Ania i Micha∏
Ania by∏a pacjentkà WHD
od 9 stycznia 2004. Zmar∏a
5 czerwca 2004.

W spotkaniu, które zorganizowa∏a
Fundacja Dzieci´ca Fantazja udzia∏
wzi´li:

Rozumiem, ˝e po tej zabawie
inaczej ju˝ zachowywa∏a w stosunku do
Micha∏a?

M.K.: Tak, zdecydowanie. Uwierzy∏a wreszcie, ˝e
to marzenie rzeczywiÊcie si´ spe∏nia. Âmia∏a si´, a
nawet zaczepia∏a Micha∏a.

Ania Majewska, jej mama i brat Sebastian, Micha∏
WiÊniewski - lider zespo∏u “Ich Troje”, Agata Malec
Jak dalej potoczy∏o si´ to spotkanie?
z Fundacji Dzieci´ca Fantazja i pracownicy naszego
M.K.:
Micha∏
wr´czy∏ Ani jej wymarzony prezent
Hospicjum - Marta KwaÊniewska - pracownik
socjalny i piel´gniarka Dorota Luwierska. Z Martà - lalk´ Baby Borne. Ania ucieszy∏a si´ i rozpakowa∏a
go. Lalka ta ma doÊç skomplikowany mechanizm,
KwaÊniewskà rozmawia∏ Piotr Karwowski.
wi´c Micha∏ musia∏ pomóc Ani dowiedzieç si´, jak
on dzia∏a. Razem karmili lalk´, u˝ywali dodatkowego
Piotr Karwowski: Jak dosz∏o do
wyposa˝enia.
wspó∏pracy Hospicjum z Fundacjà
Dzieci´ca Fantazja?
Jakie wra˝enie wywar∏ na tobie Micha∏
Marta KwaÊniewska: To w∏aÊnie fundacja
WiÊniewski? Jak potraﬁ∏ si´ znaleêç w
zaproponowa∏a nam wspó∏prac´. Dosz∏o do spottej sytuacji?
kania za∏o˝yciela naszego Hospicjum, Tomasza
Dangla i zarzàdu Fundacji. W ramach wspó∏pracy M.K.: Micha∏ przejà∏ si´ bardzo ca∏à tà sytuacjà i robi∏
zrobiliÊmy wywiad wÊród pacjentów WHD na wszystko, by Ania by∏a zadowolona, a na koniec
spotkania zaÊpiewa∏ jej piosenk´ - t´, którà chcia∏a.
temat ich marzeƒ.
Ania bardzo uwa˝nie s∏ucha∏a i jad∏a czekoladki,
natomiast jej m∏odszy braciszek Êpiewa∏ razem z
Czy wierzy∏y w spe∏nienie swoich
Micha∏em.
marzeƒ?
M.K.: Ania nie do koƒca wierzy∏a. KtoÊ kiedyÊ
Jak d∏ugo trwa∏o spotkanie?
obieca∏ jej spe∏nienie tego marzenia, lecz nie doM.K.: Kilka godzin. Na koniec spotkania robiliÊmy
trzyma∏ s∏owa.
sobie pamiàtkowe zdj´cia, Micha∏ rozdawa∏ autografy. ˚egna∏ nas d∏ugo i odprowadzi∏ do windy.
Jaka by∏a jej pierwsza reakcja, gdy
Ania by∏a zm´czona, ale bardzo zadowolona.
zobaczy∏a Micha∏a WiÊniewskiego?
M.K.: Na poczàtku by∏a onieÊmielona, ca∏kiem
Jak Ania reagowa∏a po powrocie?
inna ni˝ zazwyczaj. Prawdopodobnie z powodu
M.K.:
Spotkanie
wywar∏o niej du˝e wra˝enie,
tego, ˝e Micha∏ wzià∏ jà na kolana. Aby jà oÊmieliç,
zaproponowa∏am jej zabaw´, w którà bawi∏yÊmy opowiada∏a o nim swojemu tacie przez d∏u˝szy
si´ zazwyczaj. Ania zdj´∏a mi gumk´ z w∏osów i czas. Nawet teraz, po Êmierci Ani, na Êcianie w jej
rzuca∏a nià na wszystkie strony. Po chwili do zabawy domu wisi zdj´cie z tego spotkania.
przy∏àczyli si´ wszyscy. Roz∏adowa∏o to atmosfer´ i
rozluêni∏o Ani´.
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wolontariusz
Gdy w sercu rodzi si´ wspó∏czucie, które
jest dzieckiem mi∏oÊci, ujawnia si´ w cz∏owieku ch´ç
s∏u˝enia pomocà tym najbardziej cierpiàcym. I tak
te˝ by∏o w moim przypadku. Poczàtek to praca w
WHD bez kontaktu z dzieçmi.
Rozwo˝´ podzi´kowania lub inne materia∏y
informacyjne, w pokorze akceptuj´ ten stan rzeczy.
Zawsze w pe∏ni dyspozycyjny, jestem gotów na
nowe doÊwiadczenia. Uda∏o si´. Nie czuj´ straty, ˝e
pracuj´ za darmo, wr´cz przepe∏nia mnie ÊwiadomoÊç, ˝e wyp∏ata jest wspania∏a - dobry charakter.
Co chwila powraca myÊl, ˝e wreszcie nie marnuj´
czasu.
Wierz´, ˝e przychodzimy na ten Êwiat,
nie po to, aby zdobywaç rzeczy i tytu∏y, których i
tak w ostatnià drog´ nie weêmiemy. JesteÊmy, aby
pomagaç, dopóki istnieje przynajmniej jedna istota,
która cierpi.
Sprawdzi∏em si´. Zaczynam jeêdziç do
dzieci.
Na poczàtku ba∏em si´ coÊ powiedzieç lub
zrobiç, aby nie uraziç rodziców. Dzieci sà w stanie
terminalnym, wi´c kontakt z nimi jest ograniczony,
aczkolwiek wyczuwa si´, ˝e dzieci sà Êwiadome.
Szybko zdaj´ sobie spraw´, jak ró˝nie rodziny
podchodzà do sprawy i trzeba traktowaç je indywidualnie. Z ka˝dà kolejnà wizytà odkrywam, z jak
wielkim obcuj´ cierpieniem. Rodzice odkrywajà si´
przede mnà i zawiàzuje si´ mi´dzy nami przyjaêƒ.
W niektórych rodzinach umar∏o ju˝ jedno dziecko
i na to samo umiera nast´pne. Rodzice sami sà u
kresu wytrzyma∏oÊci, nie wspominajàc ju˝ o ich
osobistych chorobach. Jak prze˝yjà kolejne rozstanie, czy b´dzie dla kogo ˝yç?... W zderzeniu z tà
nagà prawdà moje problemy sà Êmieszne, nie warte
zachodu. To pierwsza nauka, a zarazem nagroda.
Patrz´ na dzieci i zadaj´ sobie pytanie,
dlaczego? To pytanie pojawia si´ codziennie w

oczach rodziców. Do mnie przychodzi odpowiedê
- myÊl “nie osàdzaj, zaakceptuj”. Tak naprawd´ nie
wiemy, co jest dla nas dobre, a co z∏e, nie znamy
nawet siebie, wi´c poddajmy si´ przeznaczeniu.
Jedna mama mówi podobnie, jest przez to bardzo
silnà i tak pogodnà kobietà, ˝e ludzie nie wierzà, ˝e
tyle ju˝ przesz∏a. Z Bogiem ∏atwiej, “niech si´ dzieje
wola nieba”.
Dzieci w Hospicjum (le˝à w domu) szybko
umierajà. Nachodzi mnie reﬂeksja nad ˝yciem, jak
jest kruche i nietrwa∏e. “Âpieszmy si´ kochaç ludzi,
tak szybko odchodzà” - to druga nauka, i druga
nagroda. Od pewnego czasu wyczuwam, ˝e
rodzice z jednej strony chcà, aby ktoÊ do nich przychodzi∏, z drugiej natomiast najch´tniej nie chcieliby
nikogo widzieç. Czy mo˝emy ich zostawiç sobie
samym? Czy powinniÊmy si´ narzucaç? I tym problemem te˝ zajmujemy si´ w Hospicjum. Dà˝ymy
do tego, aby rodzice nie zamykali si´ w sobie.
Organizujemy grupy wsparcia dla rodzin w ˝a∏obie,
co moim zdaniem jest znakomitym rozwiàzaniem.
Do nowych wolontariuszy mam proÊb´,
aby jeszcze raz przemyÊleli wszystko. Niech
zadadzà sobie pytanie: dlaczego chc´ byç wolontariuszem? Jakimi wartoÊciami si´ kieruj´? Czy chc´
byç widziany jako ten lepszy? JeÊli tak, rzeczywistoÊç
oka˝e si´ zbyt trudna. Wy∏àczmy rozum, kierujmy
si´ sercem. To recepta dla mnie na t´ prac´. Ka˝dy
cz∏owiek jest z natury dobry, stworzy∏ nas Bóg, czy
zrobi∏by bubla?
Jestem przy dziecku, bior´ je za r´k´ - to
tak jakbym trzyma∏ samego siebie. Przecie˝ to ja tu
mog∏em le˝eç. Los chcia∏ inaczej. Teraz widz´, co
mam i jak wiele mam. Dzi´kuj´ Ci za to Panie.
Piotr Karwowski
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Inny

Êwiat
D∏ugo si´ zastanawia∏am jak napisaç o Igusi.
Potem przypomnia∏am sobie, czego szuka∏am w
historiach dzieci i rodziców w pierwszych informatorach, jakie dosta∏am, kiedy mieliÊmy zdecydowaç
si´ czy przejÊç pod opiek´ hospicjum. Szuka∏am
przede wszystkim odpowiedzi czy podejmujemy
s∏usznà decyzj´. Chcia∏am te˝ zobaczyç jak wyg-

“ wady serca p∏odu cz´sto wspó∏istniejà z aberracjami
chromosomowymi“. MieliÊmy kilka dni na zastanowienie, jednak od razu zdecydowaliÊmy, ˝e nie
wykonamy tego badania, gdy˝ jakikolwiek by∏by
wynik badania, my i tak chcemy tego dziecka. Nie
wierzyliÊmy w ˝adnà wad´ chromosomowà, wady
serduszka tak cz´sto si´ zdarzajà... Pod koniec cià˝y

làda ˝ycie w domu z dzieckiem, na które zapad∏
nieodwo∏alny wyrok.
Iga by∏a wyczekanym dzieckiem, trudno
powiedzieç, przez kogo najbardziej, przez starszà
siostr´, babcie i dziadka, czy przez nas. Pierwsze
niepokoje pojawi∏y si´ po 25 tygodniu cià˝y, kiedy
lekarz wykonujàcy usg skierowa∏ nas na echo serduszka dziecka, bo podejrzewa∏ wad´. Po kilku
tygodniach dr Joanna Dangel potwierdzi∏a podejrzenie - nasza córeczka mia∏a wad´ serca, Tym si´
nie przejmowaliÊmy, wiedzieliÊmy, ˝e takie wady
nie sà groêne. Zaniepokoi∏a nas tylko propozycja
pani doktor, ˝eby wykonaç badanie kariotypu, bo

okaza∏o si´, ˝e dziecko zamiast du˝o przybywaç,
jakby spowolni∏o swój rozwój. Mimo wszystko
staraliÊmy si´ byç dobrej myÊli.
Iga urodzi∏a si´ w 40 tygodniu cià˝y, wa˝y∏a
2460g i mierzy∏a 51 cm. By∏a maleƒka, chudziutka jak
wczeÊniaczek, cichutko p∏aka∏a i s∏abo ssa∏a. Dla nas
by∏a najÊliczniejsza, ale doktor noenatolog dopatrzy∏a
si´ “cech dysmorﬁi”, czyli nieprawid∏owoÊci w
budowie. Zaproponowano nam przeniesienie do
Kliniki Wad Wrodzonych przy ul. Dzia∏dowskiej.
Ca∏y czas powtarzaliÊmy, sobie, ˝e taka jej uroda,
ze przecie˝ jest jak inne dzieci, ˝e tylko zrobimy
badanie kariotypu i sprawdzimy serduszko. Ka˝de
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kolejne badanie - usg przezciemiàczkowe mózgu,
usg bioderek, usg jamy brzusznej - by∏y dobre,
ka˝de by∏o punktem dla nas. Na serce dosta∏a leki i
byliÊmy bardzo szcz´Êliwi, kiedy mogliÊmy zabraç jà
do domu na przepustk´. Jednak Iga ciàgle s∏abiutko
jad∏a i po kilku dniach okaza∏o si´, ˝e jest lekko
odwodniona. MusieliÊmy zostaç w szpitalu. Zacz´∏y
si´ bezdechy. Saturacja spad∏a do 60 % - tlen, potem du˝o zamieszania - aparaty rtg, usg, respirator,
mnóstwo lekarzy, piel´gniarek, monitory, kabelki,
rurki, a wÊród nich maleƒkie cia∏ko wa˝àce tyle, co
2 torebki cukru. Mnie wys∏ano do innego szpitala po
lek dla niej. Jecha∏am taksówkà i zastanawia∏am si´,
czy jak wróc´ ona jeszcze b´dzie..
Kiedy sytuacj´ opanowano Iga le˝a∏a
pod∏àczona do respiratora, monitora, mia∏a
za∏o˝onà sond´ do ˝o∏àdka, podawano do˝ylnie

potwierdzeniem podejrzewanego zespo∏u genetycznego. Pami´taliÊmy oboje ze studiów, ˝e jest taki
zespó∏ i to, co pozosta∏o w pami´ci to dwa fakty
- g∏´bokie upoÊledzenie i bardzo krótkie prze˝ycie.
Diagnoza by∏a ciosem, ale przynajmniej wiedzieliÊmy, co jest naszej córeczce, skàd te bezdechy.
WiedzieliÊmy te˝, ˝e teraz najwa˝niejsze jest by ten
czas, który nam pozosta∏, sp´dziç w domu, z dala
od rurek w nosie, w ˝o∏àdku, wenﬂonów. CzekaliÊmy tylko na zakoƒczenie podawania antybiotyków, obmyÊlaliÊmy skàd wypo˝yczyç materacyk
z monitorem oddechu. Wreszcie wyj´to rurk´ z
noska i mog∏am znowu wziàç jà na r´ce i przytulaç. Mo˝na by∏o jà ubraç i prze∏o˝yç do ∏ó˝eczka.
Tego wieczora dosta∏am pierwsze informatory i czyta∏am je z Igà Êpiàcà na brzuszku w moich
ramionach. Nast´pnego dnia mieliÊmy spotkanie z

„Nie tak powinny
wyglàdaç pierwsze
dni ˝ycia dziecka“
antybiotyk. Nie tak powinny wyglàdaç pierwsze
dni ˝ycia dziecka. Nadal zdarza∏o si´, ˝e jakby
zapomina∏a o oddychaniu, wtedy prosiliÊmy jà by
˝y∏a, by walczy∏a. MówiliÊmy jej o siostrze, która
tak bardzo czeka w domu, o zbli˝ajàcym si´ Bo˝ym
Narodzeniu, o tym, ˝e nie zawsze jest tak, ˝e ktoÊ
przychodzi i wk∏ada rurk´ w nos, k∏uje co pó∏ godziny,
˝eby sprawdziç gazometri´. MówiliÊmy jej, ˝e jak
tylko b´dziemy mogli, zabierzemy jà do domu, a
tam jest ca∏kiem inne ˝ycie.
O hospicjum piel´gniarki na oddziale,
napomyka∏y ju˝ od pewnego czasu. Mówi∏y o
mamie, która zabra∏a maleƒkà Sylwi´ do domu, ˝e
nauczy∏a si´ nià zajmowaç, nawet zak∏adaç sond´.
Na sali z Igà le˝a∏a Patrycja, te˝ z zespo∏em genetycznym, jeszcze w inkubatorze. MyÊla∏am, ˝e te
opowieÊci o hospicjum dotyczà w∏aÊnie jej. My
byliÊmy zdecydowani zabraç Ig´ do domu najszybciej, jak to mo˝liwe, a je˝eli hospicjum mo˝e
nam jakoÊ pomóc - tym lepiej. Pami´tam dzieƒ,
w którym dr Waligóra z Dzia∏dowskiej powiedzia∏
nam, ˝e Iga ma trisomi´ 18 chromosomu, czyli
zespó∏ Edwardsa. ˚e te bezdechy by∏y ksià˝kowym

dr Januszaƒcem i panià Ma∏gosià Murawskà. DowiedzieliÊmy si´, na jaka pomoc mo˝emy liczyç. Dla
nas najistotniejsze by∏o to, ˝e nie wrócimy ju˝ do
szpitali, nawet, jeÊli Iga b´dzie chorowa∏a, to nie my
b´dziemy z nià nigdzie jeêdziç, ale lekarz przyjedzie
do nas. Od razu zgodziliÊmy si´, ˝e nie b´dzie respiratora, ani zawracania na si∏´ dziecka. ChcieliÊmy
dla niej ˝ycia bez bólu, w domu, wÊród bliskich.
Choçby to mia∏o byç krótko, mia∏o byç przede
wszystkim dobre dla niej.
Trudno opisaç zdziwienie pierwszych dni
w domu z hospicjum. W domu pojawi∏y si´ nowe
urzàdzenia - koncentrator tlenu, ssak, materacyk
przeciwodle˝ynowy, waga. Tylko waga by∏a w
u˝yciu codziennym, nic innego nie by∏o potrzebne.
Codzienne telefony, wizyty piel´gniarek, lekarza, rehabilitanta, pracownika socjalnego. Nie oczekiwaliÊmy
a˝ tyle, ale dawa∏o to poczucie bezpieczeƒstwa,
Przynale˝eliÊmy teraz do ca∏kiem innego Êwiata,
tamten sprzed urodzin Igi by∏ ju˝ odleg∏y. Po kilku
dniach ks. Benek ochrzci∏ nam Ig´ w domu. To te˝
by∏o dla nas wa˝ne - chrzest bez zb´dnych formalnoÊci, t∏umaczenia, wychodzenia z domu.
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Opieka nad Igà nie sprawia∏a trudnoÊci.
Poza problemami z wypró˝nianiem, nie by∏o ˝adnych. Iga by∏a jak zdrowy noworodek tylko troch´
mniejszy i s∏abszy. W koƒcu doktor Karwacki zaczà∏
z nami ˝artowaç, ˝e nie b´dzie przyje˝d˝a∏ do
zdrowego dziecka.
Iga, wbrew z∏ym prognozom, ∏adnie
si´ rozwija∏a. Zacz´∏a przybieraç na wadze, powolutku
wyrastaç ze swoich najmniejszych ubranek.

Trudno przeceniç pomoc hospicjum. ByliÊmy zdecydowani zabraç Ig´ do domu - z hospicjum
czy bez, ale hospicjum da∏o nam poczucie spokoju.
Trudno wyraziç jak wa˝ne by∏o to, ˝e umar∏a w
domu, Êpiàc przy mnie, ˝e potem mieliÊmy czas
na po˝egnanie - i ˝e to my decydowaliÊmy, ile tego
czasu potrzeba, a nie procedury szpitalne. Trudno
te˝ wyobraziç sobie, ˝e jakikolwiek inny ksiàdz
móg∏by jà ˝egnaç.

„Przynale˝eliÊmy teraz
do ca∏kiem innego Êwiata,
tamten sprzed urodzin Igi
by∏ ju˝ odleg∏y.
eg∏y. “
Pojawi∏y si´ pierwsze uÊmiechy, które wprawi∏y nas
w stan szcz´ÊliwoÊci. Przesta∏am ze strachem podchodziç do ∏ó˝eczka i sprawdzaç czy jeszcze ˝yje,
zacz´∏am zasypiaç dzi´kujàc za kolejny dobry dzieƒ.
Odwa˝y∏am si´ na pierwszy krok i napisa∏am do
mamy Sylwii, tej, która nauczy∏a si´ zak∏adaç sond´ i
zabra∏a dziecko do domu. Potrzeba mi by∏o bratniej
duszy, z którà rozumiem si´ bez s∏ów. Spotkania z
pracownikami hospicjum mia∏y charakter bardziej
przyjacielski ni˝ medyczny. Przez zim´ Iga z∏apa∏a
tylko dwie infekcje ( wtedy przyda∏ si´ ssak i
inhalator). åwiczenia zalecone przez dr Zap∏atk´
sprawia∏y jej przyjemnoÊç, dr Karwacki przesta∏
mnie straszyç wizjami pr´˝eƒ i padaczki, a naszym
najwi´kszym “problemem” sta∏a si´ dieta dla Igi doktor kaza∏ mi gotowaç zupy.
Wiosna to by∏ dobry czas. Mówi∏am, ˝e
zaczynamy wychodziç z beznadziei w nadziej´.
Powsta∏o forum na Gazecie Wyborczej, pozna∏am
mnóstwo wspania∏ych ludzi, codzienne pogaduszki
z Jolà, mamà Sylwii - obie ze swoimi dziewczynkami na
r´kach. Znalaz∏am w Polsce dziewczynk´ z chorobà
Igi, która mia∏a 8 lat, inna - Julcia w∏aÊnie skoƒczy∏a
roczek. Zacz´liÊmy snuç plany na wakacje, dokàd
pojedziemy z Igà, nieÊmia∏o zacz´∏am widzieç jà
jako coraz starszà, Êlicznà, pogodnà dziewczynk´.
Odesz∏a nagle, uÊpi∏a mnie na godzin´ i
wtedy po cichutku wymkn´∏a mi si´, Ma∏a Elﬁneczka
z Zupe∏nie Innego Âwiata. ˚y∏a tylko pó∏ roku, a tyle
zmieni∏a wokó∏ siebie. Pokaza∏a nam innà stron´ ˝ycia.
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Dzi´kuj´ pani Ma∏gosi i pani Marzence
za serdecznà opiek´, doktorom Karwackiemu
i Zap∏atce, Kasi rehabilitantce, Agacie - wolontariuszce i ksi´dzu, za to, ˝e mo˝na przy nim k∏óciç
si´ z Bogiem. Dzi´kuj´ Joli za niezapomniane
chwile, kiedy sobie telekonferowa∏ysmy z naszymi
dziewczynkami na r´kach. Iga nie odesz∏a sama
- Sylwia odesz∏a nast´pnego dnia, widocznie one
te˝ si´ zaprzyjaêni∏y. Razem zabra∏y jeszcze swojà
kole˝ank´ Patrycj´ i pewnie brykajà teraz gdzieÊ w
ob∏okach.

Agnieszka Mrozowska

Agnieszka, Iga i Ja
Nigdy nie mia∏am zamiaru zbawiaç Êwiata,
a myÊl o zostaniu wolontariuszem jakoÊ nigdy te˝
nie przesz∏a mi przez g∏ow´. Natomiast marzy∏am
o Afryce. Chcia∏am wyjechaç w tamto miejsce na
d∏u˝szy czas. Okaza∏o si´, ˝e jedynà mo˝liwoÊcià,
˝eby ten projekt zrealizowaç, b´dzie zostanie
w∏aÊnie wolontariuszem. Mia∏am w jakimÊ zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu na Czarnym Làdzie
zajmowaç si´ dzieçmi, uczyç je pisania i czytania. Ale
równie˝ pracowaç w szpitalu, w ogóle uczestniczyç
w ˝yciu pewnej afrykaƒskiej spo∏ecznoÊci i pomagaç
jej w ró˝ny sposób. Zapali∏am si´ do tego pomys∏u,
nie zdajàc sobie pewnie sprawy z ogromu odpowiedzialnoÊci i trudów, na jakie mog∏am napotkaç,
nie mówiàc ju˝ o w∏asnym bezpieczeƒstwie. Ale
zanim mia∏o to wszystko nastàpiç, mia∏am przejÊç w
Polsce odpowiednie przeszkolenie.
Pewnego dnia, przed zimowymi Âwi´tami,
idàc ulicà zauwa˝y∏am billboard przedstawiajàcy
dziecko i podpis “Warszawskie Hospicjum dla Dzieci”.
Wtedy pierwszy raz przysz∏o mi do g∏owy, ˝e mo˝e
by tak spróbowaç najpierw na miejscu, zanim zacznie
si´ moja afrykaƒska przygoda. PomyÊla∏am sobie,

„Igusi ju˝ nie ma
wÊród nas, ale pami´ç
o niej zostanie, nie tylko
w sercach jej rodziny.
MyÊl´ o niej cz´sto, teraz
ju˝ bez smutku i czasem przypominam sobie
jej uÊmiech, który tak
wiele zdzia∏a∏ dobrego
w moim ˝yciu. Za to Ci,
Igusiu, dzi´kuj´“
˝e wolontariat w takim oÊrodku móg∏by stanowiç
pewien rodzaj praktyki, zaprawy przed wyjazdem.
Wszystko sta∏o si´ bardzo szybko i ju˝ by∏am zaproszona na moje pierwsze spotkanie z Hospicjum.
Przyjecha∏am na jednà z codziennych
odpraw, by zobaczyç jak to wszystko wyglàda od

Informator WHD 7

strony technicznej. Mia∏am chyba szcz´Êcie, bo
ju˝ wtedy, podczas tej pierwszej wizyty, mog∏am
odwiedziç razem z piel´gniarkà jednego z pacjentów. I w ciàgu nast´pnych moich wizyt w Hospicjum poznawa∏am innych, mieszkajàcych czasem
ca∏kiem spory kawa∏ek od Warszawy.
Moje pierwsze wra˝enia z tych wizyt nie
by∏y najlepsze i raczej nie wró˝y∏y, ˝e zagrzej´ tu
miejsce na d∏u˝ej. Pierwszym powa˝nym problemem, na jaki si´ natkn´∏am, by∏ wyglàd tych dzieci
i specyﬁczne reakcje ich organizmów, takie inne,
obce i... przera˝ajàce. To mo˝e wydaç si´ Êmieszne,
bo przecie˝ decydujàc si´ na wolontariat w takim
miejscu, powinnam zdawaç sobie spraw´ z takich
rzeczy. I tak by∏o, tylko, ˝e rzeczywistoÊç, realizm
sytuacji okaza∏ si´ silniejszy ni˝ moje wyobra˝enia.
Mo˝e gdybym na co dzieƒ mia∏a cz´Êciej
stycznoÊç (chocia˝by na ulicy) z takimi dzieçmi,
by∏oby ∏atwiej.
Najgorsze dla mnie by∏o przezwyci´˝enie
odruchu obrzydzenia, kiedy s∏ysza∏am charakterystyczny warkot wydobywajàcy si´ z ich p∏uc
w momencie oddychania, albo widzia∏am jak
wydobywa si´ z nich Êlina, której wycieku nie
potraﬁà kontrolowaç. By∏o mi g∏upio za to, ˝e takie
myÊli krà˝à mi po g∏owie. Czu∏am, ˝e powinnam
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skupiç si´ na osobie, cz∏owieku,
a nie na jego np. “wadliwym”
uk∏adzie oddechowym. Jednak
nie mog∏am i poczàtkowo by∏o
to trudne. Tym bardziej czu∏am
si´ êle, kiedy widzia∏am, ˝e
piel´gniarkom i ksi´dzu (któremu raz czy dwa towarzyszy∏am)
absolutnie to wszystko nie
przeszkadza. Oni widzieli w
tym dziecku dziecko, cz∏owieka.
Nie mieli ˝adnych oporów w
przytuleniu, dotkni´ciu. Potraﬁli swobodnie rozmawiaç z
takimi dzieçmi i wyczuwa∏am,
˝e robià to zupe∏nie naturalnie,
bez fa∏szu, zmuszania si´,
sztucznoÊci. Ja mia∏am z tym
problem. OczywiÊcie stara∏am
si´ jak mog∏am, by tego nie
pokazaç, choç czasem by∏o
to trudne, kiedy np. jeden z
rodziców zaproponowa∏ mi
herbat´ i ma∏y pocz´stunek. MyÊla∏am, ˝e nic nie
prze∏kn´. Postanowi∏am si´ jednak tak szybko nie
poddawaç, daç sobie czas.
KtóregoÊ dnia dowiedzia∏am si´, ˝e byç
mo˝e zaczn´ odwiedzaç jednà dziewczynk´ regularnie, pod warunkiem oczywiÊcie, ˝e si´ sobie spodobamy, tzn. zaakceptuje mnie jej mama, bo Iga mia∏a
dopiero 4 miesiàce, wi´c decydowaç nie mog∏a.
Przed pierwszà wizytà u Igi dowiedzia∏am si´ , z
jakiego powodu znalaz∏a si´ w Hospicjum. Troch´
wystraszy∏am si´, ˝e przyjdzie mi opiekowaç si´ tak
ma∏ym dzieckiem. Nigdy wczeÊniej nie zajmowa∏am
si´ zdrowym niemowlakiem, a co dopiero Êmiertelnie
chorym! Uspokojono mnie jednak, ˝e w przypadku
Igi, choroba wyglàda ∏agodnie, przynajmniej na zewnàtrz, ˝e w∏aÊciwie do tej pory dziewczynka nie
potrzebowa∏a ˝adnej wi´kszej pomocy. Potraﬁ nawet
samodzielnie jeÊç, co jest du˝ym osiàgni´ciem.
A poza tym wizualnie wyglàda na zdrowego
niemowlaka, troszk´ tylko mniejszego od swoich
rówieÊników.
Pierwsze wizyty u Igi by∏y czasem, kiedy
zapoznawa∏am si´ z jej mamà, Agnieszkà (zresztà
uda∏o nam si´ szybko nawiàzaç ze sobà kontakt,
w czym z pewnoÊcià pomóg∏ nasz zbli˝ony wiek).
Pozna∏am te˝ jej starszà córk´ - Mart´, i oczywiÊcie

mojà ma∏à pacjentk´. Poczàtki mojej opieki nad Igusià
by∏y doÊç nieudolne, czu∏am si´ bardzo niepewnie
bioràc jà na r´ce (ba∏am si´, ˝e jà po∏ami´, albo
wypadnie mi z ràk), karmiàc (czy nie trzymam butelki
za wysoko, albo za nisko?) , a z kolei kiedy pierwszy
raz ubiera∏am jej malutkie, kruche cia∏ko, naprawd´
si´ spoci∏am! Dlatego bardzo zdziwi∏am si´, kiedy
ju˝ przy drugiej wizycie Agnieszka zaproponowa∏a,
˝ebym posz∏a z Igà na spacer. Sama! PomyÊla∏am
sobie: Ta kobieta chyba oszala∏a, a co b´dzie, jak si´
Idze coÊ stanie, albo nawet zacznie p∏akaç, a ja nie
b´d´ wiedzieç dlaczego? Ostatecznie do spaceru
dosz∏o i nie skoƒczy∏o si´ to tragedià! Jednak przez
ca∏y ten spacer Êciska∏am w d∏oni komórk´, by w
razie czego natychmiast móc zadzwoniç. Potem te˝
w czasie naszych spacerów cz´sto mia∏am w d∏oni
telefon, ale po to, ˝eby zadzwoniç do znajomych,
by powiedzieç im, ˝e Igusia w∏aÊnie si´ uÊmiechn´∏a,
wyglàda tak Êlicznie, ˝e chcia∏abym jà zjeÊç.
Ale to potem... Bo poczàtkowo wcale nie
czu∏am si´ jakoÊ szczególnie z nià zwiàzana. Owszem,
by∏a ma∏ym dzieckiem wywo∏ujàcym uÊmiech, ale u
ka˝dego widok dziecka wywo∏uje podobne reakcje.
Nie czu∏am, ˝e jestem z nià emocjonalnie zwiàzana.
Mi∏o by∏o si´ nià zajmowaç, ale traktowa∏am to
raczej jak nowe doÊwiadczenie. Dobrze czu∏am si´
w towarzystwie jej mamy, a skoro Iga mówiç nie
potraﬁ∏a, rozmawia∏am sobie z Agnieszkà. Lubi∏am
te wizyty.
Prze∏om nastàpi∏ w dniu, w którym Igusia
pierwszy raz si´ do mnie uÊmiechn´∏a. Nie mog∏am
w to uwierzyç, tym bardziej, ˝e wiedzia∏am, ˝e dzieci
z jej chorobà nie robià tego za cz´sto, a czasem
wcale. Nie skupiajà nawet cz´sto wzroku na d∏u˝ej.
Agnieszce si´ to uda∏o i Igusia uÊmiecha∏a si´ do niej,
no ale ˝eby do mnie? Kiedy to si´ sta∏o, poczu∏am
nagle, ˝e Igusia jest mi bardzo bliska. W dalszym ciàgu
w czasie moich odwiedzin wykonywa∏am te same
czynnoÊci, jednak teraz wiedzia∏am, ˝e doda∏am do
nich serce, a Igusia, jakby to wyczuwajàc, obdarza∏a
mnie cz´Êciej uÊmiechem. Czasem tak zabawnie na
mnie patrzy∏a swoimi okràg∏ymi oczkami... Mam
nawet jedno zdj´cie z nià, kiedy ona tak w∏aÊnie na
mnie spoglàda.
Nigdy nie zamierza∏am zbawiaç Êwiata.
Dlatego troch´ Êmieszy∏y mnie reakcje niektórych
znajomych, kiedy na wiadomoÊç o tym co robi´,
widzia∏am w ich oczach podziw, szacunek, tak jakby
moja wartoÊç dzi´ki temu wzrasta∏a. Nie jestem

osobà pokroju Matki Teresy, ja od poczàtku robi∏am
to wszystko dla siebie, choç co prawda zmieni∏y
si´ nieco intencje. Poczàtkowo Hospicjum mia∏o
u∏atwiç mi mojà podró˝ do Afryki. By∏o zatem nie
celem samym w sobie , ile Êrodkiem do celu. Potem
tak˝e robi∏am to dla siebie. Przecie˝ Igusia mia∏a
wspania∏à, kochajàcà rodzin´, ca∏odobowà opiek´,
nie potrzebowa∏a pomocy ze strony obcych osób.
Moje wizyty u Igusi, mo˝liwoÊç “bycia” z nià mnie
by∏y potrzebne. Wywo∏ywa∏a we mnie bardzo
pozytywne uczucia, zdobywa∏a ka˝dym uÊmiechem,
ka˝dà Êmiesznà minkà. Kiedy wychodzi∏am z nià na
spacer, by∏am bardzo dumna i myÊla∏am sobie, ˝e
pewnie mijajàcy mnie na ulicy ludzie myÊlà, ˝e to ja
jestem mamà tej Êlicznej istotki.
Kiedy dowiedzia∏am si´ o jej Êmierci, nie
mog∏am w to uwierzyç, choç oczywiÊcie by∏o to
ma∏o rozsàdne myÊlenie. Igusia by∏a przecie˝ pacjentkà Hospicjum. Jednak o ile na poczàtku “naszej
znajomoÊci” by∏o dla mnie oczywiste, ˝e wczeÊniej
czy póêniej dziewczynka umrze, to potem, kiedy
tak si´ do niej przywiàza∏am, coraz trudniej by∏o mi
zaakceptowaç jej odejÊcie i uwierzyç w tak strasznà
prawd´. Tym bardziej, ˝e dla mnie Igusia wyglàda∏a
zupe∏nie zdrowo. A to, ˝e prawie wcale nie mog∏a
samodzielnie robiç kupki, czy cz´sto wydawa∏a si´
nieobecna i nie bardzo interesowa∏a si´ wiszàcymi
nad jej ∏ó˝eczkiem zabawkami... no có˝, wielu zdrowym dzieciom to si´ zdarza, ale potem przecie˝
mija. Tak to sobie t∏umaczy∏am.
Igusi ju˝ nie ma wÊród nas, ale pami´ç o
niej zostanie, nie tylko w sercach jej rodziny. MyÊl´
o niej cz´sto, teraz ju˝ bez smutku i czasem przypominam sobie jej uÊmiech, który tak wiele zdzia∏a∏
dobrego w moim ˝yciu. Za to Ci, Igusiu, dzi´kuj´.

Agata Szmit

Informator WHD 9

Jerzym Owsiakiem

Rozmowa z
prezesem zarzàdu Fundacji

Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
W 2002 roku Fundacja WOÂP zakupi∏a
samochody i sprz´t medyczny dla 25 hospicjów
sprawujàcych opiek´ domowà nad dzieçmi. Wtedy
spotkaliÊmy si´ po raz pierwszy. Dzi´ki uprzejmoÊci
Jerzego Owsiaka opublikowaliÊmy wówczas bardzo
interesujàcy wywiad w naszym Informatorze.
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci od 3 lat prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà, inwestujàc cz´Êç gromadzonych funduszy w
klinik´ stomatologicznà dla dzieci z upoÊledzeniem
umys∏owym. Dotychczas wykonaliÊmy ok. 800*
du˝ych zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym. Wszystkie dzieci z upoÊledzeniem
umys∏owym by∏y leczone w ramach kontraktów
zawartych przez nas z kasami chorych, a obecnie z
NFZ. Dzi´ki temu rodzice nie musieli p∏aciç za leczenie.
Przeci´tny koszt zabiegu to 2000 z∏. Oko∏o 30%
pieni´dzy z zawartych kontraktów stanowi∏ nasz
zysk, który zosta∏ przekazany na cele statutowe
Fundacji WHD.
Co Pan sàdzi o dzia∏alnoÊci gospodarczej
podejmowanej przez nasze hospicjum? Czy
wybrana przez nas forma tej dzia∏alnoÊci
jest Pana zdaniem w∏aÊciwa?
Jerzy Owsiak: Tak, bardzo w∏aÊciwa. GdybyÊcie
kupowali lusterka lub czapki na lato, by∏bym troch´
zdziwiony. Za moment wchodzà nowe przepisy
prawne dotyczàce dzia∏alnoÊci fundacji i tam wreszcie
podj´to niepopularne do tej pory na gruncie polskim
sprawy. Mówi∏o si´ o nich po cichu, z pewnym
dystansem. Czy fundacja mo˝e zarabiaç? Czy
prezes fundacji mo˝e mieç pensj´? Czy mamy to
robiç jak za czasów Judyma? Czy tylko i wy∏àcznie
majà to byç wolontariusze? Czy wolontariusz mo˝e
byç ubezpieczony? Czy wolontariusz mo˝e zbieraç
pieniàdze i za t´ zbiórk´ otrzymaç jakieÊ wynagrodzenie? Proponowane przepisy odpowiadajà
na wiele z powy˝szych pytaƒ. Zrobiono w Polsce
* Obecnie ju˝ ponad 1300
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badania, których wynikiem jest mi´dzy innymi
stwierdzenie, ˝e szef du˝ej fundacji móg∏by zarabiaç
3 tys. z∏otych. Gdybym ja chcia∏ porzuciç robienie
programów telewizyjnych i chcia∏ si´ zajàç tylko
fundacjà, to 3 tys. z∏otych by∏oby dla mnie za ma∏o.
˚eby to by∏o jasne - ja w ogóle nie bior´ ˝adnych
pieni´dzy z fundacji. Jednak to, ˝e ludzie w Polsce
wreszcie w swojej ÊwiadomoÊci dopuszczajà myÊl,
˝e mo˝na mieç proﬁty z prowadzenia fundacji
- uwa˝am za du˝y sukces i zmian´ myÊlenia o
fundacjach. W Polsce cz´sto sàdzi si´ - zw∏aszcza
w ostatnich latach - ˝e fundacje sà przykrywkà dla
nieczystej dzia∏alnoÊci. Ujawniano dzia∏alnia fundacji,
które mia∏y wielkie paƒstwowe pieniàdze i niejasne
rozliczenia, wi´c zrobi∏o si´ du˝o ba∏aganu.
To, co wy robicie, jest absolutnie s∏uszne.
Daj Bo˝e, ˝ebyÊcie takich zabiegów stomatologicznych wykonywali 1600, czy tyle, ile aktualnie
potrzeba. Je˝eli tutaj rodzic ma zap∏aciç jakiekolwiek
pieniàdze, to zap∏aci, bo w ogóle takich gabinetów
nie ma. Wi´c jeÊli taka placówka dzia∏a, to my w
pe∏ni akceptujemy jej dzia∏alnoÊç i uwa˝amy, ˝e
zdobywanie w ten sposób pieni´dzy na dalszà
dzia∏alnoÊç jest jak najbardziej wskazane. O prosz´,
przed chwilà trzyma∏a Pani w r´ku p∏yty CD. Sà,
mi´dzy innymi, efektem komercyjnej dzia∏alnoÊci
naszej fundacji. Za∏o˝yliÊmy ﬁrm´ “Z∏oty Melon” i
postanowiliÊmy dzia∏aç w zakresie, który jest nam
bliski, tzn. organizowanie koncertów, robienie
ﬁlmów, programów telewizyjnych, prowadzenie
sklepiku internetowego, gdzie mo˝na kupiç naszà
podkoszulk´. Jest to bardzo jasno rozliczane - ca∏y
dochód wspomaga WOÂP. Cieszymy si´, ˝e nam
to wysz∏o, ˝e ludzie to akceptujà. Byç mo˝e, gdyby
fundacja istnia∏a pierwszy rok, ludzie by pomyÊleli:
“Aha, ma ju˝ pieniàdze, ju˝ robi jakieÊ interesy”. Po
jedenastu latach dzia∏alnoÊci jest inaczej. Tak samo
jak w waszym hospicjum, które jest znane i ka˝dy
wie, co tam si´ robi. Je˝eli czytam: 800 du˝ych
zabiegów, to mam pewnoÊç, ˝e to nie jest tylko na
piÊmie.

Czy znana jest Panu sytuacja dzieci z
upoÊledzeniem umys∏owym, takich jak dzieci z autyzmem, pora˝eniem mózgowym,
zespo∏em Downa, a tak˝e tych najbardziej
poszkodowanych przez los, które z powodu
swojego upoÊledzenia przebywajà w domach
dziecka i domach opieki spo∏ecznej? Czy
zetknà∏ si´ Pan z problemem utrudnionego
dost´pu tych dzieci do niektórych Êwiadczeƒ
medycznych, np. stomatologii?
To jest delikatnie powiedziane. Moim zdaniem
chore dzieci majà utrudniony dost´p wszystkich Êwiadczeƒ.. Nasza wiedza na ten temat
jest dosyç spora, poniewa˝ ona wynika z listów,
które do nas przychodzà. Fundacja nie udziela
pomocy indywidualnej, jakkolwiek w ciàgu wielu
lat dzia∏alnoÊci udzielaliÊmy takiej wczeÊniej. Mi´dzy
innymi zakupiliÊmy 537 pomp insulinowych dla dzieci
chorych na cukrzyc´ i sporo sprz´tu przeznaczonego dla dzieci z pora˝eniem mózgowym. Mamy
roczny limit pieni´dzy i je˝eli si´ w tym mieÊcimy,
to co roku kilkadziesiàt dzieci - ju˝ zebra∏a si´ ich
pokaêna liczba - otrzymuje od nas sprz´t. Aby nie
byç go∏os∏ownym, akurat mam przed sobà list z
podzi´kowaniami za podarowanie urzàdzenia do
hydromasa˝u od wdzi´cznego Micha∏ka z rodzicami
(Micha∏ jest dzieckiem z pora˝eniem mózgowym).
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e dost´p tych dzieciaków do
Êwiadczeƒ medycznych jest strasznie utrudniony.
O tym si´ nie mówi. Trudno zrobiç Fina∏ WOP
dla dzieci z pora˝eniem mózgowym, bo tu chodzi
o sprz´t rehabilitacyjny, op∏acenie turnusów, na
które musi jechaç rodzic czy opiekun. Najcz´Êciej,
je˝eli rzecz dotyczy ludzi z ma∏ych miasteczek czy
wsi jest to, krótko mówiàc, po prostu mogi∏a. Po
pierwsze istnieje bariera Êrodowiskowa - brak
akceptacji dla walki rodziców o godne ˝yciu takiego
chorego dziecka. Po drugie - nieprzystosowane
szko∏y; szko∏y integracyjne sà nieliczne, zazwyczaj
w du˝ych miastach. Odmawia si´ tym dzieciakom
uczestniczenia w codziennym ˝yciu, bo ludzie nie
majà dla nich cierpliwoÊci. Poza tym szko∏y w Polsce
sà na tak z∏ym poziomie etycznym, ˝e ma∏o kto
chce sobie g∏ow´ zawracaç dzieckiem z pora˝eniem
mózgowym. Dla spo∏eczeƒstwa jest ono po prostu
kulà u nogi. Niestety, za to polskie paƒstwo powinno
si´ wstydziç. Generalnie, w ÊwiadomoÊci uczàcych

si´ dzieciaków, ten problem nie istnieje.
Jako Fundacja jesteÊmy przez ca∏y czas w
kontakcie z dzieçmi nie tylko z pora˝eniem mózgowym,
ale ze wszelkiego rodzaju niedyspozycjami, które
powodujà, ˝e dziecko pozostaje w domu. Ja ju˝
nie mówi´ o dzieciach niepe∏nosprawnych, które
je˝d˝à na wózkach, bo takie wózki te˝ kupujemy.
Kupujemy tak˝e rowerki rehabilitacyjne. Ludzie
nie majà ˝adnego doﬁnansowania, p∏aczà, piszà
w listach, ˝e ju˝ si´ wsz´dzie zwracali... A dzieci
upoÊledzone w Domach Dziecka? Nawet nie chc´
myÊleç, jak to wyglàda (z ca∏ym szacunkiem dla tych
domów, ˝e w ogóle istniejà).
Tak wi´c, jeÊli chodzi o waszà dzia∏alnoÊç,
chwa∏a wam za to co robicie. Mo˝na by∏oby zrobiç
sond´ spo∏ecznà i zadzwoniç do pi´ciu stomatologów z og∏oszenia i powiedzieç, ˝e chce si´
zapisaç dziecko na wizyt´. Ka˝dy ch´tnie powie:
Prosz´ bardzo. Wystarczy tylko dodaç, ˝e to dziecko
ma pora˝enie mózgowe i na przyk∏ad bardzo si´
Êlini, wymaga specjalnego podejÊcia, ˝eby zechcia∏o
wspó∏pracowaç ze stomatologiem. Stomatolog
sprawdza terminy i mówi: U... wszystkie zaj´te,
prosz´ spróbowaç w przysz∏ym tygodniu.
My wiemy, ˝e taka dzia∏alnoÊç jest bardzo
kosztowana, wi´c umówmy si´, ˝e jeÊli nie pomogà
sponsorzy, mo˝e byç trudno. Paƒstwo si´ w ogóle
w to nie w∏àcza. Macie kontrakt z Funduszem na
zabiegi, ale zakup sprz´tu to inna sprawa. Gdy
kupujemy pomp´ insulinowà dla dziecka, rodzice
nam mówià: Trzeba jà jeszcze utrzymaç. A to kosztuje np. 500 z∏ miesi´cznie. Podobnie jest z wami,
paƒstwo mówi: My wam zap∏acimy za te wizyty, ale
sprz´t kupcie sobie sami.
Czym kierowa∏a si´ Fundacja WOÂP
podejmujàc decyzj´ o zakupie aparatu do
znieczulenia do nowego gabinetu naszej
kliniki stomatologicznej?
Fajnie wyglàdaliÊcie, ca∏a za∏oga taka pogodna.
PomyÊla∏em: Dobra, dajemy wam ten sprz´t. To
oczywiÊcie ˝art. Wszystko zosta∏o bardzo dok∏adnie
sprawdzone. W tym miejscu powiem coÊ, o czym
jeszcze nie mówi∏em, bo nie by∏o okazji - przychodzà do nas listy, mo˝na je nazwaç donosami,
o takiej na przyk∏ad treÊci: DaliÊcie samochód, a
tam szefowa sobie tym samochodem jeêdzi. A
kto ma nim jeêdziç? Krasnal? Albo: ktoÊ wozi tym
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samochodem ceg∏y, bo buduje dom. (Polacy sà na
punkcie donosów zakr´ceni). My musieliÊmy czytaç
te g∏upoty, ale od czasu do czasu sprawdzaliÊmy.
Okaza∏o si´, ˝e trwa∏ remont hospicjum, a przy
okazji osoba za niego odpowiedzialna przywioz∏a
sobie troch´ cegie∏ na w∏asnà budow´ (bo w koƒcu,
czy mia∏a wziàç taksówk´?). Ludzie to sobie ró˝nie
interpretujà.
Wa˝ne jest to, ˝e my dokonujàc jakiegokolwiek zakupu, nawet jeÊli kupowalibyÊmy wam
szczypczyki, naprawd´ pytamy: Po co? Na co?
Jakie sà efekty takich zakupów? Dlatego poprosiliÊmy
dr. Dangla, aby nam pomóg∏ w weryﬁkacji listy
potrzeb, jakie otrzymaliÊmy od hospicjów. Ludzie
prosili o najró˝niejsze rzeczy, ale generalnie trzymali
si´ kupy. Okaza∏o si´, ˝e jedno z hospicjów nie
posiada∏o odpowiednich prawnych dokumentów
na swojà dzia∏alnoÊç. Wprawdzie przyznaliÊmy mu
samochód, ale nie wydaliÊmy go. Sta∏ pó∏ roku,
mimo, ˝e ludzie ju˝ tam pracowali. PostawiliÊmy
warunek: Dopóki nie b´dzie dokumentów, nie
dostaniecie samochodu. To jest dowód na to, ˝e
nie dajemy pieni´dzy ad hoc. JeÊli ktoÊ przychodzi
i mówi: B´dziemy leczyli dzieciom z´by - my od
razu sprz´tu nie kupujemy, tylko mamy dziesi´ç
tysi´cy pytaƒ, w jaki sposób jest to organizowane,
czy macie paƒstwo jakiÊ kontrakt? Czy dziecko musi
przyjÊç i z w∏asnej kieszeni zap∏aciç? Kontrakt daje
nam gwarancj´, ˝e odwiedzaç was b´dzie du˝o
dzieci, ˝e sprz´t nie b´dzie sta∏, bo nic gorszego ni˝
urzàdzenie, które nie pracuje.
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jest
bardzo znane, mi´dzy innymi dlatego, ˝e robi to,
za co - tak jak my - bywa krytykowane: trzeba byç
widocznym, trzeba drzeç ryja, trzeba mówiç, co si´
robi! Nam nie raz zarzucajà, ˝e jest to mi∏osierdzie
w Êwietle reﬂektorów - oczywiÊcie, ˝e tak, nawet
razy cztery. To w∏aÊnie tak by∏o pomyÊlane - je˝eli
mamy zebraç wi´cej ni˝ dziad pod koÊcio∏em, to
musimy byç g∏oÊni. W naszym przypadku musimy
nawet z tego robiç show. W waszym - trudno jest
zrobiç coÊ podobnego, macie sto razy trudniejsze
zadanie od nas. My mo˝emy balowaç, poszaleç i
powiedzieç: Zobaczcie, ile pieni´dzy zebraliÊmy.
Za tym wszystkim stoi jednak cisza szpitalnej sali,
w której “cyka” kardiomonitor. Tu le˝y dziecko,
o którym lekarz mówi: Powiem ci szczerze Jurek,
˝e nie wiem, czy ono prze˝yje. I tu zabawa si´
koƒczy. Nawet tego ludziom nie próbujemy
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t∏umaczyç. Powiem tylko tak: Skutek jest pozytywny - dzi´ki temu, ˝e wariujemy, zbieramy kup´
pieni´dzy. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci jest
na banerach, na plakatach, ma swoja gazet´. Jest
aktywne. Hospicjów dla dzieci jest wi´cej, a jednak one nie starajà si´ nag∏oÊniç swojej dzia∏alnoÊci.
Nie przyje˝d˝ajà na przyk∏ad do mnie, by spytaç,
czy mo˝emy coÊ wspólnie zrobiç. Ta wasza aktywnoÊç pop∏aca.. WidzieliÊmy si´ rok temu, a teraz
czytam, ˝e macie ju˝ na koncie 800 powa˝nych
zabiegów. Najró˝niejszym fundacjom, które si´
do nas zwracajà z pytaniem, skàd wziàç pieniàdze,
cz´sto mówi´: Bàdêcie aktywni, pokazujcie si´.
Czasami trzeba zastukaç do 100 pokoi, ˝eby w 101
coÊ otrzymaç. W tym 101 te˝ mogà wam nic nie
daç, ale poka˝cie, ˝e macie si∏´ i determinacj´. Wy
prosiliÊcie o aparat do znieczulenia. To droga rzecz.
Nie b´dziecie tym pracowali od zera, macie za sobà
ogromne doÊwiadczenie. Teraz jednak b´dziecie
musieli pokazaç, ˝e to urzàdzenie jest wspaniale
wykorzystane. Je˝eli b´dzie jakaÊ skarga na was,
to przyjdziemy ze Êrubokr´tami i wykr´cimy je z
wszystkimi instalacjami.
Pragniemy bardzo serdecznie podzi´kowaç
panu, Lidii Owsiak oraz Fundacji WOÂP za
zakup aparatu do znieczulenia, który b´dzie
s∏u˝y∏ chorym dzieciom.
Bardzo si´ ciesz´ i niech s∏u˝y jak najd∏u˝ej. Mamy
dla was szacunek i myÊl´, ˝e dalej b´dziemy z
wami.

Z Jerzym Owsiakiem rozmawia∏a:
Gra˝yna Niewiadomska

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 10. ROCZNICY POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Instytut Matki i Dziecka w dniu 1. wrzeÊnia 2004 goÊci∏ uczestników konferencji naukowej
poÊwi´conej dekadzie pracy Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci (WHD). Honorowy patronat
objà∏ prof. dr hab. med. Kazimierz Imieliƒski, prezes
Polskiej Akademii Medycyny i prezydent Albert
Schweitzer World Academy of Medicine.
Konferencj´ otworzy∏ prof. Wojciech
Woêniak, dyrektor Instytutu, który podkreÊli∏
zas∏ugi doc. Tomasza Dangla w przecieraniu szlaku
medycyny paliatywnej w Polsce i przybli˝eniu idei
hospicjum. Prof. Woêniak podkreÊli∏ i˝ “patrzàc na
hospicjum staje si´ jasne, ˝e tutaj pieniàdze nie
zosta∏y zmarnowane.”
Pozdrowienia od marsza∏ka województwa
mazowieckiego, p. Adama Struzika, przekaza∏a
radna, p. Anna Krupa.
List od prof. K. Imieliƒskiego zawierajàcy
przypomnienie idei doktora Alberta Schweitzera
przedstawi∏ prof. Jacek ¸uczak z Poznania, nestor
medycyny paliatywnej w naszym kraju: post´p
ludzkoÊci powinien odbywaç si´ przez rozwój
etyki ponad narodami i ponad religiami. W tym
kontekÊcie niezmiernie donios∏e sta∏o si´ wr´czenie
dr Tomaszowi Danglowi wielkiego z∏otego medalu
Alberta Schweitzera. S∏owa uznania skierowane
do ca∏ego zespo∏u zawar∏y si´ w stwierdzeniu, ˝e
“10-lecie Hospicjum to Êwi´to humanitaryzmu w
Polsce”.
Prof. Zdzis∏aw Rondio, pierwszy kierownik
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii IMiD,

przypomnia∏ obecnym skromne poczàtki z 1994
roku. Stwierdzenie, ˝e “opieka nad ci´˝ko chorym
dzieckiem oznacza opiek´ nad ca∏à rodzinà”
znalaz∏o swoje praktyczne odzwierciedlenie w
dzia∏aniu dzisiejszego WHD.
Prof. Jacek ¸uczak w wyk∏adzie
zatytu∏owanym “Geneza dzia∏alnoÊci Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na tle ruchu hospicyjnego w Polsce i Europie” opowiedzia∏ o wcale
nie tak dawnych poczàtkach opieki paliatywnej
nad dzieçmi (Virginia, USA 1978 r). Elisabeth
Kübler-Ross by∏a pierwszà osobà, która zacz´∏a
systematycznie rozmawiaç z pacjentami o ich
cierpieniach. Pierwsze kursy dotyczàce wspomnianej
tematyki zorganizowano w latach 90, z udzia∏em
dr R. Twycross, tam te˝ doc. T. Dangel przedstawi∏ zasady opieki domowej nad umierajàcymi
dzieçmi (karta ATC).
Prof. ¸uczak omówi∏ rol´ zespo∏u i jego
lidera, sposobu komunikowania si´ z rodzicami
w obliczu trudnej sytuacji Êmierci dziecka oraz
tzw. “superwizj´”, czyli formowanie zespo∏u z
udzia∏em psychologa. Nadzwyczajnà wag´ nale˝y
wiàzaç z uczeniem si´ przez doÊwiadczenie oraz z
planowaniem strategii pierwszego kroku.
Zastanawiajàc si´ nad przysz∏oÊcià
pediatrycznej opieki paliatywnej, prof. ¸uczak
omówi∏ równie˝ wytycznà nr 24/2003 Rady Europejskiej (tzw. rekomendacj´) dotyczàcà organizacji opieki paliatywnej.
“WartoÊci chrzeÊcijaƒskie jako fundament
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WHD” sta∏y si´ tematem rozwa˝aƒ ks. prof.
Waldemara Chrostowskiego (Uniwersytet im.
Kardyna∏a S. Wyszyƒskiego). Etyka chrzeÊcijaƒska
t∏umaczy sens cierpienia niewinnych obrazem Boga
w cierpiàcym cz∏owieku: “cierpienie niewinnych,
jeÊli zostanie przyj´te i prze˝ywane z wiarà, stanowi
wspó∏udzia∏ w cierpieniu niewinnego Jezusa”.
Cz´sto stawiane pytanie przez rodziców chorych
dzieci: “Dlaczego Bóg pozwala cierpieç i znosiç
okrucieƒstwa?” znajduje odpowiedê w pracy hospicyjnej. Co wi´cej, w religii chrzeÊcijaƒskiej poj´cie
“bliêniego” rozszerzone jest na ka˝dego cz∏owieka
a nie tylko do w∏asnej rodziny czy narodu. Pos∏ug´
spe∏nia si´ wi´c wobec bliêniego. Nie mo˝e ujÊç
uwadze przemiana, jakiej uleg∏ pontyﬁkat Jana Paw∏a
II: z pontyﬁkatu pielgrzymowania sta∏ si´ pontyﬁkatem cierpienia. JeÊli w relacji mi´dzy chorym a
leczàcym ten ostatni “b´dzie ∏àczy∏ wspomaganie
cia∏a ze wspomaganiem ducha”, to “wsparciem dla
wspierajàcego b´dzie wspierany”.
Prof. Marek Wichrowski, ﬁlozof z Akademii
Medycznej w Warszawie, omówi∏ temat “Spór
Êwi´toÊci - jakoÊci ˝ycia w kontekscie opieki paliatywnej i hospicjum pediatrycznego”. W obliczu stanu
terminalnego istnieje wybór trzech mo˝liwoÊci: 1.
opcja paliatywna; 2. eutanazja; 3. terapia uporczywa.
Monoteizm g∏oszàcy zasad´ Êwi´tej wartoÊci
˝ycia, jest teoretycznà osnowà ruchu hospicyjnego:
˝ycie cz∏owieka jest równe, nienaruszalne i jest
dobrem najwy˝szym.
Problem eutanazji jest elementarnym
sporem bioetycznym, który w dzisiejszej dobie
przek∏ada si´ na ró˝ne interpretacje prawne w poszczególnych paƒstwach.
Zagadnienia biotetyczne nie znajdujà jednak
w∏aÊciwego odbicia w czasie szkolenia m∏odej kadry
medycznej.
Prof. Rubén Bild (Hiszpania) w referacie
zatytu∏owanym: “Ponad wszystko, najlepszy interes dziecka” zawar∏ przemyÊlenia oparte o wieloletnie doÊwiadczenie psychologa i psychoterapeuty stykajàcego si´ z umierajàcymi dzieçmi i ich
rodzinami. Historycznie ujmujàc, dziecko by∏o
zawsze obiektem agresji doros∏ych, stronà s∏abszà
w tym nierównym sporze (mityczna postaç Saturna
po˝erajàcego w∏asne dzieci lub biblijna postaç Abrahama poÊwi´cajàcego w oﬁerze syna Izaaka). Ale
w dzisiejszych czasach dalej nie jest odosobniony
obraz rodziców uwa˝ajàcych dziecko za swojà
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“wy∏àcznà w∏asnoÊç”.
Lekarze nie sà Êwiadomi odczuç rodziców
umierajàcego dziecka, którzy cz´sto czujà si´ winni.
Niezawodnie dochodzà do g∏osu mechanizmy
obronne ze strony wymagajàcych i ˝àdajàcych
rodziców, którzy w obliczu Êmiertelnej choroby
walczà o ka˝de lekarstwo czy zabieg, podejmujà
decyzj´ o zastosowaniu niesprawdzonych metod
terapeutycznych przed∏u˝ajàc jedynie cierpienia
dziecka, kreujàc jego olbrzymie osamotnienie w
szpitalu i poni˝enie.
Zespó∏ leczàcy w obliczu nieuleczalnej
choroby i pora˝ki zawodowej doznaje odczucia
winy, równie˝ nie zwa˝ajàc na stan ma∏ego pacjenta
si´ga po jatrogenne metody i ma∏o skuteczne
zabiegi. Frustracja i uciekanie w na∏ogi jest udzia∏em
lekarzy, którzy nie potraﬁà zrozumieç chorego i
jego rodziny w sytuacjach terminalnych: nie wiedzà,
kiedy i jak zakoƒczyç podj´te leczenie.
Prof. Bild pozna∏ WHD i jego problemy
od samego poczàtku jego za∏o˝enia: znalaz∏ tu
przyk∏ad pragmatycznego a zarazem moralnego
podejÊcia do chorego. Przestrzega on jednoczeÊnie,
˝e same moralne wartoÊci nie sà wystarczajàce do
zachowania etycznego. Etyka medyczna nie mo˝e
byç intuitywna - musi byç wyuczona!
“Wp∏yw WHD na sytuacj´ w onkologii dzieci´cej” przedstawi∏ dr Zbigniew Bohdan
(Gdaƒsk) w niezmiernie zgrabnie zbudowanym
dydaktycznie wyk∏adzie, przeplecionym poezjà,
obrazem i wyraﬁnowanym humorem. Sytuacj´
pomi´dzy oddzia∏em onkologicznym a hospicjum
porówna∏ do krà˝enia wokó∏ siebie dwojga ludzi
bez konwersacji: Romeo i Julia, ka˝dy ze swoimi
racjami. A poniewa˝ dobrem najwy˝szym jest
los dziecka, nale˝y tedy nie baç si´ konfrontacji z
prawdà: w medycynie nie wszystko si´ udaje. Czas
wi´c zmieniç medycyn´ paternalistyczna na partnerska.
Medycyna paliatywna jest czasami logicznym ciàgiem
poprzednich etapów leczenia. Chore dziecko w
szpitalu odczuwa dojmujàcà samotnoÊç, pog∏´bia
jà nieumiej´tna rozmowa (“jak si´ czujesz?”) i brak
czasu na wys∏uchanie odpowiedzi na zadane pytanie.
Dobra wspó∏praca onkologia - hospicjum
przeciwdzia∏a objawom “zespo∏u wypalenia si´”
po obu stronach - tak wi´c orkiestra winna graç
razem!
Dr Joanna Dangel omawiajàc “Wp∏yw WHD na

sytuacj´ w perinatologii i kardiologii dzieci´cej”
cofn´∏a si´ wspomnieniami do pierwszych kontaktów z chronicznie chorymi dzieçmi. Mia∏o to
miejsce w Anglii, gdy wraz z gronem m∏odych
ludzi opiekowa∏a si´ chorymi z rozszczepem
kr´gos∏upa, upoÊledzeniem umys∏owym lub mukopolisacharydozà. Te pierwsze obserwacje jak i
póêniejsze doÊwiadczenia zawodowe pozwalajà
na sformu∏owanie zasady: problemy zdrowotne
u dzieci obj´tych opiekà paliatywnà cechujà si´
odmiennà jakoÊcià, nale˝y podchodziç do nich bez
wyuczonych standardów. Nale˝y “tak leczyç, aby
m∏ody cz∏owiek móg∏ pójÊç do kina”.
Diagnostyka prenatalna stawia przed rodzicami i lekarzami nowe wyzwania i koniecznoÊç
podj´cia decyzji: terapia, opieka paliatywna czy
aborcja. W spo∏eczeƒstwie polskim cz´sto spotyka
si´ brak zrozumienia i akceptacji opieki paliatywnej
jako rozwiàzania alternatywnego.
Personel leczàcy ma nadal trudnoÊci z
podj´ciem decyzji o zaprzestaniu terapii, nawet w
zdiagnozowanych ju˝ przypadkach. Dzieje si´ tak
równie˝ dlatego, ˝e nie jest przestrzegana regu∏a:
“trudne decyzje powinny byç podejmowane przez
specjalistów za dnia a nie zostawiane m∏odemu lekarzowi na dy˝ur nocny (dr David Baum)”.
Wiedza spo∏eczeƒstwa na temat eutanazji
jest znikoma, stwierdza si´ nawet brak rozumienia
samego terminu. Kodeks etyki lekarskiej doÊç jasno
formu∏uje 2 x Tak i 1x Nie: Tak: dla zaprzestania
bezskutecznej i uporczywej terapii; tak :dla ∏agodzenia bólu, nie: dla eutanazji.
Dr Marcin Rawicz analizuje swoje ponad
30-letnie doÊwiadczenie lekarskie pytajàc: “Intensywna terapia a medycyna paliatywna - gdzie jest
granica?”. Przytacza szereg przyk∏adów rozterki
etycznej i decyzyjnej, jakiej poddany jest codziennie
zespó∏ oddzia∏u intensywnej terapii: “Czy decyzja
o powstrzymaniu si´ od dalszego intensywnego
leczenia jest etyczna? Tak, jeÊli nie jesteÊmy w stanie
zaoferowaç dziecku dalszego ˝ycia, które nie b´dzie
uràga∏o jego cz∏owieczeƒstwu; jeÊli wyczerpaliÊmy
wszystkie mo˝liwoÊci wyleczenia choroby; jeÊli
wreszcie rodzina prosi o dalsze zaniechanie leczenia. Czy decyzja o powstrzymaniu si´ od dalszego
intensywnego leczenia nie jest etyczna? Tak, jeÊli
wynika z nieprawid∏owego rozpoznania lub braku
odpowiedniej wiedzy medycznej czy te˝ z lenistwa i
braku dobrej woli.” Referent podaje odpowiedê na

pytanie, czy istnieje granica na oddziale intensywnej
terapii pomi´dzy leczeniem a opiekà paliatywnà:
“jest nià wiedza medyczna, kwaliﬁkacje i motywacja ludzi na takim oddziale pracujàcych i niestety
- mo˝liwoÊci ﬁnansowo-sprz´towe.”
Z dyskusji po wyg∏oszonych referatach
wartych jest zapami´tania szereg stwierdzeƒ i uwag
a oto niektóre z nich:
Prof. J. ¸uczak: Medycyna paliatywna w
odczuciu ludzi jest “spisaniem na straty”. Wynika
to po cz´Êci z zaniedbania w komunikowaniu si´
miedzy rodzinà a leczàcymi. Spo∏eczeƒstwo wymaga edukacji - czy ktoÊ zastanawia si´ nad nieuchronnym pytaniem: “jak bym chcia∏ umieraç?” Edukacja
lekarzy napotyka równie˝ na du˝y opór.
Medycyna paliatywna powinna byç standardem.
Prof. Z. Rondio: Podj´cie decyzji o opiece
paliatywnej w stosunku do dziecka jest znacznie
trudniejsze i musi zapaÊç odpowiednio wczeÊnie.
Sami lekarze muszà byç przekonani o wprowadzeniu opieki paliatywnej jako o continuum leczenia.
Prof. R. Bild: Wydaje si´, ˝e medycynie
paliatywnej brakuje “wspólnego j´zyka” z innymi
ga∏´ziami medycyny.
Prof. Szymkiewicz: Z referatami o medycynie
paliatywnej nale˝y dotrzeç na zjazdy i kongresy lekarskie. Leczenie paliatywne jest leczeniem humanitarnym a nie narzàdowym.
Prof. M. Milewska: Podstawà w podj´ciu
wywa˝onej decyzji jest uczciwoÊç lekarza. Trudno
jest informowaç rodziców, ˝e ich noworodek ma
znikome lub ˝adne szanse na wyleczenie, ale trzeba
to zrobiç w obecnoÊci obojga rodziców. Wtedy
spotkamy si´ ze zrozumieniem, czego dowodem
niech b´dà podzi´kowania od rodziców zmar∏ych
dzieci.

Jerzy Gr´bski
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Grupa wsparcia dla m∏odzie˝y

Wyjazd do Miko∏ajek

Wyjazd bardzo mi si´ podoba∏. Liczne atrakprzygotowane przez Hotel Go∏´biewski bardzo
zytywnie wp∏yn´∏y na mojà opini´ o tym hotelu i
czucie zadowolenia z wyjazdu. Klub na d∏ugo pozostanie w mojej pami´ci. Ogólnie weekend zaliczam
do udanych. Oby takich wi´cej.
Ania Bojar
Pobyt w Miko∏ajkach by∏ bardzo udany. Mi∏o
sp´dza∏em czas na basenie, je˝d˝àc konno i zwiedzajàc okolice. Bardzo rzadko gdziekolwiek wyje˝d˝am
z braku czasu, dlatego ciesz´ si´, ˝e w koƒcu mi si´
to uda∏o. Jednak najwa˝niejsze jest to, ˝e pozna∏em
nowych ludzi, którzy na poczàtku, wydajàc si´ tak dalecy, okazali si´ bardzo mili i kole˝eƒscy.
Marcin Bie˝uƒski
ZwiedziliÊmy miasteczko oraz pobliskà okolic´
dnak g∏ównà atrakcjà by∏y rozrywki oferowane
zez Hotel Go∏´biewski.KorzystaliÊmy z basenu i
uny. Dla wszystkich, którzy mieli jeszcze si∏´, czeka∏a
da konna. Po zmroku przenieÊliÊmy si´ do klubu i
orzystaliÊmy z bilardu lub kr´gli.
Wyjazdy organizowane przez Hospicjum majà
epowtarzalnà atmosfer´. Odrywajà nas od nudnego
dziennego ˝ycia, i pozwalajà zapomnieç na kilka dni
ego troskach. Podczas ka˝dego wyjazdu poznajemy
wych ludzi. Wszystkich nas ∏àczy jedno prze˝ycie
ka˝dy z nas straci∏ kogoÊ bliskiego. Dzi´ki temu
traﬁmy zrozumieç drugà osob´ i mo˝emy
róbowaç jej pomóc.
Bartek Grzelewski

Serdeczne pozdrowienia i podzi´kowania dla kierownictwa i personelu Hotelu Go∏´biewski.

Dzieci´ca Grupa Wsparcia

Lato 2004
Tegoroczne wakacje, dla cz∏onków
Dzieci´cej Grupy Wsparcia w ˚a∏obie, rozpocz´∏y
si´ w dniu zakoƒczenia roku szkolnego, wspólnym
wyjazdem weekendowym do Janowa Podlaskiego.
Mimo tego, i˝ pogoda nas nie rozpieszcza∏a, bardzo
mile wspominamy czas sp´dzony w oÊrodku
po∏o˝onym w lesie nad malowniczym jeziorem.
Wypoczynkowi po ca∏orocznym okresie nauki oraz
towarzyszàcym mu atrakcjom zdawa∏o si´ nie byç
koƒca. ZamieszkaliÊmy w domkach kempingowych
oddalonych od jeziora o nieca∏e 150 metrów. ZorganizowaliÊmy wypraw´ rowerowà po okolicznych
lasach. Eskapada, pomimo trudnej i m´czàcej
trasy, by∏a bardzo udana. W niedziel´, po Mszy
Âwi´tej czeka∏a nas kolejna niespodzianka - tym
razem samochodowa, wyprawa z przewodnikami.
Wszystko co dobre, szybko si´ koƒczy, wi´c trzeba
by∏o przygotowaç si´ do powrotu do w∏asnych
domów oraz czekajàcego nas dwutygodniowego
wyjazdu wakacyjnego. Tym razem wybraliÊmy si´ w
wi´kszej, 32-osobowej grupie. Sp´dziliÊmy kolejno,
tydzieƒ na Mazurach, a nast´pnie tyle samo czasu
nad morzem.
Mazurski
oÊrodek
wypoczynkowy
po∏o˝ony jest w Ostrowie Pieckowskim, kilkanaÊcie
kilometrów od Mràgowa. Poczàtkowo mieliÊmy
obawy - Jak sp´dzaç czas nad jeziorem, w lesie,
gdy pada deszcz? - gdy˝, taka w∏aÊnie, deszczowa
aura powita∏a nas, gdy dotarliÊmy na miejsce. Na
szcz´Êcie, w czasie ca∏ego naszego pobytu by∏
to jedyny deszczowy dzieƒ. Przez kolejne dni
pogoda by∏a wspania∏a, by∏o s∏onecznie i ciep∏o.
WygrzewaliÊmy si´ w promieniach letniego s∏oƒca
i kàpaliÊmy si´ w jeziorze pod czujnym okiem
ratownika. Pan Ratownik okaza∏ si´ niezwykle
mi∏ym cz∏owiekiem. Korzystajàc z Jego pomocy
dwóch kolegów z naszej grupy zda∏o egzamin na
Kart´ P∏ywackà. Wszyscy byliÊmy z nich dumni.
Dwa kolejne dni sp´dziliÊmy na poznawaniu okolic. ZwiedziliÊmy “Wilczy Szaniec”
- g∏ównà kwatera Hitlera z okresu II Wojny
Âwiatowej oraz Miko∏ajki.
WybraliÊmy
si´ równie˝ na krótki rejs po najwi´kszym
polskim jeziorze - Âniardwy.

Podczas rejsu, niektórzy z nas mieli okazj´ poznaç
podstawy j´zyka francuskiego w czasie rozmowy
z nowopoznanymi francuskimi turystkami . Nim
si´ spostrzegliÊmy tydzieƒ dobieg∏ koƒca i trzeba
by∏o szykowaç si´ do wyjazdu nad morze - do
Jaros∏awca.
W Jaros∏awcu zamieszkaliÊmy w OÊrodku
Wypoczynkowym “Jantar”. Podczas tego wyjazdu
pogoda równie˝ nam dopisywa∏a. Ca∏y czas
Êwieci∏o s∏oƒce, wi´c do woli korzystaliÊmy zarówno z kàpieli morskich jak i s∏onecznych. W ciàgu dnia
oddawaliÊmy si´ beztroskiej zabawie i zas∏u˝onemu
wypoczynkowi, natomiast wieczory sp´dzaliÊmy na
spacerach po Jaros∏awcu i ... pogoniach za lodami.
Niektórzy z nas mogà poszczyciç si´ rekordami,
godnymi odnotowania w Ksi´dze Guinnessa, w iloÊci
zjedzonych lodów.
Z oÊrodka wyje˝d˝aliÊmy dwukrotnie.
ZwiedziliÊmy najbli˝sze okolice oraz sàsiednie
miejscowoÊci - Dar∏owo i Dar∏ówek, gdzie mieliÊmy
okazj´ oglàdaç zabytki oraz p∏ynàç tramwajem
wodnym. Niezwyk∏à atrakcjà by∏a dla nas wizyta
w ‘Parku Wodnym’, “gdzie woda jest s∏ona, jak w
morzu”.
Niezwyk∏ych prze˝yç dostarczy∏ nam
wieczorny rejs kutrem rybackim “ W pogoni za
zachodzàcym s∏oƒcem”. By∏ to czas poÊwi´cony
na reﬂeksj´ - chwila spotkania z rodzeƒstwem,
które od nas odesz∏o. Gdy, w chwili znalezienia
si´ w najwi´kszej odleg∏oÊci od brzegu, ka˝dy z nas
wrzuca∏ do morza kamyczek na znak naszej ∏àcznoÊci z
Nimi, naszej do Nich mi∏oÊci i nieustajàcej pami´ci,
wszyscy mieliÊmy ∏zy w oczach. Wspólne wyjazdy
pomagajà w prze˝ywaniu ˝a∏oby w swoim czasie
i w swojej formie. Czasami trzeba du˝o czasu,
by móc o wszystkim opowiedzieç, zwierzyç si´.
Wspólny pobyt pomaga znaleÊç wiele odpowiedzi
na dr´czàce pytania, pomaga równie˝ podzieliç
si´ swoimi wspomnieniami o zmar∏ym bracie lub
zmar∏ej siostrze.
W takim w∏aÊnie duchu, w takiej atmosferze
up∏ynà∏ nasz pobyt nad pi´knym polskim Ba∏tykiem.
Szcz´Êliwi i zadowoleni, po powrocie znad
morza spotkaliÊmy si´ pod siedzibà Hospicjum,
przy ulicy Agatowej 10. Przez d∏ugi czas b´dziemy
opowiadali bliskim o wra˝eniach, wspominali nowe
doÊwiadczenia i nigdy nie zapomnimy sp´dzonych
wspólnie chwil.
W tym miejscu chcielibyÊmy podzi´kowaç
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w∏adzom naszego Hospicjum
za
umo˝liwienie
wyjazdu
i za wszystko co robià dla
Dzieci´cej Grupy wsparcia w
˚a∏obie.

Grupa Wsparcia dla doros∏ych

Podwójne odwiedziny
Pierwszym etapem lipcowego wyjazdu grupy
wsparcia w ˝a∏obie w dniach 10-11 sierpnia by∏a
Cz´stochowa. Jasna Góra to prawdziwie wyjàtkowy
zakàtek ziemi, emanujàcy specyﬁcznym ciep∏em.
Zawsze ilekroç tam jestem mam wra˝enie, ˝e
odwiedzam kogoÊ bardzo bliskiego. Jak inni pielgrzymi przybywajà na Jasnà Gór´, cz´sto idàc
pieszo dziesiàtki kilometrów, tak naszà drogà by∏o
przejÊcie przez Êmierç dziecka - w moim przypadku,
po wielu latach ci´˝kiej choroby.
MyÊl´, ˝e ka˝dy z nas odczuwa∏ potrzeb´
wy˝alenia si´ w∏aÊnie w tym cudownym miejscu mówi∏y o tym nasze wilgotne od ∏ez oczy wpatrzone
w Czarnà Madonn´.
Uczestniczàc we Mszy Êwi´tej w kaplicy, tu˝
pod samym obrazem Matki Bo˝ej, otrzymaliÊmy na
pewno wielkie wsparcie - tak˝e naszych Anio∏ków
- bo one przecie˝ by∏y tam z nami.
Po po∏udniu udaliÊmy si´ na Âlàsk - w rejon
Gliwic, aby odwiedziç by∏ego kapelana hospicjum o.
Tomasza Czaj´.
Nasza wizyta mia∏a byç dla niego niespodziankà,
dlatego nie ujawniajàc si´, przenocowaliÊmy w
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oÊrodku wypoczynkowym kilka kilometrów od
Taniszowa, nad Zalewem P∏awniowickim. Wieczorne
ognisko by∏o jak zwykle okazjà do bardzo osobistych
rozmów - zwierzeƒ, bo z kim si´ lepiej rozmawia,
jeÊli nie z przyjació∏mi, którzy prze˝ywajà to samo.
Niespodzianka si´ uda∏a. Ojciec Tomek by∏ mocno
zaskoczony, gdy na rannej Mszy Êwi´tej wÊród jego
paraﬁan zjawi∏a si´ nasza czterdziestoosobowa
grupa. Pogaw´dziliÊmy przy kawie i lodach w
miejscowej bardzo eleganckiej choç wiejskiej restauracji. Pokój goÊcinny w klasztorze by nas nie pomieÊci∏.
Z ˝alem, ˝e wizyta by∏a doÊç krótka udaliÊmy si´ w
drog´ powrotnà.
JesteÊmy zgodni co do tego, ˝e lubimy byç razem.
Za t´ mo˝liwoÊç sp´dzania wspólnie czasu, który
wnosi w nasze ˝ycie du˝o radoÊci, dzi´kujemy
organizatorom i sobie nawzajem.
Jolanta B∏aszczyk - mama Kasi

X Konferencja Szkoleniowa
“Opieka paliatywna nad dzieçmi”.

W dniach 5-10 wrzeÊnia 2004 r. w OÊrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Allianz w Rynii pod
Warszawà odby∏a si´ X Konferencja Szkoleniowa
“Opieka paliatywna nad dzieçmi”. Konferencja mia∏a
charakter warsztatów przeprowadzonych przez
prof. Rubena Bilda i jego zespó∏ pod nazwà Bild’s Inner Circus - Symptom Control Of Mind: Darkness
And Brightness (An Experiental workshop without
Words).
Zwiàzki prof. Bilda z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci datujà si´ od wczesnych lat
dziewi´dziesiàtych, kiedy to pozna∏ za∏o˝yciela
Hospicjum dr. Tomasza Dangla. Od tamtego czasu
prof. Bild przeprowadzi∏ w Polsce wraz z WHD 5
warsztatów. Przy ich organizacji prof. Bild pos∏uguje
si´ stworzonà przez siebie metodà, która nazywa
“Creative Accompaniment”, polegajàca na aktywnym uczestnictwie. W ich realizacji pos∏uguje si´
Êrodkami zapo˝yczonymi z teatru, psychodramy
i psychoanalizy. Prof. Bild proponuje uczestnikom

uÊwiadomienie sobie uczuç jakich doÊwiadczajà
w codziennej pracy z umierajàcym pacjentem.
Warsztaty mia∏y na celu pog∏´bienie umiej´tnoÊci
wys∏uchania obaw pacjentów i szanowania ich
˝yczeƒ, nie zaÊ narzucania w∏asnych wartoÊci.
W warsztatach wzi´∏o udzia∏ 33 osób (lekarzy,
piel´gniarek, psychologów, pracowników socjalnych) zajmujàcych si´ domowà opiekà paliatywnà
z oÊrodków z terenu Polski. Dla wielu z nich by∏
to pierwszy kontakt z tà eksperymentalnà metodà
w podejÊciu do szkolenia personelu hospicjów
dzieci´cych. Pierwsze reakcje by∏y jednak bardzo
pozytywne i mamy nadziej´ ˝e przyczynià si´ do
doskonalenia podejÊcia w codziennej s∏u˝bie nieuleczalnie choremu dziecku.
Rajmund Nafalski
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Nigdy nie doÊç pomocy,

aby spe∏niaç marzenia

Rozmowa z Agatà Malec- chorych dzieci. Po prostu my mo˝emy
¸upiƒskà z Fundacji Dzieci´ca byç lekarzem ich ma∏ych dusz. Tak
Fantazja
sobie to wyt∏umaczyliÊmy.
Mamy
przyjemnoÊç przedstawiç
Paƒstwu Fundacj´ Dzieci´ca Fantazja, organizacj´ non-proﬁt za∏o˝onà
przez Center Corporation Sp z o.o.,
której jedynym celem jest wniesienie
odrobiny radoÊci w ˝ycie nieuleczalnie
chorych dzieci poprzez spe∏nianie ich
najskrytszych marzeƒ. Nigdy nie doÊç
pomocy, aby spe∏niaç marzenia - tak
oto piszà w swojej ulotce.

P.K.: Czy coÊ si´ zmieni∏o w Pani
postrzeganiu Êwiata, od kiedy
pracuje Pani w Fundacji?

A.M.:Zastanawia∏am si´, jak b´d´ sobie
z tym radzi∏a. Jak to si´ prze∏o˝y na moje
˝ycie. To sta∏o si´ dla mnie ca∏kiem
nowym wyzwaniem i musz´ wyznaç,
˝e bardzo pozytywnym. Przedtem
moje problemy (z dzisiejszego punktu
widzenia b∏ahostki) wydawa∏y si´
P.K.: Kto i kiedy stworzy∏ waszà olbrzymie, wprowadza∏y mnie w
Fundacj´?
nieciekawe nastroje. A teraz gdy ktoÊ
mi mówi o podobnych sprawach,
Agata Malec: Powo∏a∏ ja nasz prezes odpowiadam mu: Cz∏owieku, nie
Garry Oliver, który jest Anglikiem. Wc- masz innych problemów?
zeÊniej podobne organizacje tworzy∏
w Kanadzie i Anglii. Fundacja zosta∏a Gdy spotykam si´ z chorymi dzieçmi,
za∏o˝ona 1 wrzeÊnia 2003 roku.
widz´ zm´czenie na twarzach i w
oczach. Ka˝demu radzi∏abym mieç
P.K.: Dlaczego Fundacja o takim kontakt z tymi dzieçmi, chocia˝ na
w∏aÊnie charakterze?
chwil´. Dlatego, ˝e poprzez pryzmat
tych dzieci inaczej patrzy si´ na swoje
A.M.:Jest du˝o ró˝nych organizacji ˝ycie. I naprawd´, cz∏owieka to bardzo
pomagajàcych dzieciom. Tak jak hos- dobrze ukierunkowuje.
picja pomagajà dzieciom w ich ostatnich
chwilach, tak i my chcemy pomagaç. P.K.: Dzieci na poczàtku chyba
Pragniemy, by oprócz pomocy lek- nie do koƒca wierzà w spe∏nienie
arskiej i medykamentów, dzieci umi- swoich marzeƒ. Mo˝e myÊlà, ˝e
erajàce dosta∏y choç troch´ radoÊci. Sà to ˝art.
ró˝ne organizacje, ale tak naprawd´ nie
by∏o takiej, która pomaga∏aby dzieciom, A.M.:Ostatnio byliÊmy u Ani, która
którym nikt tak naprawd´ nie mo˝e ma szeÊç lat i mieszka niedaleko Elbpomóc. ZastanawialiÊmy si´ z Garrym làga. Pochodzi z dosyç biednej rodziny.
Oliverem, co mo˝emy zrobiç dla tych Ania wymarzy∏a sobie, aby pójÊç z
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ca∏à rodzinà do kina na “Shreka” (a ma pi´cioro
rodzeƒstwa). Wi´c postanawiamy wybraç si´ do
Multikina - najbli˝sze jest w Gdaƒsku. Od Elblàga
to kawa∏ek drogi, potrzebne b´dà dwa samochody.
Nawiàza∏am kontakt z “panem od limuzyny”. Gdy
Ania zobaczy∏a t´ limuzyn´, nie mog∏a uwierzyç.
Siedzia∏a w Êrodku, przyciemniane szyby, Lincoln i
krzycza∏a do wszystkich ludzi po drodze. Mówi∏a:
Wszyscy na mnie patrzà. To ja jad´, Ania.

nawiàzanie kontaktu z menad˝erem Dudka okaza∏o
si´ na poczàtku czystà abstrakcjà. Próby “z∏apania”
go trwa∏y trzy miesiàce. Kiedy ju˝ umówiono nas
w Liverpoolu, okaza∏o si´, ˝e na spotkaniu nie
b´dzie Dudka, gra mecz na Wyspach Owczych. Na
szcz´Êcie zobaczyliÊmy si´ wszyscy innego dnia,
wkrótce Jurek by∏ te˝ goÊciem naszej Fundacji.
P.K.: Czy ∏atwo jest namówiç ludzi, aby
przy∏àczyli si´ do realizacji marzenia?

P.K.: A jak by∏o z naszà Anià, pacjentkà
WHD, i Micha∏em WiÊniewskim - liderem A.M.: Ludzie reagujà bardzo pozytywnie. Pani z
“Ich troje”?
Multikina przeka˝e bilety, pan od limuzyny udost´pni
limuzyn´, pani z Zoo ca∏y dzieƒ wygospodaruje dla
A.M.: Gdy jechaliÊmy do Micha∏a WiÊniewskiego, Zuzi. To jest taki pierwszy moment, kiedy jest mi
Ania doskonale zdawa∏a sobie z tego spraw´, ale mi∏o, gdy realizuj´ marzenia - gdy widz´, ˝e inni
by∏a nieufna. WczeÊniej ktoÊ obieca∏ jej takie spot- ludzie te˝ chcà pomóc. A drugi wa˝ny moment
kanie i nie dotrzyma∏ s∏owa. Mówi∏a piel´gniarce: nast´puje wtedy, gdy dziecko dostaje to, czego
Pewnie znowu mnie jakaÊ pani ok∏amie. Gdy pragn´∏o i jest takie szcz´Êliwe!
wracaliÊmy po wizycie, powiedzia∏a: Ciociu, wiesz
co, kocham ci´, widzia∏am Micha∏a. Poczu∏am si´ P.K.: A co przygotowujecie w najbli˝szym
niesamowicie. Nied∏ugo potem Ania wpad∏a w czasie?
Êpiàczk´. Pocieszam si´, ˝e przynajmniej z marzeniem zdà˝yliÊmy.
A.M.: Jeszcze w tym roku b´dà cztery wi´ksze
wyjazdy. Jedziemy na Teneryf´ - jedna z naszych
P.K.: Jakie sà kryteria obj´cia dziecka opiekà podopiecznych marzy o obejrzeniu taƒca z delﬁnwaszej Fundacji?
ami. Chcia∏aby pojechaç tam ze swojà przyjació∏kà,
to by∏oby pi´kne dope∏nienie jej marzenia. Póêniej
A.M.: Nasza Fundacja dociera do tych dzieci, którym jedziemy na mecz Realu Madryt, nast´pnie do Lonnie daje si´ szans na do˝ycie wieku doros∏ego. dynu. Staramy si´, zawsze o dobrà opraw´ takich
Bierze pod uwag´ ka˝de nieuleczalnie chore wyjazdów, chcemy, aby dzieci mieszka∏y w dobrym
dziecko w wieku od trzech do osiemnastu lat. Ale hotelu, wygodnie podró˝owa∏y. Dla nich to niesawiadomo, ˝e ma∏ym dzieciom trudno sprecyzowaç mowita odskocznia.
swoje marzenia. Musi byç z nimi te˝ kontakt, aby
mog∏y wypowiedzieç to marzenie lub narysowaç. P.K.: Czy macie nadal kontakt z dzieçmi,
Je˝eli wiemy, ˝e dziecku nie pozosta∏o wiele czasu, którym spe∏niacie marzenie?
stajemy na g∏owie, aby marzenie spe∏niç.
A.M.: Odwiedzi∏am Marcina. Pozna∏am go na jedP.K.: Jakie marzenie nastr´czy∏o najwi´cej nym z pierwszych wyjazdów. Po prostu ci´˝ko ju˝
k∏opotu?
póêniej nie mieç kontaktu z tymi dzieçmi. Na pewno nie jest tak, ˝e je˝d˝´ do nich ciàgle, bo nie jest
A.M.: Najwi´cej pracy nastr´czy∏o pierwsze. Mus- to mo˝liwe, ale lubi´ zadzwoniç, porozmawiaç.
ieliÊmy skontaktowaç si´ z Liverpoolem z dru˝ynà
Jurka Dudka, ˝eby si´ z nim spotkaç. Z Dudkiem uda∏o mi si´ nawiàzaç kontakt doÊç szybko.
KtóregoÊ dnia by∏am na zakupach w SupermarkeZ Agatà Malec-¸upiƒskà
cie, spotka∏am tam brata Dudka. Podesz∏am do
rozmawia∏ Piotr Karwowski
niego, przedstawi∏am si´, opowiedzia∏am, czym
si´ zajmuj´. To Jurek si´ do mnie odezwa∏. Ale
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droga do dziennikarskich odkryç
i wzruszeƒ
Jeszcze w podstawówce fascynowa∏y mnie ksià˝ki
podró˝nicze, a szczególnie opisy wypraw do jaskiƒ.
W ciàgu roku wyczyta∏em chyba ca∏à pó∏k´ w
miejskiej bibliotece. Zajrza∏em z moimi bohaterami
w serce Alp, Dolomitów, Andów i paru innych zakàtków ziemi. Potem przyszed∏ czas na literatur´
historycznà. Mo˝na powiedzieç, ˝e Bunsh, Jasienica
i Go∏ubiew byli wtedy moimi wychowawcami.
Ale to nie by∏a prosta fascynacja ksià˝kà czy
przygodà. Po latach zrozumia∏em, ˝e szuka∏em osób,
miejsc, sytuacji, które potraﬁ∏yby wskazaç drog´ do
szcz´Êcia, ods∏oni∏yby ukryty sens, potraﬁ∏y wyjaÊniç
o co tak naprawd´ w tym ˝yciu chodzi. Choç ksià˝ki
by∏y wa˝nym elementem mojego wychowania,
sta∏o si´ jasne, ˝e ani historia, ani ˝adna wyprawa
- nawet w najbardziej egzotyczny zakàtek ziemi nie doprowadzi mnie do celu. Ale ksià˝ki wskaza∏y
drog´. Tà drogà okaza∏ si´ cz∏owiek.
Dlatego jedno z pierwszych miejsc pracy,
Bibliotek´ Narodowà, porzuci∏em na rzecz szko∏y,
a potem telewizji. Przek∏adanie zakurzonych ksià˝ek
z pó∏ki na pó∏k´ pachnia∏o mi bezsensem i pustkà,
chocia˝ t∏umaczy∏em sobie, ˝e ludzie przecie˝ z
tego korzystajà i ˝e jest to potrzebne. Dopiero praca z dzieciakami da∏a mi poczucie sensu i komfortu
psychicznego. PrzegadaliÊmy d∏ugie letnie wieczory
na obozach i setki kilometrów w autokarach - o
˝yciu i jego problemach, o sensie i màdroÊci, no i
oczywiÊcie o mi∏oÊci. Moi wychowankowie nauczyli
mnie, ˝e màdroÊci i szcz´Êcia nale˝y raczej szukaç
nie w napuszonych wywodach naukowych, sz-
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rzecz
o umieraniu
dzieci

tucznie uÊmiechni´tym Êwiatku “wy˝szych sfer”,
albo w u∏adzonym i perfekcyjnie pouk∏adanym
Êwiecie wspó∏czesnych faryzeuszy, pe∏nym stereotypów, wygodnictwa i g∏upoty. Z zadowoleniem
spostrzeg∏em te˝, ˝e otwarcie na nowych ludzi i
sytuacje, sk∏onnoÊç do przekraczania horyzontu
znanego Êwiata, a czasem nawet skakania w przepaÊç nie sà przymiotem tylko mojego impulsywnego charakteru, ale sà w∏aÊciwe prawie ka˝demu
dziecku. To wtedy bardziej zrozumia∏em dlaczego
pewien M´drzec zach´ca∏ przed dwoma tysiàcami
lat: “bàdêcie jak dzieci...”.
Po czterech latach pracy w szkole przyszed∏
czas na przygod´ z dziennikarstwem. Od poczàtku
pracy w telewizji przeczuwa∏em, ˝e màdroÊç i
szcz´Êcie noszà marne, niemodne ubrania i majà
niepozorny, a czasem nawet odpychajàcy, wyglàd.
˚eby do nich dotrzeç trzeba si´ przebiç przez
warstwy stereotypów, uprzedzeƒ, zejÊç z utartych
Êcie˝ek.
Tymczasem na twarzach moich kolegów
malowa∏ si´ nieprzerwanie znak zapytania: Skàd
u niego to zainteresowanie bezdomnymi, sierotami, ludêmi dotkni´tymi przez kl´ski ˝ywio∏owe,
choroby i na∏ogi? Skàd to chorobliwe p∏awienie si´
w biedzie i nieszcz´Êciu, rozgrzebywanie ran i epatowanie bólem? Jednak niektórzy (razem ze mnà)
stopniowo odkrywali, ˝e pod skórà okrutnego i
odra˝ajàcego smoka kryje si´ znacznie g∏´bsze i
pi´kniejsze wn´trze. Bo moi bohaterowie - choç
ubodzy, albo przygniecieni przez los - opowiadali
ciekawe, niebanalne historie. Byli jak drogowskazy,
których tak bardzo szuka∏em od m∏odoÊci. JednoczeÊnie opowiada∏em o ludziach, którzy wyszli poza

kràg niekoƒczàcego si´ bicia piany swojego rozwoju,
swojego zadowolenia, zaspokajania swoich potrzeb
- o pracownikach i wolontariuszach hospicjów.
I tak pewnego letniego popo∏udnia
zastuka∏em do WHD. Ju˝ pierwszego dnia, tu˝ za
drzwiami by∏o jasne, ˝e otwiera si´ przede mnà
nowy pasjonujàcy Êwiat. Owszem czasem bolesny,
nawet tragiczny, ale jednoczeÊnie pi´kny i màdry,
pociàgajàcy, urzekajàcy. Wcià˝ ˝ywe sà pierwsze
spotkania z lekarzami, piel´gniarkami, pacjentami,
wolontariuszami... UÊmiechni´te oczy, otwarte
umys∏y i serca. No i to co mówili... To nie by∏y
bana∏y, frazesy puste s∏owa. Mówili o istocie ˝ycia,
o pasjonujàcych choç trudnych zmaganiach. Trudno
zapomnieç te pierwsze rozmowy w hospicjum
warszawskim i zaproszenie ojca Buczyƒskiego do
Lublina. To by∏o takie zaproszenie, którego nie da∏o
si´ odrzuciç.
Ju˝ po tych pierwszych rozmowach by∏o
jasne, ˝e najwi´kszym problemem jest strach
- odra˝ajàcy zwierz z ogromnymi przera˝ajàcymi
Êlepiami. Natomiast Êmierç oswojona przestawa∏a
trwo˝yç, parali˝owaç. To by∏ najpi´kniejszy Êlad màdroÊci na jaki natknà∏em si´ w hospicjach dla dzieci.
Nie Êmierç boli najbardziej, ale l´k przed nià.
Podró˝e po Warszawskim Hospicjum
dla Dzieci, a potem po lubelskim i wreszcie
mys∏owickim i poznaƒskim by∏y jednym z bardziej
pasjonujàcych i odkrywczych okresów mojego
˝ycia. Powsta∏y dwa reporta˝e dla Redakcji Programów Katolickich TVP i kilka felietonów dla
magazynu informacyjnego Czasy (TVP1). ˚al by∏o
od∏o˝yç na pó∏k´ taÊmy, wi´c spisa∏em wszystko w
formie reporta˝u, a wydawnictwo Marianów ubra∏o
to w postaç ksià˝ki. Jest to zapis stopniowego odkrywania tego co na co dzieƒ jest zakryte przed
rozbieganym okiem wspó∏czesnego cz∏owieka.
Drogi od szoku, bólu, przera˝enia do wi´zi, uÊmiechu, spe∏nienia - s∏owem do mi∏oÊci. Do ksià˝ki
do∏àczy∏em te˝ informacje, które zgromadzi∏em
podczas w´drówki po hospicjach.
Te reporta˝e i felietony powsta∏y byç mo˝e
troch´ na z∏oÊç Êwiatu. Na przekór przyjacio∏om,
znajomym i decydentom telewizyjnym, w których
oczach królowa∏ paniczny strach. Kiedy otwiera∏em
usta, ˝eby wypowiedzieç s∏owo “hospicjum” ju˝
widzia∏em nogi wzi´te za pas. A jak tu rozmawiaç z
plecami?
G∏ównym motywem by∏a jednak ch´ç za-

trzymania choç na chwil´ historii, których by∏em
Êwiadkiem. Zamkni´cia ich w czarnych literach, na
bia∏ych kartkach.
Wierzy∏em te˝, ˝e zarówno programy
telewizyjne jak i ksià˝ka przyczynià si´ do kruszenia
stereotypów, ∏amania panicznego strachu, zach´cà
do otwarcia spo∏eczeƒstwa na Êwiat umierajàcych
dzieci i ich rodziców.
Jest to te˝ wyraz mojej przyjaêni i
wdzi´cznoÊci. W stosunku do pracowników WHdD
z doktorem Tomaszem Danglem na czele, Lublinian
z ojcem Filipem Buczyƒskim, pracowników wszystkich polskich hospicjów dzieci´cych. Wdzi´cznoÊci
za to, ˝e sà i za to jaki budujà Êwiat. Jest to te˝ Êlad
wi´zi jaka po∏àczy∏a mnie z pacjentami hospicjów,
a szczególnie z Wiechowskimi, Jesionowskimi i
¸opuszaƒskimi.
Andrzej Wilowski

Wydawnictwo Ksi´˝y Marianów
Warszawa 2004
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