
Po raz pierwszy usłyszałam o Metodzie Krakowskiej na studiach 

podyplomowych z logopedii, kiedy moja córka Marta miała 3,5 roku. Postanowiłam 

wtedy, że spróbuję i sama się przekonam o skuteczności tej metody. Zaczęłam z nią 

ćwiczyć codziennie. Marta wprost przepadała za tymi zajęciami. Było to dla mnie 

dużym zaskoczeniem. To ona sama przychodziła do mnie i domagała się ćwiczeń. 

Budziła mnie rano w niedzielę i pytała “Mamo jeszcze nie było ćwiczeń, a pamiętasz 

że trzeba ćwiczyć codziennie”. Ćwiczyłam z nią według tego jak uczyli mnie 

terapeuci Metody Krakowskiej. Specjalnie wybrałam się też na praktyki do Krakowa, 

aby zobaczyć teorię w praktyce. Zaczęłam tą metodą pracować również z innymi 

dziećmi. Marta czytała coraz lepiej, byłyśmy na etapie czytania Moje Sylabki 5 

i utrwalania zbitek spółgłoskowych. Piszę tu tylko o czytaniu, ale oczywiście 

robiłyśmy wszystkie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Co miesiąc kupowałam nowe 

pomoce i trochę się już ich nazbierało, wiele rzeczy robiłam sama. Marta pracowała 

bardzo chętnie. Równocześnie z nauką czytania pracowałyśmy na artykulacją. Tak 

było przez cały rok, a nawet dłużej. Marta bardzo lubiła kiedy nagrywałam ćwiczenia 

z nią prowadzone, a potem wspólnie je oglądałyśmy. Wszystkie ćwiczenia traktowała 

jak zabawę i świetny sposób na spędzenie czasu z mamą.  

Zdjęcia Marty przed wypadkiem 
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9 lipca 2013 roku Marta uległa bardzo poważnemu wypadkowi w domu. 

Przewróciła się na nią meblościanka a duży, stary telewizor spadł jej prosto na 

głowę... Marta była w stanie krytycznym. Miała złamaną podstawę czaszki, kość 

jarzmową, kość skroniową, krwawienie śródczaszkowe, stłuczenie pnia mózgu, 

obrzęk mózgu, stłuczenie obu płuc, uraz trzustki, złamany prawy oczodół i jeszcze 

kilka kości twarzoczaszki. Lekarze nie dawali jej zbytnich szans. Była utrzymywana 

w śpiączce farmakologicznej. Nie wiadomo było czy się obudzi a jeżeli tak, jakie 

konsekwencje będzie miał tak poważny uraz... Uprzedzono nas, że Marta może nigdy 

nie odzyskać świadomości lub potrwa to długo, może już nigdy nie widzieć, nie 

chodzić, może uczyć się na nowo połykania, mówienia, wszystkiego... Ja modliłam 

się o cud... Wiele osób się modliło, wspierało nas.  

Marta zaczęła budzić się ze śpiączki po 5 dniach. Na początku było bardzo 

ciężko, lekarstwa które dostawała silnie ograniczały kontakt z nią. W niedzielę 

14.07.2013r. Marta zaczęła samodzielnie oddychać i otworzyła oczy. Nie potrafiła 

mówić ze względu na rurkę intubacyjną (pełny głos odzyskała dopiero po tygodniu) 

lecz bezgłośnie odpowiedziała kim jestem i dodała PIĆ. Powiedziano nam, że mamy 

się nie spodziewać zbyt wiele, że to może potrwać wiele, wiele miesięcy, że może 

potrzebna będzie jakaś stymulacja, ale nikt nie powiedział nam co robić, jak pomóc... 

Po 7 dniach od wypadku przeniesiono  nas na oddział chirurgii (ze względu na uraz 

trzustki). Zaczęłam wtedy wykorzystywać to, czego nauczyłam się na zajęciach. Tam 

byliśmy aż do piątku 02.08.2013r.  

Pamiętałam jeszcze jak ważna jest wczesna stymulacja po urazie, aby mózg 

zaczął na nowo pracować. Byłam przygotowana na to, że trzeba będzie zacząć całą 

pracę z Martą od początku. Wróciłam do notatek ze szkolenia z Terapii 

Neurobiologicznej. Zaczęłam pracować z Martą jak z nowo narodzonym dzieckiem, 

mając nadzieję, że jej mózg jest jeszcze na tyle plastyczny aby uczyć się na nowo... 

Przywiozłam do szpitala wszystkie pomoce i zaczęliśmy na nowo ćwiczyć wszystkie 

funkcje poznawcze, znowu na nowo według Metody Krakowskiej.  

Ćwiczenia prowadziliśmy razem z mężem na zmianę przez cały dzień. Na 

początku polegały one na stymulacji funkcji wzrokowych i trwały po kilka minut. 



Wykorzystywaliśmy karty do stymulacji rozwoju i funkcji poznawczych w wieku 

niemowlęcym. Praca była trudna. Marta była jeszcze pod silnym działaniem leków 

i nikt nie był w stanie określić jakie są zmiany w mózgu. Czasem nie wiedzieliśmy 

nawet, czy rozumie, co do niej mówimy. Trzeba było ćwiczyć skupianie wzroku 

i wodzenie wzrokiem, ponieważ Marta tego nie potrafiła, a dodatkowym 

utrudnieniem było porażenie nerwu odwodzącego oka lewego i nadal znikająca 

opuchlizna po złamaniu prawego oczodołu. W przerwach stale opowiadaliśmy Marcie 

historie (odgrywane scenki zabawkami), czytaliśmy jej ulubione książki (pokazując 

palcem, aby wodziła wzrokiem) i zadawaliśmy pytania, najpierw dotyczące nas, 

zabawek, czytanego tekstu, a potem coraz trudniejsze dotyczące rodziny, przedszkola 

czy wydarzeń sprzed wypadku. Staraliśmy się pobudzać przez to pamięć. Na 

początku odpowiedzi Marty były jednowyrazowe, czasami niezrozumiałe i błędne. 

Jednak w miarę upływu czasu i ćwiczeń Marta zaczęła odpowiadać coraz bardziej 

logicznie, budując najpierw zdania proste, a potem coraz bardziej złożone.  

Zdjęcia Marty po wypadku, początki terapii 
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Po kilku dniach zaczęliśmy pracować nad koordynacją wzrokowo–ruchową. 

Dużą pomocą okazała się kostka z otworami w różnych kształtach. Ćwiczenia te 

wymagały od Marty sporego wysiłku. Na początku trudno jej było nawet samej 

utrzymać kostkę i obracać nią. Pracowaliśmy jej rękami, ciągle wszystko tłumacząc 

i o wszystko pytając (jaki to kolor, co to za kształt, do czego to podobne). Ponieważ 

Marta ciągle tylko leżała dodatkowo prowadziliśmy stymulację zakończeń 

nerwowych poprzez szczotkowanie ciała szczoteczką o miękkim naturalnym włosiu. 

Bardzo to lubiła, a dodatkowo dostarczało to wielu bodźców i wrażeń z całego ciała.  

Ze względu na uraz trzustki Marta nie mgła jeść ani pić, dlatego zaczęliśmy 

ćwiczyć mięśnie twarzy i język, najpierw przez masaż a potem przez zabawy: 

parskanie, kląskanie, prychanie, nadymanie policzków, jedzenie i picie “na niby”, 

śpiewanie, naśladowanie dźwięków i tym podobne. 

Kolejny etap pracy rozpoczął się, kiedy Marta mogła na chwilę przebywać 

w pozycji siedzącej z podparciem. Rozpoczęliśmy wtedy ćwiczenia kategoryzacji, 

pamięci (symultanicznej i sekwencyjnej), ćwiczyliśmy sekwencje, szeregi, relacje, 

sprawność manualną oraz włączyłam książeczki z serii Kocham Czytać, aby na nowo 

rozpocząć naukę czytania. Wszystkie ćwiczenia trwały najpierw po kilka minut 

i często były zmieniane. Marta jeszcze była bardzo osłabiona i trudno jej było na 

dłużej skupić uwagę, jednak nadal ćwiczenia prowadziliśmy z przerwami po około 

8 godzin dziennie. Po kilku dniach włączyłam ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej 

oraz różnego rodzaju układanki pobudzające zarówno percepcję wzrokową jak 

i myślenie przyczynowo skutkowe. Rozpoczęliśmy oczywiście od najprostszych 



układanek zakładając, że trzeba będzie wszystko ćwiczyć na nowo. Marta pracowała 

bardzo chętnie i znowu zaczęła dopominać się o nagrywanie ćwiczeń a potem 

wspólne oglądanie. Szybko się jednak okazało, że Marta wcale nie musi zaczynać od 

początku. Wszystko zaczęło wracać.  

Zdjęcia Marty po wypadku, kolejny etap 
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Ponieważ Marta ciągle mogła (już prawie dwa tygodnie) tylko leżeć albo na 

krótko siedzieć, uprzedzono nas, że prawdopodobnie będzie musiała uczyć się 

chodzić na nowo, po tym jak trzeba będzie wzmocnić mięśnie. Pomimo, iż nie 

prowadziliśmy (oprócz szczotkowania ciała) żadnej rehabilitacji fizycznej, to równo 

dwa tygodnie od wypadku Marta sama wstała z wózka, na którym jechała na badanie 

i sama zrobiła pierwsze kroki, a właściwie po prostu zaczęła chodzić. Na początku 

miała lekko usztywnione kolana, dlatego za zgodą lekarzy zaczęliśmy chodzić na 

krótkie spacery po schodach. Kolanka szybko się odblokowały i Marta nie tylko 

zaczęła chodzić ale i biegać. Stał się prawdziwy cud. Z dnia na dzień stan Marty 

zmieniał się kolosalnie. Powoli wszystkie funkcje zaczęły wracać. Marta na naszych 

oczach wracała do dawnej, zarówno fizycznej jak i intelektualnej sprawności.  

Ponieważ wiele ćwiczeń stawało się dla Marty zbyt prostymi, musieliśmy tak 

prowadzić terapię, aby nadal stymulowała jej rozwój. Zaczęliśmy coraz więcej od niej 

wymagać. To ona musiała inicjować zabawę, układać i opowiadać historyjki 

obrazkowe, śpiewać piosenki i recytować wiersze które wcześniej znała, czytać teksty 

i odpowiadać na pytania czy prowadzić zabawy tematyczne. Ćwiczenia stawały się 

coraz trudniejsze i zaczęliśmy powracać do tych, które robiliśmy przed wypadkiem. 

Nadal cały czas, który z nią spędzaliśmy, staraliśmy się wykorzystywać na 

stymulację. 

Zdjęcia Marty po wypadku, coraz większe wymagania 

!



Po dwóch tygodniach intensywnej pracy (a ponad trzech od wypadku) Marta 

została wypisana ze szpitala. Dziś Marta chodzi normalnie do przedszkola, po 

wypadku nie pozostało już śladu, jednak ciągle codziennie wykonujemy różnorodne 

ćwiczenia. Znowu wróciłyśmy do Moich Sylabek 5 i zbitek spółgłoskowych... Marta 

opanowała czytanie małym drukiem, a przede wszystkim czyta z wielką 

przyjemnością i nadal lubi wszelkiego rodzaju ćwiczenia. Wierzę, że Marta została 

przywrócona do życia a praca, którą włożyła w ćwiczenia przed wypadkiem oraz po 

nim zaowocowała tak szybkim dojściem do pełnej sprawności. Dlatego chciałabym 

zachęcić wszystkich rodziców do pracy z własnym dzieckiem, nawet bardzo małym. 

Na własnym przykładzie doświadczyłam skuteczności tej metody, dlatego tym 

bardziej mogę ją polecić. Mam nadzieję, że przykład mojej Marty będzie inspiracją i 

zachętą do podjęcia tego trudu oraz wskazówką dla tych, którzy mogą znaleźć się w 

podobnej sytuacji… 

Stanisława Podleśny, mama Marty 
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