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Od autorki 

 

Ta krótka bajka, którą właśnie trzymasz w rękach, została stworzona by 

ułatwić Ci rozmowę z dzieckiem na temat Koronawirusa, z którym aktualnie 

walczy niemal cały świat. 

 

Rozmowa z dzieckiem, również na tematy trudne, jest niezwykle ważna, 

ponieważ pozwala mu oswoić i zrozumieć Jego dziecięce emocje. 

Pamiętaj, że dzieci widzą więcej niż mogłoby się wydawać, doskonale 

wyczuwają nasze nastroje i obawy. Dlatego właśnie warto rozmawiać z dzieckiem, 

i warto wprowadzić je w ten niełatwy temat by lepiej mogło zrozumieć, co się 

dzieje wokół. 

 

Stworzona przeze mnie historia to opowieść, która pokazuje obecną 

sytuację z perspektywy dziecka, podpowiada, co można zrobić wy wirusa 

uniknąć, a także pomaga oswoić dziecku strach, który być może właśnie teraz 

mu towarzyszy.  

 

Bajka to zaledwie wstęp do rozmowy. Twoje dziecko może mieć mnóstwo 

pytań i wątpliwości, ale jestem przekonana, że świetnie sobie z nimi poradzisz!  

 

 

Marlena Bronhard-Puchała 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie elementy graficzne zawarte w treści bajki pochodzą ze strony: Freepik  
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Dawno, dawno..., a może wcale nie tak dawno, jak mogłoby Ci się 

wydawać całkiem niedaleko, w uroczym domu wraz z rodzicami 

mieszkała mała Hania. Dziewczynka miała prawie tyle lat co Ty, 

uwielbiała bawić się na pobliskim placu zabaw i jeździć po parku 

rowerkiem, który nie tak dawno kupiła jej babcia. 

  

Każdego dnia robiło się cieplej i niebo rozpogadzało się coraz 

bardziej, pachniało wiosną, więc Hania wraz z mamą znacznie częściej 

wychodziła do parku by cieszyć się swoim nowym prezentem.  

Pewnego dnia, tuż po śniadaniu, Hania z pośpiechem zaczęła 

ubierać buty, żeby jak najszybciej wyjść, ale mama zatrzymała ją 

mówiąc, że dziś muszą zostać w domu. 

Ten pomysł wcale nie spodobał się Hani, nawet trochę podąsała się z 

tego powodu, ale złu nastrój szybko minął, bo mama znalazła jej 

mnóstwo zajęć, dzięki czemu dziewczynka nie miała czasu na nudę. 

  

Kiedy dziewczynka bawiła się w swoim pokoju usłyszała rozmowę 

rodziców. Mama była troszkę zdenerwowana, a może nawet 

wystraszona. Rodzice rozmawiali o jakimś wee…wuu.., wii... 

— Jak to się nazywało? - wciąż zastanawiała się Hania. 

 Dni mijały im na wspólnych zabawach w domu, nawet mimo tego, 

że pogoda była tak piękna, Hania z mamą nie wychodziły na plac zabaw. 

Ku radości Hani, tata nie chodził do pracy i również się z nimi bawił, ale 

rodzice coraz częściej rozmawiali o tym wee...wuu.. wii..., Hania wciąż 

nie mogła zapamiętać imienia pana, o którym wciąż rozmawiali rodzice.   

Nie tylko rozmowy rodziców się nie kończyły, ale również w radiu i w 

telewizji wciąż mówiono o tym panu. Szczerze mówiąc Hania zaczęła 

nawet trochę się go bać. 

— Rano muszę zapytać mamę kim jest ten pan, i dlaczego wszyscy 

mówią tylko o nim. Może to jakiś wujek, który przyjedzie na wizytę? - 

zastanawiała się dziewczynka leżąc wieczorem w swoim łóżku. 

 Nagle, w samym środku nocy Hanię obudziły jakieś dziwne dźwięki 

- coś wyło i huczało. Cienie drzew na ścianie tańczyły i wirowały coraz 

szybciej i szybciej... Serce Hani zabiło mocniej, bała się. 

— To na pewno pan W! - pomyślała dziewczynka chowając się pod 
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kołdrę. - A co jeśli mnie zabierze? Czy mama i tata mnie znajdą? 

Dziewczynka bała się coraz bardziej, aż wreszcie krzyknęła: 

— Niech pan sobie stąd idzie, nie chcę tu pana! Chcę do mamy! 

 

Chwilę po tym do pokoju weszła mama, zaświeciła lampkę stojącą przy 

łóżku Hani. 

— Co się stało Kochanie? Miałaś zły sen? - zapytała pełnym czułości 

głosem mama. 

— Oo.. on tu jest... - wyszeptała dziewczynka przytulając się do mamy. 

— Kto? - spytała zatroskana mama. - Nikogo tu nie ma, to tylko silny 

wiatr porusza gałęziami drzew - uspokajała.  

— Pan W! - krzyknęła ze strachu Hania. 

— Kim jest pan W? - dopytywała nadal zdziwiona mama. 

— Ten pan, o którym ciągle mówicie. Ten wee...wuu..wii... - dziewczynka 

nadal nie mogła przypomnieć sobie imienia tajemniczego pana - Boję się 

go! 

—  Wirus? - zapytała mama. 

Dziewczynka tylko skinęła głową, nadal kuląc się ze strachu. 

Mama przytuliła dziewczynkę.  

— Och, córeczko. Przepraszam, że nie wytłumaczyliśmy ci od razu. 

Usłyszałaś nieznane nazwy, widziałaś, że ja i tata jesteśmy 

zdenerwowani, miałaś prawo się bać. Zaraz wszystko ci wytłumaczę. 

Wirus to nie żaden pan i na pewno nie chce cię zabrać! - z troską w 

głosie powiedziała mama. 

— Więc kto to jest i czemu tak często o nim rozmawiacie? - zapytała 

nieco już spokojniejsza dziewczynka. 

— Wirus to nie żadna osoba, ale niewidzialne 

cząsteczki, które podróżują po świecie, 

ponieważ chcą poznać jak najwięcej ludzi. 

Kiedy kogoś spotkają i zechcą go poznać 

mogą sprawić, że ta osoba czuje się gorzej niż 

zwykle. 

— Gorzej? Czyli jak? - dopytywała 

zaciekawiona już Hania. 

— Czyli podobnie do tego kiedy jesteśmy 
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chorzy. - wyjaśniła mama. 

— Tak jak wtedy, gdy bolało mnie gardło i pan doktor dał mi taką fajną 

naklejkę? 

— Dokładnie tak. - potwierdziła mama. - Ale ten pan W., jak go nazwałaś 

przynosi w swoim bagażu również kaszel, wysoką temperaturę i sprawia, 

że trudniej się oddycha. Ale ten wirus szybko wyrusza w dalszą podróż, 

a prawie wszyscy chorzy wracają do zdrowia.  

Hania zamyśliła się na chwilę.  

— Ale ja wcale nie chcę, żeby on do nas przychodził. Niech jedzie sobie 

dalej! Bo to przez niego nie wychodzimy na plac zabaw. Nie chcę go tu! 

- powiedziała stanowczo dziewczynka.  

— Masz rację Haniu, nie wychodzimy na plac zabaw ani do parku, 

ponieważ nie chcemy go spotkać. Ale jest jeszcze coś 

co możemy zrobić, żeby do nas nie przyszedł. 

—  A co? - zapytała Hania. 

— Musimy być ręce bardzo często i dokładnie za 

każdym razem używając wody i mydła. Powinnyśmy 

też częściej używać żelu antybakteryjnego. 

— Tego z pingwinkiem na buteleczce, który 

nakładałaś mi na ręce po wyjściu z placu zabaw? 

— Tak, dokładnie tego. - potwierdziła z uśmiechem 

mama. - Dzięki temu wirus nie przyjdzie do nas z 

wizytą. A teraz śpij, razem z tatą czuwamy nad Tobą i 

dbamy, żebyś była bezpieczna.  

  

Mama ucałowała Hanię na dobranoc, a uspokojona dziewczynka 

zasnęła. Nie bała się już wirusa, którego nazwała panem W., bo 

wiedziała, że jeżeli posłucha mamy i będzie częściej myć ręce to wirus 

do niej nie przyjdzie. Wiatr ucichł, a spokojna już Hania spała wiedząc, 

że już niebawem znów będzie mogła cieszyć się jazdą na nowym 

rowerku. 
 


