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Podzi^kowania:
W grudniu 1996 r. wydalismy pierwszy numer Informatora. Byto to mozliwe dzieki inicjatywie
pani Elzbiede Piszczorowicz - wolontariuszki WHO. Za prace wtozona w przygotowanie do druku
dotychczasowych osmiu numerow Informatora dziekujemy: pan/ Elzbiede Piszczorowicz, pan/ Iwonie
Miskiewicz i zaangazowanym wjego tworzenie pracownikom wydawnictwa ,,Proszyriski i S-ka".
Opracowanie graficzne, techniczne i komputerowe wykonywano dzieki nieodptatnej pomocy.

To nieprawda,
ze nie ma juz nic do zrobienia
W grudniu ubieglego roku w wybranych stacjach telewizyjnych, radiowych, w prasie i na bilIboardach miala miejsce akcja na rzecz pomocy
Warszawskiemu Hospicjum dla Dzieci.
Sluzyc miala uswiadomieniu problemu opieki
nad dziecmi nieuleczalnie chorymi, jak rowniez
pomocy finansowej dla Hospicjum.
Calq kampanie, z wlasnej inicjatywy, koordyno-

Wszystkim osobom
i firmom dziQkujemy
za udzial w kampanii.
wala agencja reklamowa Data Studio i dom mediowy Optimedia Poland. Film reklamowy wyprodukowala agencja ASJ Graffiti Film. Rezyserem i autorem zdjec byl pan Wojciech Wieteska
- rezyser, operator i fotografik, laureat nagrody
AGFA. Muzyke skomponowal i wykonal 11-letni
Ivo Czerniawski. Scenografie i kostiumy przygotowal pan Grzegorz Pia_tkowski, ktory na plan filmu dla Hospicjum przybyl prosto z planu zdjeciowego ,,Pana Tadeusza". W realizacje kampanii zaangazowalo si? kilkadziesiai osob. Wszystkie osoby i firmy uczynily to nieodplatnie. Podobnie jak
media bior^ce w niej udzial, ktore udostepnily
sw^ przestrzen reklamowy.
Akcja zostala przeprowadzona w okresie poprzedzaj^cym Swieta Bozego Narodzenia i do
nich wlasnie nawiqzuje. Film reklamowy jest
opowiescia. chorego chlopca, ktory wspomina
ubieglorocznq kolede. Plakat przedstawia jedna^
z bohaterek filmu - Klementynke.
Wszystkim osobom i firmom bardzo dziekuje-
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my za udzial w kampanii. Szczegolnie wdzieczni
jestesmy: panu Darkowi Karlowiczowi, pani
Joannie Paciorek i panu Wieslawowi Kedzierskiemu za nieprzecietnosc i szlachetnosc serca.
Dziekujemy rowniez: panu Radoslawowi Janowiczowi z firmy Optimedia Poland, panu Wojciechowi Wietesce, panu Jerzemu Janickiemu, panu
Cezaremu Piotrowskiemu, panu Andrzejowi Kowalskiemu z firmy ASJ Graffiti Film, pani Joannie Zierke, panu Tomaszowi Habrewiczowi, panu
Grzegorzowi Rogali ze Studia Rogala, firmie Sonoria, panu Grzegorzowi Pi^tkowskiemu. pani
Mai Gawinskiej, panu Ivo Czerniawskiemu, panu
Miroslawowi Szotowi, panu Zbigniewowi Borkowi, panu Marcinowi Kusmierczykowi, panu Wlodzimierzowi Niederhaus i pani Malgorzacie Roguskiej z Wytworni Filmow Dokumentalnych i Fabularnych, panu Markowi Skladanowskiemu
z Non Stop Film Service, Panstwowemu Teatrowi
,,Lalka", panu Henrykowi Szprotowi ze Spoldzielni Mieszkaniowej Imielin, Szkole Podstawowej nr
310 w Warszawie, aktorom: Klementynce Gierych, Ani Janickiej, Juice Kedzierskiej, Michalowi Korolkiewiczowi, Michalowi Piotrowskiemu,
Julkowi Rudzinskiemu, Janowi Rudzinskiemu.
Panu Dariuszowi Sliwie z DCS studio dtp, firmie
Faxon Color, Panu Aleksandrowi Kuzniecowowi
z firmy Grafpol oraz firmie Demoskop.
Ponadto dziekujemy wszystkim mediom, ktore
wla_czyly si^ do kampanii. Byly to: Program
I TVP, Program II TVP, TV Polonia, telewizja
RTL7, TVN, Program I Polskiego Radia, Program
III Polskiego Radia, Radio PLUS, Radio RMF. Radio Zet, ,,Gazeta Wyborcza", ,,Rzeczpospolita",
,,Zycie", ,,Zycie Warszawy", ..Businessman", ,,Eurolot", ,,Film", ,,Gazeta Bankowa", ,,Media Polska", ,,Marketing Serwis", ,,Sukces", ,,Wiez", ,,Viva" oraz firmy, ktore udostepnily nam tablice na
plakaty: AMS, Europlakat, Merkurius, Town and
City.

Film, reklamowy wyprodukowala agencja ASJ Graffiti Film.
Rezyserem i autorem zdje.c byl pan Wojciech Wieteska.
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O rozumnym i czutym stuchaniu
Rozmowa z Bozen^, Winch, psychologiem, konsultantem WHD.
Redakcja: Osieroceni rodzice opowiadajq, ze
bardzo czesto po smierci dziecka telefon milczy,
nikt nie dzwoni. Jest to zjawisko powszechne.
Dlaczego tak sie dzieje?

sie - umarlo. To jest fakt, ktory wzbudza ogromny
lek. Porusza bezradnosc, ze oto umarlo dziecko
i nikt nie nie potrafil zrobic, aby temu zapobiec.
Lepiej wiec sie do tego nie zblizac. I to jest druga
hipoteza.
Sadze rowniez, ze u wielu ludzi dziala pewien
mechanizm obronny: zakladajq, ze po pogrzebie
problem smierci dziecka znika. Na przyklad,
przychodzi do mnie pewna rodzina i mowi: ,,Juz
miesi^c po pogrzebie, a matka ciqgle placze". No,
ale co to jest miesiac? Dla niej to sie zdarzylo
wczoraj, a nie ,,miesiac temu". Nie da sie zamknqc sprawy smierci pogrzebem. Wiec kiedy rodzice s^ nadal zaplakani i smutni, to ludzie staj^
zdziwieni i wystraszeni, bo przeciez juz sie
wszystko skonczylo. Tamci jeszcze przezywaja,
ale dla innych wszystko zakonczylo sie pogrzebem. W obliczu takich wydarzefi, jak przewlekla
choroba, zwlaszcza choroba zwiazana z cierpieniem dziecka i jego smiercia, ludzie nie wiedza,
jak sie zachowac. Nie znajduj^ wypracowanych
algorytmow, prostej wiedzy o tym, co zrobic.

Bozena Winch: Hipotez moze bye kilka, przy
czym nie wykluczajq sie one, lecz uzupemiajq.
Pierwsza jest taka, ze ludzie nie wiedzq, co powiedziec; ze kazde slowa typu: przykro mi; zaluje;
wspolczuje; mysle to samo co wy, czy: przezylem
to samo co wy - wydajq sie nieadekwatne do sytuacji. Wobec takiego rozmiaru tragedii, jaka^ jest
smierc dziecka, trudno znalezc wlasciwe slowa.
Zazwyczaj wszystko konczy sig na cmentarzu na
kondolencjach. Pozniej rodzice czesto nie pamietaja, kto do nich podszedl, a kto nie. Ci, co podeszli, maja^ poczucie, iz spemili swoj obowiazek,
wykonujac gest wyrazajacy wspolczucie - i na
tym kontakt sie urywa. Ludzie nie zawsze wiedza,
co mozna w takiej sytuacji powiedziec.
Mysle tez, ze powodem nie dzwonienia, czy tez
ucinania kontaktu, jest pewien rodzaj leku. Taki, R: Czy mozna sie nauczyc rozmawiac i jak to roktory wszyscy przezywaja, kiedy cos sie stanie bic?
wokol nich nieprzewidzianego. Rzadko myslimy,
ze nasze dziecko, czy jakies nam znane, moze B.W.: Uwazam, ze mozna. Bez wzgledu na przyumrzec. Nie wyobrazamy sobie, ze to sie moze czyne, to unikanie zdarza sie dlatego, by ochronic
zdarzyc. Dzieci nie umieraja - prawda? I oto stalo siebie. Nie wystawiac siebie na przykr^ sytuacje.
Na to, ze czuje sie bezradna wobec czyichs lez albo nie wiem, co mam zrobic, jak ktos placze. Czy
mam go poglaskac, czy podac chusteczke, czy spokojnie siedziec? Generalnie jestesmy nauczeni robic cokolwiek. Nie wyobrazamy sobie, ze mozna
nie robic nie, tylko posiedziec przy kims, kto placze. Po co to? - pytamy. I myslimy sobie tak: ja nie
wiem, co mam zrobic. Ja nie umiem sie zachowac.
Ja sie bojg, sprawia mi to przykrosc. Ja zle znosze
mowienie o chorobach. Ja nie umiem sobie poradzic, jak inni placz^, albo mowiq, ze ich zycie nie
ma sensu.
Sprobujmy, chociaz troche, przesunqc akcent
z JA na TY. Nie musze miec recepty na to, jak komus pomoc, ale moge zapytac: Czy chcesz, zebym
do ciebie przyszla? Czy chcesz porozmawiac? Moge uslyszec - nie, ale to nie znaczy, ze mam sie obrazic. Dzisiaj nie, to moze za tydzieh, za miesiac.
Nie umiemy pytac. Mamy takie przekonanie, ze
musimy wiedziec, co robic. Mysle, ze warto zadzwonic i spytac na przyklad: Czy chcecie, zeby
wpasc do was, czy moze wy do nas przyjdziecie?
Czy mozna w jakis sposob warn potowarzyszyc
i z wami bye?

Sprobujmy chociaz trochQ przesuna.c akcent z JA na TY.
Me muszQ miec recepty na to, jak komuS pomoc,
ale moge, zapyta6: Czy chcesz, zebym do ciebie przyszla?
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R: Jakie slowa raniq, tworza^ dystans, zamykajq nad sob^, nad swoimi uczuciami, postawami, stodialog?
sunkiem do kluczowych spraw w zyciu; jak narodziny, smierc, radosc, cierpienie, samotnosc, byB.W.: Ulubionym dla wielu powiedzeniem jest: cie w rodzinie. Ani na studiach, ani po studiach
,,Wez si? w garsc", albo podobne: ,,No, przeciez to nikt nie moze zmusic do pracy nad sobq. Osierojuz miesiac...", ,,Przestan plakac, bo ci to szko- conym rodzicom czy dzieciom nie potrzeba nie
dzi". Sa to takie dobre rady, ktore nalezaloby spa- wiecej poza rozumnym i czulym sluchaniem.
lic na stosie.
Warto o tym pamietac. Cierpienie to jest cierpieInna metoda^ jest zagadywanie, uciekanie od nie, nie ma tu co filozofowac. Nalezy tylko przeproblemu; na przyklad, kobieta od trzech dni nie strzegac pewnych zasad: jezeli jestem ksiedzem,
je, nie pije, a ja jej mowi?: ,,Ladna dzisiaj pogoda. to nie usiluje rodzicom po niedawnej smierci
Dlaczego nie ma pani apetytu?" Te wypowiedzi dziecka wytlumaczyc, ze smierc dziecka jest danie majq zwia_zku z tym, co slyszymy. Jesli mi rem od Boga. Ja jako psycholog nie usiluje ich
ktos mowi: ,,Nie jadlam od trzech dni", mog? od- przekonac, ze z kazdego cierpienia mozna si? podpowiedziec: ,,Martwi? sie o paniaj wiem, ze to jest niesc. Jezeli jestem psychologiem, to po studiach
szkodliwe; rozumiem, ze nie moze pani jesc". Mo- powinnam wiedziec tyle, ze moge w sobie pomiege dopytac, czy pije wode, soki, ale nie przekony- scic cudze uczucia, w tym rowniez cudze cierpiewac, ze to nie ma sensu. Wyrazam swoj odmienny nie. Jezeli jestem ksiedzem, to nie musze kazdego
spotkania z innym czlowiekiem przeznaczac na
poglad, ale w nawi^zaniu do tego, co slysze.
Zamyka tez dialog ,,zagadywanie soba/'. Na sprawy ksztalcenia religijnego czy ksztalcenia
przyklad, ktos mowi o swoim smutku, a ja opo- w wierze. Moge powiedziec na przyklad cos takiewiadam, ze bylam na swietnym filmie. Niektorzy go, ze Bog jest znacznie bardziej milosierny niz
myslq, ze mowi^c w ten sposob, odciagaja, osiero- im si? wydaje w tej chwili; ze Bog nie jest okrutconq osobe od czarnych mysli. Nie powinno sie
tez mowic: ,,Mozecie panstwo jeszcze miec dzieci"
albo ,,Przeciez on jest u Pana Boga". Jesli mowi
tak osoba wierzqca, to jest to dla niej prawda, tylko ze ta prawda w danym momencie niewiele znaczy. Rodzice rozpaczaja, nie dlatego, ze nie mogq
miec juz wiecej dzieci i nie dlatego, ze ich dziecko
jest u Pana Boga, tylko dlatego, ze nie ma juz te- ny; ze ja tak mysle o Bogu, choc rozumiem, ze oni
go dziecka, tego wlasnie. Odpowiedziq wprost, mog3 myslec inaczej. Tego nikt specjalnie nie
bez obchodzenia tematu, byloby powiedzenie: musi uczyc. To jest kwestia tego, jak ja sobie ra,,Rozumiem panstwa rozpacz, bo nie ma tutaj wa- dze ze swoimi uczuciami w obliczu innych ludzi.
szego dziecka".
Powinnam tez wiedziec, ze cierpienie po stracie
dziecka nie trwa dzieh, tydzieh - lecz bardzo dluR: Czy psycholog rowniez potrzebuje specjalne- go. To nie jest moja kleska, ze mnie sie nie udalo
go przygotowania do pracy z osieroconymi?
tej osoby pocieszyc, bo ja nie musz? jej pocieszac,
ja mam z nia bye. Tu nie ma sie stac cud przemiaB.W.: Tak. Tak samo, jak ksia,dz. Wiemy jednak, ny. Tu ma sie stac cud kontaktu.
ze osoby, ktore bed^ sie stykac z takimi sytuacjami, nie sq do tej pracy przygotowane. Nie ma nie R: Dziekuje za rozmowe.
na ten temat na studiach psychologicznych, na
medycynie ani w seminarium.

Nie wyobrazamy sobie,
ze to si§ moze zdarzyc.

R: Nie jest dobrze.
B.W.: Jest fatalnie.
R: Czy istnieje jakas pociecha?
B.W.: Cz§sto cale to tak zwane przygotowanie
sprowadza sie tak naprawde do umiejetnosci
przekroczenia wiasnych emocji w danej sytuacji.
Tym specjalnym przygotowaniem jest refleksja
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I. Agatowa 10
W dniu 14 pazdziernika 1998 r. odbyl sie przetarg z wolnej reki na adaptacjg budynku przy ul.
Agatowej 10. Przetarg wygrala firma KLIMCOP,
ktorej wlascicielem jest mgr inz. Andrzej Klimkiewicz. Pierwsze prace, nie wymagajqce pozwolenia na budowe, rozpoczeto w listopadzie. Bylo
to mozliwe dzieki uruchomieniu wlasnych srodkow finansowych Hospicjum, czyli darowizn osob
prywatnych. Z chwila^ uzyskania pozwolenia na
budow§ otrzymalismy dotacje:
z Urzedu Gminy Warszawa-Centrum 150.000 zl.
z Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy 100.000 zl.
z Urzedu Wojewodzkiego 100.000 zl.
Pieniqdze z Urzedu Wojewodzkiego i Gminy
Warszawa-Centrum musialy bye wydatkowane
w 1998 roku. Tak wiec na poczatku zimy mielismy
duzo funduszy, malo czasu i w perspektywie nadchodzace mrozy. Dzieki sprawnosci Kierownika
Budowy i obecnego Prezesa Stowarzyszenia
z koncem grudnia ubieglego roku moglismy sie
rozliczyc z naszymi Ofiarodawcami.
W naszej nowej siedzibie, oprocz czesci administracyjnej, znajduje sie Poradnia Leczenia Bolu
dla Dzieci. Poradnia musi spelniac wymogi okreslane przez przepisy Panstwowego Terenowego
Inspektora Sanitarnego. Dom zaprojektowany zostal pod kqtem osob niepelnosprawnych. Zarowno wymagania Inspektoratu jak i udogodnienia

dla niepelnosprawnych zwiekszaj^ koszty adaptacji. Postanowilismy tez zainwestowac w rozwiqzania pro-energetyczne, wiedzqc, ze w ci^gu 2 lat
uzyskamy ich amortyzacje w rachunkach. Staralismy sie wyszukiwac najkorzystniejsze oferty.
Poniewaz jestesmy instytucj^ charytatywnq, teraz inwestujemy w nowoczesne rozwiqzania techniczne, po to, zeby w przyszlosci utrzymac dom
stosunkowo nieduzym kosztem.
W czasie budowy napotkalismy na protesty sqsiadow, w zwiqzku z tym bylismy zmuszeni do
zmiany projektu. Zrezygnowano z windy zewnetrznej i zmieniono droge dostepu pacjentow
niepelnosprawnych do budynku. Niestety
w/w zmiany zwiekszyly koszty.
Rok temu kupilismy budynek i zaczelismy planowac budowe. Teraz planujemy przeniesienie
sie z baraku, w ktorym pracujemy od 5 lat, do nowego do domu. Wszystkim Panstwu, dzieki ktorym mozemy urzeczywistnic nasze plany - bardzo dziekujemy.
Skladamy podziekowanie Gminie WarszawaTargowek, szczegolnie Panu Burmistrzowi Andrzejowi Koblowi, Naczelnikowi Wydzialu Architektury Panu Markowi Sadlowskiemu i Kierownikowi Wydzialu Architektury Panu Tomaszowi
Pakulskiemu za pomoc okazana^ w wielu sprawach i traktowanie nas po przyjacielsku.
Redakcja

inz. Wiktor Walasiak
Kilka uwag o budowie siedziby Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci przy ul. Agatowej 10 w Warszawie.
1.0 Stowarzyszenie Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci zakupilo w grudniu 1997 r. budynek mieszkalny jednorodzinny w Warszawie przy ul. Agatowej 10. Dotychczasowa siedziba Hospicjum znajdujqca sie na terenie Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie w drewnianym baraku przy ul. Kasprzaka 17A ulegnie likwidacji w zwi^zku z planowanym rozebraniem baraku.
1.1 Budynek mieszkalny przy ul. Agatowej 10,
zakupiony w grudniu 1997 r. by! w stanie surowym zamknietym, realizacja wg typowej dla tego
osiedla dokumentacji. Stan techniczny budynku
zostal opisany w styczniu 1998 r.
Zakupu budynku dokonalo Stowarzyszenie
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci z funduszy
otrzymanych od licznych Darczyficow.
2.0 W maju 1998 r. arch, dr K. Jaranowska opracowala projekt budowlany adaptacji budynku
mieszkalnego przy ul. Agatowej 10 na siedzibe
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

2.1 W listopadzie 1998 r. otrzymano pozwolenie
na budowe z Urzedu Gminy Warszawa - Targowek.
2.2 Obecnie tj. w styczniu 1999 r. prowadzone sa
roboty budowlane zgodnie z wymienionym w pkt.
2.0 projektem adaptacji.
Do chwili obecnej wykonano:
- trwale pokrycie i ocieplenie dachu
- docieplenie scian zewngtrznych budynku
- budowe scian dzialowych
- nadbudowe tarasu nad garazem
- budowe czesci rekreacyjnej od ogrodu
- przebudow? schodow zewnetrznych i wewnetrznych
- bramy w garazach
- czesciow^ wymiane stolarki
- faktury w pomieszczeniach: rekreacyjnym
i sali zebran
- przebudow§ ogrodzenia i budowe nowego
ogrodzenia
- trwajq prace budowlano - instalacyjne
Powyzej przytoczono podstawowe prace budowlane.
3.0 Budowa waznej i jedynej w wojewodztwie

Konto na "budowQ siedziby:
PBK IX/0 Warszawa
11101040-537506-2720-4-67
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Kierownik budowy
p. Andrzej KLinikiewicz

placowki, opiekuja^cej sie najciezej chorymi i bardzo cierpiacymi dziecmi napotyka na protesty
i utrudnienia wlascicieli sa_siedniego budynku.
Jest to sprawa niespotykana i wrecz niepojeta.
W cywilizowanych spoleczeristwach na calym
swiecie, podobne instytucje istniejq w takich wlasnie dzielnicach i ciesza^ si? sympatiq i wsparciem
s^siadow.
Budowa jest prowadzona zgodnie z wymogami
prawa budowlanego.
inz. Wiktor Walasiak*

*Autor jest projektantem wielu konstrukcji
w kraju i za granicq, jest rzeczoznawcq
Polskiego Zwiqzku Inzynierow
i Technikow Budownictwa.
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adek
Choroba naszego syna, Radka, SSPE, utajona
od wczesnego dzieciristwa, zaatakowala nagle
gdy miai 13 lat. Gwaltowny postep choroby
zbiegl sie z nieudan^ probq jej powstrzymania
przez podanie szczepionki, pozniej interferonu.
W ciagu zaledwie 3 tygodni wyrzucila go na peryferie zycia. Radek przestal widziec, mowic, calkowity bezwlad miesni zniewolil go w lozku. Okrutna ostatecznosc stala sie naszq codziennosciq.
Calkowicie zaabsorbowani opieka^ nad synem
w czasie jego 9-cio miesiecznego pobytu w szpitalu, nie zastanawialismy sie co bedzie potem.
0 mozliwosci opieki nad Radkiem w WHD dowiedzielismy sie przypadkiem i zgtosilismy naszego syna do Hospicjum w listopadzie 1997 r.
Przez pierwsze okoto pol roku nie docenialismy
w pelni mozliwosci, jakie ma Hospicjum opiekujace si? swoimi malymi pacjentami, bo na dobra^
sprawe nie moglismy ich poznac.

*

Radek zmarl
26 lutego 1999 r.

Owszem, od poczatku udzielano nam duzej pomocy, dostarczajac wszystko co potrzebne do
opieki nad Radkiem i jego wlasciwej pielegnacji.
Trudno wszystko wyliczyc; byly to m.in.; materac przeciwodlezynowy ROHO, aparat do odsysania, nawilzacz powietrza. Hospicjum od poczatku
zapewnialo wszelkie potrzebne lekarstwa, medykamenty i srodki higieniczne. Tylko na leki oraz
srodki czystosciowe, w ilosci zapewniajacej wlasciwa pielegnacje, musielibysmy wydawac krocie. Natomiast opieka medyczna ograniczyla si?
raczej do rutynowych, planowych dzialafi, poniewaz stan zdrowia Radka nieco sie poprawil i by!
stabilny. Dopiero pozniej moglismy uzmyslowic
sobie, czym naprawd? jest Hospicjum. Niestety,
stan Radka pogorszyl sie - pojawily sie gwaltow-

ne skoki temperatury i bardzo bolesne prezenia
ciala. Wowczas opieka i pomoc medyczna ze strony Hospicjum okazaly si? nieocenione pod wzgledem profilaktyki zapobiegania bolowi, jak i w jego zwalczaniu. Wizyty lekarzy i pielegniarek maj^ teraz miejsce kilka razy w tygodniu, nierzadko
i dwa razy dziennie, gdy potrzeba. Hospicjum dostarczylo koncentrator tlenu, ulatwiajacy oddychanie. Pamietam, ze jeszcze w szpitalu lezal
z Radkiem jego rowiesnik, Edwin. Kontaktowalismy sie pozniej z jego rodzicami, pomagajac sobie
w miar? mozliwosci i wymieniajqc doswiadczenia. Niestety, Edwin znalazl sie w trudniejszej sytuacji niz Radek: mieszkal w Ciechanowie - juz
poza zasiegiem dzialania Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Tak wiec rodzice Edwina byli
zdani na samych siebie w walce z postepujacq
choroba syna. Pozostawalo oczywiscie pogotowie
lub szpital, ale pomoc z tej strony przybywala
zwykle pozniej niz powinna, byla przypadkowa,
a przez to nierzadko mniej skuteczna. Za kazdym
razem inni lekarze probowali pomagac Edwinowi... Tymczasem Radkiem opiekujq sie ciqgle ci
sami lekarze, ktorzy znajac przebieg jego choroby, mogq skuteczniej chronic go przed bolem.
A my, wyposazeni przez Hospicjum we wszystko
co niezbedne, mozemy dzialac natychmiast, gdy
zajdzie koniecznosc. Dzieki temu udalo sie nam
nieraz uchronic Radka przed bolem lub sprawic,
ze trwal on krocej. To nie oznacza oczywiscie, ze
mamy jakis szczegolny komfort psychiczny. Swiadomosc nieuchronnosci losu Radka - strach, ze
nastepny atak moze nadejsc niespodziewanie;
niemoc, gdy patrzymy bezsilnie jak cierpi - s^ jak
pluton egzekucyjny, przed ktorym stoimy. Ale
w odroznieniu od wielu ,,skazancow" wiemy, ze
w scianie za nami jest ,,furtka", to znaczy Hospicjum. Daje nam iskierke nadziei, ze gdy zajdzie
potrzeba, lekarze postarajq sie, aby bol nie trwal
tak dlugo, jak chce tego choroba.
Skoro juz za sprawq "milosiernego" Boga nasz
swiat musi bye przepemiony cierpieniem, rowniez niewinnych dzieci, dobrze, ze sq chociaz ludzie, ktorym nie jest obojetne ich cierpienie i staraja^ si§ im pomagac przez Hospicjum.
WHD kojarzy sie nam ze skarbcem, ktorego jedynym, ale bezcennym bogactwem sq chwile, kiedy uda sie oszukac chorobe i uwolnic Radka i inne dzieci - podopiecznych Hospicjum - od nieuchronnego - zdawaloby sie - bolu.
Bogactwa tego skarbca s^ coraz wieksze kazdego mijajqcego dnia i najpemiej swiadcza o sensie
dzialalnosci Warszawskiego Hospicjum. Az dziwne, ze nie znalezli sie jeszcze nasladowcy w rnnych regionach Polski*. Ciekawe, co powiedzieliby na to przyjaciele dzieci w Ciechanowie, Krakowie, Szczecinie i gdziekolwiek indziej w Polsce?
Rodzice Radka
* Od 1998 r. dziala Lubelskie Hospicjum dla Dzieci.
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List do Ul
Wiem, ze bardzo cierpisz i nie potrafisz
sobie ze swoim bolem poradzic. Masz
ogromne poczucie winy, ktore Cie przytlacza i nie pozwala spokojnie zyc i zajmowac sie malq coreczkq. Nie wiem, jak
Ci pomoc, ale - jesli chcesz - to opowiem
Ci mojq historie.
Ja tez mialam silne poczucie winy, spotegowane tym, ze mqz i jego rodzina
twierdzili, ze to moja wina, ze przeze mnie
dziecko chorowalo i zmarlo. Wzieto sip to
obwinianie stqd, ze ja bylam rzekomo
chora na raka. Twierdzili, ze synek moj
odziedziczyl raka po mnie. Niedawno bylam u specjalisty, ktory mi oznajmil, ze
postawiono mylnq diagnoze, a zatem nie
przeze mnie moje dziecko zmarlo. Nie bylam winnajego smierci. Co za ulga! Tego
dnia moje dziecko na nowo dla mnie ozylo. Rozmawialam z nim i cieszylam sig, ze
jest.

ko jej musze poswiecic swoje zycie. Uczylam sie na nowo rozumiec mojq corke
i uczylam sie zyc tylko dla niej. To bylo
bardzo trudne, ale krok po kroku, powoli
zdobywalam dzieki niej nowe doswiadczenia. To ona nauczyla mnie, jak z niq
trzeba postepowac. To ona pokazala mi,
ze ijq mam - ijq powinnam kochac. Jakie to trudne. I dzis rowniez sie buntuje.
Gdy bylam powitac Nowy Rok 1999 w kaplicy w Kroscienku nad Dunajcem - to
wreszcie powiedzialam: ,,Dziekuje Ci Boze za to, ze mam Ole. Ty wiesz, co chcialam Ci powiedziec, co przez to rozumiem,
He w tym malym zdaniu bolu, rozpaczy,
pokory, buntow tysiqce, tysiqce przebaczen. Przyszedl ten wieczor, gdy na glos
podziekowalam Ci Boze za to, ze dales mi
dziecko mojej nadziei, przyszlosc mojq
i radosc." Mam nadzieje, ze i Tobie niedlugo bedzie dane poczuc to, czego ja doswiadczam teraz.

Opowiem Ci tez o tym, co przezylam po
smierci Piotrusia. Mnie tez nie interesowalo mlodsze dziecko, odtrqcalam je, nie
widzialam jego potrzeb. Odtrqcalam Ole
i za chwile przytulalam przepraszajqc.
Mowilam - Boze, dlaczego to jego zabrales? Bylam wielkq egoistkq. Zapomnialam o jej potrzebach, o tym, ze poszla do
I klasy, o jej nauce. Dostawala dwojki,
a ja sie denerwowalam, ze sie nie uczy.
Probowalam za niq odrabiac lekcje. Popelnilam wiele bledow wychowawczych.
To nie bylo latwe zdac sobie sprawe z tego, ze juz tylko ona mi pozostala i ze tyl-

W Nowym Roku 1999, ktory nam tyle
nowego przynosi, uprosimy na Placu Piotrowym i dla Ciebie spokoju i ukojenia
Twego smutku. Bedziemy z naszq grupq
wsparcia modlic sie za Ciebie i Twojq coreczke, by Matka Boza nigdy nie opuscila Cie w swojej opiece. W tym miejscu
szczegolnym, wielu pielgrzymek, zostawimy Twojq prosbe na kartce modlitewnej.
Gdy mowilas o sobie na spotkaniu, to
chcialam Ci opowiedziec o tym, ze tak samo sie czulamjak i Ty - ale nie starczylo
mi odwagi. Teraz sie otworzylam i moze
chocodrobine Cipomoglam.
Teresa Oskroba-Guzniczak
Warszawa, 5 stycznia 1999 r.

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Strona

tCtos mi sif wymkn^t
Rozmowa z Wojciech Tochmanem, reporterem ,,Gazety
Wyborczej" i redaktorem cyklu ,,Po co hospicjum".
,,Gazeta Wyborcza" reportazem ,,Dzieci nie
umieraja/' z 12/13 grudnia 1998 r. rozpoczela
cykl tekstow, poswieconych opiece nad umierajacymi dziecmi i ich rodzinami. Byla to pierwsza
w Polsce publiczna debata na temat cierpienia
i umierania dzieci.
Redakcja: Sk^d sie wzia.1 pomysl akcji ,,Po co hospicjum".
W.T.: Akcja powstala z inicjatywy Fundacji im.
Stefana Batorego. Panie Ewa Duriasz i Ewa Mia/
sko zaprosily mnie na rozmowe. Podjely tematyke hospicjow w mediach. Mielismy i mamy rozne
pomysly. Stwierdzilismy, ze jednak najprosciej,
najszybciej a jednoczesnie najporza_dniej byloby
zrobic to, co zrobilismy - czyli ten wlasnie cykl.
Kierownictwo ,,Gazety" przyjelo propozycje z zadowoleniem.

DziQkujemy Redakcji ,,Gazety Wyborczej"
za podjQcie akcji ,,Po co hospicjum".
R: Pierwszy artykul ukazal sie w wydaniu weekendowym Gazety z 12/13 grudnia 1998 r. Mowil
o chorym na bialaczke chlopcu ze Sla^ska, ktory
chcial odnalezc zaginionego ojca. Jak to sie stalo,
ze wlasnie ten chlopiec zostal jego bohaterem ?
W.T.: Sprawa chlopca ze Sl^ska wyplynela z programu TV ,,Ktokolwiek widzial...", ktory przygotowuje. Do redakcji napisala mama Jacka. Pisala,
ze Jacek jest chory i chce zobaczyc ojca. Prosila
o przyspieszenie emisji komunikatu o zaginieciu
meza. Zwlekalismy z tym, poniewaz wiedzielismy,
ze ten pan byl dwa razy legitymowany przez policje, czyli w mysl naszych zasad nie mozna go bylo uznac za zaginionego. Nie chcielismy o tym robic reportazu w TV i nie zrobilismy go. W ktoryms momencie zaproponowalem, ze cos napisze
w ,,Gazecie", nie wymieniaja_c nazwiska tej rodziny. Uprzedzilem tez, ze jest mniejsza szansa niz
w TV, aby to do tego czlowieka dotarlo. Zapadla
decyzja, ze robie ten reportaz. Bylem tarn, zanim
ruszyl cykl ,,Po co hospicjum" i zanim zaczelismy
sie w ogole nad tym zastanawiac. Nie myslalem,
ze ten chlopiec tak szybko umrze.
Chcialbym tu podziekowac Pani Doktor Jolancie Markowskiej, jej kolezankom i kolegom z Hospicjum Cordis w Myslowicach. Jacek byl u nich
z mama_ na rozmowie, dziefi pozniej umarl. Wiem,
ze po smierci chlopca zajeli sie t^ rodzin^. Jestem
im wdzieczny.
R: W cyklu ,,Po co hospicjum" ukazalo sie 28 tekstow. Kiedy akcja si? konczy?
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W.T.: Wlasciwie takiej akcji nie powinno si§ zamkna_c. Z drugiej strony, ze wzgledow medialnych, nie powinna sie ci^gn^c w nieskonczonosc,
bo zacznie to bye nudne i zaszkodzi sprawie. Lepiej przerwac i na przyklad za pol roku ruszyc
z nowq kampani^ hospicyjna_, wl^czajqc takze hospicja dla doroslych.
R: Czy dostal Pan duzo listow?
W.T.: Niewiele, kilkadziesia_t.
R: Od kogo przede wszystkim?
W.T.: Od rodzicow dzieci, ktore zmarly. Listy bardzo dramatyczne. Swiadectwa. Czesc ich opublikowalismy. Stwierdzilismy, ze nie mozemy budowac akcji tylko na wypowiedziach rodzicow. Odezwalo sie tylko kilku lekarzy. Pierwszy doktor Tomasz Dangel, potem - jakby wywolani do dyskusji - lekarze z CZD. Mam wrazenie, ze ich odpowiedzi byly nie na temat. Jako kolejny odezwal
si§ onkolog - anonimowo. Pokazuje to, jak pojmowana jest przez lekarzy hierarchia w polskiej
sluzbie zdrowia. Chcial pisac zgodnie ze swoim
sumieniem i pogl^dami. Musialby prosic ordynatora o cenzure. Nie chcial. Pozostal wiec anonimowy, zeby potem nie miec klopotu. Odzywali sie
jeszcze inni lekarze, ktorzy pracowali w hospicjach dla doroslych.
R: Czym sie Pan kierowal, wybierajac teksty?
W.T.: Chcialem, zeby kazdy list i tekst cos wnosil. Poza tym, jak wiadomo, ,,Gazeta" ma okreslonq ilosc miejsca. Ma swoje zadania. Jezeli Amerykanie bombardujq Irak, trudno wymagac od redakcji, by napisala o tym krotko i niedokladnie,
tylko dlatego, ze potrzebne miejsce na stronie zabrala akcja ,,Po co hospicjum". Oczywiscie, rola,
redakcji jest takie sytuacje godzic. Co sie wlasciwie udalo.
R: Czy smierc jest tematem tabu wsrod dziennikarzy?
W.T.: Wszyscy w ,,Gazecie" uwazajq, ze to
szczytna akcja, ze tak trzeba. Prosilem swoich kolegow o pomoc w redagowaniu, wiekszosc oczywiscie mi pomogla. Byly osoby, ktore mowily: ,,Blagam, nie." Byli tez autorzy - w moim pojeciu najlepsi dziennikarze, zajmujqcy sie tak zwanym reportazem spolecznym - ktorzy, kiedy ich poprosilem, zeby cos napisali, powiedzieli: ,,Nie moge, ja
mam dzieci, daj mi swiety spokoj." Wiec musialem dac im swiety spokoj.
R: Czy praca nad akcja. wywarla na Pana jakis
wplyw?
W.T.: Tak, mam dose. Jestem kompletnie wykonczony. Nie mam sily. Nie zmienilem oczywiscie swojego podejscia do zycia i smierci. Moj lek
przed smierciq nie stal sie ani wiekszy, ani mniej
szy, niz byl. Zdalem sobie sprawe, ze bardziej boje

Cierpienie i smierc
sie umierania niz smierci. Moze na tym polega
zmiana. Ale na poziomie intelektualnym, nie
emocjonalnym. Jestem zmeczony ci^glym czytaniem listow na ten przykry temat, codziennym
rozmawianiem przez telefon o umierajqcych dzieciach. Co nie znaczy, ze nie podejme sie tego znowu za jakis czas, jesli mi Gazeta na to pozwoli.
R: Czy Pana zdaniem akcja byla dobra?
W.T.: Moglaby bye lepsza. Po pierwsze, gdyby sie
odezwalo srodowisko onkologow. Mysl§, ze nie zareagowali z roznych wzgledow. Niektorzy sa_ tak
zadufani w sobie i uwazaja. sie za takich profesjonalistow, ze nie beda_ dyskutowac. Mlodzi lekarze
nie odezwali sie ze strachu przed swoimi szefami.
Nie oceniam tego. Akcja moglaby bye tez lepsza,
gdyby byla bardziej zwarta czasowo. Trwala za
dlugo. Zdarzalo sie, ze przez tydzien, poltora nie
pojawial sie zaden artykul. Z powodu braku miejsca. Kazdy uwaza, ze jego dzial jest najwazniejszy, na przyklad ,,zagranica", kiedy Amerykanie
bombarduJ3 Irak. Ja to rozumiem. W takich sytuacjach tez walcz§.
Pytala Pani, czy praca nad akcjq wywarla na
mnie jakis wplyw?
Jacek zmarl 30 pazdziernika, pogrzeb odbyl sie
2 listopada. Zaczajem pisac dopiero w grudniu.
Bylem na tym pogrzebie. Nie moglem pisac.
Pierwszy raz zdarzyla mi si? sytuacja, ze czlowiek, ktory byl bohaterem mojego tekstu, umarl
w czasie mojej pracy. To jest dla mnie nowe doswiadczenie. Odwiedzalem Jacka kilkakrotnie.
Mialem jechac, zeby porozmawiac jeszcze raz,
a pojechalem na pogrzeb. Jacek umarl w czwartek. Cztery dni wczesniej jadlem z nim obiad. Nagle ktos mi sie wymknql. Tekst wyglqdalby zupelnie inaczej, gdybym zdecydowal sie go napisac od
razu. Gdybym nadludzk^ silq si§ do tego zmusil ale stwierdzilem, ze tego nie zrobie. Balem sie, ze
podejde do sprawy zbyt emocjonalnie, ze popadn^
w grafomanie. Stwierdzilem, ze lepiej to napisac,
jak juz bede mogl troche inaczej na to spojrzec.
Wreszcie napisalem. Mozna go nazwac profesjonalnym rzemioslem. Wyparlem wszystkie emocje, dotycz^ce tej sprawy. Zachowalem sie Jak
krawcowa. Wziqlem material. Skroilem. Uszylem. Zobaczylem, co jest nie dobrze. Poprawilem.
I oddalem. Znacznie bardziej przezylem inne teksty w tym cyklu niz swoj wlasny. Potrafilem zrobic to na tyle profesjonalnie, ze nadawalo sie do
publikacji, mialo cia_g logiczny. Mam nadzieje, ze
nie bylo nudne. Ale czegos tarn brakowalo.
R: Dziekuje za rozmowe i za zaangazowanie.

Cierpienie i smierc sq dla nas zlem, ktore godzi
w byt, napawa lekiem, a jesli dotyczy nas albo naszych bliskich - wstrza_sa nami. Nalezymy jednak
do swiata przyrody i podlegamy wszystkim jej
prawom, l^cznie z prawem przemijania. Tak po
prostu jest. Mysle, ze nie powinnismy myslec
o cierpieniu, chorobie jako o Bozej karze, ani jako
0 wyroznieniu, zsylanym przez Boga tym, ktorych szczegolnie miluje. Cierpienie i smierc jako
czesc Boskiego planu, nie sq same w sobie ani dobre, ani zle. To czlowiek nadaje im znaczenie, decyduje o tym czy i w jakim stopniu wypelni je sensem. Cierpienie moze poprowadzic do wewngtrznego wzrostu, dojrzewania psychicznego, moralnego bogacenia sie. Pozornie negatywne stany
egzystencji ludzkiej mozna przeksztalcic w wartosci pozytywne i tworcze, pod warunkiem przyjecia wlasciwej postawy. Dowodem tego sq dla
mnie rodziny pacjentow Hospicjum, ktorych tragedia mobilizuje do poszukiwania w codziennym
bolu celu, gl^bszego sensu. Czgsto nie znajdujq
oni prostej i pewnej odpowiedzi, ale wielu odkrywa j^ ostatecznie w Bogu. Smierc staje sig jedynie
etapem trudnej drogi czlowieka ku zbawieniu,
furtka^ prowadzaca, do obcowania z Najwyzszym.
Zaakceptowanie tego co nieuchronne moze pomoc w znalezieniu dystansu do tragedii niezawinionego cierpienia. Wtedy mozemy najlepiej
1 najpelniej wykorzystac chwile, jakie nam pozostaly - cieszyc sie kazdym podarowanym dniem.
Radowac z bycia razem, blisko - tu i teraz. Smierc
jest tylko rozstaniem, rozstaniem z tym co ziemskie i nietrwale marne. Jest podroza^ do Krainy
Wiecznego Szczescia, w ktorej kiedys wszystkim
nam przyjdzie sig spotkac.
Wojtek Wypler

Wojtek Wypler, student III roku psychologii ATK.
Od roku wolontariusz WHD
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Wielka Loteria Fantowa
Dnia 2 i 3 listopada 1998 r. w Szkole Podstawowej
w Pomiechowku odbyla sie Wielka Loteria Fantowa, z ktorej dochod przeznaczono na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Pomyslodawc^ tej loterii byla Pani Danuta Kucharuk, ktorej dziesiecioletni syn Michalek objety by! opieka^ Hospicjum.
Organizatorkami loterii w Szkole byly panie nauczycielki: Maria Kruszewska i Irena Mafiska
oraz uczennice z klasy V: Beata Jakimiak, Magda
Jakimow, Kasia Radomska i Zuza Klebowska.

Na loterii najwi^cej bylo
maskotek, ksiazek, puzzli i gier.
Kilka dni przed rozpoczeciem loterii - Kasia,
Magda, Beata i Zuza odwiedzaly klasy zbierajac
fanty. Na loterii najwiecej bylo maskotek, ksiazek, puzzli i gier. Rodzice tez o nas nie zapomnieli. Otrzymalismy od nich filizanki, obrusy a nawet proszki do prania. Wszystkich fantow bylo
bardzo duzo. Do kazdej maskotki dolozona byla
ksiqzka lub jakis drobiazg. Wszystkie losy byly
pelne, bylo ich ponad 360. Czesto odwiedzali nas
pracownicy Szkoly, Dyrekcja oraz Samorzad. Juz
drugiego dnia rano wszystkie losy zostaly sprzedane. Zebralismy 725 zl.!!! Na pewno nie zapomnimy o Warszawskim Hospicjum dla Dzieci i co roku bedziemy urz^dzac takie imprezy.
O Wielkiej Loterii napisaly jej wspolorganizatorki: Beata Jakimiak, Magda Jakimow, Kasia Radomska, Zuza Klebowska.

*'

Uczniowie ze Szkoly w Pomiech6wku
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Ja tu zostan§ !!!
Nazywam si? Piotr Ortowski. Mam 21 lat.
Od 4 lat jestem pacjentem Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci z powodu wrodzonej
wady serca. Trafilem do Hospicjum dzieki
uprzejmosci dr Tomasza Dangla, ktory ofiarowal mi swoja^ pomoc.
Czy musze bye pacjentem Hospicjum?
Otoz niestety tak, poniewaz potrzebuje co
dwa miesiace krwioupustow (tak nazywam
to ja, fachowo nazywa si? to inaczej), dzieki
ktorym mog? normalnie funkcjonowac
i bye. Nie wykonanie wspomnianego krwioupustu grozi zatorem, ten z kolei prowadzi

,,Jeszcze nie odchodz§, t>ij§ si$ z Bogiem.
Me mam zadnych. szans, ale mam czas.
Mam rozum i uczucia, z tego jestem zbudowany.
Me jestem wcale silny, ale ja tu zostan§.
Jeszcze nie odchodzej!!"
do niedokrwienia konczacego si? paralizem
lub smierciq. Ostatnio rozmawialem w Krakowie z pewnq dziewczynq. Nie zrobiono jej
krwioupustu, kiedy byla taka potrzeba,
przez co dostala paralizu prawej reki.
W Krakowie zakwalifikowano mnie do
przeszczepu pluc i serca, na ktory obecnie
czekam. Taki byl odzew na artykul w dodatku do ,,Gazety Wyborczej", ktory ukazal sie
23 grudnia 1997 r.

Piotr Orlowski
pacjent Hospicjum dla dzieci
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Tyle o tym krwioupuscie - lecz moze niektorzy nie wiedzq co to jest?Polega na rozrzedzeniu krwi przez upuszczenie okreslonej
ilosci i wprowadzeniu dozylnie plynu rozrzedzajacego.
Dlaczego akurat Hospicjum wykonuje mi
ten zabieg?
Poniewaz inne placowki zdrowotne odmowily mi pomocy. Na taki zabieg wczesniej
jezdzilem do Centrum Zdrowia Dziecka, lecz
po skonczeniu 18 lat odprawiono mnie
z kwitkiem (radz sobie sam czlowieku, jestes
dorosly - tak sie czulem).
Obecnie pracuj? w domu dla Urzedu Miasta w Legionowie (to kolejna zasluga artykulu i uprzejmosci prezydenta miasta). Dla
Urzedu wykonuje roznego rodzaju dokumenty wazne i te mniej wazne. Jako mlody
czlowiek chcialbym czuc sie potrzebny dlatego ,,pale sie" do pracy jak malo kto. Bycie
potrzebnym i wartosciowym daje duzo czlowiekowi choremu, tyle co milosc lub opieka.
Szczerze mowiac, nie mam az tak duzo pracy
jak bym chcial. Drugim powodem garniecia
si? do pracy s^ niestety pieniadze: obecnie
jestem jedynym zywicielem rodziny, poniewaz nie chce, aby moja kochana mama poszla do pracy.
Tyle o pracy.
Interesuj? sie: kulturystykq, komputerami, muzyk^, filmem oraz ksiazkami
(chociaz ostatnio poswiecam im naj mniej
czasu).
Dlaczego kulturystyka? Chlopak chory
a cwiczy, cos mu si? pomylilo?
Nie. To dzi?ki kulturystyce nie poddaje si?,
a krew zaczyna mi krazyc w zylach. Jezeli
bym si? polozyl i powiedzial sobie, ze jestem
chory to bym juz zostal w takiej pozycji. Poniewaz mysli i choroba wykonczylyby mnie.
Kulturystyk? uprawiam samodzielnie, czytaj^c artykuly i sluchajac rad bardziej doswiadczonych. Namawiam brata ,,Malego", aby zajql si? jakims sportem - jest zdrowy - a mimo
to, nie chce. Chciatem chodzic na silowni?,
lecz nikt nie chcial brae za mnie odpowiedzialnosci, wi?c cwicz? sam. Na zakonczenie,
aby ludzie mogli zrozumiec, jak czuje si? czlowiek, ktory si? nie poddaje i chce zyc, pragn?
przytoczyc slowa piosenki zespolu ,,STRAJK", ktora towarzyszyla mi w okresie dojrzewania (buntu) i innych trudnych chwilach:
,,Jeszcze nie odchodz?, bij? si? z Bogiem.
Nie mam zadnych szans, ale mam czas.
Mam rozum i uczucia, z tego jestem zbudowany.
Nie jestem wcale silny, ale ja tu zostan?.
Jeszcze nie odchodz?!!!"

Dr Tomasz Dangel i Piotr Orlowski
w czasie krwioupustu.
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Kto pomaga Hospicjum
0 Galerii 22 opowiadaj^ Panie: Barbara Koska
i Bozena Kosiriska:
Galeria 22 powstala w kwietniu 1998 r. przy ul.
Wilczej 22 w Warszawie. Znajdujq sie w niej obrazy malowane bardzo rozna^ technika; akwarele,
oleje, grafiki, litografie, wyroby ze srebra. Jest
szklo firmy La Vida, piekne, tanie, kolorowe. 83
tez rzeczy uzytkowe, gadzety, lampy Tiffany, witraze. Wernisaze zaczely sie w maju 1998 r. i od tego momentu zaczelysmy pomagac Hospicjum.
Odbywajq sie one raz w miesiacu. Jest taki zwyczaj, ze artysta prezentujqcy swojq tworczosc,
przekazuje obraz galerii. Postanowifysmy w czasie wernisazy licytowac te obrazy i uzyskane pieniadze regularnie przeznaczac na Hospicjum.
Chcialybysmy podziekowac wszystkim artystom, ktorym organizowalysmy wernisaze: Grazynie Kuczkowskiej, Gulbatowi Szwelidze, Janowi Kocerbie, Barbarze Trzeciak, Pawlowi Kowalskiemu, Andrzejowi Jalowinskiemu, Annie Kohutnickiej.

I

Sytuacje, kiedy dzieci pomagajq dzieciom,
szczegolnq wartosc w naszych oczach.
Dzieciom, Mlodziezy i Nauczycielom dziekujemy za wplaty, powtarzajac za Kubusiem Puchatkiem: ,,Cala rzecz w tym, by miec troche Wzgledow i Troski o Innych."
W latach 1997 - 1998 finansowo pomogly nam
nastepuj^ce Szkoly Podstawowe:

Gala rzecz
w tym, by miec
trochQ WzglQdow
i Troski o Innych

Szkola Podstawowa nr 106,
klasa VHIb, Warszawa ul. Conrada 6
Szkola Podstawowa nr 339,
Od stycznia 1999 r. Galeria 22 zadeklarowala Warszawa ul. Bonifacego 10
chec stalej pomocy WHD i zostala naszym czlon- Szkola Podstawowa nr 2 w Malkini, klasa Ilia
kiem wspierajqcym.
Szkola Podstawowa w Zakowie gm. Siennica k.
Minska Mazowieckiego ( 2 razy)
Dziekujemy.
Amerykanska Szkola Podstawowa
w Warszawie ul. Konstancinska 13
Szkola Podstawowa nr 194
w Warszawie ul. Filarecka 2
Szkola Podstawowa nr 80
w Warszawie ul. Aspekt 48
Integracyjna Tworcza Szkola Podstawowa nr 339
w Warszawie ul. Bonifacego 10
Szkola Podstawowa nr 152
w Warszawie ul. Powstaficow Wielkopolskich 4
Szkola Podstawowa nr 200
w Lodzi ul. Czernika 1/3
Samorzad Szkolny Szkola Podstawowa nr 13
w Warszawie ul. Raszynska 22
Szkola Podstawowa nr 307
w Warszawie ul Barcelonska 8
Szkola Podstawowa nr 330
w Warszawie ul. Mandarynki 1
Szkola Podstawowa nr 70
w Warszawie ul. Bruna 11
Szkola Podstawowa nr 84
w Warszawie ul. Radzymifiska 227
Szkola Podstawowa w Rzewinie
gm. Baboszewo
Szkola Podstawowa nr 8,
klasa VIIc w Siedlcach, ul. Zulawska 1
Szkola Podstawowa w Pomiechowku
ul. Nasielska 1
Szkola Podstawowa nr 15
w Kielcach ul. Leszczynska 8

Panie Bozena Kosinska i Barbara Koska
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Lista Cztonkow Wspieraj^cych
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Przedstawiamy ponizej list? naszych Czlonkow Wspieraja_cych
organizacji, ktore zadeklarowaly stale wspierac finansowo Hospicjum.
Dzieki tym organizacjom oraz wszystkim, ktorzy dolacza, do tej listy, zapewniona bedzie
ciaglosc dzialania Stowarzyszenia.
Jaroslaw Wanlelista i Marek Adamczyk,
Studio Poligraficzno-Reklamowe, ul. Dominikanska 23, Warszawa
Mostostal Zabrze
Zaklad Realizacji Inwestycji w Warszawie Sp. z o.o., ul. Pruszkowska 17, Warszawa
Blonex n
Przedstawicielstwo Zaopatrzenia i Obrotu Materialami Technicznymi, ul. Lajti 90, Blonie
Commercial Union
Towarzystwo Ubezpieczen na zycie (Polska) S.A., Al. Jana Pawla II23, Warszawa
Mostostal Warszawa S.A.,
ul. Bracka 4, Warszawa
Kancelaria Adwokacka Karola Jelowickiego,
ul. Krucza 46, Warszawa
Falarm
Systemy Wykrywania Pozaru i Wlamafi, ul. Pow^zkowska 13b, Warszawa
Wacetob S.A.
Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,
ul. Bartycka 26, Warszawa
Fundacja Dzieciom ,,Zda,zyc z Pomoca,",
ul. Lomiariska 5, Warszawa
Inwestprojekt.
Spoldzielczy Osrodek Budownictwa, ul. Wspolna 41, Warszawa, INFORMATOR 9/1/ 99

IN
Prezes Rady Ministrow Jerzy Buzek z rezerwy bu- W grudniu 1998 r.
dzetowej Panstwa przekazal Warszawskiemu Hospicjum dla Dzieci kwot£ w wysokosci 100.000 zl.
Decyzjq Zarz^du Stowarzyszenia zakupiono: samochod osobowy Opel-Astra. Pozostale srodki
przeznaczono na sprzet medyczny: 3 ssaki, koncentrator tlenu, podnosnik hydrauliczny dla pacjenta, 2 materace przeciwodlezynowe, srodki
pielegnacyjne.

Dar Premiera Rzeczypospolitej
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INFO
Dnia 15 stycznia 1999 r.

gosciem WHD byla Pani Ann-Lise Kauppila, zona
Ambasadora Finlandii. Pani Ambasadorowa zapoznala sie z zespolem Hospicjum i organizacjq
pracy. Odwiedzila dwoch naszych pacjentow.
Obejrzala budowe siedziby przy ul. Agatowej 10.
Rozstalismy sie z obietnica, wspolpracy.

Pani Ambasadorowa
wraz z Prezesem Arturem Januszancem
Dnia 16 grudnia 1998 r.

WHD otrzymalo nagrode Sw. Brata Alberta ,,za
heroiczne realizowanie zasady milosci blizniego".

Uroczyste wr^czenie nagrod
W WHD odbywajq

jednomiesieczne staze szkoleniowe pracownicy
hospicjow dla doroslych, ktorzy chca. sie nauczyc
opieki nad dziecmi. Oto wypowiedz jednego
z nich:
,,Bardzo ucieszyla mnie mozliwosc przyjazdu do
WHD, poznania struktury i organizacji pracy
w Waszym Hospicjum. Ten miesieczny pobyt na
stazu byl dla mnie waznym doswiadczeniem. Da10 mi ono wiele satysfakcji i nauczylo rozumiec
uczucia ludzi dotknietych przez los, ktorzy utraci11 swoje dziecko. Pobyt w WHD dal mi rowniez zadowolenie z innych wzgledow. Moglem bye jednym z Was, bralem czynny udzial w wizytach domowych u chorych dzieci. Ciesze sie, ze moglem
dac nadzieje i zrozumienie ludziom oczekujqcym
nie tylko pomocy fizycznej, ale takze wsparcia
psychicznego. Bardzo podobala mi sie organizacja pracy WHD. Codzienne poranne i popoludniowe odprawy oraz analiza dzialan poszczegolnych
czlonkow zespolu pozwalajq szybko reagowac
i pomagac chorym dzieciom. Jestem wdzieczny
wszystkim pracownikom WHD: lekarzom, pielegniarkom, pielegniarzowi, pracownikom socjalnym oraz wolontariuszom za mozliwosc zapoznania si? z metodami pracy i problemami Hospicjum. Mysle, ze zdobyte doswiadczenie bede mogl
wykorzystac w pracy mojego oddzialu."
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Rafal Jankowski, piel^gniarz
Oddzial Opieki Paliatywnej
w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.

Nasi sponsorzy
R: Jak zaczela sie Pana przygoda z Oplem?
M.N.: Pracuje w branzy motoryzacyjnej od ponad
30 lat. Moje kontakty z Oplem zaczely sie od
udzialu w sportach samochodowych pod koniec
lat 70-tych, kiedy wspolpracujqc z firing Irmscher
,,Redakcja": Wartosc takiego samochodu w salo- przygotowywalem do wyscigow silniki Opla.
nie Opla wynosi 73 000 zl., Hospicjum zaplacilo Firma pod moim nazwiskiem funkcjonuje od pomniej. Dlaczego obnizyl Pan dla nas cene?
nad 20 lat.
Od miesiaca Hospicjum ma nowy samochod
nowoczesnego, srebrnego Opla Astre.
0 jego jakosci swiadczy okres gwarancji nadwozia -12 lat.

Michal Nivette, Dealer Opla - Prezes Zarzadu
Nivette Sp. z o.o.: Promocyjna, cene na zakupiony
przez Hospicjum samochod prosze traktowac jako cegielke na szczytny eel, ktorym jest opieka
nad malymi pacjentami.

R: Plany na przyszlosc?
M.N.: Przede wszystkim ciagle ugruntowywanie
pozycji Nivette Sp. z o.o. na rynku motoryzacyjnym, ponadto rozwoj i rozbudowa firmy. W tym
celu planujemy otwarcie filii naszej stacji dealerskiej.

R: Jaki jest nasz samochod?
M.N.: Nie bede wymienial wszystkich jego walo- R: Zyczymy powodzenia. Dziekuje za rozmowe.
row technicznych, gdyz sa one powszechnie znaRozmawiala Marysia Hordejuk,
ne. Nalezy jedynie podkreslic, iz Opel Astra II jest
samochodem najnowszej generacji, posiadajqwolontariuszka.
cym ponadto szereg udoskonaleh, pozwalaj^cych
zwiekszyc bezpieczehstwo jazdy.
R: Jakim samochodem Pan jezdzi?
M.N.: Zdecydowanie preferuje Opla.
R: Ulubiony model?
M.N.: Moim zdaniem, kazdy z modeli Opla, zarowno najmniejszy - Corsa, jak i wieksze - Astra,
Vectra posiadaja_ rozwiazania techniczne, ktore
spelniajq oczekiwania nawet najbardziej wymagaj^cych klientow. Dlatego trudno jednoznacznie
udzielic mi odpowiedzi na to pytanie.
R: Wchodzqc do salonu Opel Nivette w pierwszym
momencie zauwazylam mila_ atmosfere, swietn^
organizacje.
M.N.: Glownym naszym zalozeniem jest sprawna
1 profesjonalna obsluga. Wyznaje zasade, ze produkt wysokiej jakosci wymaga obslugi na tym samym poziomie. Pragniemy, by klienci korzystajac
z uslug naszej stacji dealerskiej opuszczali j^
w pelni usatysfakcjonowani. Wlasnie w tym celu
nieustannie doskonalimy poziom naszych uslug,
prowadzimy szkolenia personelu.

Pan Michal Nivette,
Dealer Opla - Prezes Zarzadu Mvette Sp. z o.o.

Od miesia_ca Hospicjum
ma nowy samochod
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Kto jest kim w Hospicjum?
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel.: (4822) 6325774
tel: 6321281 wew. 337, 316
fax.: 6310981

Artur Januszaniec,

Prezes Stowarzyszenia

e-mail: dangel@medianet.pl
http://www.hospicjum.waw.pl

Konta bankowe:
Pekao S.A. VI/O Warszawa
nr 12401082-65000397-2700-401112-001
PBKIX 0/W-wa
nr 11101040-537506-2700-1-74

Dewizowe:
Pekao S.A. VI/O Warszawa
nr 12401082-65000397-2700-457872-001

Tomasz Dangel,
Wiceprezes

Powszechny Bank Kredytowy IX 0/W-wa
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
nr 11101040-537506-2700-3-72

Siedziba redakcji INFORMATORA
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa,
tel. 6325774
e-mail: info@hospicjum.waw.pl

Danuta Laskowska,
Wiceprezes

INFORMATOR redaguje
Katarzyna Cichosz
i zespol wolontariuszy.

Korekta
Justyna Szymahska, Hanna Pasierska

Projekt, sklad komputerowy i naswietlanie
wykonala nieodplatnie agencja reklamowa

Katarzyna Cichosz,
Wiceprezes
Autor projektu - Arek Lapinski.

Kodak

Redakcja dzi^kuje firmie
KODAK-POLSKA Sp. z.o.o.
z siedzibq w Warszawie przy Alei Krakowskiej 110
za nieodplatne udostf pnienie materialow
fotograficznych KODAKA
na ktorych wykonano zdjgcia umieszczone
w kolejnych edycjach INFORMATORA
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