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Wstęp 

Będąc matką, pedagogiem i terapeutą, wiem wiele o pięknych, ale
i o trudnych momentach bycia rodzicem. Rodzicielstwo to nauka pokory,
cierpliwości i odpowiedzialności. Jeszcze trudniej pełnić tę funkcję
w sytuacji doświadczania przewlekłej choroby dziecka. Czujemy wtedy, że
cała nasza codzienność została wywrócona do góry nogami. Najczęściej
rodzice dziecka chorego szukają przede wszystkim pomocy medycznej. 

Jak przetrwać tak trudną psychicznie sytuację i jak wytłumaczyć ją
dziecku?

To pytanie stało się inspiracją do podjęcia działań, które ułatwiłyby
zarówno dzieciom, jak i rodzicom odnalezienie się w sytuacji choroby. 

Od 2008 roku, wspólnie z Katarzyną Klimowicz – właścicielką serwisu
ABCbaby.pl – staramy się realizować ten cel. W styczniu 2008 roku
przeprowadziliśmy pilotażową edycję akcji „Bajka-Pomagajka u Doktora”
na oddziale pediatrycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (dalej
skrót IMiD). W zakresie stosowania metody bajkoterapii przeszkoliliśmy
piętnaścioro wolontariuszy, którzy organizowali czas podopiecznym
oddziału, rozmawiali z nimi, czytali i opowiadali bajki terapeutyczne. 

Akcji towarzyszył konkurs na napisanie Bajki-Pomagajki dotyczącej
choroby, leczenia oraz trudnych tematów z tym związanych. Dostaliśmy
około stu tekstów, nagrodziliśmy i wyróżniliśmy kilkanaście z nich, a pięć
– według nas najlepszych – wydaliśmy w formie audiobooka podczas
tegorocznego projektu.

Widząc pozytywne efekty naszej pracy, postanowiliśmy rozwijać
program „Bajka Pomagajka u Doktora”. Na realizację działań w okresie od
stycznia do grudnia 2010 r. uzyskaliśmy wsparcie Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii udzielone poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W projekcie oferowaliśmy rodzicom dzieci przewlekle chorych
indywidualną pomoc psychologiczną, grupy wsparcia, warsztaty
z bajkoterapii i komunikacji, a dzieciom niehospitalizowanym warsztaty
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Marii Seweryn za to, że wsparła projekt swoim głosem i pro bono nagrała
wydanego przez nas audiobooka z bajkami terapeutycznymi. Krystynie Jandzie,
która umożliwiła nam zorganizowanie seminarium w Teatrze Polonia. Bardzo
dziękuję za te działania z Waszej strony. 

Ogromne podziękowania należą się również wszystkim wolontariuszom,
którzy dzielnie pracowali i pomagali podopiecznym oddziału onkologii w IMiD,
także całej kadrze projektu za zaangażowanie i współpracę oraz wszystkim
innym osobom, organizacjom, firmom i instytucjom pomagającym nam
w realizacji projektu. 

Zakończenie projektu „Bajka Pomagajka u Doktora” nie oznacza końca
naszych działań związanych z bajkoterapią. Wprost przeciwnie, dzięki
pozyskanym funduszom mogliśmy w większym wymiarze propagować tę
metodę zarówno wśród lekarzy, psychologów, jak i rodziców. Zainteresowanie,
jakim cieszył się projekt, mobilizuje nas do dalszych działań. Zapraszamy do
współpracy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje i firmy. 

Dorota Drozdowska-Szymborska

psychoedukacyjne. Dyrekcja IMiD pozwoliła naszym wolontariuszom wejść
również na oddział onkologii. Więcej na temat konkretnej realizacji
projektu w dalszej części książki.

W ramach powyższych funduszy wydaliśmy także tę książkę autorstwa
Wojciecha Kołyszki i Jovanki Tomaszewskiej. Mamy nadzieję, że będzie ona
wsparciem dla rodziców i dzieci zmagających się z trudami choroby.
Opowieści terapeutyczne pełnią ważną funkcję psychoedukacyjną także dla
dzieci zdrowych. Uczą umiejętności komunikacji interpersonalnej,
współpracy, empatii, wyrażania emocji w kontakcie z chorym dzieckiem
oraz postrzegania choroby jako powszechnego doświadczenia i części
naszego życia. 

Podziękowania 

Chciałabym podziękować osobom, które mają wkład w realizację projektu
„Bajka Pomagajka u Doktora”. Przede wszystkim Katarzynie Klimowicz za
pomysł projektu i za to, że „zaraziła” mnie bajkoterapią. 

Dziękuję osobom zarządzającym w Instytucie Matki i Dziecka:
• Dyrektorowi IMiD – lek. med. Sławomirowi Janusowi; 
• Kierownikowi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży 

– prof. dr hab. med. Wojciechowi Woźniakowi
• Kierownikowi Kliniki Pediatrii – dr med. Barbarze Radomyskiej 

za zaufanie i dotychczasową współpracę. 

Składam podziękowania całemu personelowi oddziału onkologii dzieci
i młodzieży w IMiD za codzienne wspieranie naszych wolontariuszy na oddziale. 

Serdecznie dziękuję dr Marii Molickiej – autorce licznych książek m.in.
Bajkoterapia, 

O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, i Bajek terapeutycznych, ekspertowi
w zakresie bajkoterapii – za to, że wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem

Jovance Tomaszewskiej i Wojciechowi Kołyszce dziękuję za to, że podjęli się
trudu i stworzyli dla nas te piękne Opowieści z planety Holo. 
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O Bajkoterapii

Wszystkie dzieci lubią słuchać opowieści

Dziecięcy świat wypełniony jest fikcją i magią. Dlatego jedną z lepszych
metod na dotarcie do dziecka, zrozumienie go oraz udzielenie mu wsparcia
w trudnej dla niego sytuacji i w sposób dla niego zrozumiały jest
bajkoterapia. 

Jest to genialna w swej prostocie metoda pracy z dzieckiem. Dzięki niej
mały człowiek poznaje uczucia, nazywa je i różnicuje. Rozwija swoje
umiejętności emocjonalne. Odbudowuje pozytywny obraz siebie. Przy
pomocy historii i jej bohaterów dziecko poznaje rozwiązanie trudnych
sytuacji, nie przekraczając przy tym własnych granic. Przekazywane
informacje pochodzą ze świata, który dziecko pojmuje najlepiej – ze świata
bajek. Czuje się więc bezpieczne i zrozumiane. 

BAJKA TERAPEUTYCZNA, czy lepiej OPOWIEŚĆ TERAPEUTYCZNA,
zwana też przez nas BAJKĄ-POMAGAJKĄ, tym się różni od zwykłej bajki czy
baśni, że jest bardzo przemyślana pod względem przekazywanych treści,
rezygnuje też z morałów i magii, jako sposobu rozwiązania problemu.
Celem opowiadania terapeutycznej bajki jest przeżycie i zasymilowanie
uczuć, które są dla dziecka trudne do przyjęcia (lęków, napięć, niepokojów,
także konkretnych sytuacji, w których dziecko cierpi fizycznie bądź
psychicznie).

Odbiorcami opowieści terapeutycznych są głównie dzieci w wieku od 3
do 10-12 lat, ale tak naprawdę są one użyteczne dla osoby w każdym
wieku. 

W treści historii występuje postać tzw. „eksperta” – postaci, od której
główny bohater dostaje wsparcie emocjonalne, a także wskazówki, jak
poradzić sobie z daną sytuacją. Czasem „ekspert” już samym swoim
zachowaniem pokazuje bohaterowi, że można coś zrobić inaczej. 

Bajka-pomagajka celowo zawiera treści trudne, czasem nawet
dramatyczne. Dziecko, słuchając, identyfikuje się z bohaterami, projektuje
na nich swoje stany uczuciowe, emocje. W efekcie zyskuje wiedzę
o rzeczach, które były dotąd zbyt skomplikowane, by je pojąć. Wszystko
dlatego, że samo „przepracowało” cały niełatwy proces. Takie ćwiczenie
jest niezastąpioną wprawką przed wejściem w dorastanie. Pozwala zyskać
poczucie mocy, nawet w krytycznych sytuacjach. Skutkuje to po pierwsze

Opowieści z planety Holo adresowane są przede wszystkim do dzieci
dotkniętych poważnymi, przewlekłymi chorobami. Ale naszą głębszą
intencją było stworzenie narzędzia, z którego mogłyby korzystać także
osoby dorosłe: rodziny chorych dzieci oraz personel placówek medycznych.
W opowiadaniach przekazujemy podstawową wiedzę o emocjach
towarzyszących traumatycznym przeżyciom, pozytywne wzorce wspierania
chorych dzieci i komunikowania się z nimi oraz różne sposoby
mobilizowania sił psychicznych do zmagania się z dolegliwościami. Częste
wśród chorych dzieci przekonanie o swej niskiej wartości i braku wpływu
na własne życie niekorzystnie wpływa na proces terapii medycznej. Dlatego
tak ważne jest budowanie poczucia podmiotowości, rozbudzanie
świadomości uczuć i pokazywanie właściwych sposobów ich przeżywania. 

W praktyce świat ludzi poważnie chorych i świat zdrowych są od siebie
ściśle oddzielone. A przecież chorowanie jest doświadczeniem uniwersalnym.
Wszyscy, w większym lub mniejszym stopniu, mamy kiedyś z chorobami do
czynienia. Mamy nadzieję, że książka ta będzie trafiać również do rąk dzieci
zdrowych i w ten sposób przyczyni się do integracji, pogłębienia świadomości,
że żyjemy w jednym świecie. Co prawda mamy różne doświadczenia, ale
możemy się nimi dzielić i w ten sposób wzajemnie inspirować i wzbogacać. 

Nie podjęlibyśmy się stworzenia tych opowiadań, gdybyśmy nie mieli
doświadczenia w pracy z przewlekle chorymi dziećmi w ramach projektów:
„Uzdrawiający Sprzymierzeńcy” realizowanemu w roku 2007 dzięki
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz „Sztuczki
z chorobami” przeprowadzonemu w Poznaniu w ramach Biennale Sztuki
dla Dziecka w roku 2009. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim dzieciom,
które spotykaliśmy w szpitalach i sanatoriach, z którymi rozmawialiśmy,
wspólnie malowaliśmy i wymyślaliśmy opowieści. Dziękujemy również
pracownikom tych placówek, którzy odnieśli się życzliwie do naszych
pomysłów i umożliwili nam ich realizację. 

Chcielibyśmy także podziękować osobom, które bezinteresownie służyły
nam swą wiedzą i doświadczeniem, konsultując i recenzując na bieżąco
kolejne powstające opowieści. Dziękujemy bardzo Katarzynie Klimowicz,
Agnieszce Stankiewicz, Marzenie Dobosz, Agnieszce Tomaszewskiej oraz
doktorowi Zbigniewowi Bohdanowi z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. 

Jovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko 
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Jak czytać?

Oto – jak sądzimy – kilka ważnych wskazówek. Pochodzą one z książki
Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać,
pr. zbiorowa (Nasza Księgarnia; Warszawa 2009). 

• Obserwuj swoje dziecko w trakcie czytania i po nim – może jakieś
zachowanie Cię zaskoczy, może zobaczysz w oczach ogromne
zaangażowanie, a może przerażenie. Możesz nazwać to uczucie np.:
widzę, że bardzo zaintrygowała cię ta historia…. 

• Jeśli widzisz, że dziecko się boi, przytul je, ale nie przerywaj lektury. 

• Jeśli boi się tak bardzo, że płacze czy histeryzuje, przerwij opowieść,
ale… wróć do niej po jakimś czasie. Prawdopodobnie dokładnie
utrafiliśmy w jakiś problem dziecka obecny w tekście. Nie zmuszaj do
dalszej lektury w tym momencie, ale bardzo ważne jest do niej
powrócić za jakiś czas (kilka minut, godzina, dzień, tydzień – Ty
decydujesz). Warto dowiedzieć się, co poruszyło Twoje dziecko. 

• Po przeczytaniu bajki nie zmuszaj do rozmowy, ale jeśli dziecko chce
rozmawiać, zrób to koniecznie. 

• Prowadząc rozmowę, nie wypytuj, czy się podobało, nie tłumacz bajki,
nie porównuj bohatera ze swoim dzieckiem. Słuchaj dziecka, dopytaj,
jeśli czegoś nie rozumiesz, jednak jak najmniej sam mów. Dzieci same
odkryją ukrytą treść opowieści!

• Odbijaj pytania. Jeśli dziecko pyta: – Czy on to zrobił specjalnie?
Powiedz: – A jak myślisz?

• Nie sugeruj odpowiedzi, a szczególnie ocen, nawet, jeśli wydaje Ci się,
że dziecko wyciągnęło niewłaściwe wnioski z bajki, nie neguj tego,
zapytaj: – To ciekawe, co mówisz. A dlaczego tak myślisz? 

• Nie oceniaj tego, co mówi dziecko, ale jeśli się z nim nie zgadzasz,
myślisz inaczej, wyraź to. Pamiętaj, że ono może mieć inne zdanie niż
Ty. Nie zmieniaj go na siłę, tylko dojdź przyczyny, dlaczego myśli
inaczej.

• Zadawaj pytania otwarte, to znaczy takie, które nie sugerują
odpowiedzi, np.: – Jak myślisz, jak czuł się miś?, a nie: – Czy miś czuł
się źle?
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redukcją emocjonalnego napięcia u dzieci, a po drugie utrwaleniem władzy
nad swoim stanem psychicznym. 

Bajki-pomagajki to również cudowny sposób na budowanie więzi
między rodzicem, terapeutą oraz dzieckiem. Jest to metoda, która wspiera
oddziaływania terapeutyczne, pomaga dziecku zbudować właściwy obraz
siebie, znaleźć odpowiednie rozwiązanie, rozładować napięcia, zrozumieć
uczucia, wzbogacić wiedzę o sobie i świecie.

Oczywiście nie jest to takie proste. 

Gdyby tak było, wszyscy opowiadalibyśmy naszym dzieciom wspaniałe,
mądre historie pomagające im spotykać się z całym okrucieństwem
i niegodziwością świata. Prawda jest taka, że rodzice, często sami
wychowani w ten sposób, wolą przemilczać mroczniejsze aspekty życia,
oddzielać dzieci od przekazów trudnych. Często także wypierają negatywne
emocje dzieci, nie umożliwiając im spotykania się ze złością, strachem,
lękiem. Nie należy oczywiście dzieci straszyć ani wystawiać na odbiór rzeczy
dla nich nieprzeznaczonych. Należy natomiast umożliwić im oswajanie
rzeczywistości, nauczyć biegłego radzenia sobie z emocjami każdego
rodzaju. 

Temu właśnie służy bajkoterapia.
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Jovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko

Opowieści z planety Holo
OPOWIADANIA TERAPEUTYCZNE

• Pamiętaj, że Twoje dziecko może inaczej widzieć jakieś zachowanie,
inaczej nazwać jakąś emocję. Twoje widzenie świata nie musi być
najlepsze czy najsłuszniejsze. To niezwykle ciekawe, jeśli ludzie różnią
się sposobem odczuwania i postrzegania. Ta różnica, rozmowa
wzbogaca świat przeżyć Twojego dziecka.

• Jeśli dziecko w ogóle nie chce rozmawiać, nie wyciągaj wniosków zbyt
pochopnie. To nie musi znaczyć, że „nie zrozumiało” lub tekst jest mu
obojętny (choć może tak być); może maluch musi przeżyć,
przepracować tekst w sobie, samodzielnie, bez świadków. Daj mu taką
możliwość, uszanuj to. 

To trudne. Spróbuj jednak. Warto!

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, wejdź na stronę 
www.bajka-pomagajka.com 
lub 
www.bajkoterpia.pl. 
Tam znajdziesz więcej informacji.

Katarzyna Klimowicz
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Wiele rzeczy i zjawisk Holinki nazywają inaczej niż my. Poniżej
przedstawiamy malutki słowniczek takich nazw. Jeśli w trakcie czytania
opowieści jakieś słowo będzie niezrozumiałe, zajrzyj tutaj, a wszystko zaraz
się wyjaśni. 

słokocie – słodycze, większość młodych Holinków je uwielbia. Niestety,
podobnie jak u nas, są one niezdrowe. 

motylot i śmigłolot to najpopularniejsze pojazdy latające

autogon – autobus

fonotel – telefon

kompik – komputer

siecionka – Internet

widu-widu – komunikator internetowy 

leczydziej, leczydziejka – lekarz, lekarka

psychodziej, psychodziejka – psycholog, psycholożka

dbajka, dbajek – pielęgniarka, pielęgniarz

zdrowutnia – szpital

kłujka – zastrzyk

uczajka, uczajek – nauczycielka, nauczyciel

uczybuła – szkoła

darlando – gra w piłkę tak skomplikowana, że jej zasady pojąć może tylko
ten, kto urodził się na Holo. Nam musi wystarczyć informacja, że w darlandzie
bramka jest okrągła, a piłki są dwie. 

latadło – rodzaj latającego roweru używany głównie do wyścigów. Wyścigi
latadeł to, obok darlanda, najpopularniejsza na Holo dyscyplina sportu.

Inne nazwy mają też doliholiholańskie zwierzęta i rośliny – dlatego, że
są to inne zwierzęta i rośliny niż te żyjące na Ziemi. Holinki jedzą inne
potrawy niż my, chorują na inne choroby i obchodzą zupełnie inne święta.

Oto planeta Doli Holiholo. Mieszkańcy najczęściej nazywają ją krótko:
Holo. A siebie samych zwą Holinkami. Holinki są pod wieloma względami
podobne do nas, ludzi, ale też pod wieloma się różnią. Na przykład zamiast
włosów mają powiewki – różnych kształtów i kolorów wyrostki
przypominające nieco płatki naszych kwiatów.



Najtrudniejsza wyprawa

Bordo jest bardzo zły. Największe marzenie jego życia w ciągu
godziny rozwiało się jak poranna mgła. Jutro miał wyruszyć z tatą na
Wielką Wyprawę. Planowali ją od dawna. Zamierzali polecieć do
Dżungli Kolczastej i spędzić w niej całe dwa tygodnie, obserwując
i fotografując dzikie bumbuty. Tato Borda pracuje daleko i w domu
bywa rzadko, tym bardziej chłopiec cieszył się na tę wspólną
wyprawę. A tu jakaś pani leczydziejka (tak na Holo nazywa się
lekarzy) wymyśliła, że wszystko trzeba odwołać: podobno konieczne
są jakieś bardzo ważne badania i Bordo musi natychmiast pojechać
do zdrowutni. Właściwie to nikt nie powiedział mu, o co chodzi: pani
leczydziejka cały czas powtarzała tylko, że wszystko na pewno będzie
dobrze, mama była okropnie smutna, ale co chwila próbowała się
uśmiechać, a tato, jak zwykle, musiał jechać do pracy. Powiedział
tylko, że postara się przełożyć urlop i na wyprawę pojadą, jak
wszystko będzie w porządku. 

Teraz stoją przed bramą zdrowutni. Mama Borda pociąga go za
rękę, ale on natychmiast się wyrywa: 

– Nie chcę żadnych badań! Czuję się świetnie!
– Ależ Bordusiu, proszę cię, musimy. Słyszałeś przecież, co mówiła

pani leczydziejka. 
Bordo nigdy nie był w zdrowutni. Wszyscy zawsze mówili, że jest

okazem zdrowia, nie łapał nawet zwykłych kichawek ani
wyziębionek. 

Zdrowutnia to wielki, ogrodzony teren zabudowany kolorowymi
pawilonami. W każdym z nich mieszkają osoby chore na jakąś inną
chorobę. No właśnie!

– Mamo, to znaczy, że ja jestem bardzo chory?
Mama trochę niewyraźnie odpowiada, że to jakaś pomyłka i na

pewno wkrótce wróci do domu. Chłopiec, ociągając się, przekracza
bramę. 
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Po chwili zdziwiony przygląda się dzieciom grającym w piłkę
i wygłupiającym się na placu zabaw. Wydawało mu się, że chorzy
cały czas leżą w łóżku. Niektóre dzieci chodzą z poprzyczepianymi
jakimiś dziwnymi aparatami, inne mają kłopoty ze sprawnym
poruszaniem się. Ale są też takie, które wyglądają na zdrowe. Może
nie będzie tak źle?

Znajdują właściwy budynek. Na miejscu okazuje się, że mama
musi wypełnić mnóstwo różnych papierków i to jest przeraźliwie
nudne. Potem długo czekają na swoją kolej, aż w końcu wzywają go
na badania. Bordo jest wściekły. Znowu nic mu nie mówią! Co
prawda pani obsługująca dziwną aparaturę jest bardzo miła, lecz na
jego pytanie, po co robią mu te wszystkie rzeczy i czy jest bardzo
chory, odpowiada, że wszystkiego dowie się od pana leczydzieja we
właściwym czasie. Czyli jutro.

A potem mama musi wracać do domu: czeka na nią pilna praca
i młodsze siostry Borda, zaś on ma tu zostać przynajmniej kilka dni.
Robi mu się bardzo smutno. Chciałby się rozpłakać, ale gdy widzi łzy
w oczach mamy, postanawia, że za nic nie pokaże tego, co czuje.

Przed kolacją może się pobawić. Wlecze się smętnie na wielki plac.
Tam spotyka różne dzieciaki, które pytają go, na co jest chory.

– Jestem tu przez pomyłkę – wyjaśnia. – Jutro się to okaże i zaraz
mnie wypuszczą. A pojutrze pojadę z tatą do Dżungli Kolczastej tropić
bumbuty. Do tego trzeba być strasznie zdrowym. Mój tata zawsze
mówi, że jestem okaz zdrowia.

Ale te głupie dzieciaki – nie wiedzieć czemu – robią dziwne miny
albo odwracają głowy. Jeden z nich kiwa zupełnie pozbawioną
powiewek głową:

– Też tak mówiłem jak przyjechałem pierwszy raz. Tu wszyscy na
coś chorują.

Bordo zaciska pięści, ma ochotę dać komuś w nos. Nagle rozlega
się donośny głos:
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– Nieprawda! Ja też nie jestem chory. Przyjechałem tu z rodzicami
i moim bratem. Dlatego, że on ma fukopsikozę.

Bordo spogląda z sympatią na chłopca, który stanął po jego
stronie. Po chwili zna już jego imię. Poko opowiada, że mieszka tu
ponad tydzień, a końca nie widać, bo jego brat jest ciężko chory. Że
ma tego dosyć i najchętniej by stąd uciekł. Tym bardziej, że rodzice
ciągle zajmują się bratem, a dla niego nie mają czasu. 

– Ale jedna rzecz tu jest naprawdę super – mówi Poko. – Chodź,
zaraz ci pokażę.
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Idą dość długo, do najodleglejszego zakątka zdrowutni. Gdy
dochodzą do celu, Bordo wykrzykuje z wrażenia: rozpościera się
przed nimi niesamowity, zarośnięty park, niemal las. Właśnie tak
Bordo wyobrażał sobie Dżunglę Kolczastą. W gęstwinie drzew
i innych roślin o fantastycznych kształtach wiele jest takich, jakich
Bordo w życiu nie widział. Łażą po parku ponad godzinę, potem
muszą wracać na kolację.

Następnego dnia rano, Bordo ma udać się do gabinetu jakiegoś
ważnego leczydzieja. Wchodzi nastroszony i trochę onieśmielony. 

– Na imię mam Sferro – przedstawia się leczydziej i pyta chłopca
o to, czym się interesuje. Chwilę rozmawiają o wyprawach
i bumbutach, aż w końcu pan Sferro mówi:

– Mamy już wszystkie twoje wyniki. Niestety, potwierdziły się
pierwsze podejrzenia. W twoim brzuchu pojawił się wyroślak – taka
bulwa, która wciąż rośnie i zatruwa cię od środka. To poważna
choroba, ale możliwa do wyleczenia.

Bordo siedzi chwilę ze spuszczoną głową, aż wreszcie wybucha:
– Dlaczego nikt wcześniej mi nic nie powiedział?! Wszyscy mówili,

że na pewno wszystko będzie dobrze!
– Hm, myślę, że nie chcieli cię martwić. Ale rozumiem twoją złość

– ja też nie lubię, kiedy się mnie zwodzi. Wolę znać prawdę.
Rozmawiałem dziś z twoją mamą przez fonotel. Po południu
przyjedzie do ciebie. Wiesz, dla twoich rodziców ta sytuacja też jest
trudna i nie wiedzą jeszcze, co mogą dla ciebie zrobić.



Potem pan Sferro tłumaczy chłopcu, że na szczęście choroba
została wykryta wcześnie i dlatego są duże szanse na całkowite jej
zwalczenie. Spośród wielu sposobów leczenia trzeba teraz znaleźć
najlepszy dla Borda. A im bardziej będzie współpracował
z leczydziejami, tym większa szansa na wyzdrowienie. Przez
najbliższy tydzień czekają go specjalne zabiegi, po których wróci na
jakiś czas do domu. Bordo czuje jak całe jego ciało wypełnia gorąca,
bulgocząca substancja: 

– Nie wierzę panu! To nie może być prawda! Przecież zawsze
byłem okazem zdrowia! 

Leczydziej patrzy poważnie na chłopca:
– To, co czujesz, jest zupełnie normalne; wszyscy w takiej sytuacji

buntują się, przeżywają wściekłość, strach, smutek... Ale im szybciej
zaczniemy razem walczyć z chorobą, tym lepiej. 

Chłopiec odwraca głowę i przestaje się odzywać, więc pan Sferro
kończy spotkanie:

– Dobrze. Rozumiem, że nie chcesz teraz o tym rozmawiać. Gdyby
coś się zmieniło, w każdej chwili możesz do mnie przyjść.

Przez resztę dnia wszystko wyprowadza Borda z równowagi.
Spotyka się z Poko, lecz rozmowa jakoś się nie klei. Po obiedzie
odwiedza go mama, potem rozmawia przez fonotel z tatą. Złości się,
kiedy rodzice znowu powtarzają: „nie martw się” i „wkrótce wrócisz
do domu”. Wieczorem czuje się bardzo senny i zmęczony, jak gdyby
był owinięty jakąś paskudną, oblepiającą całe ciało watą. 

Jednak w nocy nie może spać. Nie jest już wściekły, czuje się teraz
zupełnie bezsilny i przeraźliwie samotny.

– Po co ukrywasz swój strach i smutek? Nikt ci nie pomoże, gdy
chowasz się w sobie.

Chłopiec podrywa się i otwiera oczy. Przed nim gwałtownie
wymachuje łapkami nieduży stworek. Bardzo dziwny.
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Najdziwniejsze jest to, że jego brzuszek jest przezroczysty, a w nim
widać jeszcze mniejsze stworzonko – skulone i przestraszone.

– Kim jesteś? – Bordo nie może wyjść ze zdumienia.
– Mam na imię Bordek. Jestem twoim sojusznikiem i przyjacielem. 
– Nie potrzebuję żadnej pomocy! Nie mam się czego bać! 
Stworek przekonuje go, że zamiast uciekać przed prawdą, trzeba

odważnie się z nią zmierzyć. Bordo się zaperza: 
– Nie będzie żaden dziwoląg mówił mi, co mam robić! Jutro stąd

ucieknę!
Wtedy Bordek gwałtownie się kurczy, zaczyna płakać i wkrótce

rozpływa się w strumieniach łez.
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Po śniadaniu Bordo szybko odszukuje Poko. Razem biegną
do Dżungli i zaszywają się w najciemniejszej jej części. Poko nie
trzeba wcale namawiać, więc od razu zaczynają obmyślać Plan
Wielkiej Ucieczki. Są zgodni, że najlepsze miejsce to właśnie
park, stąd najłatwiej przedostać się przez ogrodzenie. 

Wieczorem Bordo bezszelestnie wymyka się ze swego pokoju
i pawilonu. Udaje mu się niepostrzeżenie dotrzeć w umówione
miejsce. Poko już jest, ale minę ma mocno niewyraźną:

– Nie mogę z tobą iść. Nawet jeśli uda się nam uciec, gdzie ja
pójdę?

Bordo próbuje przekonać kolegę, wymyśla szybko różne
możliwości, ale Poko z opuszczoną głową wraca do swojego
pawilonu. Bordo zostaje sam. Czuje się nieswojo, zwłaszcza że
w krzakach coś szeleści. Coraz bliżej i bliżej. Bordo z trudem
powstrzymuje się od krzyku, gdy zza krzaka wychyla się jakaś
głowa z różnobarwnymi powiewkami:

– Akuku! Przestraszyłeś się? Jestem Ninio. Chcę uciec z tobą.
Pokażę ci, gdzie najłatwiej przeleźć na drugą stronę. Bo ja was
dzisiaj podsłuchałam – chichoce cichutko nieduża dziewczynka,
która wypełzła zza krzaka.

Bordo krzywi się, patrząc na sięgającą mu do ramion
dziewczynkę. Z drugiej strony… We dwójkę zawsze raźniej. No
i nie wiadomo, czy gdy ją zostawi, nie pójdzie gdzieś naskarżyć.

– No dobra – mówi z wahaniem Bordo, a Ninio podskakuje
z radości. I prowadzi chłopca pod olbrzymie drzewo bila bola,
którego gałęzie zwieszają się na drugą stronę ogrodzenia. Bordo
pomaga dziewczynce wspiąć się na gruby konar. Ninio oddycha
bardzo głośno, aż Bordo boi się, że cała zdrowutnia ich słyszy.

– Nie hałasuj tak, bo nas nakryją – syczy gniewnie.
Lecz oddech Ninio staje chrapliwy i jeszcze głośniejszy;

dziewczynka zatrzymuje się i wyciąga z kieszeni jakiś aparacik.
Podnosi go do buzi i wtedy urządzenie wypada jej z rąk wprost
w gęste zarośla. Ninio krzyczy przerażona. 



Bordo odczuwa ulgę, ale tylko przez chwilę. Wypytuje leczydzieja
o swojego wyroślaka. To, co słyszy wcale mu się nie podoba.

– To niesprawiedliwe! Choroby są dla chorych. I słabych. A ja zawsze
byłem zdrowy i silny.

– Hmmm... – pan Sferro się zamyśla – Przypatrz się uważnie tym
roślinom; która najbardziej ci się podoba?

Chłopiec bez wahania pokazuje egzotyczne drzewo o rudawym pniu.
– Ha! Kubukati. Mocny gość, jeśli tak można powiedzieć o roślinie.

Wiesz dlaczego? To drzewo pochodzi z ciepłych krajów, w naszym
klimacie jest mu zimno, a ziemia jest tu mniej żyzna. By przetrwać, musi
nieustannie zmagać się z przeciwnościami. Ale dlatego jest takie silne.
I stąd te malowniczo poskręcane konary – w swych rodzinnych stronach
kubukati nie mają aż tak niezwykłych kształtów. To, co w życiu jest
trudne, może nas wzmacniać, a nawet upiększać.
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Niezadowolony Bordo ma ochotę zostawić nieproszoną
wspólniczkę, lecz zaraz zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest poważna:
mała najwyraźniej nie może złapać oddechu, a w ciemności nie ma
najmniejszych szans, by znaleźć to, co jej spadło. Z okrzykiem:
„biegnę po pomoc” chłopiec zeskakuje z drzewa i klucząc pomiędzy
zaroślami i pnączami, biegnie w kierunku pawilonów. Na skraju
parku z impetem na kogoś wpada. To pan Sferro!

– Tam... taka dziewczynka… chyba się dusi… ale to ona sam
chciała iść… – Bordo aż się trzęsie ze strachu i zmęczenia. 

Gdy leczydziej dowiaduje się o aparaciku, szybko wyjaśnia, że jest
w nim lekarstwo pomagające Ninio odzyskać oddech i zaraz biegną
razem do drzewa bila bola. Na szczęście pan Sferro ma ze sobą
latarkę… Kiedy dziewczynka dochodzi do siebie, leczydziej głaszcze
ją po głowie: 

– No, Ninio, może starczy już tych ucieczek? Sama teraz widzisz,
jakie to może być niebezpieczne… Zaraz pójdziemy do twojego
pawilonu. A ty, Bordo…

– Chciałem pana o coś zapytać…
– Dziś jest już zbyt późno. Umówmy się tutaj jutro, godzinę przed

śniadaniem, dobrze?

Gdy tylko pan Sferro pojawia się w umówionym miejscu, Bordo
zadaje swoje pytanie:

– Czy ja będę miał tak samo jak Ninio? 
– Nie, jej choroba jest zupełnie inna niż twoja. Ninio się z nią

urodziła. I wie, że nigdy nie będzie całkowicie zdrowa. Często musi
bywać w naszej zdrowutni. Ucieka prawie za każdym razem i zawsze
coś staje jej na przeszkodzie. Myślę, że te potajemne wyprawy
pozwalają jej łatwiej znosić chorobę i wcale nie zależy jej na tym, by
uciec naprawdę. Staramy się nad nią czuwać, ale jak widzisz, nie jest
to łatwe. Natomiast twoja choroba jest niebezpieczna, lecz można ją
całkowicie wyleczyć. 



– No chyba nie choroba – krzywi się Bordo, lecz uważnie przygląda
się kubukati.

– A myślałeś o tym, że chorowanie przypomina daleką
i niebezpieczną wyprawę? W obu przypadkach potrzebna jest
odwaga, wytrwałość, musisz przestrzegać różnych, często surowych,
zasad. I nigdy nie masz pewności, czy dotrzesz do celu. 

– Ale na wyprawę idzie kto chce!
– To prawda. Tylko, że w życiu wielu rzeczy nie wybieramy,

niektóre same do nas przychodzą. Możesz uciec ze zdrowutni, ale
przed chorobą nie uciekniesz, teraz jest ona częścią twojego życia.
By ją pokonać, trzeba się z nią spotkać, a to zadanie dla wyjątkowo
odważnych. Jestem pewny, że ty, Bordo, do nich należysz.

Chłopiec podnosi głowę i długo patrzy w oczy pana Sferro. 

Gdy zapada zmrok Bordo, leżąc w łóżku, przypomina sobie cały
dzień. Pierwsze zabiegi okazały się niezbyt straszne, prawie nie
bolało. Potem przyszła mama. Razem sobie trochę popłakali. Bordo
przyznał się jej wreszcie, jak bardzo boi się tego wyroślaka. Mama
mocno go przytuliła; wtedy poczuł, jak opada z niego ta obrzydliwa
wata, która oblepiała go od chwili, gdy dowiedział się, że jest chory.

– Byłeś dzisiaj Superholinkiem! Jestem z ciebie niesamowicie
dumny.

Zaskoczony Bordo otwiera oczy i widzi przepiękny okaz kubukati.
Ale głos i buzia widniejąca na środku pnia nie pozostawiają cienia
wątpliwości: to Bordek, jego sojusznik.

– Po co zamieniłeś się w drzewo? – pyta chłopiec.
– By pokazać ci, że możemy być tak mocni jak ono! – wymachuje

gałęziami Bordek – To jak? Będziemy walczyć i zwyciężać wszystkie
choroby świata? Nasze, cudze, takie, śmakie i owakie? Nooo, chyba
trochę się zagalopowałem.

Bordo uśmiecha się i potakująco kiwa głową. 
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Choroby

Co to jest choroba? Bardzo ogólnie można powiedzieć, że z chorobą
mamy do czynienia wtedy, gdy w człowieku coś nie działa tak, jak powinno
– cały organizm albo jakaś jego część. 

Choroby przydarzają się wszystkim. Ale nie wszyscy są nimi dotknięci
w takim samym stopniu, bo choroby są bardzo różne. Niektóre trwają kilka
dni, inne ciągną się tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Są też takie,
które towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Jedne nie są specjalnie
kłopotliwe, drugie mają różne nieprzyjemne objawy, a trzecie wymagają
uciążliwych sposobów leczenia. Wiele nie jest zbyt groźnych, inne są
niebezpieczne, mogą nawet zagrażać naszemu życiu.

Skąd się biorą choroby? Powodów jest bardzo wiele, nie wszystkie z nich
są nam znane. Dlatego nie potrafimy się przed nimi całkowicie uchronić.
Z pewnością ktoś, kto właściwie się odżywia, zażywa dużo ruchu, myje
często ręce, unika miejsc, w których można się zarazić, ma większą szansę,
by uniknąć wielu dolegliwości. Na niektóre choroby można się zaszczepić.
Nie jesteśmy jednak w stanie uchronić się przed wszystkimi. Przeważnie nie
wiemy tak na sto procent, dlaczego jakaś choroba dotknęła akurat tę
konkretną osobę. Na pewno jednak nikt nie jest chory za karę. Kiedy myślę,
że jestem winny (lub winna) swojej chorobie, trudniej mi z nią skutecznie
się z nią zmagać.

Gdy ktoś dowiaduje się, że jest poważnie chory (albo chora), przeżywa
najczęściej wiele silnych uczuć. Zwykle przebiega to tak: najpierw jesteśmy
zaskoczeni, nie chcemy uwierzyć, że to prawda. Potem buntujemy się,
czujemy złość, bywa też, że kogoś lub coś obwiniamy o naszą chorobę.
W końcu pojawia się bezradność i smutek. Wszystko to jest zupełnie
normalne, a nawet pożyteczne. Dobrze jest, kiedy wszyscy wokół to
rozumieją i pozwalają na przeżywanie i wyrażanie emocji (a nawet do tego
zachęcają). Uczucia pomagają nam pogodzić się z tym, że jesteśmy chorzy.
Dopiero wtedy możemy naprawdę walczyć z chorobą. 

O tym, jak sami możemy pomagać w leczeniu, przeczytasz trochę dalej.
Teraz – jeśli na coś chorujesz – spróbuj wyobrazić sobie, jak wygląda Twoja
choroba. Na obrazku widzisz kilka przykładów pokazania schorzeń jako
postaci. Jeśli chcesz, opowiedz o swoim lub opisz je i narysuj. 



Tajemnicze brybronie

– Ale czadowy ten motylot! – cieszy się Kliko, która razem
z kilkudziesięcioma innymi dziećmi za chwilę odleci w Góry Górzyste,
najwyższe i najpiękniejsze na całej Holo. Pożegnania z rodzicami
trochę się przeciągają, aż wreszcie pani pilotea zdecydowanie
ogłasza, że start nastąpi za dwie minuty. 

Ardeo uśmiecha się do taty, ale w środku cały drży; boi się, że tam
znowu ktoś będzie go wyśmiewał. Tato chyba się domyśla, bo ściska
go mocniej niż zwykle i szepce do ucha, że może wrócić do domu,
kiedy tylko zechce. 

Hihiho wie, że na obozie oprócz dzieci zdrowych będą też chore.
Dlatego poza zwykłymi opiekunami na pokładzie motylotu są też
leczydziejki i leczydzieje. Hihiho ma zamiar pomagać jakiemuś
choremu dziecku. Rodzice opowiadali jej, jak ciężkie są niektóre
choroby i dziewczynce bardzo szkoda tych, którzy muszą się z nimi
męczyć.

Po dwugodzinnym locie lądują w Bululi, miejscowości u podnóża
gór, a potem autogonami jadą do Doliny Tajemnic, gdzie spędzą całe
trzy tygodnie. 

W górach jest fantastycznie, Mieszkają w prawdziwych szałasach,
jedzenie jest pyszne, codziennie są jakieś atrakcje i nikt nikogo nie
zmusza, by robił lub jadł to, czego nie chce. Hihiho jednak jest
zmartwiona – nie może znaleźć nikogo, komu mogłaby pomagać.
Dwie dziewczynki z sąsiedniego szałasu chodzą ze specjalnymi
aparatami do oddychania, głowy trojga innych dzieci są zupełnie
pozbawione powiewek. A jeden chłopak ma specjalne urządzenie
zamiast nogi. Jednak ile razy chciała któremuś z nich pomóc, zawsze
spotykała się z opryskliwą odmową. Wszyscy inni wyglądają
zwyczajnie; Hihiho nie potrafi poznać, czy komuś coś dolega.
A głupio chodzić i pytać każdą osobę, czy jest chora.
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Trzeciego dnia dziewczynka budzi się z dokuczliwym bólem głowy.
Kiedy ból nie ustępuje, trafia do dbajki, pani Spoko. A ona, zamiast
dać tabletkę, zaczyna Hihiho wypytywać: czy tęskni za domem, czy
smakuje jej jedzenie, a może ktoś jej tu dokucza? Dziewczynka
przecząco kręci głową, aż w końcu odważa się sama zadać pytanie:

– Jak można poznać, czy ktoś jest chory?
– A po co ci to potrzebne? – dziwi się dbajka.
Ta pani jest miła, więc Hihiho opowiada jej o swym kłopocie. Pani

Spoko wyjaśnia, że chorzy na ogół nie lubią chwalić się swoimi
dolegliwościami. Często się ich wstydzą, bo niestety zdarza się, że
inni dokuczają im z tego powodu.

– Prawda! – mówi poruszona Hihiho – Widziałam wczoraj, jak
dwóch chłopaków śmiało się z tego Tolda, co ma sztuczną nogę, gdy
grał w darlanda. 

– No tak, Orto i Zorko. Znowu muszę im powiedzieć coś do słuchu. 
Potem dbajka opowiada o rozmaitych symptomach, czyli objawach

różnych chorób. Niektóre z nich są dla innych osób niewidoczne.
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– Ale nie tylko chorzy mają symptomy. Wszystko, co przeżywamy
wpływa jakoś na nasze ciało. Myślę, że ten ból głowy może mieć coś
wspólnego z twoim zmartwieniem… 

– Ojeju! Przestało boleć! 
– Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ból już nie wróci. Świetnie,

że chcesz pomagać innym, ale wiesz: nikogo nie da się uszczęśliwić
na siłę. Czasem lepiej pomilczeć, delikatnie się wycofać. Osoby chore
zwykle wolą, by inni traktowali je normalnie. A ty pamiętaj, że jesteś
na wakacjach. Nie musisz się tak martwić. 

W tym samym czasie Kliko siedzi sama przed szałasem. Wszyscy
poszli na wycieczkę na Kobylą Kopę, niewielką, pobliską górę. Ona
została, bo źle się czuje, jest senna i ociężała. Przez pierwsze dwa dni
była tak podniecona, że niemal zapomniała o tym, że jest chora. Góry
ją zachwycają, chciałaby wspinać się na najwyższe szczyty. Teraz jest
zła, że przez swoją głupią chorobę marnuje taką możliwość. Im bardziej
ją to złości, tym gorzej się czuje. Nagle wyrasta przed nią Hihiho:

– O! Ty też nie poszłaś na tę jakąś Kopę?
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Kliko odburkuje coś nieuprzejmie. Po co ta dziewucha wtrąca się
w nie swoje sprawy. Hihiho odsuwa się gwałtownie, ale zamiast
odejść przez chwilę się zastanawia, a potem wraca i z wahaniem
siada obok Kliko. Siedzą tak dość długo. Aż wreszcie…

– Ty to masz fajnie! – mówi cichutko Kliko – Możesz robić, co
chcesz, nie musisz ciągle brać pigułek, nic ci nie dolega. 

Hihiho już chce powiedzieć o swym bólu głowy, ale zaraz gryzie
się w język. Za chwilę jednak nie może powstrzymać się od zapytania:

– Bardzo cię boli? 
– Nic mnie nie boli. Ale czasem wolałabym, żeby bolało – odpo -

wia da gniewnie Kliko. – Nie mogę jeść tego, na co mam ochotę, muszę
pamiętać o wszystkich lekarstwach i co chwila chce mi się siku. Ale
najgorsze, że stale chce mi się spać i nic mi się nie chce, chociaż chcę
chodzić po górach. 

– Jak to? Chcesz, ale nie chcesz? – Hihiho jest nieco zagubiona.
Kliko ciężko wzdycha:
– No widzisz, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, żebyś

zrozumiała. 
Przerywa im głośny gwar, to wracają zdobywcy Kobylej Kopy. Na

końcu, w towarzystwie leczydziejki, pani Lelio, idzie z opuszczoną
głową Ardeo. Czuje się fatalnie. Znowu się to zdarzyło! Pierwszy raz
odkąd wyjechali. I to takim momencie, że wszyscy widzieli. Czasami
ciało Ardea, wbrew jego woli, zaczyna tańczyć. Nogi same
podskakują, ręce i głowa wykonują przedziwne ruchy. On sam nie
wie, co się z nim dzieje, budzi się dopiero, gdy atak się kończy. To
jeden z objawów tańczycy, na którą cierpi od kilku lat.

– Ardeo! Głowa do góry! – poklepuje go po plecach pani Lelio 
– Nic takiego się nie stało. Tu większość Holinków na coś choruje.

Ale jemu zdaje się, że wszyscy po cichu wytykają go palcami; inne
choroby nie mają aż tak dziwacznych objawów. Myśli nawet, czy nie
zadzwonić do taty, by go stąd zabrał. Postanawia jednak dać sobie
jeszcze jeden dzień. 
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Następnego dnia na łące za szałasami odbywają się zajęcia
plastyczne dla wszystkich chętnych. Hihiho, która uwielbia malować,
próbuje namówić Kliko, by poszły razem. Jednak Kliko wciąż czuje się
osłabiona. 

Zajęcia są bardzo fajne. Każdy maluje to, co chce. Hihiho szybko
tworzy kilka portretów ulubionych zwierząt, potem zaczyna oglądać,
co robią inni. Zatrzymuje się przy wielkim malowidle Ardea i po
chwili zagaduje:

– Niesamowity stwór! Trochę straszny, ale podoba mi się. Co to
jest? 

Chłopiec nie odpowiada. Gdy jednak Hihiho nie daje za wygraną,
wyjaśnia, że tak wyobraża sobie swoją chorobę. To coś, co każe mu
wykonywać dziwne ruchy w czasie ataku. Hihiho z uwagą przygląda
się pomarańczowo-czerwonej postaci, po czym mówi z przejęciem:
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– Taki atak musi być okropny. Ale ten stwór jest naprawdę super.
Wygląda jak skaczący ogień. Żywy i gorący. 

Ardeo jest zaskoczony. Nie myślał o tym w czasie malowania, ale
gdy teraz patrzy na obrazek, przyznaje Hihiho rację. Razem
wymyślają, co można robić, będąc takim ogniowym stworem. 

Po zakończeniu zajęć Ardeo ze zdumieniem odkrywa, że trochę
mniej wstydzi się swoich ataków. A Hihiho wpada na fantastyczny,
jej zdaniem, pomysł. Biegnie do swojej nowej koleżanki.

– Kliko! Narysuj to, czego nie umiesz powiedzieć. Ardeo tak robi
i mówi, że mu trochę pomaga.

Kliko na początku w ogóle nie chce o tym słyszeć. Lecz entuzjazm
Hihiho jest tak wielki, że w końcu przyrzeka, że spróbuje. Wieczorem,
trochę na odczepnego, maluje obrazek, na którym mały domek
ugina się pod brudnym, szaroburym śniegiem. Hihiho jest ciekawa,
co to znaczy, ale Kliko wzrusza ramionami i burcząc coś pod nosem,
zaczyna przygotowywać się do snu. 

Rano Hihiho budzi gwałtowne szarpanie. To Kliko, ale tak
odmieniona, że trudno ją poznać. Jej buzia promienieje:

– Przyśnił mi się i wszystko powiedział. To wszystko przez te
słokocie. I mam ćwiczyć oddechy. I będę chodzić po górach. 

– Zaraz, zaraz. Nie tak szybko, bo nic nie rozumiem – prosi Hihiho.
Kliko opowiada wszystko po kolei. Jest jednak tak podniecona, że
dobrą chwilę trwa, nim Hihiho zaczyna rozumieć, że chodzi o sen.
Kliko śni się w nocy jej choroba. Początkowo widzi domek ze swojego
obrazka. Potem brudny śnieg z dachu zmienia się w burego stwora,
który wygraża jej swym burym paluchem. Kliko we śnie od razu wie,
o co mu chodzi: przyznaje, że czasami podjada zakazane słokocie.
Dlatego czuje się gorzej. Wtedy stwór robi się biały i miły. Mówi, że
jeśli Kliko zacznie przestrzegać diety i trenować głębokie oddychanie,
będzie miała siłę na chodzenie po górach. I znika. 
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Po śniadaniu Kliko maluje nowy obrazek. Tym razem dach domku
pokrywa bielutki śnieżny puch, świeci słońce, przed domem dzieci
rzucają się śnieżkami. A w tle wysokie góry.

– Ale piękne! – woła Hihiho – Od razu tęsknię za zimą.
– Niezły! – potwierdza Ardeo, który wyrósł za ich plecami. – Czemu

nie chodzisz na zajęcia plastyczne, Kliko? Tam malujemy na wielkich
kartonach. To dopiero jest frajda, prawda, Hihiho? 

Hihiho kiwa głową. Kliko zadowolona z uznania, lekko się rumieni:
– Następnym razem chyba przyjdę… Jeśli mi tylko ten bury stwór

pozwoli.
I podobnie jak on macha gniewnie palcem, aż obie z Hihiho

dostają ataku śmiechu.

Nadchodzi oczekiwany przez wszystkich dzień wycieczki na górę
Pik Szpik. Tę, której przesłonięty chmurami wierzchołek dumnie
wznosi się nad Doliną Tajemnic. Jest jeszcze ciemno, gdy wszyscy
z małymi plecakami i prowiantem na cały dzień zbierają się na stacji
ROBOTOKO. To supernowoczesna kolejka górska, której różno -
kolorowe wagoniki są specjalnie zaprogramowanymi robotami.
W każdym jest miejsce dla dziesięciu osób. 

Ardeo, Hihiho i Kliko trafiają do ostatniego (w żółto – brązowe
pasy) razem z zawsze uśmiechniętą małą Ninio, piegowatym Mureo,
Pinto i rudą Fufo. Za sobą słyszą chichoty. O nie! To wsiadają Orto
i Zorko, którzy naśmiewali się z Tolda. Teraz pokazują palcami
Murea, który podobno robi brzydko pachnące kupy. Ostatnia
wchodzi pani Spoko, która zamykając drzwiczki, patrzy groźnie na
chichoczących chłopaków.

Roboty ustawiają się jeden za drugim i ruszają skalną ścieżką
w górę. Kliko jak urzeczona wpatruje się w górskie pejzaże. Wreszcie
dotrze wysoko ponad chmury, o czym od dawna marzyła.



– Może spotkamy Brybronie? – zastanawia się głośno Ardeo.
Te tajemnicze stwory mieszkają podobno w najwyższych

partiach Gór Górzystych. Nie wiadomo, czy to gatunek dzikich,
bardzo inteligentnych zwierząt, zaginione plemię Holinków, czy
– jak twierdzą niektórzy – potomkowie przybyszów z innej
planety. Nie ma nawet pewności, że w ogóle istnieją. Relacje
Holinków, którzy twierdzą, że je widzieli, bardzo się między
sobą różnią.

Roboty zatrzymują się przy wielkim wodospadzie. Dzieci
wyskakują z wagoników, jedzą śniadanie, a potem ganiają
wśród fruwających wokoło tęczowych kropelek wody. Po
kwadransie mają ruszyć w dalszą drogę. Pasiasty robot czeka
jeszcze na panią Spoko, która opatruje rozbite kolano jakiejś
dziewczynki z innego wagonika. Nagle robi się ciemno. To
znienacka nadeszła burza – w wysokich górach pogoda potrafi
zmieniać się z chwili na chwilę. Zaczyna padać deszcz, ciemność
przecinają błyskawice. Jedna, druga… Trzecia trafia w skałę
całkiem blisko ich robota, a wtedy… 

– O nie! – krzyczy Hihiho, gdy ich wagonik gwałtownie się
podrywa. Widzą tylko przerażoną twarz pani Spoko. Robot
pędzi jak oszalały. Porwani pasażerowie trzymają się kurczowo
swoich krzesełek. Nikt nie potrafi włączyć osłony przeciw -
deszczowej, mokną więc coraz bardziej. Gdy robot z głuchym
jękiem silnika zatrzymuje się w końcu wśród skał, nikt nie ma
pojęcia, gdzie się znajdują. A fonotele w ogóle nie łapią
zasięgu. Dzieci zeskakują na ziemię i chowają się przed
deszczem pod wagonikiem.
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Siadają w ciasnym kółku, bo tak raźniej, i gorączkowo zastanawiają
się, co można teraz zrobić. 

– A jak przyjdą te brybronie? – szepce Kliko. 
Wszyscy słyszeli coś o brybroniach, ale mają bardzo różne

informacje na ich temat. Orto twierdzi, że porywają dzieci, Ninio, że
uwielbiają słokocie, Hihiho, że nie znoszą brzydkich zapachów… 

– Odstraszymy je – woła Zorko – Będziemy puszczać bąki! 
– To ja zrobię wielką kupę. Na pewno uciekną! – mówi Mureo.
Wszyscy się śmieją, ale nie ma w tym żadnej złośliwości.

Chichocząc, zaczynają wymyślać inne możliwości.
– Mogę psiknąć im po oczach. – Ninio wyciąga swój aparacik

rozpylający lekarstwo – Rozpłaczą się i pobiegną do mamy. 
– Jak powiem, że nie mamy żadnych słokoci, zaraz zrobi się im

okropnie smutno i sobie pójdą. – uśmiecha się Kliko.
– A ja nakarmię je wszystkimi moimi pigułkami. Od razu od się

nimi zatrują – dorzuca Fufo.
Orto i Zorko patrzą na siebie, nie mają żadnego pomysłu. Wtedy

odzywa się Pinto:
– Ja, po operacji mojego wyroślaka nie boję się żadnych brybroni. 
Orto i Zorko parskają śmiechem, jednak gdy Pinto podnosi

koszulkę i pokazuje wielką, czerwoną bliznę, milkną i opuszczają
głowy.

Ardeo się nie odzywa. Myśli tylko o tym, żeby nie dostać ataku.
Brakowało im jeszcze takiego kłopotu. Ale rozbłyskujące co i raz
błyskawice sprawiają, że czuje się coraz gorzej…

Nagle zza skalnego załomu wychyla się jakaś kudłata postać. Za
nią druga, trzecia, czwarta… Wkrótce całe stado dziwolągów otacza
dzieci. Patrzą wrogo i wydają z siebie niezrozumiałe dźwięki.

– To chyba one – szepce zduszonym głosem Kliko. 
Brybronie pomrukując, zacieśniają krąg. Na niebie pojawia się

kolejna błyskawica. Wtedy Ardeo podrywa się i rozpoczyna swój
szalony taniec.



– O nie! Znowu ten jego atak! – jęczy Zorko.
Ale Brybronie są wyraźnie ucieszone. Zaczynają skakać, machać

rękami i kręcić głowami dokładnie tak jak Ardeo. Trwa to dobrą
minutę, a kiedy chłopiec pada, dwa brybronie łapią go w locie
i troskliwie układają na kępie trawy. Potem jeden gładzi Ardea po
twarzy, a inne przynoszą dużą kiść owoców pikuku. Składają je obok
nieprzytomnego chłopca i całe stado w mgnieniu oka znika wśród
skał. Tak, że dzieci nie mają pewności, czy to wszystko zdarzyło się
naprawdę. Podbiegają do Ardea, który powoli dochodzi do siebie,
i jedno przez drugie opowiadają mu, co się zdarzyło.

Tymczasem burza odchodzi tak samo nagle, jak przyszła. Spoza
chmur wychodzi słońce. A zza najbliższej góry wyłania się śmigłolot,
który ląduje obok zepsutego robota. To ekipa ratunkowa z kilkoma
leczydziejami na pokładzie. Wkrótce dzieci znajdują się w bezpiecznym
miejscu.

Aż do końca obozu dziewiątka bohaterów przygody w górach
wspomina spotkanie z brybroniami tylko we własnym gronie; kiedy
opowiedzieli o nim po raz pierwszy, dorośli nie potraktowali tego
poważnie. Do Ardea często mówią z uśmiechem „ty brybroniu”.
Wtedy on mruga porozumiewawczo. Jest bardzo zadowolony. Od
tamtej pory nie zdarzył się mu ani jeden atak. 

Orto i Zorko postanowili, że jak dorosną, zostaną brybroniami.
Teraz trenują ich sposób poruszania się i wydawania dźwięków,
rozśmieszając przypadkowych przechodniów. Bawi ich to dużo
bardziej niż dokuczanie innym.

Kliko bardzo uważa, by nie jeść niczego, co może jej zaszkodzić.
I pilnie wykonuje rozmaite ćwiczenia oddechowe pod kierunkiem
pani Spoko. Czuje się bardzo dobrze. Stwór ze snu miał rację!

A Hihiho? Do końca pobytu w górach ani razu nie boli ją głowa. 
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Można też je namalować, używając kolorów, jakie najbardziej według
ciebie pasują. Uwaga! Do takiego malowania nie potrzeba żadnych
zdolności ani umiejętności! Namalowany objaw może pomóc innym
rozpoznać to, co czujesz.

Trzeba też powiedzieć, że symptomy miewają wszyscy, i zdrowi,
i chorzy. Na przykład jedną osobę boli brzuch, bo jest chora, inną ze
strachu, a jeszcze inną z przejedzenia. 

Rodzajów objawów jest niezwykle dużo. Wymienimy tylko niektóre;
możesz dopisać swoje, jeśli ich na tej liście nie znajdziesz. Następnie spróbuj
swój symptom (albo symptomy) zamienić na obraz i narysować go albo
opisać. Na obrazku widzisz parę przykładów, które powinny ci w tym
pomóc.

Symptomy dostrzegane przez innych ludzi: kaszel, kichanie, wysypka,
zmiana koloru skóry, przyśpieszony oddech, nietypowy sposób poruszania
się, wymioty, nieprzyjemny zapach. 

Symptomy, które chory odczuwa w ciele, ale trudno je zaob serwować
innym: różnego rodzaju bóle (ostry, tępy, kłucie, łamanie, ucisk), mdłości,
pieczenie, swędzenie, dreszcze, gorączka, duszności, zawroty głowy,
osłabienie. 

Objawy

Choroby mają rozmaite objawy (inaczej: symptomy). Nasze ciało mówi
nam za ich pomocą, że coś jest z nim nie w porządku, że trzeba się nim
zająć. Objawy są ważne, bo umożliwiają właściwie rozpoznanie choroby
i znalezienie najlepszego sposobu leczenia. 

Dlatego dobrze jest umieć skupić uwagę na swoich odczuciach, by jak
najdokładniej je poznać i opisać. Bywa to trudne, bo symptom może być
nieprzyjemny. Na przykład, kiedy nas coś boli, mamy skłonność by słabiej
oddychać. Mniej wtedy czujemy, ale jednocześnie tracimy kontakt z naszym
ciałem. A tymczasem powietrze jest nam bardzo potrzebne. Gdy weźmiesz
kilka głębszych oddechów, możesz wyraźniej poczuć to, co ci dolega i o tym
opowiedzieć. Ale nie tylko. Oddychanie dostarcza nam energię. Takie
mocne, swobodne oddychanie uspokaja i zmniejsza napięcie ciała. Często
też łagodzi ból albo inny dokuczliwy symptom. 

Czasami nie wiemy jak nazwać to, co czujemy, brakuje nam
odpowiednich słów. Wówczas dobrze spróbować to odczucie z czymś
porównać (np. boli, jakby ktoś wbijał mi igiełki, albo jak gdyby jakiś troll
walił mnie w głowę ciężkim młotem). 



Pożeracz potworów i zielona elfinka

Majo chodzi, pogwizdując, wśród straszliwych bestii. Wszyscy
dawno uciekli, tylko on, Majo Wspaniały, umie sprawić, że potwory
łaszą się do niego jak domowe zwierzątka. Sposób, który odkrył, jest
prosty. Trzeba zachowywać się tak jak potwory: ryczeć, kiedy one na
ciebie ryczą, pokazywać pazury i szczerzyć kły. Ale żeby je przekonać,
trzeba samemu wierzyć, że się ma pazury i kły. Bo potwory są bystre
i od razu widzą, gdy ktoś udaje, a w środku trzęsie się ze strachu.
Jedna z bestii pociąga chłopca za nogawkę, a on wydaje z siebie
straszliwy ryk…

– Maju! Obudź się! Przyszedł pan leczydziej. 
Niezadowolony Majo otwiera oko. Ten sen był taki przyjemny.

A tu znowu sala w zdrowutni. Dobrze, że przynajmniej mama może
z nim tu być. Nie we wszystkich zdrowutniach na to pozwalają.

Odkąd wynaleźli u niego tego okropnego wyroślaka, Majo jest
częstym gościem w zdrowutniach. Wyroślak siedzi pod pachą Maja,
rośnie, rośnie i nic mu nie straszne. Ani antywyroślakowe płyny
wpuszczane do ciała chłopca ze specjalnego aparatu po kropelce
(takie są trujące). Ani nagrzewanie zabójczymi promyczkami. Po tym
wszystkim Majo czuje się okropnie: boli go głowa, wymiotuje i na
nic nie ma siły. A wyroślak wcale nie chce zniknąć. Teraz Majo ma
mieć operację. To znaczy, że specjalny leczydziej wytnie mu ten
kawałek ciała, w który wgryzł się wyroślak. 

Majo przeciąga się i siada na łóżku. Leczydziejka uśmiecha się:
– Zajrzałam zobaczyć, jak się czujesz. Ułożyliśmy już plan działania.

Przez dziesięć dni będziesz dostawał lekarstwa, które dodadzą ci sił.
Potem zrobimy operację. Na koniec dostaniesz jeszcze trochę
antywyroślakowych kropelek. Musimy mieć pewność, że w twoim
ciele nie zostaną żadne nasionka wyroślaka.

– A potem będę już zupełnie zdrowy? Obiecuje pani? 
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– No, wiesz… hmm, mamy taką nadzieję – chrząka leczydziejka,
a za chwilę okazuje się, że musi już iść.

– Leczydzieje nie lubią przyznawać, że czegoś nie wiedzą – odzywa
się z sąsiedniego łóżka Bordo. – A z wyroślakami nigdy nie wiadomo.
Trzeba walczyć z nimi wszystkimi sposobami, ale dopiero jak się
wygra, to wiadomo, że się wygrało.

Majo chciałby być taki jak Bordo, Bo on pokonał wyroślaka i dziś
wraca do domu. Starszy od Maja, ma w sobie coś takiego, że każdy
wie, że Bordo musi zwyciężyć.

– A jak ty wygrałeś?
Bordo zwykle nie lubi gadać z maluchami. W spojrzeniu Maja jest

jednak tyle podziwu… Robi się mu go żal. Odkłada komiks, siada
obok łóżka Maja i opowiada o swym sposobie walki z wyroślakiem.

Majo postanawia walczyć z chorobą tak jak Bordo. Mocno
oddycha i stara się z wysyłać z całego ciała energię do chorego
miejsca. Tato, który zmienił mamę, stara się mu pomagać. Razem
oddychają głęboko. Rozpoczynają kilkanaście razy, ale Majo zawsze
szybko się nudzi. W końcu zaczyna go bardziej boleć i przygnębiony
odwraca się do ściany.

Następnego dnia Majo czuje się dobrze. Zakłada czapkę
w kształcie głowy potwora (dostał ją, gdy stracił swoje powiewki)
i zaczyna ganiać po stołówce. Mama woła go, ale czy jakiś potwór
kiedykolwiek słuchał się mamy? Biegnie w przeciwną stronę i…
Rozlega się głośny brzęk i oto Majo siedzi w kałuży zupy, a wokoło
walają się kawałki stłuczonej miseczki. Gwar stołówkowy cichnie,
wszyscy się na niego patrzą. Niedobrze! Mama zbliża się z miną,
której Majo nie lubi.

– Myślałam, że potwory lubią taplać się w błocie, ale ty chyba
jesteś potworem zupowym – wysoka dziewczynka z uśmiechem
podaje mu rękę. A kiedy Majo wstaje, dodaje szeptem:

– Nie znoszę zupy pampilowej. Dobrze, że nie muszę jej dziś jeść! 
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Mama daje się przekonać, że właściwie nic się stało, Majo i Fablo
(bo tak nazywa się dziewczynka) sprzątają resztki zupy, a potem
chłopiec idzie się przebrać. Wraca biegiem i wciska Fablo do ręki
plastikowego terrozaura, którego wyciągnął ze swojej skrzyneczki ze
skarbami:

– Masz. To prawdziwy potwór zupowy. Odstrasza paskudne zupy.
Jak cię jakaś zupa zaatakuje, to on da mi znać, a ja zaraz zrobię z nią
porządek.
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Następnego poranka Majo znowu spotyka Fablo, tym razem na
placu zabaw. On gania się z kilkoma chłopcami, a ona chodzi wzdłuż
boiska do z jakimś aparatem i strasznie mocno oddycha. Majo
podbiega do niej i pyta, czy to jakaś zabawa. Fablo uśmiecha się
i mówi, że choroba próbuje odebrać jej oddech. Dlatego musi jak
najwięcej ćwiczyć. Chłopiec nie bardzo chce rozmawiać o chorobach.
Pyta, jak się sprawuje potwór zupowy.

– Ach, nie może doczekać się obiadu. Nazwałam go Zupo stwor -
kiem.

Od tego dnia Zupostworek zawsze po obiedzie zdaje Majowi
relację, jaka była zupa. Majo doradza Fablo, jak postępować
z Zupostworkiem, zaś Fablo opowiada Majowi zabawne historyjki.
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Pewnego razu chłopiec zauważa, że Fablo zawsze nosi przy sobie
pojemnik z kropelkami:

– Strasznie dużo kropelek ci dają. 
Fablo wyjaśnia, że w jej chorobie co jakiś czas trzeba wyczyścić

cały organizm, a te kropelki właśnie do tego służą.
– To może lepiej niech ci tę chorobę wytną? – mówi Majo – Bo jak

kropelki nie działają, to trzeba zrobić operację.
Wtedy Fablo wyjaśnia, że fukopsikozy, jej choroby, nie można

wyciąć. Polega ona zupełnie na czym innym niż wyroślak. Każdą
chorobę leczy się inaczej. 

– Opowiesz o tym, Kario? – pyta siedzącej niedaleko dziewczyny. 
Kario zamyka kompika i przysuwa się bliżej. Okazuje się, że

w przyszłości chce zostać leczydziejką. Już teraz dużo wie o chorobach
i zaraz zaczyna opowiadać o różnych sposobach ich leczenia. Jednak
Majo raz po raz ziewa. Kario, chyba trochę urażona, chce odejść, gdy
Fablo przypomina sobie:

– Poczekaj. Mówiłaś mi ostatnio o jakiejś grze…
– A tak. Mam najnowszą wersję „Zdrowutni”, mogę wam nawet

dać płytę – Kario sięga do torby. – Są na niej wszelkie możliwe
sposoby leczenia. Ja tam uważam, że lepiej wiedzieć, co będą ci
robić.

Kario odchodzi. Majo obraca przez chwilę płytkę w dłoniach,
a potem chowa ją do kieszeni.

Następnego dnia wyroślak znowu bardziej dokucza Majowi. Przez
cały czas tata czyta i opowiada mu różne historie. Chłopiec mógłby
słuchać w nieskończoność. Ból wtedy słabnie. Może on też lubi bajki?
Tata jest już bardzo zmęczony, gdy do pokoju zagląda Fablo
i proponuje, że teraz ona opowie Majowi jakąś historię.

– O potworze zupowym? – pyta chłopiec. 
Ale Fablo uśmiecha się tajemniczo i mówi, że będzie to coś

zupełnie innego. Prosi, aby Majo zamknął oczy i wyobraził sobie
wielką rzekę.
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– Rzeka jest potężna – zaczyna Fablo. – Wije się wśród pól, łąk
i lasów. Jej nurt niesie niewielką, zieloną łódeczkę, Płynie w niej
zielona elfinka. Mija wiele krain, spotyka mieszkańców rzeki i jej
bliskich okolic, ale nie może wyjść na brzeg, Dawno temu rzucono na
nią czar. Tak mocny, że nikt nie potrafi go zdjąć. Gdy rzeka jest
spokojna, wtedy elfinka cieszy się wszystkim, co widzi i co odczuwa.
Ale czasami rzeka zamienia się w dziką bestię. Znienacka prąd staje
się silny i zdradliwy, pojawiają się ostre zakręty, niespodziewane
progi, niebezpieczne wystające korzenie lub skały. Wówczas elfinka
wiosłuje z całych sił, by uniknąć nieszczęścia. Często musi walczyć
o życie. Jak wtedy, gdy lodowaty wicher zmroził jej płuca. Albo gdy
w Górach Fuko łódka wpadła na skały, a elfinka straciła przytomność. 

Pewnego razu płynęła przez ogromną, pozbawioną drzew
równinę. Słońce grzało mocno, woda była gorąca jak zupa. Nagle
zmęczona elfinka ujrzała przybrzeżną pieczarę, wystarczająco dużą,
aby zmieściła jej łódeczkę. Z ulgą schroniła się w chłodnej jaskini.
Gdy oczy przyzwyczaiły się do panującego wewnątrz półmroku, ze
zdumieniem zobaczyła, że ściany pieczary wysadzane są kolorowymi
kamykami tworzącymi wielobarwne obrazy. Z zachwytu aż wstrzymała
oddech. Wtem z wody tuż obok niej wyskoczyła olbrzymia, lepka
macka, chwyciła za burtę i usiłowała przewrócić łódeczkę. Elfinka
uderzyła ją wiosłem, lecz następna macka natychmiast je porwała.
Kolejne macki oplotły ją tak, że niemal nie mogła oddychać.
Wydawało się już, że to koniec podróży zielonej elfinki, gdy do
pieczary wfrunęło kolorowe ptakiki. Wzrok słabnącej elfinki padł na
trzepoczącego skrzydłami przybysza. Był zachwycający, przypominał
cudowny ogród, jaki widziała dawno temu w krainie Rado. „Świat
przychodzi mi z pomocą, woła, potrzebuje mnie” – ta myśl sprawiła,
że natychmiast zaczerpnęła potężny haust powietrza. Macki lekko się
rozluźniły, ale wciąż próbowały przewrócić łódkę. 

Wówczas ptakiki zaśpiewało. Była to najpiękniejsza pieśń, jaką
elfinka słyszała. Brzmiały w niej głosy wszystkich bliskich jej osób. 
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Teraz elfinka z wielką mocą, raz po raz nabierała kolejne porcje
powietrza do płuc. Macki zaczęły się cofać, a po chwili z bulgotem
znikły w wodnym odmęcie. Znikło też ptakiki. Tylko w łódce
pozostało tęczowe pióro i… nowiutkie wiosło.

– Nigdy nie słyszałam podobnej bajki. Skąd ją znasz? – pyta Majo. 
– Ta bajka, to taka moja pomagajka – mówi Fablo. – Wiesz, moja

choroba nigdy się nie skończy. Bajka pomaga mi się z nią oswoić
i lepiej ją rozumieć, Wymyślam ją sobie, bo daje mi siłę i pozwala
wierzyć, że jestem mocniejsza od fukopsikozy.

– O! Chciałbym mieć bajkę na wyroślaka. Ale nie umiem wymyślać
– smutnieje Majo. – Może ty mi wymyślisz?

– Hmm, najlepiej żeby bajka była twoja własna. Ja mogę troszkę
ci pomóc. Ale jutro. Teraz musze iść na zabieg. A ty przypomnij sobie
swój ulubiony sen. Pa.

– Pa pa. Od razu wiem który. Ten o potworach.
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Jednak następnego dnia Fablo nie przychodzi. Majo, który czuje
się lepiej, idzie z mamą do jej pawilonu. Dziewczynka leży w łóżku,
a na buzi ma dziwną maskę. Mama tłumaczy Majowi, że ta maska
pomaga Fablo oddychać, kiedy choroba bardziej atakuje. Majo
podchodzi i ściska rękę Fablo.

– Wiosłuj mocno, elfinko – szepcze.
Widocznie elfince udaje się uporać z kolejną przeszkodą, bo

nazajutrz Fablo pojawia się na śniadaniu. Potem mogą wreszcie zająć
się bajką. A w niej potworowa czapka Maja zamienia się w Pożeracza
Potworów. Majo Wspaniały razem z Pożeraczem stają do walki
z Potworem Wyroślakiem, który wszędzie ma kolce i pryska jadem.
Ale Majo jest nieustraszony. Po długim boju pokonuje Wyroślaka,
a Pożeracz natychmiast potwora pożera.



Teraz Majo wie, co ma robić. Za każdym razem, kiedy zaczyna
bardziej boleć albo gdy dopada go strach, zamyka oczy i przywołuje
Pożeracza. A potem, najdokładniej jak potrafi, wyobraża sobie walkę
z Wyroślakiem. Majo zawsze wychodzi z pojedynku zwycięsko.
Pokonywanie potwora tak się Majowi podoba, że wymyśla kolejne
pojedynki i prosi mamę, by je zapisywała. Rysuje też Pożeracza
zjadającego Wyroślaka i triumfującego Maja.

Dzień przed operacją, tuż po śniadaniu, leczydziejka opowiada
Majowi, co po kolei będzie się działo. Ale jemu trudno to pojąć.
Wtedy przypomina sobie o grze od Kario. Mama wyjmuje kompika
i Majo uruchamia płytę z grą. Każda misja rozgrywa się w innym
pawilonie zdrowutni. Majo wybiera misję „operacja”. Najpierw
zostaje pacjentem – dzięki temu komputerowy leczydziej tłumaczy
wszystko, co robi. Majo uważnie śledzi jego poczynania na
monitorze. Dopiero teraz rozumie, o czym mówili dorośli. 

– Ale czy to naprawdę nie boli? – zastanawia się, patrząc na
uśpionego Holinka na ekranie i leczydzieja, który specjalnym
narzędziem otwiera jego brzuszek. 

Mama wyjaśnia, że dzięki usypiającemu lekarstwu pacjent
zupełnie nic nie czuje. Majo wraca do początku misji i robi ją jeszcze
raz, tym razem jako leczydziej od usypiania. Dokładnie przygląda się
usypiającej maseczce i rurce, która pomaga śpiącemu pacjentowi
oddychać w czasie operacji. Na koniec przechodzi poziom po raz
trzeci. Teraz jest najważniejszym, operującym leczydziejem. Gdy rana
zostaje zaszyta, opatrunek założony, a pacjent odwieziony do
specjalnego pokoju, zadowolony Majo woła:

– Teraz to mógłbym sam zrobić sobie operację… Gdyby nie to, że
będę musiał wtedy spać. 

Operacja ma się zacząć w południe. Majo jest trochę osłabiony 
– od wczoraj nic nie jadł. Przed operacją brzuch musi być zupełnie
pusty.
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Teraz burczy w nim tak głośno, jakby ryczało w nim całe stado
potworów. Majo co i raz spogląda na swój rysunek, na którym
pokonuje Wyroślaka. Gdyby mógł, zabrałby go ze sobą na operację. 

Dbajek zawozi go na wózku do pawilonu operacyjnego. Pan
leczydziej od spania pochyla się nad Majem z usypiającą maseczką: 

– Śpij spokojnie, Maju. Jak się obudzisz, będzie już po wszystkim.
Będę czuwał, by nie śniły ci się żadne potwory.

Majo chce protestować, właśnie niech się przyśnią. Ale nie może,
bo już śpi.
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Majo Wspaniały postanawia skończyć z Wyroślakiem raz na zawsze.
Kiedy ten napada na niego po raz kolejny, Majo chwyta go za gardło
i przewraca na ziemię. Ale podstępny potwór kąsa Maja po rękach,
wyrywa się i wściekle atakuje od tyłu, Majo nie daje się zaskoczyć,
wprawnym kopnięciem znowu powala Wyroślaka, a Pożeracz
Potworów z całej siły wgryza się w pupę potwora. 

– Auuuuu! – wrzeszczy Wyroślak, podrywa się i zaczyna pryskać
jadem. Majo szybko zakłada na twarz maseczkę, a potem kilkoma
mocnymi ciosami znowu rzuca go na ziemię. Potwór zaczyna błagać
o litość:

– Już nie będę, dam ci spokój! Naprawdę! Obiecuję!
Ale Majo dobrze wie, że nie można mu ufać. Zbyt długo Wyroślak

go dręczył, zbyt wiele bólu sprawił. Daje znak i Pożeracz Potworów
rzuca się na pokonanego przeciwnika. Raz, dwa, trzy i Wyroślak znika
w jego paszczy. Zadowolony Pożeracz oblizuje się i klepie po
brzuchu. 

Słońce łaskocze Maja po powiekach, próbuje skłonić go, by otworzył
oczy. A kiedy już je otwiera, widzi uśmiechnięte twarze mamy, dbajki
i pani leczydziejki, która oznajmia:

– Operacja udała się znakomicie… Naprawdę bardzo dzielny
z ciebie Holinek.

Mówi coś jeszcze, ale chłopiec jest bardzo zmęczony, oczy same się
zamykają. Ale jest szczęśliwy. „Wiedziałem, że się uda – myśli sennie
– przecież Majo z Pożeraczem pokonali Wyroślakowego Potwora.
I będą walczyli jeszcze tyle razy, ile będzie trzeba. Żeby pomóc tym
antywyroślakowym kropelkom.” Otwiera oczy i cichutko prosi: 

– Koniecznie powiedzcie o tym Fablo. I że Majo Wspaniały poz -
dra wia elfinkę.

Potem zapada znowu w głęboki sen. 
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Leczenie

Tak jak wiele jest chorób, tak wiele sposobów ich leczenia. Przede
wszystkim bierzemy lekarstwa. Mogą być one wprowadzane do naszego
organizmu na różne sposoby. Mamy leki w tabletkach, syropy, kropelki,
zastrzyki, czopki i maści. Są też inhalatory, dzięki którym wdychamy
lecznicze substancje, i kroplówki umożliwiające podawanie lekarstwa do
żyły. Leczniczo działają także masaże, specjalne kąpiele i okłady, a także
naświetlanie różnego rodzaju promieniami. Czasami konieczna jest
operacja – trzeba usunąć z ciała coś, co powoduje chorobę lub naprawić czy
też zastąpić źle działający narząd. 

O tym wszystkim decydują lekarze. Ale my sami też możemy pomagać
w leczeniu – robiąc to, co zalecił lekarz, dobrze się odżywiając (czyli jedząc
zdrowe pokarmy, a unikając tego, co szkodliwe) i dbając o nasze ciało,
które bardzo potrzebuje ruchu. Pomóc ci może także metoda, którą
stosował Bordo. Spróbuj głęboko oddychać, wyobrażając sobie, że
z każdym wdechem wysyłasz życiodajną energię w miejsce w ciele, które jej
potrzebuje.

Nasze ciała i umysły są ze sobą powiązane. Im więcej mamy optymizmu,
nadziei i wiary, tym większa szansa, że nasze ciało da sobie radę z chorobą.
Możemy też posługiwać się wyobraźnią. Majowi pomagał Pożeracz
Potworów. Fablo wymyśliła opowieść o zielonej elfince i jej łódeczce, aby
pogodzić się z chorobą, której nie można wyleczyć. Ty także możesz
stworzyć sobie postać sprzymierzeńca, który będzie cię wspierał w chorobie
lub innych trudnych sytuacjach. Najpierw pomyśl, czego najbardziej
potrzebujesz: siły, cierpliwości, radości życia, czy może odwagi… Zastanów
się, jaki obraz najlepiej przedstawi to, czego ci trzeba. Czy to będzie
człowiek, dziwoląg, zwierzę, roślina, skała, chmura, burza, morze, las czy
coś zupełnie innego? To ty najlepiej wiesz, jak powinien wyglądać twój
sprzymierzeniec. Namaluj go lub ją tak, jak potrafisz. Jeśli podoba ci się
któraś z postaci na obrazku, możesz ją sobie pożyczyć lub namalować
podobną. Wymyśl dla swego sprzymierzeńca imię, zastanów się, jak można
go (lub ją) w razie potrzeby przywołać. A przede wszystkim pomyśl, w jaki
sposób ma ci pomagać. Czy ma cię wspierać (dodawać siły i otuchy),
walczyć z chorobą, a może z nią rozmawiać? Teraz możesz wymyślać
i malować przygody swojego sprzymierzeńca, a nawet zrobić (uszyć, ulepić,
wyciąć z papieru) jego lub jej wizerunek.



Kraina Naopak

– Bardzo mi przykro, Dako, ale nie możesz z nami jechać. Nie dam
rady sprawdzać, czy na czas bierzesz leki i badasz krew. A gdybyś
tam dostał ataku? Za duże ryzyko – mówi uczajka.

– Dobrze, proszę pani – kiwa głową Dako, choć naprawdę ma
ochotę ryczeć z wściekłości; znowu przez tę głupią chorobę straci coś
fajnego. Pierwszy dzień po powrocie ze zdrowutni zaczął się fatalnie:
nie dość, że nie ma zamku z zapałek, który trzeba było na dziś zrobić,
to jeszcze okazało się, że pojutrze jego klasa jedzie do Pałacu Zabaw.

– Świetnie, jesteś taki rozsądny, Dakuniu. 
– Dakuniu na muniu – z ostatniej ławki rozlega się stłumiony

chichot. 
– Wstydź się, Jalo! Wasz kolega dzielnie zmaga się z chorobą, a ty

go przezywasz? 
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Dako robi się cały czerwony; wolałby, żeby pani nie mówiła
głośno o jego dolegliwości. Ani nie stawała w jego obronie w taki
sposób. 

Ona zaś pyta, kto mógłby po lekcjach pokazać Dakowi jak się
buduje z zapałek. Zapada cisza. Milo lubi Daka, ale trzyma się od niego
z daleka – boi się, że ta choroba jest zaraźliwa. Bio walczy ze sobą: żal
jej Daka, ona sama kiedyś dużo chorowała. Ale w ich klasie śmieją się,
gdy dziewczynka bawi się z chłopcem. Milczy też Turo, który kiedyś
siedział z Dakiem w jednej ławce. Rozsadzono ich, bo często chichotali
z zabawnych historyjek wymyślanych przez Daka. Turo żałuje, że już się
nie przyjaźnią, Ale też marzy, by wejść do drużyny darlanda. A jej
kapitanem jest duży Jalo, który nie znosi Daka. 

Dako nie ma o tym wszystkim pojęcia. Stoi przy stoliku ze
spuszczoną głową, przekonany, że nikt go nie lubi. W końcu pani
z westchnieniem stwierdza, że zajmą się tym jutro.

Dako wraca do domu. W korytarzu słyszy podniesione głosy
mamy i Wiwiko – swojej siostry.

– Mamo, muszę mieć nowe latadło. Stare zupełnie się rozleciało.
Trenerka mówi, że nie puszczą mnie na zawody bez nowego sprzętu. 

– Kochanie, dobrze wiesz, że nie możemy sobie na to pozwolić.
Dako musi dostać aparurkę, taki przyrząd jest bardzo drogi. Może
pożyczysz od kogoś latadło na zawody?

– Co ty opowiadasz!? Przecież latadło musi być dopasowane do
latacza. Nie da się ścigać na cudzym – woła Wiwiko. 

– Wiwiko, nie krzycz na mnie. Twój brat jest poważnie chory,
musimy zrobić wszystko, by mu pomóc. Jak możesz być tak
samolubna!

Wiwiko wybiega, trzaskając drzwiami. W korytarzu wpada na
zdejmującego buty Daka. Rzuca mu złowrogie spojrzenie, a potem
znika w swoim pokoju.

Po kolacji Dako postanawia porozmawiać z rodzicami.
– Zróbcie coś żebym pojechał do tego Parku. Proooszę. Strasznie

mi zależy.
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Niektórzy chorzy wyśmiewają się z biednych zdrowych i wytykają
ich palcami wołając: „Ty zdrowusie!” Jak ktoś ma pecha i nie
zachoruje, kiedy dorośnie, musi ciężko pracować. Robi to, na co
normalni mieszkańcy krainy nie mają siły ani ochoty. I wcale nie
dostaje pieniędzy, bo są one potrzebne na leczenie chorych. Każda
operacja jest wielkim świętem, zaprasza się rodzinę i przyjaciół,
wszyscy przynoszą prezenty i jedzą pyszne lekarstwa. Dzieci proszą
rodziców o najnowszy model strzykawki w kształcie rakiety.
Uwielbiają kłujki, bo one wcale nie bolą.
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– Dako, musisz jeszcze trochę wytrzymać. Niedługo kupimy ci
aparurkę. Wtedy będziesz mógł jeździć na wycieczki – mówi
poważnie tata.

– Akurat, Oni wszyscy mnie tam nie lubią. 
I Dako opowiada, jak Jalo zawsze wyśmiewa go przy wybieraniu

zawodników do darlanda. 
– A pani uczajka ci nie pomaga?
– Nasza pani jest dla mnie miła, ale na niby – prycha Dako. – Jak

tylko czegoś nie umiem, zaraz ciężko wzdycha. A czy to moja wina,
że często muszę bywać w zdrowutni? 

– Dako, na to nie możemy nic poradzić. Nie zmienimy przecież
pani – mówi mama zmęczonym głosem.

– To ja nie chcę chodzić do uczybuły!
– Oszalałeś? Porozmawiamy, jak się trochę uspokoisz – kończy

zdenerwowany tata.
Dako wlecze się do swojego pokoju. „Wredna antylina – myśli. 

– Nim zachorowałem, wszystko było inaczej. Mama często żartowała,
tato mniej pracował”. Z Wiwiko też dawało się żyć, zabierała go
nawet na wyścigi latadeł. A teraz? Nie dość, że musi ciągle się badać,
robić kłujki, to wszyscy patrzą na niego krzywo, 

Gdy Dakowi jest źle, przenosi się myślami do krainy Naopak.
Kiedyś, w zdrowutni, wymyślił świat, w którym im ktoś jest bardziej
chory, tym jest ważniejszy. A zdrowi mają gorzej. Muszą jeść
niedobre rzeczy, bo pyszne słokocie są lekarstwami zabronionymi
dla zdrowych. Każdy marzy, żeby się znaleźć w zdrowutni – są one
jak Pałace Zabaw, tylko o wiele fajniejsze. Można się tam bawić
całymi dniami – leczydzieje wypisują recepty na zjeżdżanie do
basenów, skakanie po drzewach i inne przyjemności. Gdy dziecko
rodzi się zdrowe, rodzice bardzo się martwią i mają nadzieję, że
szybko zachoruje. W przeciwnym wypadku czeka je smutny los.
Będzie od rana do nocy siedziało w uczybule i miało same lekcje,
bez przerw, A chorzy przychodzą tylko na przerwy, bo nie wolno im
się męczyć nauką. 



Dako kładzie się, zamyka oczy i przywołuje obraz Krainy. W pałacu,
przed obliczem króla Dako Potężnego pojawia się znajoma postać. To
Jalo przybył błagać o łaskę. Król niedawno zakazał grać zdrowym
w darlando, a on przecież nie umie robić nic innego. Dako kręci głową
– prawo jest prawem. Jalo wybucha płaczem, ale król jest
niewzruszony; zostawia łkającego Jala i udaje się na wielki festyn do
zdrowutni. 

Nagle drogę zastępuje mu jakaś dziewczynka o złocistych oczach:
– To prawo jest niesprawiedliwe!
Dako wzywa straże, ale złotooka szybko znika w tłumie gapiów. 
Po zakończeniu festynu król rozmawia z jego uczestnikami, którzy

dziękują mu za zabawę. Wtem rozbrzmiewa znajomy głos:
– Królu, dlaczego zdrowych traktujesz gorzej niż chorych?
– Natychmiast złapać tę buntowniczkę – woła do straży rozeźlony

Dako. A kiedy złotooka stoi już przed nim, nakazuje jej odwołać to,
co powiedziała.

– Zdrowi są takimi samymi Holinkami jak ty czy ja. Też chcą być
szczęśliwi – odpowiada dziewczynka patrząc mu prosto w oczy.

– To moja kraina! Ja tu decyduję! – wściekły Dako zrywa się na
równe nogi i rozgląda wokół oszołomiony – znów jest w swoim
pokoiku. 

Następnego dnia Dako jest niezwykle podniecony. Dziś idzie 
z tatą na mecz darlanda. „Brybronie”, jego ulubiona drużyna, gra
z „Gagatkami”. 

Sadowią się na swoich miejscach, gdy za nimi rozlega się
podniesiony glos:

– Zabieraj ten wózek, zastawia przejście.
– Ten wózek to moje nogi. Chyba nie chcesz mi ich zabrać? 

– uśmiecha się dziewczynka na wózku.
Lecz pryszczaty dryblas nie odwzajemnia uśmiechu: 
– Dla kalek powinny być specjalne miejsca.
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– Ale nie ma, więc mam takie prawo być tutaj jak ty. Mogę
przesiąść się na krzesełko, ale musisz pomóc mi złożyć wózek.

– Też coś! Nie jestem twoim służącym!
– W takim razie zostanę tutaj.
Tymczasem kilka osób proponuje pomoc. Dako robi dziewczynce

miejsce, a jego tata składa wózek i stawia go z tyłu.
– Dziękuję, jestem Eo.
Dako ma wrażenie, że gdzieś już widział te złociste oczy. Tak! Eo

wygląda jak buntowniczka z jego krainy. Trochę mu dziwnie, ale
właśnie rozlega się pierwszy gwizdek i ważny jest już tylko mecz.

– Jak ty wrócisz do domu? – pyta dziewczynkę tata Daka po
zakończeniu zwycięskiego dla „Brybroni” spotkania.

– Mama czeka w kawiarni na rogu. Darlando śmiertelnie ją nudzi.
– Odprowadzimy cię. Nie możesz sama przedzierać się przez ten

tłum – oświadcza tata Daka.
Eo śmieje się, że da sobie radę, lecz tata jest nieugięty i razem

ruszają w kierunku wyjścia. Tata mruczy coś na temat
nieodpowiedzialnych rodziców, a kierująca zręcznie wózkiem Eo
mówi z dumą:

– Strasznie cieszę się z tego wózka. Poprzedni był ciężki i mało
zwrotny, kiepsko się w nim grało. Teraz jest dużo lepiej, w przyszłym
miesiącu jadę na zawody.

– Jakie zawody? – pyta zdumiony Dako.
– Mistrzostwa w darlandzie wózkowym dzieci. A ty grasz w jakiejś

drużynie? Bo widzę, że świetnie się znasz na darlandzie.
– Nieee, nie mogę, choruję na antylinę – mówi z wahaniem Dako.

Nie jest pewny, czy gorsza jest jego antylina, czy jeżdżenie na wózku.
– O! To tak, jak ja! – woła Eo – Robisz kłujki czy masz aparurkę?
Dako nie jest w stanie wykrztusić z siebie słowa.
Mamy Eo jeszcze nie ma w kawiarni. Wpada po chwili, mocno

zziajana: 
– Przepraszam, film był trochę dłuższy. O! Masz nowych

znajomych?
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Nim Eo zdąża otworzyć buzię, tata Daka wyjaśnia jej mamie, że
nie powinna puszczać samej Eo na mecz: 

– Wie pani, ile tam jest osób? To może być niebezpieczne dla
zdrowego dziecka, a co dopiero…

– Hmm... My uczymy Eo samodzielności. I tego, że jest wspaniała
taka, jaka jest. Chociaż różni się od innych, ma prawo bywać
wszędzie tam, gdzie oni. Wiele rzeczy jest dla niej trudniejszych niż
dla zdrowych; chcemy by już teraz uczyła się, że ze wszystkim może
sobie radzić sama. Zresztą ona twierdzi, że od dawna nie jest
niemowlakiem. Prawda, kochanie? 

Eo ochoczo potrząsa głową, a mama z uśmiechem kończy:
– Poza tym Eo zawsze ma przy sobie fonotel i potrafi prosić innych

o pomoc. 
Na pożegnanie Eo daje Dakowi swój numer fonotelu:
– Jak byś chciał zobaczyć, jak gram, zadzwoń. A jak nie, to też! 

Po kilku dniach Dako decyduje się odezwać do Eo; nie daje mu
spokoju pytanie: skąd w niej tyle radości? Dziewczynka zaprasza go
do siebie. Dako podziwia rysowane przez Eo komiksy i kompikowe
filmiki. Z kolei ona zachwycona jest jego opowieścią o krainie
Naopak. Od razu chce ją namalować.

Dako odwiedza Eo coraz częściej, poznaje też jej przyjaciół. Jest
ich mnóstwo, i zdrowych, i chorych. Bardzo jej tego zazdrości. 
Bo w swojej klasie nadal czuje się osamotniony. Mimo, że ma już
aparurkę. Ten cudowny przyrząd do automatycznego podawania
leku sprawia, że nie musi już kłuć się kilkanaście razy dziennie i wciąż
myśleć o chorobie.

Rodzice są zadowoleni z nowej znajomości, bo Dako teraz często
bywa w dobrym nastroju. Tata myśli o tym, co powiedziała mu
mama Eo. Wciąż się z nią nie zgadza, ale zaczyna w siecionce szukać
wiadomości o sposobach pomagania chorym dzieciom. Aż znajduje
stronę ANTY ANTYLINY – organizacji stworzonej dla osób z tą
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chorobą i ich bliskich, na której jest mnóstwo informacji i porad.
Niedługo potem zaskakuje Daka, mówiąc, że bramkarz Brybroni też
jest chory na antylinę. 

Pewnego razu Eo przysyła wiadomość, że koniecznie muszą się
dziś spotkać u jej wujka, Pando. Na miejscu jest kilkanaście osób 
– dorosłych i dzieci. Okazuje się, że pojutrze ma zostać otwarta wielka
wystawa ryjkunów z Morza Mokrego i koniecznie trzeba przeciw niej
jakoś zaprotestować.

– Ale dlaczego? – dziwi się Dako – Chętnie bym pooglądał takie
egzotyczne stwory.

– Wyobraź sobie takie stworzenie – mówi Pando, który jest
znanym badaczem ryjkunów. – Mieszka w chłodnej i ciemnej jaskini
przybrzeżnej, z której je wyciągają, pakują do wielkiego, szklanego
pojemnika i wożą w różne miejsca, gdzie gapią się na nie tłumy
Holinków, wciąż ktoś puka w szybę, świeci w oczy… 

– Hm, tata mówi, że takie ryjkuny nic nie rozumieją.
– Może nie rozumieją, ale na pewno się boją i cierpią – wtrąca

Eo. – Lubisz, gdy ktoś na ciebie patrzy, jak na jakieś dziwo? Bo ja nie.



Gdy spotkanie się kończy, Pando prosi:
– Zastanówmy się do jutra, jaki sposób protestu byłby najlepszy.
Dako przed zaśnięciem długo myśli o biednych ryjkunach. On sam

w uczybule czuje się często jak taki wytykany palcami ryjkun. Gdy
zamyka oczy, trafia do innej Krainy Naopak. Ryjkuny chodzą w niej
pomiędzy wielkimi przezroczystymi pojemnikami. A w każdym
pojemniku siedzi Holinek. Ryjkuny pukają w szybki, robią miny
i śmieją się z Holinków, którym z kolei wcale nie jest do śmiechu.

Kiedy nazajutrz opowiada, co wymyślił, Eo klaszcze w dłonie:
– Bomba! Przebierzemy się za ryjkuny!
Szybko zostaje ustalony plan działania. Wszyscy chętni przebiorą

się za ryjkuny, a historyjka Daka zostanie wydrukowana – będą ją
rozdawać w czasie akcji.

Dako ma problem: bardzo chciałby pójść, ale rodzice na pewno go
samego nie puszczą. Zależy mu na tym tak bardzo, że wieczorem
zagaduje Wiwiko. Ona początkowo coś odburkuje, ale gdy Dako nie
ustępuje i wyjaśnia, o co chodzi, odkłada książkę: 

– Słyszałam o tej wystawie. Niektóre Holinki mają nierówno pod
sufitem. Jak można robić coś takiego biednym ryjkunom!

– To co, pójdziesz ze mną? – Dako nie wierzy swemu szczęściu. 
Wiwiko marszczy gniewnie brwi, ale jednocześnie kiwa głową.
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– Nie pukaj w szybkę, patrz jak się najeżył. Boi się, biedak – prosi
Eo jakąś dziewczynę. Ta patrzy na nią jak na wariatkę:

– Przecież to tylko głupi ryjkun. Na głowę upadłaś, czy co? Siedź
w domu, jak jesteś taka wrażliwa.

Eo ma łzy w oczach.

Następnego dnia po południu spotykają się całą grupą przed
wejściem do ogromnego namiotu. Część osób ma na głowach
zabawne peruki i doczepione ogony. Dako nie może powstrzymać
się od śmiechu, gdy widzi tak poprzebierane poważne osoby. On,
Wiwiko, Eo i kilka innych osób nie mają przebrań, za to w rękach
trzymają pliki ulotek. Kliko i Hihiho, koleżanki Eo, mają wielki
transparent z napisem: ZOSTAWCIE RYJKUNY W SPOKOJU!

Na znak Panda wkraczają do środka i zaczynają zagadywać
widzów. Ale mało kto chce z nimi rozmawiać. Holinki raczej się
denerwują, że ktoś zakłóca im oglądanie tych śmiesznych
dziwolągów.
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Dako szeroko otwiera ze zdziwienia oczy, a potem szeroko
uśmiecha się do rodziców. Tak! Chce, żeby wreszcie się zmieniło!
Niekoniecznie musi być na opak, ale żeby było normalnie! Żeby nikt
nikomu nie dokuczał!

– A co z moim latadłem? – przypomina o sobie Wiwiko – Wiem,
wiem, nie mamy pieniędzy… Ale jeśli trochę zarobię sama, to może
się dołożycie?
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Wtem za ich plecami rozlega się jakiś tumult. To kilku Holinków
usiłuje wypchnąć Panda z namiotu.

– Proszę mnie zostawić, – mówi Pando – nie robimy nic złego.
Zaraz wychodzimy. Tylko zabiorę dzieci.

– To skandal, by dzieci wciągać do takich awantur – oburza się
jeden z gapiów.

– I to chore, jak to biedactwo na wózku – dodaje inny.
Wtedy Eo wyjeżdża z namiotu tak szybko, że Dako nie może za

nią nadążyć. Gdy odnajduje ją w jakimś zaułku, Eo zanosi się od
płaczu i z całej siły wali dłonią w ścianę. Chłopiec nigdy nie widział
jej w takim stanie. Niepewnie głaszcze ją po ramieniu. Ale już
schodzą się pozostali uczestnicy akcji.

– Nie udało się – głos Daka jest cichy i bezbarwny. 
– Spokojnie, nie było źle – puszcza oko Pando, kucając przy Eo.
Chłopiec ze zdumieniem spostrzega, że inni wcale nie są załamani.

Okazuje się, że sporo osób wzięło ulotki, a kilka nawet przyłączyło się
do protestu. Pando zdążył wręczyć dyrektorowi wystawy list z prośbą
o lepsze warunki dla ryjkunów, a Wiwiko i koleżanka Panda z pracy
rozmawiały z dziennikarką – ich akcję pokażą w wiadomościach. Eo
znów tryska energią: 

– Następnym razem wymyślimy coś jeszcze lepszego!
Rozchodzą się w świetnych nastrojach, planując nowe działania. 

W domu Dako z Wiwiko opowiadają rodzicom o proteście. Tata
marszczy czoło, ale gdy widzi rozpromienione buzie obojga dzieci,
twarz mu łagodnieje.

– My też mamy coś do powiedzenia – mówi mama, gdy Dako
i Wiwiko wreszcie milkną. – Radziliśmy się Holinków z ANTY
ANTYLINY i postanowiliśmy porozmawiać z twoją uczajką. Jeżeli nic
się nie zmieni, przeniesiemy cię do innej uczybuły. Co o tym myślisz,
Dako?



Narysuj siebie jako pępek świata. Na obrazku widzisz przykład, jak
można to zrobić. Ale twój pępek świata może wyglądać zupełnie inaczej. 
W samym środku narysuj swoją buzię (możesz też wkleić swoje zdjęcie),
a dookoła narysuj wszystko, co dla ciebie najpiękniejsze, najważniejsze, co
najbardziej kochasz. Rysunek możesz powiesić w takim miejscu, by jak
najczęściej przypominał ci, że jesteś pępkiem świata.
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Chorowanie

Chorowanie jest trudne z wielu powodów. Zdarza się, że osoby zdrowe
dokuczają chorym, nie chcą się z nimi bawić albo w ogóle nie zwracają na
nie uwagi. Spotyka to zwłaszcza tych, których choroba ma wyraźne,
widoczne na zewnątrz, objawy. Takie sytuacje mogą sprawiać więcej bólu
niż sama choroba.

Dlaczego tak się dzieje? Zdrowi często nie mają pojęcia, jak czuje się
ktoś, kto cierpi na poważną chorobę. Inni boją się chorób, chory
przypomina im o tym, że oni sami też mogą kiedyś zachorować. Niektórzy
wyżywają się na słabszych dlatego, że w głębi duszy sami czują się
niepewnie. Tak czy owak, nic nie usprawiedliwia robienia krzywdy
komukolwiek. 

Zdarza się też, że osoby życzliwe pomagają nam w sposób nieumiejętny
czy nawet niemądry. Chorzy, podobnie jak zdrowi, nie lubią, gdy inni lepiej
od nich wiedzą, czego im trzeba. Również nadmierne użalanie się nad nimi
nie jest dla chorych przyjemne. Nawet najbardziej chory chce, by inni
widzieli w nim osobę, a nie jego chorobę. By spotykali się z nim z sympatii,
a nie z litości. 

Jeżeli Twoje otoczenie odrzuca cię z powodu choroby, ważne jest, by
nie stracić wiary w to, że jesteś fajną osobą. Nie ma sensu udowadnianie
innym na siłę, że powinni cię lubić. Kiedy ty czujesz swoją wartość, inni
łatwiej dostrzegą twoje zalety. Tak do końca nie masz jednak na wpływu na
zachowania innych. Czasem warto zmienić znajomych – poszukać takich,
którzy cię lubią i wśród, których czujesz się dobrze. Im więcej w naszym
otoczeniu jest ludzi, którzy nas lubią i akceptują, tym łatwiej znosić
przykrości ze strony nieżyczliwych osób. Jeśli jednak jesteś dzieckiem, twoje
możliwości zmiany otoczenia są niezbyt duże. Dobrze wtedy zwrócić się
o pomoc do dorosłych, którym ufasz. 

Choroba może też wpływać na to, co sami o sobie myślimy. Osobom,
które często bywają w szpitalach, muszą przechodzić wiele zabiegów, często
zaczyna się wydawać, że nic w ich życiu od nich nie zależy. Często chorzy
zaczynają myśleć, że z racji swojej choroby czy niesprawności są gorsi od
innych, nieważni, mało warci. To nieprawda! Każdy i każda z nas jesteśmy
wyjątkowi – nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Wszyscy jesteśmy pępkami
świata. Ty też! To znaczy, że każde z nas jest ważne, Zdrowi i chorzy, dorośli
i dzieci, dziewczynki i chłopcy, grubi i chudzi, biali, czarni i żółci. 
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– Coś się stało? – pyta zaskoczona mama.
– Mówiłam ci, że umarł ten mały Nuto…
– Tak, wiem.
– Ja choruję na to samo. Czy to znaczy, że też niedługo umrę?
– Skądże! – szybko odpowiada mama – Jego choroba miała

bardzo ciężki przebieg. Ty jesteś w świetnej formie. Będziesz żyła
jeszcze bardzo, bardzo długo. Na pewno wkrótce odkryją lek na
fukopsikozę…

– A jak nie?
– Daj spokój, córeczko. Trzeba być dobrej myśli.
Po rozmowie z mamą Fablo wcale nie czuje się lepiej. Może by

zagadnąć tatę? E, lepiej nie – tata zawsze wszystko obraca w żart, a jej
wcale nie jest teraz do śmiechu. Idzie więc do babci. Lecz babcia
wyznaje zasadę, że nie należy mówić o swoich obawach, bo wtedy
mogą się sprawdzić. Ma nawet powiedzenie: „Nie wywołuj brybronia
z gór”.
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Wielka kaskada

Kajak z parą Holinków w ostatniej chwili omija sterczącą z wody
skałę. Uff! Ale co to za dźwięk? O nie! Narastający z każdą chwilą
huk zwiastuje wodospad! Nurt przyspiesza, nie ma już szans, by
dobić do brzegu. Jeszcze chwila i runą w przepaść…

Fablo wybiega z pokoju. W ogrodzie rzuca się na trawę. Mija
dłuższa chwila, nim uspokaja się walące serce. Ale wciąż przed
oczami ma obraz z filmu. Wodospad jest piękny. Jednak jest też
śmiertelnie niebezpieczny dla kogoś, kto płynie łódką. Tak, jak
zielona elfinka z bajki wymyślonej przez Fablo. Płynąca w łódeczce
elfinka to trochę ona sama. Co będzie, gdy na jej drodze stanie
Wielka Kaskada?

– Fablo! Fablo! Chodź, kochanie, spróbuj owoców pimiku.
Pierwsze w tym roku.

Fablo podnosi się z trawy i uśmiecha do babci. 
Następnego dnia dziewczynka idzie nad pobliską rzeczkę. Zna ją od

najwcześniejszego dzieciństwa – to tu narodziła się opowieść o zielonej
elfince i zaklętej rzece. Choroba nie daje się Fablo ostatnio we znaki,
ale teraz czuje w całym ciele wielki ciężar. Przedwczoraj Tanko, jej
kolega ze zdrowutni, przysłał wiadomość, że umarł mały Nuto. Był
w tym samym wieku co ona, ale niziutkiego, drobnego chłopca
wszyscy nazywali „małym Nuto”. Też chorował na fukopsikozę. 

Dziewczynka próbuje przywołać elfinkę, ona zawsze pomaga jej
poradzić sobie z najtrudniejszą nawet sytuacją, Ale elfinka nie chce
się pojawić. Może pochłonął ją gigantyczny wodospad? Fablo czuje
przeszywający dreszcz. Wie, że jej choroba jest nieuleczalna, co jakiś
czas słyszy o śmierci kogoś, kogo znała. Ale zawsze były to osoby od
niej starsze. Czuje się malutka i przestraszona. Choć jest przecież dużą
i dzielną dziewczynką… Bardzo chciałaby z kimś porozmawiać.

Odnajduje mamę w ogrodzie. Mocno się do niej przytula.
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Kolejne dni spędza, spacerując samotnie po okolicy. Pewnego
ranka przysiada obok różowego, nagrzanego słońcem głazu. 

– Ile on może mieć lat? – duma, gładząc dłonią chropawą
powierzchnię kamienia – Leży tu sobie i nic go nie rusza. Jak by to
było być głazem? Nie chorować, nie umierać, trwać bez końca…

W tym momencie zauważa nieduży różowy kamyczek. Jest podobny
do wielkiego głazu, jakby był jego małym braciszkiem. Chwilę trzyma
go w ręku, a potem wkłada do kieszeni.

Często przygląda się płynącym po niebie chmurom. One z kolei
ciągle się zmieniają. Delikatne obłoczki, rozciągnięte po niebie białe
pasemka i nawet wielkie, najciemniejsze chmury burzowe – wszystkie
znikają rozwiane przez wiatr lub spadają deszczem na ziemię i ślad
po nich nie zostaje.

Na koniec Fablo zwraca się do dziadka. On zamyśla się głęboko:
– Wiesz, wszyscy umrzemy, ale nikt nie wie kiedy. To wielka

tajemnica. Czasem ktoś młody i zdrowy umiera nagle, a stary lub
ciężko chory żyje wiele lat. Nie mamy na to wpływu, więc lepiej zająć
się tym, co od nas zależy. Może pojedziesz jutro ze mną na targ?

Wieczorem Fablo patrzy na gwiazdy i czuje dziwny smutek, jakby
była zupełnie sama. A przecież wystarczy, że wejdzie do domu, by
otoczył ją gwar domowego życia. Cała jej wielka rodzina wakacje
spędza razem. Rodzice, babcia, dziadek, obaj starsi bracia, a nawet
malutka siostrzyczka bardzo się starają, by Fablo jak najmniej
cierpiała przez swoją chorobę. Bracia zabierają ją na wycieczki po
okolicy i grają z nią we wszystkie możliwe gry. A malutka Szoszo, gdy
Fablo jest smutna, wdrapuje się jej na kolana, pociera noskiem
i mówi: „Tofam cię, Ablo”. Gdy myśli o tym wszystkim, czuje w sercu
ciepło. Ale od wczoraj nie ma ochoty ani na zabawę, ani na
wycieczki, ani nawet na wymyślanie dalszych przygód elfinki. 
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Po powrocie do miasta Fablo godzinami leży na tapczanie wpatrzona
w sufit. W dodatku zaostrzają się znowu objawy choroby. Leczydziej, 
do którego w końcu trafiają, radzi rodzicom, by zwrócili się o pomoc do
psychodzieja. Tego samego dnia dzwoni Gigo, przyjaciółka Fablo:

– Idziesz jutro do AMH-u?
– Tak, czemu nie – odpowiada Fablo. 
AMH – Akademia Młodych Holinków to wielki ośrodek dla dzieci.

Są w nim sale filmowe, biblioteki, laboratoria, w których można robić
różne eksperymenty naukowe; pracownie artystyczne i boiska
sportowe. Każdy znajdzie tam dla siebie coś ciekawego. Fablo i Gigo
od lat uwielbiają tam chodzić .

Jednak następnego dnia Fablo nie zjawia się w umówionym
miejscu. Gigo, bardzo zła, zaraz po zajęciach odwiedza przyjaciółkę:

– Mogłaś przynajmniej dać znać. Albo odebrać, gdy dzwoniłam.
Fablo przeprasza, nie wyjaśniając, dlaczego nie przyszła. Gigo jest

mocno zaniepokojona. Nigdy nie widziała przyjaciółki w takim
stanie, a znają się od zawsze i nigdy nie miały przed sobą tajemnic.
Nie przestały się przyjaźnić ani wtedy, gdy Fablo zaczęła ciągle jeździć
do zdrowutni, ani wtedy, gdy okazało się, że cierpi na tą okropną
fukopsikozę. 

– Co się dzieje, Fablo?
Fablo, ociągając się, mówi, że rodzice chcą ją zabrać do

psychodziejki. A kiedy Gigo dalej dopytuje, opowiada, jak czuje się
po śmierci Nuto.

– No bo po co to wszystko, skoro i tak się umiera? – kończy
z ciężkim westchnieniem.

Gigo milczy przez chwilę. A potem mówi cicho:
– Wiesz, moja babcia wróciła tydzień temu ze zdrowutni. Podobno

nie mogą jej już pomóc. Mama mówi, że musimy ją często
odwiedzać, bo… bo już niedługo będzie z nami … – jej głos zamiera,
a w oczach pojawiają się łzy.

– TA babcia?! Babcia – podróżniczka?
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Pewnego dnia mama woła ją do ogrodu.
– Zobacz, pamonia zakwitła – mówi pokazując okazały granatowo

– złocisty kwiat krzewu, który kwitnie raz na kilka lat.
– Jaki piękny. Szkoda, że za kilka dni już go nie będzie…
– Fablo… Nie mów tak.
– Kiedy to prawda! Powiedz kwiatku – pochyla się nad płatkami

o przedziwnych kształtach – czy ty się boisz umrzeć?
Mama patrzy na nią zatroskana.



– Po co cokolwiek robić, skoro wszyscy umrzemy. Jak mały Nuto.
– Myślisz, że skoro musimy umrzeć, to nie warto żyć?
– Tak, właśnie tak! – Fablo zaczyna drżeć.
– To naturalne, że czujemy lęk przed śmiercią. Każdy z nas się jej

boi. Ja też.
Jej kojący głos sprawia, że w Fablo coś pęka. Łzy spływają jej po

policzkach, najpierw nieśmiało, a po chwili dziewczynka cała zanosi
się od płaczu.

– Dobrze, kochanie, łzy są dobre, niech wypłyną wszystkie – pani
Bajo podaje jej chusteczkę i delikatnie głaszcze Fablo po plecach.

– Łatwo pani mówić, pani nie jest chora! 
Pani Bajo zachęca Fablo, by wykrzyczała wszystko, co czuje. A Fablo

czuje teraz wściekłość. 
– To niesprawiedliwe! – wrzeszczy – Dlaczego dzieci muszą

chorować, dlaczego JA muszę chorować? Dlaczego fukopsikoza jest
taka okropna? Nienawidzę jej!

Gdy w końcu dziewczynka wyrzuca z siebie wszystko, co ją dręczy,
płacz stopniowo słabnie. Jest wyczerpana, ale, po raz pierwszy od
dawna, spokojna. Ma wrażenie, że spotka ją coś dobrego. Ach,
prawda! Pozna babcię Wajoko.
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– Tak, babcia Wajoko.
Fablo jest wstrząśnięta. Zawsze marzyła, by ją poznać, lecz babcia

większość czasu spędzała na dalekich wyprawach. Była pierwszą
Holinką, która dotarła na Biegun Wschodni, odkryła też starożytny
tunel pod Górą Ponurą. 

– I jak było u tej psydziejki? – pyta Gigo następnego dnia. – Pewnie
gadała bez przerwy, co powinnaś, a czego nie?

– Psychodziejki. Myślałam, że będzie wypytywała, dlaczego myślę
to, co myślę. Ale rozmawiałyśmy o kamieniach, chmurach,
opowieściach... W końcu zaproponowała mi, żebym zaczęła
wymyślać nową bajkę. A wiesz co? Najpierw rozmawiała z rodzicami,
a ja miałam siedzieć w poczekalni. Ale podsłuchiwałam. I pani Bajo
powiedziała, że jestem normalna! I że mama i tata też powinni się
z nią spotykać. Bo też potrzebują pomocy.

– O! A ja byłam dziś znowu w AMHu. I wiesz, jest nowy projekt,
naprawdę super. Ma powstać film o wielkich podróżniczkach.
Pomyślałam, żeby się zapisać i zrobić wywiad z babcią Wajoko.
Możemy dostać prawdziwą kamerę. Co ty na to?

Fablo z jednej strony chciałaby spotkać się z legendarną babcią.
Z drugiej jednak wciąż słyszy głos mówiący, że nie ma sensu nic robić. 

– No, nie wiem. Jutro idę do pani Bajo. Zobaczę, jak się będę
czuła. Zadzwonię potem do ciebie i najwyżej się umówimy, dobrze?

– Dzień dobry, Fablo – uśmiecha się pani Bajo. – Jak się ma
elfinka?

To spotkanie jest inne niż poprzednie. Przedtem Fablo
przychodziła z ociąganiem, a potem było przyjemnie. Tym razem
przyszła chętnie, ale teraz coś ją ściska w gardle.

Pani Bajo pyta z troską, co Fablo czuje.
– Nie wiem, nic…
– Zupełnie nic?
Fablo długo milczy, aż wreszcie wybucha: 
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Brat Fablo wiezie obie dziewczynki na drugi koniec miasta, gdzie
mieszka babcia Wajoko. Fablo nie może się doczekać, ale też trochę
się boi. Pyta Gigo, czy babcia na pewno ma siłę na rozmowę. 

– Czasem babcia rzeczywiście jest bardzo słaba, ale zawsze cieszy
się, kiedy ją odwiedzam. 

Słynna podróżniczka porusza się z trudem. Od razu prosi Fablo,
aby także nazywała ją babcią – od dawna mówią tak do niej wszyscy
młodzi uczestnicy wypraw. Gigo bierze babcię pod rękę i powoli idą
do ogrodu, tam babcia lubi spędzać czas najbardziej. 

Gigo, trzymając babcię za rękę, zadaje pytania, a Fablo nagrywa
rozmowę. Co jakiś czas przerywają, by babcia mogła odpocząć. Prosi
wtedy obie dziewczynki, by opowiadały, co u nich słychać.

– Nie pojadę już na Pustynię Mgieł, ani do Lasów Parasolkowych
– kończy babcia swą opowieść. – Przede mną ostatnia wyprawa.
Muszę się do niej dobrze przygotować.

– Nie boisz się, babciu? – pyta z przejęciem Fablo.
– Oczywiście, że się boję, kochanie. Ciężko zostawiać piękną Holo

i bliskie osoby. Ale jestem też bardzo ciekawa, jak przed każdą
wyprawą. Kto wie, co jest po drugiej stronie? Może spotkam się znów
z dziadkiem Gigo? Ale wcale się nie spieszę. Chcę jeszcze trochę
popodróżować…

Dziewczynki patrzą na nią zdziwione, a babcia śmieje się:
– Teraz każdy spacer do ogródka jest wielką wyprawą… A tu

codziennie jakieś cudowne odkrycie. Popatrzcie na tego żuczka.
Zachwycający, prawda? 

Przy pożegnaniu Gigo mocno przytula się do babci. Wajoko
delikatnie gładzi ją po buzi, a potem wyjmuje coś z kieszeni.

– Kiedy jest mi ciężko, biorę do ręki ten kawałek drzewa bola.
Mam tyle pamiątek z podróży, ale ta jest dla mnie wyjątkowa. To
drzewo rosło na spalonej ziemi, miało niesamowitą wolę życia.
Dobrze mieć taki własny talizman.

Fablo uśmiecha się i wyciąga z kieszeni swój różowy kamyczek.
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– Otwórz oczy! Hej! Nic ci nie jest?
Elfinka posłusznie otwiera oczy. Nad nią stoją dwie okrągłe,

długowłose postacie. Jedna jest czerwona, druga niebieska.
– Witaj – mówi niebieska. – Ja jestem Mik, a to jest Mak. Baliśmy

się, że coś ci się stało, dlatego przyciągnęliśmy twoją łódkę. Ten
gwałtowny wiatr zrobił ci krzywdę? 

– Ja… ja myślałam, że to wodospad – szepcze elfinka.
– A, dopadł cię lęk przed Wielką Kaskadą – zgaduje Mik. – Mnie

złapał rok temu i trzymał całe dwa dni. A ciebie – zwraca się do Mak
– chwyciło na wiosnę. Trzęsłaś się tak, że tratwa mało się nie
wywróciła.

– Tak było – kiwa głową Mak. – Wszyscy boimy się Wielkiej
Kaskady. Chociaż niektórzy twierdzą, że nie ma nic piękniejszego od
niej – dorzuca po chwili.

Elfinka patrzy niepewnie; czy aby sobie z niej nie żartują? Ale
oboje spoglądają na nią ciepło i serdecznie.

– A gdzie ona jest? – pyta elfinka 
– Kaskada? Na każdego czeka w innym miejscu. Nie przewidzisz,

gdzie i kiedy, ale prędzej czy później wszyscy się z nią spotkamy. 
Mija trochę czasu od rozstania z Mikiem i Mak. Teraz elfinka nie

zrywa się już na każdy szmer. Wciąż jednak jest przygnębiona.
Pewnego popołudnia leży w łódeczce i przywołuje najpiękniejsze
chwile swojego życia. Przypomina sobie cudowną pieśń tęczowego
ptakiki, która kiedyś uratowała jej życie. Czuje ogromną tęsknotę:
„Ach, odzyskałabym radość, gdyby ptakiki tu było”. Pragnienie jest
tak mocne, że podnosi się i woła coraz głośniej: 

– Ptakiki! Ptakiki!
I ptakiki przybywa. Chwyta elfinkę delikatnie i unosi do góry.

A ona wcale, ale to wcale się nie boi. Cieszy się lotem wśród chmur,
pędem, bliskością ptakiki. W końcu patrzy w dół i… Zapiera jej dech
w piersi. 

Odkąd elfinka usłyszała o Wielkiej Kaskadzie nie może zaznać
spokoju. Każdy szum sprawia, że zamiera w niej serce. Nie potrafi
przestać myśleć o wodospadzie. Huk narasta. Elfinka nie ma
wątpliwości – to na pewno on. Odkłada wiosła i kuli się na rufie
łódeczki. Mimo, że nie wiosłuje, łódka wciąż przyśpiesza. Słyszy jakiś
krzyk, a może tylko jej się wydaje. Potem zapada ciemność. 



Pod nią rozpościera się niekończąca się sieć rzek, rzeczek,
strumyków. Niektóre szerokie jak jeziora, inne wąziutkie jak niteczki.
Płyną nimi łódki, łodzie, kajaki, czółna, motorówki, barki, tratwy…
Rzeki łączą się, krzyżują i rozdzielają. Niektóre zanikają pod ziemią,
inne kończą swój bieg w jeziorze, jeszcze inne giną za horyzontem.
Nagle…

Serce elfinki zaczyna znów walić jak młot. Tak, to wodospad!
Ogromny. Nie widać, gdzie się kończy. Elfinka mruży oczy, by
zobaczyć, co znajduje się za nim. Ale dostrzega jedynie rozbryzgującą
się mgławicę kropelek i tańczącą na spienionej wodzie tęczę. Nie
wygląda to przerażająco. Raczej pięknie i tajemniczo.

Patrzy, patrzy i czuje, że lęk powoli opuszcza jej serce. 
– Jeszcze nie teraz, Wielka Kaskado! – woła – Jeszcze wrócę do

mojej łódeczki i opłynę nią cały świat!
Ptakiki delikatnie opuszcza ją do łódki. Na pożegnanie śpiewa swą

magiczną pieśń, a ukołysana jej melodią elfinka zapada w życiodajny
sen.



Emocje

I na tym kończą się opowieści z planety Holo. Być może zauważyłaś (lub
zauważyłeś), że ich bohaterowie wielokrotnie doświadczali rozmaitych
uczuć – złości, strachu, wstydu, zazdrości, smutku czy radości. Wszystkie
emocje, które przeżywamy są potrzebne – pomagają nam radzić sobie
z różnymi sytuacjami w życiu. Zwłaszcza z tymi trudnymi. Dają siłę do walki
lub ucieczki, pomagają pogodzić się ze stratą czegoś ważnego, sprawiają, że
życie jest ciekawsze i bardziej kolorowe. Ważne jest, byśmy mogli otwarcie
i bezpiecznie wyrażać wszystkie swoje uczucia (dbając, żeby nie zrobić
krzywdy sobie ani innym). Nie ma bowiem złych uczuć – wszystkie są tak
samo ważne i potrzebne, choć niektóre bywają dla nas trudne (jedni nie
lubią czuć złości, inni strachu czy smutku). Jest wiele sposobów, aby wyrazić
swoje uczucia. Można płakać, krzyczeć lub tupać, śpiewać, tańczyć, walić
w bęben. Można nazywać to, co się czuje. Można też to namalować. Jak
myślisz, jakie uczucie doprowadziło do namalowania czerwono – żółtych
bazgrołów, a jakie przedstawiają bazgroły niebiesko – szare? 

Możesz skorzystać ze wszystkich opisanych tutaj sposobów na wyrażanie
uczuć, a także szukać innych, własnych. 
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Fablo kończy czytać i niepewnie patrzy na Gigo. Przyjaciółka ociera
łzy:

– Piękne! Ta elfinka jest taka … taka niesamowita. Wiesz, Fablo,
ja zawsze chciałam być taka, jak ty.

– Coś ty! Zawsze mówiłaś, że chciałabyś być jak babcia Wajoko 
– podróżować i odkrywać to, czego nikt nie odkrył.

– Wy macie ze sobą coś wspólnego. Żyjecie tak, nie wiem, jak to
powiedzieć, tak… tak na sto procent. Wiesz, ja często myślę o twojej
chorobie. O tym, że nie pozwalasz, by odebrała ci radość i energię.
Robisz więcej fajnych rzeczy niż wielu zdrowych. Jestem pewna, że
będziesz żyć jeszcze bardzo, bardzo długo.

– No pewnie! – woła Fablo, ściskając mocno w dłoni swój różowy
kamyczek – Masz ochotę na lody?
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stosowania wybranych technik komunikacyjnych i bajkoterapii. Uczyliśmy
ich, jak pomóc sobie i dziecku w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

Każdy rodzic dziecka przewlekle chorego mógł skorzystać z indywi -
dualnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów
z przeszkoleniem psychoterapeutycznym w siedzibie Fundacji i na oddziale
onkologicznym Instytutu Matki i Dziecka.

W kilku miastach Polski zorganizowaliśmy grupy wsparcia dla rodziców.
Celem grup było odnalezienie równowagi psychicznej rodziców oraz
zachęcanie ich do dzielenia się własnymi doświadczeniami z osobami
w podobnej sytuacji, wspólnego motywowania się do wprowadzania zmian
oraz wzajemna edukacja, jak sobie radzić z chorobą dziecka i trudnymi
emocjami. 

Proponowane przez nas warsztaty z zakresu komunikacji dla rodziców
pozwoliły doskonalić umiejętności budowania kontaktu z dzieckiem
chorym. Uczestnicy mogli przećwiczyć różne techniki radzenia sobie
z oporem; przetrenować komunikację z otoczeniem dziecka (np. rodziną,
innym rodzicem, nauczycielem, lekarzem) i poznać techniki przydatne
w trudnych sytuacjach z tym związanych.

Na warsztatach bajkoterapeutycznych rodzice zapoznali się z pojęciem
strachu i lęku; rolą baśni w rozwoju psychicznym dziecka, budową
i zastosowaniem bajek terapeutycznych. Przećwiczyli strategie i style
radzenia sobie w momentach trudnych emocjonalnie przy wykorzystaniu
nowego narzędzia, jakim jest Bajka-Pomagajka.

Dzięki nawiązaniu współpracy z instytucjami i organizacjami z całego
kraju z proponowanych przez nas form pomocy skorzystało wiele rodzin,
które do tej pory nie miały dostępu do takiego wsparcia. Dostaliśmy wiele
podziękowań zarówno od rodziców, jak i organizacji współdziałających
z nami przy realizacji projektu. Wszystkim Wam pragniemy przekazać
wyrazy uznania za umiejętność pracy z grupą dzieci i rodziców znajdujących
się w tak specyficznej sytuacji. 
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Podsumowanie projektu

Idea projektu narodziła się dwa lata temu jako akcja „Bajka-Pomagajka
u Doktora” realizowana na oddziale pediatrycznym ogólnopolskiego
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

W 2010 roku, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych, Fundacja Drabina Rozwoju w partnerstwie
z „LIBERI” K. Klimowicz i P. Klimowicz Sp. J. mogła kontynuować działania,
realizując projekt „Bajka-Pomagajka u Doktora ”. 

Projekt skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat chorych na choroby
onkologiczne, mukowiscydozę, astmę, padaczkę i cukrzycę, oraz do ich
rodziców. Polegał na stworzeniu właściwych warunków do rozwoju
psychospołecznego dzieci przewlekle chorych znajdujących się na oddziale
onkologicznym Instytutu Matki i Dziecka oraz aktualnie niehospitali -
zowanych. Dzieciom oferowaliśmy pomoc wolontariuszy w szpitalu
i warsztaty psychoedukacyjne, a rodzicom poradnictwo psychologiczne,
grupę wsparcia oraz warsztaty z komunikacji i bajkoterapii.

Celem projektu było umożliwienie przewlekle chorym dzieciom
równego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poprawę ich
samooceny, obniżenie lęku, zwiększenie umiejętności psychospołecznych
i komunikacyjnych.

Na oddziale onkologicznym Instytutu pracowała grupa specjalnie
przeszkolonych przez nas wolontariuszy. Ze względu na specyfikę oddziału
stosowali oni różne metody pracy z dziećmi m.in. z wykorzystaniem bajki
terapeutycznej, technik plastycznych i dramowych, a także elementy pracy
z pacynką i inne. 

Także dzieci, które nie przebywają już na oddziałach szpitalnych
skorzystały z warsztatów psychoedukacyjnych. Podczas tych warsztatów
dzieci miały okazję porozmawiać o swoich uczuciach, nauczyć się je
wyrażać, nazywać i rozpoznawać emocje własne oraz innych i – co
najważniejsze – nabyły umiejętności, jak sobie z nimi radzić. 

Rodzicom, poprzez proponowane warsztatowe formy, przybliżyliśmy
sposoby radzenia sobie z chorobą dziecka oraz rozwinęliśmy umiejętności



103

Kilka osób, młodych ludzi, wolontariuszy działających w Klinice Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka zadało sobie
to pytanie. Podjęli się towarzyszenia dzieciom w ich chorowaniu i to nie
tylko realizując program bajkoterapeutycznego inicjowania działań przy
szpitalnych łóżkach. Podstawą ich wolontariatu stało się BYCIE z pacjentem,
wielka moc relacji, budowanie poczucia ważności, zauważenia, stania się
kimś wyjątkowym – co odczuwały leczące się w klinice dzieci. Mali pacjenci
czekali na wolontariuszy, wypatrywali ich, umawiali się na kolejne
spotkania. Czytanie bajek tworzyło nieziemski świat w wyobraźni,
w głowach dzieci często smutnych, strapionych bólem i niedogodnościami.
Bajki stawały się czasem podstawą prac plastycznych, w których pacjenci
zawierali swoje odczucia, stany i przeżycia. Te art-terapeutyczne działania
tworzyły przepaść pomiędzy tym co straszne i niechciane, a tym do czego
dzieci pragną wrócić czy uciec. Niejednokrotnie pojawiała się w pracach
tęsknota za domem, wakacjami, przyrodą, miłością. Takie odzwierciedlenie
odczuć, stanów, emocji na papierze mogło mieć moc oczyszczającą,
wprowadzającą filozoficzny akcent poszukiwania refleksji nad
teraźniejszymi przeżyciami. Z psychologicznego punktu widzenia jest to
ewidentnie terapeutyczny proces dochodzenia do odkrywania siebie w
sytuacji choroby, odkrywania własnego wnętrza z całą jego
emocjonalnością, stresem i wszelkiego rodzaju przeżyciami.

Życie dziecka, szczególnie życie chorego dziecka, jest nieodłącznie
związane z jego opiekunami – matką, ojcem, rodzeństwem, dalszą rodziną.
To, że choruje jeden członek rodziny, nie oznacza, że inni tego nie
odczuwają. Choroba jest doświadczaniem pewnego braku w organizmie,
doświadczaniem braku harmonii w psychice, duszy, w najbliższym
otoczeniu. Pacjent doświadcza tego namacalnie, na wielu płaszczyznach
swojego życia, ale system, w którym żyje – rodzina, przyjaciele, znajomi,
role życiowe, w których do momentu diagnozy funkcjonuje, wszystko to, co
wiąże się z egzystencją chorego, także z tym brakiem się spotyka. 

W realizowanym przez Fundację Drabina Rozwoju programie znalazło
się także niebywale ważne miejsce dla rodziców chorujących dzieci.
Wprowadzona została dla nich czasowa przestrzeń, gdzie strach, lęk,
smutek, niepogodzenie się z chorobą, bunt czy inne uczucia miały
możliwość przedostania się na zewnątrz. 
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Wolontariat i praca psychologiczna 
w programie „Bajka Pomagajka u Doktora”

Każdy z nas ma przecież swoje życie, sprawy, pracę, studia; każdy ma
określone przez siebie pory wstawania, posiłków, zajęć i obowiązków;
każdy ma czas wolny, każdy ma czas na sen. Każdy ma swoją rodzinę,
otoczenie, swoje problemy do rozwiązania; każdy podejmuje decyzje,
śmieje się, płacze… Każdy to i tamto ma. Nie każdy jest chory…

Jedziemy autobusem, tramwajem, spieszymy się, zwalniamy, obieramy
sobie cel podróży, zadań, to my decydujemy o wszystkim, mamy wolność
wyborów, swobodę działań, my jesteśmy panami sytuacji. Chorzy tak nie
mają…

Za oknami naszych domów i mieszkań widzimy pędzący świat,
uczestniczymy w tej bieganinie codzienności, planujemy bliższą bądź dalszą
przyszłość. Organizujemy sobie godziny i dni, wkładamy w grafiki zdarzeń
nasze sprawy. Chorzy nie mają na to szans…

To tylko trzy akapity, przykłady zaczerpnięte z życia, to tylko trzy
zestawienia światów, które często mało o sobie wiedzą. Pierwszy to świat
nasz – ludzi zdrowych i spokojnych o to, że uda się zrealizować zamierzenia,
drugi – to świat ludzi chorych, mam szczególnie na myśli ludzi chorych na
nowotwory, dzieci chore, których losy toczą się według zamierzeń lekarzy,
programów chemioterapeutycznych, kroplówek, zabiegów. Ci ludzie żyć
muszą pod dyktando tego, jak medycyna widzi ich możliwości i zasady
walki z chorobą. Plany swoje muszą dopasować do choroby. To choroba
zabrała im tę wolność, co do której my mamy często pretensje, że taka
trudna do realizacji, taka w pogoni „za”…, choroba zabrała im możliwość
decydowania o tym czego chcą, a zmusiła do zmiany myślenia na – co
muszą. 

Czy za zamkniętymi drzwiami oddziału onkologicznego nic innego dziać
się nie może? Tylko zasady, medycyna, leki, badania…? Czy pacjent jest
tylko pacjentem? Posłuchaj, bo choć jedziesz właśnie autobusem i nawet
przez myśl Ci nie przejdzie, że ktoś teraz w sali szpitalnej płacze, nudzi się,
pokonuje ból, to wiedz, że tak jest. Doceń swoje życie i zdrowie, pomyśl,
jak proste sprawy, jak proste rzeczy mogą przynieść choremu dziecku ulgę
i radość? Ty też możesz pomóc. Jak?
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Wybrane relacje naszych wolontariuszy

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, 
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, 
co ten drugi przyjmuje z miłością”. 

(Jan Paweł II)

Dziecięcy świat zdecydowanie różni się od tego dorosłego. Jest bardziej
emocjonalny, cieplejszy i z pewnością prostszy. Rzeczywistość jest w nim nie
tyle bardziej barwna, ile łatwiejsza do wytłumaczenia i sprecyzowania
w maleńkiej główce, a pytania i odpowiedzi są w nim takie łatwe. Nie
znaczy to jednak, że dla dziecka właśnie te pytania, te odpowiedzi nie mają
ogromnego sensu, nie są potrzebne i ważne. To dzięki nim tworzy nie
wyobrażenie o świecie, ile jego prawdziwy, pełny obraz.

Praca z dziećmi nie jest mi obca. Studia na kierunku pedagogicznym
nauczyły mnie niezbędnych teoretycznych podstaw do pracy z małymi
ludźmi, dały mi podwalinę do działania. Wolontariat, na który od siedmiu
lat uczęszczam, nie tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że to co robię ma
sens, ale pokazał mi, jak rozumieć, współodczuwać, jak rozmawiać i bawić
się z dzieckiem zdrowym, jak i tym bardziej z osobą nie w pełni sprawną. 
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Wypowiadanie, wyrażanie stanów emocjonalnych, stawianie pytań,
okazywało się często sposobem na rozładowanie wnętrza, będącego
niejednokrotnie jak „balon pełen powietrza”. Oferowana rodzicom
i bliskim pomoc psychologiczna, wsparcie w trudnych momentach podczas
leczenia, interwencja w kryzysie, dawała możliwość, choć w minimalnym
stopniu, kompensacji braków, jakie wniosła choroba w zwarty, określony
doświadczeniem, system rodzinny. Pomoc psychologa, pewnego rodzaju
„ucieczka” w rozmowę z obiektywnym fachowcem stanowiła dla matek,
ojców azyl – w którym myśli zatrzymywały się i układały w zdania, gdzie
wypowiadane dylematy i problemy wychodziły na światło dzienne, gdzie
człowiek mówiący, być może pierwszy raz, usłyszał sam od siebie – co czuje,
jak żyje, kim teraz jest, kiedy choruje jego dziecko. Sam zauważał swoje
zmiany, dostrzegał nastawienie do życia, do codzienności w tych trudnych
chwilach. Zarówno pacjenci, jak i rodzice podczas choroby często
przewartościowywali swoje życie, nieraz nadając mu nowe znaczenie.
Bardziej cenne stawały się rzeczy niematerialne, zaś materializm tracił na
wartości. Odkrywanie i docenianie chwili oraz sensu życia często pojawiało
się po tygodniach/miesiącach walki ze smutkiem i z bólem. Wtedy zapalało
się światło nadziei, które pomagało i dalej pomaga w walce z chorobą. 

Joanna Kmita
Aleksandra Tobota 
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dwóch dziewczynek i ich mam. Uśmiech, zwłaszcza ten szczery – dziecięcy
uśmiech, łamie wszelkie bariery. Każdy kolejny dzień na oddziale
utwierdzał mnie w przekonaniu, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji. 

Moja praca na oddziale polega na spędzaniu czasu z dziećmi
w różnorakiej formie: na czytaniu bajek, zabawach, grach, robieniu prac
plastycznych czy po prostu zwykłej rozmowie. Każdy dzień mojej pracy
wyglądał, czasem od samego progu słychać było śmiech – dzieci były pełne
energii. Innym zaś razem było zupełnie odwrotnie – panowała cisza, gdyż
pacjenci czuli się osłabieni. Dlatego też tak ważne było umiejętne wczucie
się w daną osobę i jej nastrój, a w konsekwencji dostosowanie się do
panującej sytuacji, aby podopieczny czuł moją akceptację. Bardzo ważne
było dla mnie to, jak dzieci czuły się danego dnia i na co miały ochotę, bo
od tego zależał rodzaj naszej wspólnej aktywności. Dlatego w doborze zajęć
kierowałam się przede wszystkim preferencjami dzieci, to one mówiły mi
czym, by się chciały zająć w danej chwili. Młodsze dzieci lubiły przede
wszystkim wspólne czytanie bajek, z dużą chęcią i aprobatą podchodziły do
zajęć i zabaw z wykorzystaniem plasteliny – z ogromnym zaangażowaniem
tworzyliśmy piękne prace plastyczne. Natomiast starsze dzieci wolały
spędzić czas na rozmowie, oglądaniu filmów lub grach planszowych.

Cieszę się, że postanowiłam zaryzykować i podjąć się tego wyzwania.
Czas spędzony na oddziale jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ jest to
niecodzienny oddział i wyjątkowe dzieci. Jestem pełna podziwu dla
dojrzałości dzieci, wiedzy i sposobu wypowiadania się o swojej chorobie.
Pozytywnym zaskoczeniem dla mnie jest to, iż pomimo bólu, osłabienia
okazują radość, chęć do zabawy czy rozmowy z nami. Potrafią się cieszyć
a jednocześnie zarażać swoim optymizmem wszystkich z oddziału.

Muszę przyznać, że wchodząc na oddział, odnajduję cząstkę siebie,
a także poznaję siebie na nowo. Od dzieci uczę się cierpliwości, pokory,
innego spojrzenia na świat, dzięki nim też zrozumiałam co jest
najważniejsze w życiu. Działalność wolontariuszki nauczyła mnie swego
rodzaju mądrości życiowej, szacunku dla drugiego człowieka oraz dystansu
do samej siebie.

Ela Dworzyńska
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To właśnie wolontariat uświadomił mi, że chcę w przyszłości poświęcić
się pracy z dziećmi. Przebywanie wśród małych ludzi sprawia mi ogromną
radość, ponieważ daje mi możliwość wejścia w świat dziecka, przez chwilę
patrzeć jego oczami, a czasem nawet poczuć to, co ono. Jest to niesamowite
uczucie, którego nie da się opisać. Dzięki temu, że mogę zbliżyć się do
dzieci, wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumiem je i ich różnorodne
potrzeby. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję, a największą nagrodą za
poświęcony czas jest uśmiech dziecka – nieoceniony, niepowtarzalny
a przede wszystkim uskrzydlający serce.

Pomimo mojego dość dużego doświadczenia w pracy z dziećmi chorymi,
trudno było mi podjąć decyzję, że chcę zostać wolontariuszką właśnie w IMiD
na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Byłam pełna obaw,
że sobie nie poradzę. Przede wszystkim obawiałam się, że będę podchodzić
do całej pracy zbyt emocjonalnie, z żalem, co utrudni mi kontakt
z podopiecznymi. Ponadto miałam zupełnie odmienny pogląd na temat
funkcjonowania dzieci z oddziału. Wydawało mi się, że są zamknięte w sobie,
nie chcą nawiązywać kontaktu z obcymi, tym bardziej z wolontariuszami,
których (jak wcześniej uważałam) traktują jako osoby litujące się, nie
rozumiejące ich sytuacji, myśli, uczuć. Jednakże, jak się później okazało,
byłam w wielkim błędzie. Dzieci z oddziału wykazywały bardzo dużą
i cudowną pogodę ducha, były otwarte na nowe znajomości i kontakty,
nawet z dużo starszymi wolontariuszami. Wydaje mi się, że bardzo lubią
spędzać czas z nami. Bardzo ważna była dla mnie postawa rodziców dzieci
przebywających na oddziale, którą cechowało bezgraniczne oddanie swoim
pociechom, pomimo wyraźnie malującego się zmęczenia na twarzach.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

(Janusz Korczak)

Pierwsze chwile na oddziale były dla mnie bardzo trudne, czułam się
obco, miałam wrażenie, że wszystkie oczy są skierowane na mnie jak na
intruza, który zakłóca spokój tego jakże poważnego miejsca. Wydawało mi
się, że nie powinno mnie tu być. Przemierzając korytarz, starałam się
dyskretnie zajrzeć do każdej sali. Moje serce mocno biło, mimo to byłam
już pewna, że wejdę do którejś z nich. Tak też zrobiłam. Od tej chwili moje
obawy, strach przed porażką zniknęły, ponieważ zobaczyłam uśmiechy
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mnie coraz większe zaufanie, dzięki czemu kolejne kontakty są o wiele
łatwiejsze. 

Oczywiście były i niełatwe chwile na oddziale, gdy byłam świadkiem
gorszego samopoczucia dzieci, trudów ich choroby; gdzie sam widok ich
smutku i łez był dla mnie bardzo bolesny i przykry. Ale zdaje sobie sprawę,
że takie sytuacje na oddziale są nieuniknione i będą się zdarzać zwłaszcza
w przypadku takiej choroby. To daje mi jednocześnie motywacje do dalszej
pracy i wyzwala chęci, by jeszcze bardziej starać się ułatwić im pobyt
w szpitalu. 

Na pewno i ja wiele czerpię, uczęszczając na ten wolontariat, lepiej
poznaje siebie. Daje mi poczucie, że moja pomoc może być i jest
potrzebna, co dostarcza wiele radości, uczy mnie cierpliwości,
wyrozumiałości i wytrwałości w kontakcie z dziećmi.

Bardzo się cieszę, ze mogę brać udział w tym projekcie i nie żałuję
podjętej decyzji o uczestnictwie, wiele się nauczyłam i mam nadzieję, że
jeszcze wiele przede mną.

Izabela Zgadzaj 
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Wolontariat na Oddziale Onkologii Dziecięcej w Instytucie Matki
i Dziecka w Warszawie, w którym mam okazję uczestniczyć, jest dla mnie
sporym wyzwaniem, a jednocześnie daje mi mnóstwo satysfakcji i na
pewno w jakiś sposób wewnętrznie mnie rozwija.

Moje początkowe emocje, gdy zdecydowałam się w nim wziąć udział,
były bardzo różne. Oczywiście bardzo się cieszyłam, że będę mogła pomóc
chorym dzieciom, choć w jakiś minimalny sposób ulżyć im w cierpieniu, ale
jednocześnie właśnie sam fakt, że będę naocznym świadkiem cierpienia,
ich bólu, obaw związanych z ich życiem i zdrowiem, momentami mnie
przerażał, bałam się, czy podołam takiemu wyzwaniu, czy będę potrafiła
w trudnych chwilach odpowiednio się zachować, by dodać im otuchy
i odwagi. Miałam pełną świadomość tego, że idąc do chorych dzieci,
zwłaszcza tak chorych, trzeba się do tego psychicznie przygotować, by być
dla nich tylko i wyłącznie źródłem małych radości.

W mojej głowie były także różne wyobrażenia na temat dzieci, szpitala,
mojej pracy i nie przeczę, że pierwszy dzień wolontariatu był dla mnie
bardzo stresujący, zastanawiałam się po prostu „Jak to będzie?”.

Jednak z chwilą wejścia na oddział, do sal, mój wewnętrzny lęk
momentalnie znikał, a na tym miejscu pojawiało się jedynie zaangażowanie
i radość z możliwości spędzenia czasu z dziećmi, na wspólnych zabawach,
grach i rozmowach. Już sam kontakt z nimi sprawiał, że coraz bardziej
chciało się tam przychodzić, a dzieciaki – wbrew moim wcześniejszym
obawom – były bardzo chętne do zabaw. Widać, że czekają na chwile
zapomnienia od męczącej chemii i zabiegów. Często zaskakuje mnie
również ich pogoda ducha, która w takiej sytuacji na pewno nie jest łatwa,
a jednak nie poddają się. Takiej postawy z całą pewnością można się uczyć
i podziwiać. 

Muszę przyznać, że sama atmosfera na oddziale jest bardzo
sympatyczna. Widok mam, które solidaryzują się w swoich problemach
i niosą sobie wzajemna pomoc, ich życzliwy stosunek do każdego z dzieci,
daje wrażenie wielkiej rodziny, której głównym celem jest wygrać walkę
o życie swych dzieci.

Osobiście czas na oddziale bardzo miło wspominam. Sympatia dzieci,
ich rodziców, personelu sprawia, że chce się tam chodzić, a im częściej się
tam jest, tym silniejsza powstaje więź z dziećmi, które coraz lepiej się
poznaje i coraz mocniej z nimi zżywa. One też – wydaje mi się – mają do
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Nasze „bycie” na oddziale, to również obcowanie z rodzicami. Oni także
potrzebują zainteresowania ich osobą i zwykłej, a zarazem szczerej
i życzliwej rozmowy. W natłoku myśli i dbania o dobro dziecka zapominają
o samych sobie. Dlatego często zachęcamy rodziców, aby na czas naszej
wizyty i zabawy, wyszli zaczerpnąć świeżego powietrza. 

Jestem dumna ze swoich podopiecznych. Podziwiam ich wytrwałość
i energię życiową, której brakuje niejednemu zdrowemu człowiekowi.
Czuję, że dzięki bezinteresownej pracy staję się szczęśliwsza. Wolontariat
pozwala mi oderwać się od otaczającego materializmu, szarego życia
i narzekania, czyni świat barwnym i radośniejszym. Bo nie ma nic
piękniejszego dla przyszłego pedagoga, jak promienny uśmiech dziecka na
jego widok…

Kamila Rybak
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„(…) Powiedz mi mamo, powiedz mi tato.
Że nie żałujecie, że macie mnie taką (…)
Powiedz mi bracie, mów do mnie siostro.
To, że miłość do mnie jest rzeczą tak prostą (…)”

(Bogumiła Wiktoria Siedlecka, Chcę wiedzieć)

Jestem studentką V roku na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kierunek
studiów wybrałam nieprzypadkowo. Zawsze drzemała we mnie chęć
pomocy innym, dlatego też zdecydowałam się zostać wolontariuszką na
Oddziale Onkologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

Nie ukrywam, że początki mojej pracy na oddziale wiążą się z obawami,
czy zdołam udźwignąć emocjonalnie to zadanie. Tym bardziej, że większość
moich znajomych nie wierzyło we mnie, twierdząc, że jestem zbyt uczuciowa,
aby pracować z osobami chorymi na raka. Jednak mimo tych opinii czułam
w głębi serca, że sobie poradzę. Przede wszystkim bardzo chciałam podjąć to
wyzwanie i wnieść choć odrobinę radości w niełatwe życie chorych dzieci. Już
po pierwszej wizycie na oddziale wiedziałam, że moi znajomi nie mieli racji.
Spotkałam się z miłym przyjęciem zarówno dzieci, jak i rodziców.

Nie jest to moje pierwsze doświadczenie w pracy dziećmi, ale
z pewnością najbardziej owocne. Praca na oddziale stawia przede mną
wciąż nowe wyzwania i pozwala mi sprawdzać się zarówno w roli
pedagoga, jak i organizatora oraz wychowawcy. Staram się nie zawieść
swoich podopiecznych, dlatego w swoje obowiązki wkładam wiele wysiłku
i zaangażowania. Dzieci chętnie się ze mną bawią i spędzają czas, który
dłuży im się w oczekiwaniu na kolejne zabiegi. 

Na oddziale przebywają dzieci w różnym wieku, dlatego do każdego
dziecka podchodzimy indywidualnie i dostosowujemy zajęcia na miarę jego
możliwości. Maluchy lubią oglądać kolorowe książeczki, lepić z plasteliny,
ale najwięcej radości sprawia im malowanie farbami za pomocą rąk.
Natomiast starsze dzieci wolą grać w gry w planszowe, rysować, rozmawiać
lub po prostu pomilczeć w naszej obecności. Często bywa też tak, że to one
czegoś nas uczą i zarażają nas swoimi pasjami, zdarza się także, że z ich
polecenia czytamy jakąś książkę. Nasze dzieci mają przeróżne talenty:
Agatka – robi piękne witraże, Karolinka, jak na prawdziwą artystkę
przystało, maluje konie jak żywe, Magda – lubi czytać książki, a Aleks 
– zawsze ma uśmiechniętą buzię. 


