
Dziwne historie

Prosta gra karciana oparta na zasadzie gry  
w „20 pytań” przeznaczona dla dwóch i więcej osób. 
Pomaga przełamywać stereotypy, uczy solidarności 

i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Jak grać?

Wybierzcie mistrza lub mistrzynię gry.  
Będzie to osoba, która pozna całą historię.  

Wspólnie z resztą grupy spróbujcie  
zrekonstruować wydarzenia, które doprowadziły 

do sytuacji opisanej na awersie karty.  
Podczas gry możecie zadawać różne pytania,  

na które mistrz lub mistrzyni może  
odpowiedzieć „tak” lub „nie”. 

Porzućcie uprzedzenia, zadawajcie trafne  
pytania, a przekonacie się, że wszystko  

bywa czasem zupełnie inne niż mogłoby się  
wydawać na pierwszy rzut oka. 

Czas gry: 5–45 minut
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Ulubiony  
film 

Dennis jest 
głupi! 

Drogie  
zakupy

Znowu bez 
pracy?

Wścibska 
sąsiadka

Spotkanie  
po latach

Gorzka 
pomyłka

Żółta 
Kartka

Książka  
w pudle 

◊

Kasia tak bardzo chciała  
iść do kina razem ze wszystkimi! 

Niestety, znowu musi  
zostać w domu. 

◊

Ten chłopak zbiera same jedynki.  
Chyba w ogóle nie rozumie,  

co się do niego mówi!

◊

Ten klient wydał jej się  
podejrzany. Skąd ma pieniądze  

na takie zakupy?

◊

Piotrek kolejny raz został  
zwolniony. Czy naprawdę  
do niczego się nie nadaje?

◊

Kto to widział siedzieć  
cały dzień w oknie! Czy ta kobieta 

nie ma zajęcia?

◊

Impreza na mieście czy  
telefon do przyjaciela?  

Ta decyzja może zmienić  
całe życie Mariusza. 

◊

Powiedziała, że lubi ciasta.  
Gdyby tylko wiedziała, że znajdzie 

się w takim miejscu!

◊

Tata mnie nie kocha – pomyślał 
Adam, kiedy tata kolejny raz nie 

przyszedł na ważny mecz. 

◊

Ledwie skończył jedną  
książkę, a już prosi o następną!  

Skąd u niego tyle czasu  
na czytanie?



— 9 —
Maria jest bibliotekarką. Od nie-
dawna współpracuje z lokalnym 

więzieniem – dostarcza książki do 
więziennej biblioteki. Zdziwiło ją 
to, jak dużo i chętnie czytają osa-

dzeni. Okazało się, że książki są dla 
nich nie tylko rozrywką i sposobem 

na spędzenie czasu, ale dają też 
nadzieję na lepsze życie. Najwięcej 

czyta Kamil – kiedyś myślał, że 
książki są głupie, teraz już wie, że 
po prostu do tej pory nie udało mu 

się trafić na właściwe. 

— 6 —
Ania ma spektrum autyzmu.  

Trudność sprawia jej odnajdywanie 
się w codziennych sytuacjach,  

a także relacje z innymi ludźmi.  
Nie zawsze rozumie wszystkie 
komunikaty. Kiedy doradczyni 

zawodowa zapytała czy lubi ciasta, 
pomyślała że chodzi o jedzenie. 
Pewnie, że lubi jeść ciasto. Za to 

ostatnie o czym marzyła to praca 
w cukierni! Ania świetnie rysuje 

i lubi pracować przy komputerze. 
Ale o to nikt nie zapytał!

— 3 —
„Obiecał! A znowu go nie było. Wcale 

mu na mnie nie zależy” – myślał 
Adam podczas finałowego meczu 
swojej drużyny. Tata Adama jest 
kurierem i dowozi paczki. Praca 
zajmuje mu wiele godzin, a i tak 
z trudem starcza na utrzymanie 
rodziny. Żeby Adam mógł zagrać 

w finałowym meczu tata kupił mu 
nowe, piękne korki. Niestety, musiał 

zgodzić się na dodatkowy kurs.  
Kiedy wraca z pracy jest tak  

zmęczony, że zasypia. 

— 8 —
Mariusz właśnie opuścił więzienie, 

w którym spędził kilka lat.  
Naprawdę chciałby zmienić coś 

w swoim życiu, ale nie bardzo wie,  
jak powinien się za to zabrać. 

Jedyne co ma, to kartka z numerem 
telefonu do człowieka z jakiejś 

organizacji, którego na oczy nie 
widział. Mariusz trochę się wstydzi 

dzwonić do obcych ludzi. Czy ten 
człowiek będzie chciał mu pomóc? 
Może lepiej spotkać się ze starymi 

znajomymi? 

— 5 —
Piotrek pracował już jako pomoc-
nik kucharza, ogrodnik, ankieter, 

pracownik biurowy i budowlaniec. 
Nigdzie nie udało mu się utrzymać 

dłużej niż dwa miesiące. Piotrek  
ma spektrum autyzmu, co oznacza, 

że trudności może sprawić mu  
odnajdywanie się w codziennych 

sytuacjach i relacje z ludźmi. Ważne 
jest dla niego poczucie bezpieczeń-

stwa, konkretnie zdefiniowanie 
zadań do wykonania i jak najmniej 

chaosu. Czy znajdzie się pracodawca, 
który to zrozumie? 

— 2 —
Pani Krystyna od wielu lat miesz-
ka sama. Jej mąż nie żyje, a córka 

odwiedza ją tylko w weekendy. 
Ostatnio coraz trudniej wychodzić 

jej z domu – w budynku nie ma  
windy, a pani Krystyna mieszka  

na trzecim piętrze. Czuje się bardzo 
samotna, wszystkie dni wyglądają 
tak samo. Lubi patrzeć na innych  

ludzi, szczególnie na to, jak bawią się 
dzieci. Chętnie opowiedziałaby im 
o swoich zabawach z dzieciństwa.

— 7 —
Maciek ma 29 lat i dostał  

właśnie swoją pierwszą wypłatę. 
Już dawno postanowił, że za pierw-
sze pieniądze kupi sobie smartfona. 
Niestety, znalezienie pracy okazało 
się bardzo, bardzo trudne. Nikt nie 

chce zatrudnić osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną! Wresz-

cie znalazł pracę w specjalnym 
przedsiębiorstwie, które prowadzi 

kawiarnię. Maciek przepracował 
właśnie pierwszy miesiąc i jest 

z siebie bardzo zadowolony. 

— 4 —
Kasia uwielbia filmy Disney ’a! 

Zawsze z niecierpliwością czeka 
na kolejne premiery. Najbardziej 

chciałaby je zobaczyć razem ze swo-
imi koleżankami z klasy. Niestety, 
Kasia porusza się na wózku inwa-
lidzkim, a kino do którego jeżdżą 

całą klasą nie jest przystosowane do 
jej potrzeb. Znowu będzie musiała 
zostać w domu! To takie niespra-

wiedliwe! 

— 1 —
Dennis z siostrą i rodzicami  

od niedawna mieszkają w Polsce.  
Przeprowadzili się tutaj ze wschod-

niej Ukrainy, w której trwa teraz 
wojna. Tata Dennisa pracuje, 
a mama zajmuje się młodszą  

siostrą. Słabo znają język polski, 
więc trudno im pomóc chłopcu 

w nauce. Dennis radzi sobie coraz 
lepiej, ale ciągle jeszcze nie wszyst-

ko jest dla niego zupełnie jasne. 
Gdyby tylko mógł liczyć na pomoc 
ze strony kolegów lub koleżanek. 
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Przyjaciel  
w potrzebie

Koniec  
ferii 

Śmietnik  
na balkonie

 Na  
swoim

Leży  
i pracuje

Dobre 
rady

Więcej  
ruchu! 

Ciężka praca  
się opłaca?

Córeczka

◊

Wiesław wylądował  
na bruku. Gdyby tylko nie był  

taki pomocny! 

◊

Maja nie może się doczekać  
końca ferii. Dlaczego tak jej zależy, 

żeby iść do szkoły? 

◊

Bożena znowu trzyma  
śmieci na balkonie.  

Jak jej nie wstyd?

◊

Wiktoria ma 32 lata i wreszcie  
wyprowadza się od rodziców.  
Gdyby tylko mama przestała  

powtarzać, że nie da rady! 

◊

Marcin całymi dniami leży  
w łóżku. Jak to możliwe, że ma 

pełne ręce roboty!?

◊

Klara znowu jest nieszczęśliwa. 
Dlaczego nie zacznie w końcu  

myśleć pozytywnie? 

◊

Julia znowu nie ćwiczy na wf-ie. 
Najchętniej wypisałaby się z tego 

przedmiotu. Co poszło nie tak?

◊

Pracuje i pracuje, a przecież  
ledwie starcza jej na mieszkanie! 

Gdzie popełniła błąd?

◊

To miał być najpiękniejszy  
dzień w jej życiu.  

Jak bardzo się myliła! 



— 18 —
Teresa urodziła niepełnosprawną  

córeczkę. Zaraz po porodzie dowie-
dzieli się z mężem, że ich dziecko 

nigdy nie będzie samodzielne 
i będzie wymagało całodobowej 

opieki przez całe życie. Teresa 
musiała zrezygnować z pracy, 

a wsparcie finansowe jakie otrzy-
mali nie wystarczyło na pokrycie 

nawet części wydatków. Narastają-
ce problemy finansowe popsuły jej 
relacje z mężem, który wkrótce się 
wyprowadził. Tym samym marze-
nie Teresy o szczęśliwej rodzinie 

legło w gruzach. 

— 15 —
Julia lubiła kiedyś grać w ko-

szykówkę. Dobrze jej szło – bez 
problemu trafiała za 3 punkty 

i nie myliła się podczas dwutaktu! 
Wszystko zmieniło się w siódmej 

klasie. U dziewczyny zdiagnozowa-
no nadczynność tarczycy. Skutkiem 

ubocznym przyjmowanych leków 
jest również wzrost masy ciała. 

Julia nie jest już tak szczupła jak jej 
koleżanki. Bardzo się tego wstydzi. 
Sytuacji nie poprawia nauczycielka 

wf-u, która każe jej się po prostu 
„więcej ruszać”! 

— 12 —
Natalia pracuje w dużej firmie. 
Zajmuje się tam sprzątaniem. 

Niestety jej wynagrodzenie jest 
bardzo niskie, dlatego dorabia sobie 
po godzinach rozdając ulotki. Kiedy 

wieczorem wraca do domu jest 
już bardzo zmęczona i nie ma siły 

nawet na to, żeby pobawić się  
ze swoją córeczką. Dobrze, że 

pomaga jej babcia – w przeciwnym 
razie Natalia nie miałaby z kim 

zostawić małej. A i tak po opłaceniu 
czynszu pieniędzy na życie zostaje 

bardzo mało. 

— 17 —
Klara ma tyle talentów! Jeszcze 

kilka lat temu była świetną księgo-
wą, bardzo dobrze mówi w kilku 
językach. Niestety, kilka lat temu 

zachorowała na depresję. Przesta-
ła pracować, nie chce wychodzić 

z domu, czasami nawet nie wstaje 
z łóżka. Przyjaciele i rodzina mają 

już dość – „Weź się w końcu w garść, 
wyjdź na spacer, zacznij coś robić”. 

Niestety to nic nie da. Takie rady 
zwiększają tylko poczucie winy. 

Klara potrzebuje pomocy specjali-
stów oraz bezwarunkowego wspar-

cia przyjaciół i rodziny. 

— 14 —
Wiktoria od zawsze mieszkała ra-

zem z rodzicami. Nie było jej z nimi 
źle, ale przecież trzeba w końcu 
pójść na swoje. Niestety, było to 

dla niej jeszcze trudniejsze niż dla 
jej przyjaciół – spróbujcie znaleźć 

pracę i mieszkanie jeśli macie 
dodatkowo niepełnosprawność 

intelektualną! Niedawno Wiktoria 
dostała pracę w przedsiębiorstwie 
społecznym, w którym zajmuje się 
wyszywaniem. A teraz pojawiła się 

możliwość zamieszkania w spe-
cjalnym mieszkaniu adaptacyjnym. 

Wiktora nie może się doczekać! 

— 11 —
Marcin zajmuje się reklamą 

w Internecie. Obsługuje dużych 
klientów – pomaga im stworzyć 

kampanie promocyjne i prowadzi 
ich konta w mediach społecznościo-

wych. Jest w tym naprawdę dobry, 
więc wielu chciałoby z nim współ-
pracować. Ale nie zawsze było tak 
kolorowo – Marcin jest sparaliżo-

wany, więc nie mógł pójść na żadną 
rozmowę kwalifikacyjną i sporo 

czasu musiało minąć, zanim ktoś 
się na nim poznał. Całe szczęście,  

że tak się stało!

— 16 —
Pani Bożena już od wielu lat miesz-

ka sama. Niedawno skręciła nogę 
schodząc po schodach. Otrzyma-

ła pomoc w szpitalu, jednak po 
leczeniu została wypisana do domu. 
Teraz ma bardzo utrudnione życie. 

Nie jest w stanie sama zejść po 
schodach, czasem tylko dzieci zro-

bią zakupy i pomogą w domu. Mimo 
szczerych chęci nie jest w stanie 

wynieść śmieci, które gromadzi na 
balkonie. Śmieci przeszkadzają jej 
tak samo jak sąsiadom, wstydzi się 

jednak poprosić o pomoc. 

— 13 —
Wiesław od kilku lat mieszka na 

ulicy. Nie zawsze tak było. Kiedyś 
mieszkał z mamą w kawalerce, ale 
kiedy mama zmarła, został w niej 
sam. Nie znalazł sobie drugiej po-
łówki, ale miał przyjaciół, więc nie 
czuł się samotny. Jeden z kolegów 

poprosił o przysługę – Wiesław 
miał poręczyć za niego pożyczkę. 
„Przyjaciołom trzeba pomagać” 

– pomyślał Wiesław. Niestety, przy-
jaciel nie spłacił pożyczki i zniknął, 
a Wiesław został z długami, których 

nie był w stanie spłacić. W końcu 
komornik zabrał mu mieszkanie. 

— 10 —
Maja ma 9 lat. Mieszka razem  

z rodzicami i dwójką braci w domku 
na działce, razem z innymi rodzina-

mi romskimi. Nigdy wcześniej nie 
chodziła do szkoły. Najpierw jej tata 

nie był pewien czy to potrzebne. 
Potem znowu urzędnicy nie wie-

dzieli, w jaki sposób Maję do szkoły 
zapisać. W końcu się udało – Maja 
pójdzie do szkoły jak tylko skończą 

się ferie. I chociaż trochę się boi  
czy da sobie radę i czy znajdzie  
koleżanki, to nie może się już 

doczekać. 
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Kolejne  
spóźnienie!

Miejsce  
spotkań

Zły Mikołaj

Aresztujcie 
go!

Za późno  
na balet

Wysokie  
wymagania

Porzucony

 Nowy 
samochód

Klient ma  
zawsze rację? 

◊

Wojtek już wiedział,  
że szef nie wybaczy mu  

kolejnego spóźnienia  
w tym miesiącu! A przecież  

tę przeszkodę można  
było przewidzieć.

◊

Dzień w dzień urzędują  
tam do późnej nocy.  

Czy naprawdę nie mogą znaleźć 
sobie innego miejsca? 

◊

Mikołaj wyrzucił wszystkie  
prezenty – „Świąt nie będzie!” 

◊

Hanna kolejny raz musiała  
wezwać straż miejską.  

Gdyby tylko wiedziała, że sama 
zaprasza tego klienta!

◊

Musiała porzucić taniec,  
a przecież to była jej wielka pasja.

◊

„Nie spełnia Pani wymagań  
na to stanowisko” – usłyszała  

podczas kolejnej rozmowy  
o pracę. Jak to możliwe,  

że niektórzy widzą tylko to,  
co chcą widzieć? 

◊

Ten dom jest taki porzucony  
i zaniedbany. Co to za rodzina  

zostawia swoje mieszkanie  
w takim stanie?!

◊

Rodzice nie kupili dzieciom  
nowych ubrań. Ważniejszy  

był zakup nowego samochodu.

◊

Maria i Tomasz nie byli  
zadowoleni z jakości obsługi  

w tej restauracji.  
Czy to możliwe, że problem  

leżał po ich stronie? 



— 27 —
Maria i Tomasz postanowili odwie-

dzić nowo otwartą kawiarnię położo-
ną niedaleko ich domu. Okazało się, że 

pracują tam osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną, w tym Maciek, 
który przyjmował ich zamówienie. 

Maciek chciał wszystko dobrze przy-
gotować, dlatego kilka razy upewniał 
się, że dobrze zapamiętał: dwa serni-
ki, dwie kawy z mlekiem, sok i wodę. 
Zdenerwowało to klientów – Maria 

i Tomasz uznali zachowanie kelnera 
za nachalne i oburzające. Więcej tutaj 
nie wrócą. Maćkowi jest bardzo przy-

kro, starał się jak umiał najlepiej. 

— 24 —
Porzucony dom rodzinny to bardzo 

smutny widok. Szczególnie dla 
Małgorzaty, która wraz z mężem 
straciła w Polsce pracę i po kilku 

latach nieudanych poszukiwań zde-
cydowała się wyjechać za granicę. 
Miał to być wyjazd tylko na chwilę, 

jednak ta sytuacja trwa już kilka lat. 
Chciała zapłacić komuś za opiekę 
nad domem w Polsce, jednak nie 

stać jej na to. Marzenia o „amery-
kańskim śnie” nie ziściły się, teraz 
jej największym pragnieniem jest 

wrócić do domu. 

— 21 —
Fabryka, w której pracowali Małgo-
sia i Adam została zamknięta, a oni 

stracili pracę. Nie mogąc znaleźć 
pracy na miejscu, Adam postanowił 
dojeżdżać do zakładu w innej miej-

scowości. To prawie 100 km! Nie mógł 
skorzystać z transportu publicznego, 
dlatego rodzina musiała kupić samo-
chód. Chociaż pozornie auto mogło 
wydawać się niedrogie, dla nich była 
to ogromna kwota. W związku z tym 

trzeba było zrezygnować z zakupu 
nowych ubrań dla dzieci. Jednak 

kolejny miesiąc będzie lepszy. Adam 
otrzyma pierwszą wypłatę!

— 23 —
Hanna prowadzi w elegancką 

restaurację. Od jesieni przeszka-
dza jej bezdomny, który dopytuje 

o ogłoszenie o pracę. Hanna dzwoni 
po straż miejską za każdym razem! 
Tymczasem pan Łukasz jest w trud-
nej sytuacji. Nie chce sprawiać pro-
blemów – jednak od kilku miesięcy 
w oknie lokalu widnieje ogłoszenie 
o pracy – właścicielka szuka osoby, 

która zajęłaby się pomocą w roz-
ładunku towaru. Kilka razy pytał 

o możliwość pracy, jednak właści-
cielka tylko mu groziła. A on chciał-

by tylko pracować.

— 20 —
Zuzia świetnie tańczy. Od trzech 

lat ćwiczy dodatkowo na warszta-
tach tanecznych i razem ze swoim 
zespołem wygrała ważne ogólno-

polskie zawody. Niestety, w tym 
roku będzie musiała zrezygnować. 
Wszystko przez te dojazdy! Lekcje 

zaczynają się o 18.00 a ostatni auto-
bus, którym Zuzia wracała do domu 
został właśnie zlikwidowany. Zuzia 
mieszka w małej wiosce – jej mama 
nie ma prawa jazdy, a tata pracuje 

za granicą. Wygląda na to, że będzie 
musiała znaleźć sobie inne hobby. 

— 25 —
Mikołaj jest smutny i nie lubi  

Świąt Bożego Narodzenia od kiedy 
wie, że podczas Świąt nie będzie 
jego mamy. Mama od dwóch lat 
pracuje w USA. Przez cały rok 

jest jeszcze znośnie, ale w święta 
chłopcu jest naprawdę trudno. Jego 

tata, siostra i brat starają się, aby 
było jak zawsze. Już kupili prezenty 

i wszyscy cieszą się na wspólne 
świętowanie. Mikołaj postano-

wił, że tak nie będzie. Ze złości na 
mamę, która nie przyjechała, wy-

rzucił wszystkie prezenty za okno. 
„Świąt nie będzie!”

— 22 —
Wojtek pracuje w dużej firmie. 

Jest informatykiem. Zaczął pracę 
dwa miesiące temu i zależy mu na 

zrobieniu dobrego wrażenia.  
Nie wszystko idzie jednak po jego 

myśli – Wojtek porusza się na wózku 
inwalidzkim i żeby skorzystać z naj-
szybszej drogi do pracy musi dostać 
się na przystanek specjalną windą. 

Ta jednak od miesiąca nie działa. 
W rezultacie Wojtek musi pokonać 
kilka dodatkowych kilometrów na 
wózku. Od miesiąca nie jest w sta-

nie dostać się do pracy na czas.

— 19 —
Marta i jej znajomi lubią spędzać 

czas razem. Wygłupiają się, nagry-
wają filmiki, oglądają YouTube’a. 
Niestety, mieszkają w małej wsi 

i naprawdę nie ma tam zbyt wielu 
miejsc, w których można się spotkać. 

Dlatego większość wolnego czasu 
spędzają na przystanku. Nic złego 

nie robią, więc nie rozumieją,  
o co te awantury. Gdyby jakieś 

miejsce dla nich było, to by do niego 
poszli, prawda?

— 26 —
Weronika starała się o stanowisko 

recepcjonistki w hotelu. Chociaż 
spełniała wszystkie wymagania 
nie udało jej się otrzymać pracy. 

Pracodawca uznał, że jest za niska 
i przez to nie będzie w stanie 

wykonywać odpowiednio swoich 
obowiązków. Weronika ma Zespół 

Turnera – chorobę genetyczną, 
która przejawia się między innymi 
niskorosłością. Pomimo tego, oso-
by z Zespołem Turnera mogą bez 
kłopotów funkcjonować z społe-

czeństwie. Szkoda, że nie wszyscy 
potrafią to zauważyć. 
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