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Chciałbym mieć przyjaciela. Takiego prawdziwego
przyjaciela. Bo z przyjacielem można się fajnie bawić
i można na niego liczyć. Przyjaciel nie wygada tajemnicy,
a jak potrzeba to pomoże. Kolegów mam dużo, i w klasie
i na osiedlu, ale kolega to przecież nie to samo co przyjaciel.
Z chłopakami spotykamy się po lekcjach na placu zabaw. Jest tam drewniany statek i wielki dąb, który podczas zabawy w bezludną wyspę staje się palmą, a gdy bawimy się w chowanego, służy do zaklepywania. Ten dąb
stoi na granicy naszego placu, potem są krzaki, za nimi
wielki, obrośnięty mchem głaz, a dalej kamienny murek
w kształcie litery L.
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Gdy chodziłem jeszcze do przedszkola, myślałem,
że pod tym głazem mieszkają krasnoludki. Chowałem się
w krzakach i miałem nadzieję, że jakiegoś zobaczę. Jak się
pewnie domyślacie, nie spotkałem żadnego.
Za to dzisiaj obok głazu zobaczyłem… nie, wcale
nie krasnoludka, tylko chłopaka. Takiego mniej więcej
w moim wieku. Znam chyba wszystkie dzieciaki, które
przychodzą na plac, ale jego nigdy wcześniej nie widziałem. Miał czarne włosy, okulary i trochę przypominał
Harry’ego Pottera. Chodził koło głazu z pochyloną głową, wpatrując się w ziemię.
Podszedłem do niego.
– Cześć – odezwałem się pierwszy.
– Cześć – odpowiedział niechętnie.
– Szukasz czegoś? – spytałem.
Chłopak nie odezwał się. Chyba miał nadzieję, że sobie
pójdę.
– Mogę ci pomóc – zaproponowałem. – Mam na imię
Michał. A ty?
– Kamil.
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– Zgubiłeś tu coś?
Kamil pokręcił głową.
– Ale czegoś szukasz, nie?
– Mhm…
Nie chciał powiedzieć, ale ja nie poddaję się tak łatwo.
Mama mówi, że jestem uparty jak osioł i gdy się przyczepię, to jak rzep psiego ogona.
– Powiedz. Pomogę ci szukać.
Kamil spojrzał na mnie. Wahał się.
– A umiesz dochować tajemnicy? – spytał wreszcie.
– No jasne!
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– Nikomu nie powiesz?
– Nikomu! Słowo!
Rozejrzał się, czy nikogo nie ma w pobliżu.
– Szukam skarbu – wyszeptał.
– Skarbu? Naprawdę? A skąd wiesz, że tu jest skarb?
Teraz to dopiero mnie zaciekawił! Chcieliście kiedyś
w życiu znaleźć skarb? Bo ja bardzo!
– Nie wiem, czy jest. Ale myślę, że mógłby być – odpowiedział tajemniczo.
I nic więcej nie zdążył powiedzieć, bo mama Kamila,
która przedtem czytała książkę na ławce, podeszła do nas
i powiedziała, że muszą już wracać. Na szczęście umówiliśmy się z Kamilem na jutro.
Kiedy zostałem sam, obejrzałem dokładnie głaz i trawę
wokoło, ale nie znalazłem nawet śladu skarbu. Zresztą we
dwóch fajniej się szuka. Już nie mogę doczekać się jutra!
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– Cześć! To co z tym skarbem? Dlaczego myślisz, że tu
jest?– zasypałem Kamila pytaniami, gdy tylko go zobaczyłem.
– Patrz! – Kamil podszedł do kamiennego murku. –
Wiesz, co tu było?
– A skąd niby mam wiedzieć?
– Dom.
Przyjrzałem się uważniej. No tak, to mogły być ruiny
domu. Ale co ma do tego skarb?
– Jakbyś miał jakieś cenne rzeczy, musiałbyś uciekać
i bałbyś się, że cię okradną, to co byś zrobił? – spytał
Kamil.
– Schowałbym je gdzieś – odpowiedziałem bez zastanowienia.
– No właśnie. A tu kiedyś mieszkali Niemcy. Po wojnie
musieli uciekać. Mogli coś ukryć.
– Myślisz, że pod tym głazem?
– Może pod głazem, a może pod murkiem przy domu,
albo gdzieś między kamieniami w murku.

7

– Ale byłoby fajnie, gdybyśmy znaleźli skarb! – chciałem krzyknąć, lecz ściszyłem głos, bo przecież miałem zachować tajemnicę.
Poszukiwania zaczęliśmy od murku. Zaprawa między kamieniami była spękana, a w niektórych miejscach
nie było jej wcale. Sprawdzaliśmy, czy kamienie dadzą się
wyjąć. Kamil miał kredę, więc zbadane kamienie oznaczaliśmy kreskami. Zacząłem je nawet liczyć, ale przy
dwieście czterdziestym szóstym kamieniu znudziło mi
się. Zanim doszliśmy do połowy murku, Kamil musiał już
wracać do domu. Jak na razie niestety nie znaleźliśmy ani
jednego dającego się wyjąć kamienia, ale może jutro nam
się poszczęści? A rano może spotkam Kamila w szkole?
Wyobraźcie sobie, że chodzimy do tej samej szkoły, tylko
że ja jestem w klasie trzeciej b, Kamil chodzi do trzeciej c.
Od niedawna, bo się przeprowadził.
Jak zamykam oczy, to widzę same kamienie: małe,
duże, średnie i ogromne,
ne, wszystkie z białymi kreskami.
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Dzisiaj znowu spotkaliśmy się z Kamilem. Dokończyliśmy badanie murku. Dwa kamienie nawet udało się wyjąć, ale niestety skarbu za nimi nie było. Ani nawet żadnej
mapy. Potem zaczęliśmy kopać rowek w ziemi wzdłuż
muru. Pęcherz na ręce mi się zrobił, a Kamilowi nawet
dwa, ale koniecznie chcieliśmy dzisiaj wszystko zbadać.
Pod murkiem też niczego nie odkryliśmy. Został nam
do sprawdzenia jeszcze tylko głaz. Kamil zaczął kopać
z jednej strony, ja z drugiej.
– Coś tu jest! – zawołał nagle Kamil.
Zacząłem kopać tam gdzie on. Pod łopatką czułem
coś twardego. Skarb! Znaleźliśmy skarb! Tak myślałem,
ale wiecie, co to było?
Zardzewiała otwarta puszka pełna ziemi. Zwyczajna
puszka jak od pasztetu albo mielonki.
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Niczego więcej niestety nie udało się znaleźć. Trochę
szkoda, ale same poszukiwania też były fajne.
– A może my tu coś zakopiemy? – zaproponował
Kamil. – Na przykład jakieś pudełko, mam takie plastikowe od cukierków. Do pudełka włożymy kartkę i napiszemy, że szukaliśmy tu skarbu. Może jakieś dzieciaki
kiedyś to znajdą.
Ten Kamil to ma świetne pomysły!
Chciałem mu to powiedzieć, ale nagle Kamil upadł.
Nie wiem dlaczego. Nie potknął się o nic ani nie uderzył,
po prostu upadł i już. I zaczął się trząść. Trzęsły mu się
ręce, nogi, głowa uderzała o trawę, z buzi leciała ślina.
Przestraszyłem się i w pierwszej chwili nie wiedziałem,
co robić. Ale na całe szczęście na ławce siedziała jego
mama!
– Proszę pani, Kamilowi coś się stało!
Mama pobiegła za mną. Kamil dalej się trząsł, lecz
mama wcale się nie przestraszyła. Wsunęła mu pod głowę swój zwinięty sweter, zdjęła okulary i obróciła Kamila
na bok.
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– Co mu jest? – spytałem.
– Kamil jest chory na epilepsję – wyjaśniła. – Czasami
ma takie napady.
– Ale nic mu nie będzie?
– Nic, tylko później musi odpocząć i dobrze się wyspać.
A w czasie napadu trzeba mu zdjąć okulary, podłożyć
pod głowę coś miękkiego i obrócić go na bok.
Zobacz, już drgawki są słabsze, zaraz napad się skończy.
I rzeczywiście. Kamil przestał się trząść. Leżał spokojnie, a mama wytarła mu buzię chusteczką.
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– Już dobrze, synku, już dobrze. Zaraz zadzwonię
po tatę.
Kamil mruknął coś jakby przez sen.
– Przestraszyłeś się trochę, prawda? – spytała mnie
mama Kamila.
– Ja… ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie miałem pojęcia, co zrobić.
– Najważniejsze to położyć coś miękkiego pod głowę
i obrócić chorego na boku. Jeśli ma okulary, to trzeba mu
je zdjąć. A potem zawołać kogoś dorosłego.
– Kamilowi często tak się robi?
– Różnie. Czasami kilka miesięcy jest spokój, a czasami
napady zdarzają się co parę dni.
– A czy to można przewidzieć?
– Niektórzy chorzy przed napadem dziwnie się czują,
na przykład widzą jakieś błyski albo słyszą jakieś dźwięki, wtedy mogą się położyć zanim stracą przytomność,
ale Kamil nie czuje, kiedy będzie miał napad.
Chciałem jeszcze o coś zapytać, ale przyjechał tata
Kamila, wziął go na ręce i razem z mamą poszli do samochodu.
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W domu opowiedziałem mojej mamie o Kamilu. Okazało się, że mama chodziła do klasy z dziewczynką, która
miała padaczkę (epilepsja i padaczka to dwie nazwy tej
samej choroby). I mama kilka razy pomagała Ani, jak miała napad w szkole. Czasami pomagała jej też w lekcjach.
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Minął już ponad tydzień, od kiedy ostatnio widziałem
Kamila. Nie było go ani na dworze, ani w szkole. Codziennie na niego czekałem. I dzisiaj wreszcie przyszedł
na plac.
– Cześć, Kamil, jak się czujesz? – spytałem.
– Dobrze – odpowiedział, nie patrząc na mnie. Nerwowo poprawiał okulary.
– Co robiłeś przez ten tydzień?
– Odpoczywałem.
– I odpocząłeś już? – Wiedziałem, że to głupie pytanie,
ale nic mądrzejszego nie przychodziło mi do głowy.
– Mhm… – mruknął.
Chyba było mu głupio i nie chciał mówić o tym, co się
wydarzyło. Dobra, mogę udawać, że nic się nie stało.
– To co będziemy robić? – spytałem.
– Mama mówiła, że to ty ją zawołałeś – powiedział, nie
patrząc na mnie Kamil.
– No...
– I kto jeszcze tam był?
– Tylko ja i twoja mama.
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– A… – Kamil zawahał się – co widziałeś?
– Upadłeś nagle i zacząłeś się trząść. Nie wiedziałem,
co się dzieje.
– Bałeś się?
Pewnie Kamilowi byłoby lżej, gdybym powiedział,
że się nie bałem, ale mógłby wyczuć, że kłamię. A przecież przyjaciele nie mogą się okłamywać.
– Trochę… Nie miałem pojęcia, co robić. Na szczęście
była twoja mama.
– Ja… nie chciałem. Nic nie pamiętam. Nigdy nic nie pamiętam! I nigdy nie wiem, kiedy to się wydarzy!
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A potem boli mnie głowa i mięśnie i nic mi się nie chce,
tylko spać!
Czułem, że jeszcze chwila i Kamil się rozpłacze.
– Kamil, ja wszystko wiem. Twoja mama mi powiedziała. I w razie czego, wiem już, co robić – zdjąć okulary, podłożyć pod głowę coś miękkiego, obrócić na bok i zawołać
kogoś dorosłego. Przyniosłeś to pudełko od cukierków?
Kamil wyprostował się, jakby ktoś zdjął mu z pleców
wielki ciężar i uśmiechnął się. Śmiały mu się usta, oczy,
policzki i wydawało mi się, że nawet okulary Kamila
się śmieją.
– No pewnie, że przyniosłem.
Wyjął z kieszeni pomarańczowe pudełko.
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– I tak pomyślałem, że może zaszyfrujemy jakoś tę wiadomość, żeby te dzieciaki nie miały za łatwo. Co ty na to?
– spytał.
Ten Kamil to ma zawsze fajne pomysły!
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli
Oddajemy w Państwa ręce kolejną książeczkę z serii „Bajki bez barier”. Mamy nadzieję, że „Skarb” pozwoli Państwu przyjemnie spędzić
czas z Waszymi pociechami lub też podopiecznymi, a przy okazji w przystępny sposób ukazać problem epilepsji, z którym boryka się obecnie zarówno wielu dorosłych jak i dzieci. Dzięki tej publikacji chcemy zapoznać
naszych milusińskich z charakterystycznymi symptomami epilepsji, aby
wiedziały, że wspomniane w książeczce sytuacje mogą się wydarzyć naprawdę.
Należy pamiętać, że ze względu na charakterystyczne i „widowiskowe” napady może być to dla dzieci dość przerażająca choroba, w związku z czym postawiliśmy sobie za cel ukazanie wspomnianych ataków
w zrozumiały dla dzieci sposób.
Głównymi bohaterami książeczki są: Kamil – chłopiec chorujący
na epilepsję i Michał, który razem z nami poznaje krok po kroku świat
swojego nowego kolegi i oswaja się z chorobą.
Epilepsja jest bardzo szerokim zagadnieniem. Niełatwo ją zdiagnozować ze względu na mnogość zespołów chorób padaczkowych (zespół
Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka nieświadomości –
piknolepsja, padaczka rolandyczna, młodzieńcza padaczka nieświadomości, młodzieńcza padaczka miokloniczna, padaczka odruchowa). Publikacja „Skarb” może być jedynie wstępną, elementarną informacją dla
dzieci na temat epilepsji.
Po przeczytaniu naszej bajki psychoedukacyjnej proponujemy Państwu przeprowadzenie z dziećmi takich zabaw, które przede wszystkim
nie dostarczałyby zbyt dużej ilości bodźców. Zabawy powinny zostać
przeprowadzone pod szczególnym nadzorem opiekuna.
Zabawa „Kalambury” – dobieramy dzieci w pary, jedno z nich otrzymuje zadanie – odegranie jakiejś czynności, drugie musi zgadnąć, następnie zamieniają się rolami. Zabawa ma za zadanie integrować dzieci, przy
jednoczesnym ukazywaniu różnych emocji, z którymi każde dziecko
musi sobie radzić.
Zabawa „Rzeźba” – w zależności od liczebności dzieci w grupie dzielimy je tak, aby powstały zespoły po pięć, sześć osób. Dobrze zabawę tę
przeprowadzać na dywanie, kocu lub materacu. Jedno z dzieci dostaję rolę
rzeźbiarza i z pozostałych dzieci ma stworzyć „żywą” rzeźbę, ustawiając
je w różnych pozycjach i określając, jakie miny mają przybrać. Na koniec
wykonujemy pamiątkowe zdjęcie naszej rzeźby i kolejne dziecko może
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być rzeźbiarzem. Fotografie w późniejszym czasie można wykorzystać
do stworzenia wystawy, możemy również motywować dzieci do wymyślania śmiesznych nazw dla powstałych pomników. Zabawa integruje
dzieci, rozwija umiejętności współdziałania i współpracy oraz koordynacji.
Pamiętajmy, że bardzo ważne jest, aby dziecko z epilepsją było zawsze wypoczęte. Nie należy dziecka pozostawiać samego. Wychowawca
lub opiekun musi być poinformowany o chorobie oraz środkach farmakologicznych przyjmowanych przez dziecko. Wskazane jest, aby dzieci
uprawiały sport w miarę swoich możliwości. Nie wolno ograniczać ruchu na świeżym powietrzu w obawie przed atakiem. Należy starać się
dobierać takie sporty, w których dziecko będzie czuło się dobrze, a jednocześnie takie, w których jesteśmy w stanie zadbać o jego bezpieczeństwo.
Często zaleca się basen, oczywiście pod intensywnym nadzorem dorosłych,
co jest również ważne, gdy dziecko bierze kąpiel. Niewskazane są natomiast wszelkie sporty związane ze sztukami walki. Gdy myślimy o nartach, rowerze lub rolkach - dajmy dziecku możliwość wyboru i podjęcia
próby, pamiętając jednak w tym momencie przede wszystkim o kasku.
Przy dzieciach starszych należy zwrócić uwagę, aby w trakcie zabaw
szkolnych, dyskotek nie używano lamp stroboskopowych, które emitują intensywne bodźce wzrokowe, co może być bardzo pobudzające dla
dzieci z epilepsją. Ważne jest również, aby kontrolować czas spędzany
przez dziecko przed komputerem lub telewizorem.
Przy pracy z dzieckiem, które ma zdiagnozowaną epilepsję, pamiętajmy, żeby za każdym razem wysiłek podejmowany był w dobrze wywietrzonej sali lub na świeżym powietrzu, a dziecko miało zawsze możliwość przerwania pracy i odpoczynku oraz napicia się wody.
Mamy nadzieję, że kolejna z dziesięciu zaplanowanych książeczek pomoże Państwu oswoić dzieci z problemem epilepsji i przyczyni się do łamania stereotypów związanych z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami.
Niniejsza bajka dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie
www.swiatelkodladzieci.pl.
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Michał bardzo chciałby mieć przyjaciela. Pewnego dnia
poznaje Kamila i jest zafascynowany jego pomysłami. Nagle
podczas zabawy Kamil traci przytomność i dostaje drgawek.
Jak Michał poradzi sobie w tej sytuacji? Co się stało Kamilowi? Czy rodząca się przyjaźń przetrwa próbę?
„Skarb” to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza
dzieci w świat rówieśnika z epilepsją, pomaga poznać i zaakceptowaać inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
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