	 Wiewiórka	Tosia	chyba	też	była	baśniowa,	bo	w pod-
skokach	podbiegła	i	odezwała	się	do	niego	ludzkim	gło-
sem:	„Jędruś,	mój	Przyjacielu,	sam	widziałeś,	że	w dziupli	
mam	ukryte	takie	specjalne	paczuszki.	Ty	częstujesz	mnie	
orzeszkami,	 a	 ja	mogę	pomóc	 takim	Małym	Kangurkom	
jak	Ty.	Wiesz,	 że	na	świecie	żyją	 takie	zwierzątka,	 które	
nazywają	kangurkami?”.



60



61

	 Jędruś	 poczęstował	 ją	 orzechami	 i	 powiedział: 
„Od	 wczoraj	 tak,	 bo	 Mamusia	 opowiedziała	 mi	 wczoraj	
bajkę	o	jednym	z	nich	i	 ja	chyba	mam	z	nimi	coś	wspól-
nego…	Myślę,	 że	 ja	 też	 jestem	Kangurkiem	 i	 łączy	mnie	
z  nimi	 mój	 magiczny	 woreczek”.	 Mama	 Kasia	 widząc,	
jak	 jej	 szczęśliwy	 synek	 biega	 za	 wiewiórką,	 stwierdziła, 
że	chyba	nie	będzie	musiała	kontynuować	„Bajki	o Kangurku”.

	 Tosia	pomogła	wyjaśnić	Jędrkowi	czemu	zawdzięcza	
swoje	zdrowie,	możliwość	biegania	po	lesie	i	wszystkich	
innych	zabaw,	jakie	tylko	może	sobie	wymarzyć.	Dodała, 
że	na	świecie	jest	bardzo	dużo	małych	Kangurków,	a	nawet	
obiecała	mu,	że	z	jednym	z	nich,	Oscarkiem,	będzie	mógł	
się	spotkać.

	 Już	po	chwili	zauważyła,	że	w	oddali	biega	mały	
chłopczyk.	 Był	 to	 Oscar	 w	 towarzystwie	 swojej	 Mamy 
-	Ady.	Chłopczyk	tak	wysoko	skakał,	szybko	biegał	i	robił 
fikołki,	 że	 nawet	 nie	 zauważył,	 kiedy	 jego	 bluzeczka	
i spodnie	ubrudziły	się	od	tych	szaleństw.	Wtedy	Jędruś	
zrozumiał,	że	Oscar	też	jest	Kangurkiem	i	że	jemu	również	
natychmiast	potrzebny	jest	mały	„pakiecik	ratunkowy”.
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	 Zadarł	głowę	do	góry,	a	mądra	Tosia	wyjęła	z dziupli	
kolejną	paczuszkę	i	rzuciła	ją	wprost	w	ręce	Jędrka,	który	
przybiegł	z	całą	zawartością	do	Mamy	Oscara.	Chłopiec	
był	bardzo	wdzięczny	Jędrusiowi	za	pomoc.	W	tej	chwili	
zrozumieli,	że	łączy	ich	bardzo	wiele,	czego	inne	dzieci	tak	
od	razu	mogłyby	nie	zrozumieć.

	 Mama	 Kasia	 była	 bardzo	 dumna	 ze	 swojego 
Małego	Kangurka!	Zawsze	wiedziała,	że	 jest	wyjątkowy, 
ale	 często	martwiła	 się	 o	 niego.	 Jak	 każda	Mama	Kangu-
rzyca	starała	się	wyjaśniać	synkowi,	dlaczego	woreczek	na	
jego	brzuszku	jest	taki	wyjątkowy,	ale	to	spotkanie	z	Osca-
rem	pomogło	obu	chłopcom	zrozumieć,	że	inne	Kangurki	
przeżywają	 takie	 same	 radości	 i  smuteczki.	Oscarek	był	
starszy	od	Jędrka	i	szepnął	mu	na	ucho:	„Nie	martwmy	się	
pękającymi	woreczkami,	przytrafi	nam	się	to	jeszcze	wiele	
razy,	ale	pamiętaj,	że	dzięki	naszym	magicznym	workom,	
mamy	również	super	moc,	siłę	i	energię	do	zabawy!”.
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	 Jędruś	i	Oscar	zrozumieli,	że	mogą	być	prawdziwymi 
bohaterami,	że	z	chłopców,	którzy	martwili	się	czy	znajdą	 
przyjaciół,	zmienili	się	w	super	chłopaków,	którzy	świetnie 
sobie	radzą	i	jeszcze	mogą	pomagać	innym.	Teraz	już	żaden	
z	nich	nie	czuł	się	inny,	tylko…	zwyczajnie	wyjątkowy.

	 Mamusia	 Oscarka	 powiedziała	 Mamie	 Jędrusia, 
że	 zna	 jeszcze	 jedną	Mamę	 Kangurzycę	 o	 imieniu	 Justyna, 
która	 ma	 córeczkę	 Amelkę.	 Okazało	 się,	 że	 dziewczynka 
miała	dziś	troszkę	gorszy	dzień	i	dlatego	nie	przyszła	na	
spotkanie	do	parku.	Ale	od	czego	mamy	telefony?

	 Chłopcy,	 którzy	 zaprzyjaźnili	 się	w	mgnieniu	 oka,	
poprosili	 swoje	 Mamusie,	 by	 mogli	 porozmawiać	
z Amelką,	serdecznie	ją	pozdrowić	i	życzyć	zdrowia.

	 Gdy	Amelka	usłyszała	w	słuchawce	głos	 innych 
Kangurków,	 od	 razu	 powiedziała	 mamie,	 że	 poczuła	 się 
lepiej	i	poprosiła	Ją,	by	mogła	dołączyć	do	zabawy.
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	 Po	 chwili	 na	 parkowej	 dróżce	 ukazały	 się	 dwie 
postaci	w	pięknych	pomarańczowych	płaszczykach.	Oscar	
i	 Jędrek	wybiegli	 im	 na	 spotkanie.	Od	 razu	 domyślili	
się,	że	to	idzie	ich	nowa	koleżanka	Amelka	oraz	jej	Mama.

	 Amelka	 przytuliła	 się	 do	 kolegów	 i	 powiedziała: 
„Słuchajcie	chłopcy!	Ja	też	jestem	Kangurzątkiem,	trochę	
od	Was	starszym,	bo	już	chodzę	do	szkoły.	Tam	niestety	
jeszcze	nie	wszystkie	dzieci	 rozumieją,	 że	dzięki	naszym	
magicznym	woreczkom	nie	boli	nas	brzuszek.	Mam	pro-
pozycję!	Może	stworzymy	Drużynę	Torbaczy	i	spróbujemy 
poszukać	 naszych	 przyjaciół,	 bo	 mamusia	 mi	 mówiła 
że	na	świecie	jest	bardzo	dużo	takich	Kangurków	jak	my,	
które	boją	się	początków	życia	z	woreczkiem.
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	 A	 może	 ja	 zaprosiłabym	 Was	 i	 Wasze	 Mamy 
do	 mojej	 szkoły?	 Gdybyśmy	 innym	 dzieciom	 ra-
zem	 wytłumaczyli,	 że	 nasz	 woreczek	 pełni	 podobną	
rolę	 jak	okulary	albo	 rozrusznik	 serca	 (bo	słyszałam,	 że 
Błażejowi	z	IV	klasy	właśnie	on	pomaga	żyć	szczęśliwie	
i  radośnie),	 to	wtedy	dzieci,	 które	nie	są	Kangurkami	na	
pewno	by	zrozumiały,	że	to	nic	takiego	i	nic	strasznego!”.

	 Nie	tylko	dzieci	się	zaprzyjaźniły.	Ada,	Justyna	i	Kasia	
też	poczuły	się	sobie	bardzo	bliskie.	Doskonale	pamiętały, 
że	ten	magiczny	dla	dziecka	woreczek,	wiązał	się	z trudnym	
początkiem	ich	macierzyństwa.	Każda	z	nich	dobrze	o	tym	
wiedziała,	 ale	 dziś	 postanowiły	mówić	 tylko	 o	 dobrych	
stronach.	 Im	 także	 brakowało	 znajomości	 z	 inną	Mamą	
Kangurzycą.	Tylko	one	rozumiały	siebie	nawzajem	tak 
na	100	procent,	a	teraz	z	ogromnym	podziwem	słuchały	
propozycji	Amelki.
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	 Bez	długiego	namysłu	stwierdziły,	że	Drużyna	Torbaczy	
to	doskonały	pomysł	i	na	pewno	pomogą	swoim	niesamo-
witym	dzieciom	w	jej	uruchomieniu.	Zrozumiały	również,	
że	Ruda	Wiewióreczka	zjawiła	się	tu	nieprzypadkowo.

	 Jędruś	 rozejrzał	 się	 dookoła,	 szukając	 Tosi.	 Nie	 chciał,	
żeby	było	 jej	 smutno,	 że	bawi	 się	 z	 dziećmi,	 a	 nie	 z	Nią.	
Mądra	Tosia	siedziała	na	gałęzi	 i	z	góry	spoglądała	na	 trzy	
słodkie	 kangurki,	 które	 biegały	 po	 polanie	 i	 kiwała	 do	 nich	
łapką	 w	 której	 trzymała	 kolejny	 znany	 im	 już	 pakiecik. 
Amelka	 uśmiechnęła	 się,	 bo	 wiedziała,	 że	 w  razie 
nieoczekiwanej	przygody,	Ona	też	jest	bezpieczna.
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	 Słońce	 powoli	 zachodziło,	 gdy	 Maleństwa	 i	 ich 
Mamusie	 uśmiechnięci	 wracali	 do	 domu.	 Siedząca	 na 
drzewie	Wiewiórka	 machała	 im	 łapką	 na	 do	 widzenia.	
Mądre	 zwierzątko	wiedziało	 że	 dzielne	 Kangurki,	 zasną	
dzisiaj	z	uśmiechem	na	buzi,	a	woreczki	na	ich	brzuszkach	
będą	im	przypominać,	że	nie	są	one	oznaką	choroby,	tylko	
wielkim	krokiem	na	drodze	do	zdrowia.

	 Ale	 to	 jeszcze	 nie	 był	 koniec	 przygód	 w	 tym	 niesa-
mowitym,	 magicznym	 dniu.	 Przy	 furtce	 prowadzącej 
do	 wyjścia	 z	 parku	 stała	 Babcia	 Dorota.	 Jest	 to	 dobra	
Wróżka	Wszystkich	Małych	Kangurków	(i	tych	większych	
też).	Wróżka	swoją	moc	czerpała	z	bardzo	wysokich	gór	
i szczytów,	wśród	których	przyszła	na	świat.	W	ręku	miała	
przezroczysty	woreczek	a	w	nim…	krówki.
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	 Częstując	 nimi	 dzieci	 powiedziała:	 „Taką	 piękną	 
bajkową	przygodę	trzeba	osłodzić,	bo	przecież	tak	małe,	
jak	i duże	kangurki	oprócz	przygód	i	wrażeń	na	pewno 
kochają	słodycze,	więc	ja	spieszę	do	Was	z	krówkami	dla	
osłody.	Na	koniec	zdradzę	Wam	jeszcze	dwa	sekrety”.

	 Nachyliła	się	do	dzieci	 i  szepnęła:	 „Ja	 też	 jestem 
Kangurkiem”.	 A	 do	 zachwyconych	 spotkaniem	 Mam 
powiedziała:	„Wy	też	moje	Drogie	zasłużyłyście	na	cukierka,	
ale…	 nie	 wyrzucajcie	 papierka!	 Przeczytajcie,	 co	 jest	 na	
nim	napisane.	Polecam	to	miejsce.	To	najlepszy	adres	dla	
Kangurków	i Torbaczy.”
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	 Zrobiło	 się	 późno.	 Przy	 parkowej	 furtce	 wszyscy 
się	 pożegnali,	 obiecując	 sobie,	 że	 na	 pewno	nie	 stracą	 ze	
sobą	kontaktu.	Gdy	zapadła	noc,	pełni	wrażeń	wszyscy	leżeli	
w	swoich	łóżeczkach,	zastanawiając	się	czy	to	na	pewno	
była	bajka?

	 W	 ramach	 akcji	 „Narysuj	 obrazek	 do	 Bajki	 o	 Kangurkach” 
dostaliśmy	 cudowne	 prace	 od	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 całej	 Polski. 
Chcieliśmy	z	całego	serca	podziękować	za	nadesłanie	prac:	dzieciom	
i	 młodzieży	 ze	 świetlicy	 Jaskółka	 w	 Gorzowie	 Wielkopolskim	 oraz	
Julkowi,	Hani,	Kornelii,	Sergiuszowi,	Kubie,	Asi,	Gabrysi,	Kasi,	Natalii, 
Adasiowi,	Wiktorowi	 z	 pomocą	 Pani	 Ani	 i	 Pani	Marty,	 Oli,	 Zosi, 
Mariuszowi,	Arturowi,	Markowi,	Magdzie,	Julii,	Natalii,	Ali	i	wszystkim	
zaangażowanym	w	ten	projekt.
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Teraz	Ty	narysuj	swoj	obrazek	do	Bajki.


