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SZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
ajmuje si$ domowa. opiek^ nad dziecmi
nieuleczalnie chorymi

Moja praca z tukaszem
Kiedy osiem miesiecy temu zaczynalam
pracowac jako opiekunka Lukaszka, bylam
pelna obaw, czy sobie poradze. Przyj?Iam
zasade, ze kazdy dzieh ma roznic sie od
poprzedniego.
Jestem terapeutkq i wykorzystuje zdobytq
wiedz? do pracy. Rano robimy cwiczenia
rozciagajqce, potem oddechowe. Dziecko nawet
nie wie, ze cwiczy. Po prostu mocno dmucha na
"gora.ca/' herbate. Staram sie kazde cwiczenie
wplatac w zabawe, ktora jest dostosowana do
potrzeb i sprawnosci fizycznej chlopca.
Lukaszek bardzo lubi pracowac i widziec efekty
swojej pracy, cytuje: "lubif scierac kurze,
podlewac kwiaty, wycierac talerze, obierac
gruszki, kroic ogorki i malowac farbami, pisac
mazakiem, przyklejac puzzle." Lukasz lubi czuc
sie potrzebny, wiec angazuje go do pomocy przy
codziennych obowiqzkach.
Odpowiednia organizacja czasu wolnego lub jak w tym przypadku - planowanie calego
dnia sluzy odwroceniu uwagi od choroby i
codziennego zmagania sie z nia_. Gdy Lukaszek
jest w gorszej formie i nie ma sil ani ochoty na
pracg i zabawe, to czesto opowiadam mu rozne
historie. Ubarwione, ale oparte na faktach
anegdoty i opisy wydarzen pobudzajq
wyobraznie dziecka i pozwalajq lepiej
zrozumiec otaczajqcy je swiat, zasady jego
funkcjonowania. Staram si? przynajmniej
czesciowo wyjasnic Lukaszowi, dlaczego dziejq
si? rozne interesujqce go zjawiska: dlaczego
pada deszcz? dlaczego lodowka mrozi? dlaczego
boli zqb? A najmilszq dla mnie nagrod^ na
koniec kazdego dnia jest usmiechnieta buzia
Lukasza.

Joanna Oleksiuk z Lukaszem

Joanna Okseniuk jest terapeutq, zajeciowym,
od osmiu miesiecy opiekuje sig Lukaszem
Nowakiem - pacjentem WHO.

Joanna Okseniuk

Kompleksowa opieka stomatologiczno - anestezjologiczna
dla dzieci i dorostych, ze szczegdlnym uwzgle.dnieniem
dzieci niepeinosprawnych i uposledzonych.
Zabiegi w znieczuleniu ogolnym.
Zapewniamy opiek^ psychologa
i mozliwosc transportu pacjenta.

Usmiech malucha
ul. Agatowa 10,
03 - 680 Warszawa
678 16 11, 678 17 11

Nazywam
... Lukasz Stanislaw Szczepaniak. Typowe
polskie imiona i nazwisko. Urodzilem si? 12
pazdziernika 1983 roku w Bulawago w Zimbabwe,
na kontynencie afrykanskim - pi?knej ziemi wielu
kultur, narodow i j?zykow.
Jestem nieplanowanym dzieckiem, mimo to,
gdy tylko si? urodzilem, mialem przy sobie
wspanialq rodzine.
W dniu moich narodzin, moja pelna przeczuc
mama, wzi?la walizk?, samochod i sama
pojechala do szpitala - tego samego dnia
pojawilem si? na swiecie.
Po pewnym czasie wyprowadzilismy si? do
Kenii - ten obszar nazywany jest zachodniq
brytyjska, Afrykq. Klimat jest tarn tropikalny,
czyli bardzo goracy. Pewnego gor^cego dnia moja
mama, chcqc mnie ochlodzic, wsadzila mnie do
wiaderka pelnego wody. Bylem wtedy malutkim
chlopcem i caly zmiescilem si? do wiaderka z
orzezwiajaca^ wodq...
Wielkim zaskoczeniem dla mojej rodziny byla
diagnoza, jakq postawili mi lekarze: mozgowe
porazenie dzieci?ce. To byl wielki szok, tym
bardziej, ze mam zdrowego brata i zdrowa_ siostr?.
W Kenii mielismy 70 zwyklych kur i jednq bial^
kur?, ktor^ nazwalismy Daizy. Zachowywala si?
jak prawdziwa dama. Bardzo ja pokochalismy. Moj
brat Carlos i siostra Mirella znalezli jq w krzakach
- pewnie zgubila drog?, oddalila si? od mamy i
rodzeristwa. Wsrod naszych zwierzat w Kenii byl
tez byk Billy, trzy kozy, jeden kot i trzy psy.
Niedaleko naszego domu znajdowal si?
internat, w ktorym mieszkaly uczennice szkoly
piel?gniarskiej. Do ich budynku prowadzila
droga, ktor^ kazdego wieczora, wraz z calym
naszym zwierzyncem przemierzalismy, by zbierac
odpadki dla naszych zwierzqt.
Tuz przed zachodem slonca nasza karawana
wyruszala tq sama drogq: na przodzie ja w wozku,
ktory pchala moja mama, za nia_ byk Billy, a za
nim cala reszta zwierzat.
Z Kenii wyjechalismy do Polski - tutejszy
klimat okazal si? zupelnie nie dla nas. My lubimy
gdy jest gor^co.
Kazdego roku wyjezdzalem na turnus
rehabilitacyjny: bylem w Wisle, Goldapi, na
Mazurach. Aby unikac zimy w Polsce wyjezdzalismy w tym okresie za granic?. Bylismy
na Teneryfie, na Cyprze. Wkrotce ci?zko
zachorowalem. W szpitalu stwierdzili obustronne
zapalenie pluc. W tym momencie w moim zyciu
pojawilo si? Hospicjum.
Wrocilem do domu i spotkatem si? z bardzo
dobra^ opiekq. Otrzymalem potrzebny mi sprz?t
medyczny a prezes Hospicjum - dr Artur
Januszaniec - zostal moim nieformalnym ojcem
chrzestnym. Ojciec Tomasz Czaja - owczesny
kapelan WHD - udzielil mi Pierwszej Komunii
Swi?tej.
Cala moja rodzina jest bardzo wdzi?czna za
wszystko, co Hospicjum dla mnie zrobilo.
Kochalem Was bardzo - przedluzyliscie moje
krotkie zycie o kilka chwil - a byly one pi?kne.
Msz? swi?t3 na moim pogrzebie odprawial
ojciec Benedykt Mika, obecny kapelan WHD oraz

ksiadz z parafii sw. Marka w Warszawie. Bardzo
im za to dzi?kuj?. Wyrazy wdzi?cznosci kieruj?
tez do proboszcza parafii sw. Marka.
Przede wszystkim dzi?kuj? jednak wszystkim
pracownikom Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci - w imieniu swoim, mojej mamy, siostry i
brata - dzi?kujemy Warn za wymiern^ pomoc, jakq
przyniesliscie nam i za calq ogromnq pomoc, jak^
niesiecie wszystkim chorym dzieciom.
Lukasz Szczepaniak
(ktory oddat glos swojej mamie, aby w jego
imieniu wypowiedziala to, czego on nie zdqzyl
powiedziec)

Lukaszek byl iskr^...
Lukaszek byl iskrq. Nigdy wczesniej nie
znalam osoby, ktora usmiechem potrafilaby
poruszyc niebo i ziemi?. Jego oczy mowily
wszystko: chc? jesc, daj mi pic, porozrabiaj ze
mnq - a rozrabiac lubil i potrafil.
Gdy cos przeskrobal, tak si? skladalo, ze wina
zazwyczaj spadala na mnie. Wtedy na jego twarzy
pojawial si? zawadiacki usmiech - nikt nie byl w
stanie si? na niego gniewac.
Lukasza nie mozna wyrazic w slowach. Stracili
ci, ktorzy go nie poznali. Dla mnie to byl aniol,
moj promieh slonca, moja t?cza.
Lukasz jest mojq jedyna milosciq.
Chcialabym z calego serca podzi?kowac
Warszawskiemu Hospicjum dla Dzieci za pomoc w
sprawowaniu opieki nad Lukaszem. Dzi?kuj? za
te dwa lata, ktore przezyl "na kredyt" - bez
sprz?tu, jaki otrzymalismy od Hospicjum nie
byloby to mozliwe.
To byly najpi?kniejsze dwa lata w moim zyciu.

_
Siostra Lukasza - Mirella

Od lewej: Mirella Szczepaniak, Lukasz Szczepaniak,
Katarzyna Sosnowska piel. WHD
ciEi
rtapi

Dzieh po dniu, noc po nocy...
Witam Was moi mill czytelnicy. Mam nadzieje,
ze chetnie siegacie po kazdy numer gazetki
naszego hospicjum. Tradycyjnie jedna strona
nalezy do mnie. Pisze w niej o wszystkim co
czuje, o czym mysle i o czym marze. Dziele sie z
Wami najskrytszymi moimi myslami i
uczuciami. Staram sie opisac to, czym zyje w
danej chwili.
Licze na to, ze nie zanudzilam Was jeszcze. I
chociaz mam dopiero 13 lat to wierzcie mi, ze
mam swoje problemy. Mam tez swoje
przemyslenia, bo jak wiecie, duzo leze i duzo
mysle. Dokladnie tak jak w jednym z moich
wierszy. Wiekszosc z Was zna pewnie moja.
historic. Jednak pozwole sobie do niej wrocic,
poniewaz ma to zwia_zek z tym, o czym chce tym
razem opowiedziec Warn i calemu swiatu.

mama nauczyla jq szacunku dla innych ludzi.
Zawsze byla gotowa niesc pomoc w potrzebie.
Kochala ludzi i Boga. Dzisiaj czesto widze mojq
mamusie na kolanach. W modlitwie rozmawia z
Bogiem i czesto prosi o pomoc i rade. Wierze, ze
Pan Bog j^ wysluchuje i daje jej sile na kazdy
dzien.
A trzeba miec naprawde duzo sily, zeby
wychowywac piecioro dzieci, a jeszcze wiecej
zeby opiekowac sie mna_. Nie wiem jak ona daje
sobie z tym rade. A Jednak daje sobie rade.

Dzien po dniu, noc po nocy. Slyszy kazde
skrzypniecie mojego lozeczka, budzi sie na kazdy
moj krzyk i wstaje kilka razy w nocy, aby
przyniesc mi basen. A kiedy jeszcze spie rano, to
slysze przez sen, jak krza_ta sie w kuchni i szykuje
kanapki mojemu rodzenstwu do szkoly. Taka jest
Kiedy sie urodzilam bylam polamana w 11 moja mamusia.
miejscach. Nikt nie dawal mi szans przezycia.
Moja mama ma na imie Elzbieta. Obecnie
Wiem to z opowiadan, ze moje rece i nogi skonczyla 45 lat. Modle sie do Boga, aby zyla jak
wypadly ze stawow i lezaly "obok" jakby byly od najdluzej. Ja mam dopiero 13 lat. Tak bardzo
innego kompletu. Lezalam w inkubatorze potrzebuje mojej mamusi. Dlatego zycze jej
obolala i balam sie poruszyc. I wtedy po raz dlugich lat zycia, zdrowia, szczescia i tej sily, jaka_
pierwszy poczulam znajomy zapach i ryitm serca. ma w sobie od Boga. Dla kazdego dziecka jego
To byla moja mamusia.
matka jest najwspanialsza. osobq. Mozecie mi
uwierzyc na slowo, ze drugiej takiej jak moja
Wiekszosc ludzi nie pamieta swojego porodu mama nie ma na calym swiecie... A tatus? A moj
ani wczesnych lat dziecinstwa. Mozecie mi tatus to juz calkiem oddzielna historia.
wierzyc albo nie. Ja pamietam nawet czas, kiedy
bylam u mamy w "brzuszku". Bylam tak slaba i
juz polamana w lonie mamy, ze "siedzialam"
Bogumila Sie.dle.cka
cichutko jak myszka. I nie wiem czy chcialabym
sie urodzic, gdyby nie silny i zdecydowany rytm
serca mojej mamy. Dodawal mi odwagi i zachecal,
aby ja. poznac. I tak w koncu znalazlam sie na
tym swiecie.
Moja mamusia zawsze byla przy mnie. To ona
dodawala mi sil i odwagi do zycia. W dzien i w
nocy byla przy mnie jak aniol stroz. Co ja bym
zrobila bez mojej kochanej mamusi?
Nie zapomne nigdy jej usmiechu oraz slow
otuchy. Wiem, ze czasami poplakuje w ukryciu,
bo serce jq boli z mojego powodu. Mimo, ze jest
slabq kobietq, to czasami jest jak Iwica gotowa
rozszarpac kazdego, kto chcialby zrobic mi
krzywde. Czasami jest jak lodolamacz, ktory
toruje droge, aby moje zycie bylo latwiejsze.
Jednak wszyscy znaja, j^ jako gol§bice - kobiete o
lagodnym sercu i zyczliwq dla kazdego, kogo
spotka. Taka jest moja mamusia.
Moja mama pochodzi z Sochocina, malego
miasteczka lez^cego nad Wkra.. Juz jako
osmioletnia dziewczynka pomagala
we
wszystkim swojej mamie i opiekowala sie swojq
mlodszq siostrq. Poznala trudy zycia i biede. Jej

Bogumila Siedlecka pacjentka WHO z rodzicami
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Pi^tnascie czerwonych...
... samochodow Renault Kangoo dla hospicjow na terenie calej Polski
przekazala w dniu 3.09.2002 Fundacja Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy
wreczajac kluczyki i w ten sposob konczac zakupy dla hospicjow dzieciecych.

Jak sobie przypominacie, podczas Finalu
prosilismy o pienia_dze z krajow Europy
Zachodniej, ktore wprowadzajq walute Euro. NBP
na czele z Prezesem Balcerowiczem obiecali nam
to wymienic w skali 1:1 na EURO. Efektem tej
zbiorki bylo 1 595 204,99 EURO, co stanowi 6 061
778,96 PLN. Za te pienia_dze, po konsultacji z
Ministrem Zdrowia - pomyslodawca. zakupu
sprzetu dla hospicjow dzieciecych, oraz panem
dr Danglem z Warszawskiego Hospicjum dla
Dzieci, zakupilismy dla 25 hospicjow:
61 inhalatorow
75 ssakow
63 koncentratory tlenu
53 lozka
39 pulsoksymetrow
80 materacy przeciwodlezynowych
13 poduszek przeciw odlezynowych
9 pomp infuzyjnych
53 pompy strzykawkowe
15 czerwonych Renault Kangoo przekazanych dla hospicjow opiekujqcych
11 agregatow pra_dotworczych
15 samochodow osobowych marki Renault si@ dziecmi
Kangoo
Ludzie ci sq niezwykle oddani tej pracy, czesto
opiekujqc si§ swoimi najblizszymi zaczynajq to
Lqczna wartosc zakupionego sprzetu - 2 mm nastepnie robic dla innych. 84 dzielni i nalezy im
300 tys. zlotych.
si? ogromny szacunek. Dlatego tak bardzo
Z sumy ponad 6 mln zlotych przeznaczamy 3 cieszylismy sie sprawiaj^c im wszystkie zakupy.
mln zlotych na zakup kolejnych 200 pomp
insulinowych dla dzieci chorych na cukrzyc? w
Aha! Samochody firmy Renault, ktora wygrala
wieku 0 - 7 lat (w zesziym roku kupilismy juz 205 przetarg, to turbo diesel, posiadajq klimatyzacje,
takich pomp), a reszte pieniedzy, okolo 800 niezwykle waznq kiedy czesto podrozuje si?
tysiecy zlotych, w dalszym ciqgu przeznaczamy bardzo duzo kilometrow do czy z chorym. Kazdy
na ekstra zakupy dla hospicjow.
samochod takze ma dodatkowo 4 opony zimowe.
Mamy nadzieje, ze beda. dlugo, dlugo sluzyly
Wreczenie samochodow jak zwykle zostalo wszystkim tym, ktorzy bed^ ich uzywali.
swietnie przygotowane przez firme Renault
Na przekazanie samochodu spoznilo si?
Polska - samochody odebrano w stacji
Kilianczyka w Nowych Alejach Jerozolimskich. hospicjum z Myslowic, ktore postanowilo
Bylo milo i serdecznie i wszyscy cieszyli sie, ze przyjechac do nas do Fundacji osobiscie i
trafilismy na ich placowki, ze prawie caly sprzet podziekowac nam za sprzet. Spiewali, cieszyli sie,
w 90% juz do nich dotarl i ze z radoscia. zawiesili dziekowali, wreczali dyplomy, bylo milo i
nasze plafony z serduszkiem przed wejsciem do serdecznie. I my takze im za to bardzo
hospicjum.
dziekujemy.
Dzialalnosc hospicjow jest bardzo ciezka i
trudna, mogq one liczyc na 50% pokrycie swoich
wydatkow z puli kontraktow i tym podobnych
zrodel, reszta to ciqgle blaganie o sponsorow.

Fundacja Wielkiej Orkiestry
Swiqtecznej Pomocy
www. wosp. org.pl
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Wywiad z Jerzym Owsiakiem
WYWIAD Z P. JERZYM OWSIAKIEM,
PREZESEM ZARZADU FUNDACJI WIELKIEJ
ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY DLA
INFORMATORA WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Grazyna Zarzycka: Wiem od dr Dangla, ze w
1994 roku odwiedzal Pan w domu Tomka G.,
11-letniego chlopca umierajacego na raka. To
byl jeden z naszych pierwszych pacjentow,
ktory dzieki opiece hospicjum mogl przebywac
w domu. Czy pamieta Pan tego chlopca? Czy to
byl pierwszy Pana kontakt z umierajacym
dzieckiem? Czy to wydarzenie wywarlo jakis
osobisty wplyw na Pana?

moze ja bym jednak do niego wszedl, zeby dac
mu ten prezent. Ona powiedziala, ze Tomek na
pewno mnie nie pozna, jest juz jakby w innym
swiecie. Ja mowie: wie pani, ale to tak trudno
wiedziec za niego, moze jednak sprobuje/ mu to
dac. Wszedlem, a on: czesc, czesc, uniosl sie z
trudem (mial amputowan^ noge). Byl
rozmowny. Powiedzial, ze chcialby cos zjesc.
Mama w szoku, daje mu cos do jedzenia, ja mu
daje ten samochod, porozmawialismy sobie
zupelnie przytomnie. Pozniej, kiedy on zmarl,
mama mowila, ze od dluzszego czasu w ogole
nie nie jadl. Nie wiem, moze w ten sposob chcial
pokazac, ze si§ cieszy, a moze ta sytuacja
dostarczyla mu chwilowej energii. Pamietam
Tomka tak jak tu na tym zdjeciu, nie jako
dziecko umierajace i nieprzytomne, ale jako
chlopca, ktory przytomnie rozmawial.

Jerzy Owsiak: Byl to moj pierwszy kontakt z
umierajqcym dzieckiem. Tomek mieszkal obok
Supersamu, jego mama byla spiewaczka
operowq. Okazala sie kobietq, ktora
Potem spotykalem dzieci w szpitalach w
zrezygnowala ze swojej kariery zawodowej, z dramatycznych i bardzo trudnych sytuacjach,
calego swojego zycia, poswiecajac sie tylko i np. przytomne dzieci przewlekle wentylowane
wylacznie opiece nad Tomkiem. Patrzylem na respiratorem, utrzymywane sztucznie przy
to jak na zupelnie inny swiat, inaczej zyciu, skazane na dlugotrwaly pobyt w szpitalu.
skonstruowany. Ta kobieta byla spokojna, Ale najczesciej widze dzieci, ktore sq po
mimo, ze na jej oczach umieralo dziecko. Mozna operacjach, ktorych zyciu raczej juz nie nie
powiedziec - brutalnie, systematycznie, powoli. zagraza. Wygladajq - dla takiego czlowieka jak
Wiadomo bylo, ze stanie sie tak a nie inaczej.
ja - szokujaco, ilosc tych urz^dzen, opatrunki,
dreny itd. To takie optymistyczne, gdy lekarze
mowia; to dziecko przeszlo bardzo trudna^
operacje, ale wszystko jest OK - raz do roku
kontrola.
Grazyna Zarzycka: Czyli Tomek byl
pierwszym dzieckiem, ktore Pan poznal i ktore
nie wyzdrowiato?

Od lewej: Lidia Owsiak, Grazyna Zarzycka WHD oraz Jerzy Owsiak
Bylem u niego jeszcze kilka razy.
Przypominam sobie jedno z ostatnich spotkari.
Wyjezdzalem wtedy do Stanow Zjednoczonych.
Tomek prosil mnie, zebym mu cos stamt^d
przywiozl. Przywiozlem model samochodu
policyjnego czy strazy pozarnej. Gdy
przyjechalem, by! wieczor. Jego mama
powiedziala, ze Tomek jest juz konajacy, slabo
nawiazuje kontakt. Ja na to mowie: wie pani,

Jerzy Owsiak: Tak pierwszym. Doslownie
kilka dni temu odszedl od nas nasz wujek,
bardziej ze strony mojej zony, ale znalem go od
wielu lat. Zmarl w domu. Opiekowala si? nim
jego
kuzynka,
pielegniarka
zwiazana
hospicjum Caritasu w Bloniu. Bardzo to dobrze
robila. Mielismy jednak dylemat czy podawac
mu jeszcze kroplowk? czy tez nie, w ktorym
momencie jest to przedluzanie agonii, kiedy
mozna powiedziec: niech umrze w spokoju. Czy
podawanie lekow w takiej sytuacji nie jest
troche jakims szalenstwem i czy sluszne jest
powiedzenie, ze w szalenstwie jest metoda,
skoro logicznie myslac i patrzac, wiadomo, ze to
kompletnie nie pomoze? Dopoki czlowieka to
bezposrednio nie dotyka, mozliwa jest postawa
racjonalna. Gdy jednak umiera ktos bliski,
ludzie kompletnie zmieniaj^ swoj wczesniejszy
poglad. A wiec zaczyna si§ szamahstwo, dziwne
lekarstwa sprowadzane z Peru, Kostaryki,
Ameryki, z glebi ziemi i nieba. Ja to rozumiem.
Bye moze, gdyby mnie to spotkalo tez bym sie
temu poddal.
Grazyna Zarzycka: III Final WOSP odbyl sie
8 stycznia 1995 roku. Za zebrane pieniadze
Fundacja zakupila nowoczesny sprzet dla
klinik onkologii dzieciecej, miedzy innymi

Wywiad z Jerzym Owsiakiem
rezonans magnetyczny. Szefowie tych klinik w jezeli wiem i wiemy wszyscy, ze potrzebny jest
swoich
wypowiedziach
telewizyjnych gabinet stomatologiczny - taki specjalny dla
twierdzili wowczas, ze sq w stanie wyleczyc dzieci wymagajacych leczenia w znieczuleniu
70% swoich pacjentow. Nie wspominali nic na ogolnym - o ktory prosi pan dr Dangel. Nawet
temat dzieci, ktorych nie udaje si? wyleczyc i jesli maJ3 sie tarn odbywac zabiegi komercyjnie,
ktore niestety umra. Tomek G. jeszcze wtedy to nie mam nic przeciwko temu. My sie
zyl i goraco Panu kibicowal, chociaz zostalo cieszymy (bez wzgledu na to kto zaplaci za te
mu juz niecale 2 miesiqce, zmarl 27 marca. Co usluge - kasa chorych czy matka dziecka), bo
Pan wtedy czul sluchajac onkologow i ich wiemy, ze ona przeciez w ogole nie ma gdzie
wypowiedzi? Czy myslal Pan rowniez o pojsc. Kazdy stomatolog powie: wie pani,
dzieciach chorych na raka, dla ktorych zakupy przepraszam bardzo, ale mam terminy na pol
roku. Albo nie chca^ leczyc takiego dziecka, bo
tego sprzetu nie na wiele si? przydadza?
tym sie nie zajmuj^. Jezeli jest placowka, ktora
Jerzy Owsiak: Ja powiem inaczej: byl to nasz robi to sprawnie, to po dziesieciu latach
najtrudniejszy Final, jezeli chodzi o jego doswiadczen stwierdzilismy, ze mozemy dac
realizacje. Nigdy nie widzialem tak skloconego sprzet nawet firmie komercyjnej.
towarzystwa, jezeli chodzi o onkologow. Gdy
Ludzie pisz^ do nas listy i prosza^ o pieniadze
mielismy zebrania w naszej Fundacji, to siadali
naprzeciw siebie, tak, zeby nie bye obok, tak na operacje w Polsce. A nas juz kilku
bardzo byli podzieleni. Byl to jedyny Final, gdzie ministrow uczylo: nikt w Polsce nie ma prawa
niektore zakupy realizowalismy przez dwa lata! brae pieniedzy w sluzbie zdrowia za operacje, to
Wysylalismy grozby - ze jezeli paristwo sie nie moze bye jakas fundacja. To tak, jakby
zdecydujecie, co chcecie kupic, to zrezygnujemy z kardiochirurgia dziecieca, nasi lekarze w
zakupu. Ilosc sytuacji konfliktowych byla taka, Warszawie usilowali brae pieniqdze. Kiedys
ze powiedzielismy sobie: nigdy wiecej nie zlapalismy w Krakowie kardiologa, ktory
bedziemy si? tym zajmowali jako Final WOSP. kierowal dzieci na operacje serca, bior^c
Moglibysmy zrobic to inaczej, np. podobnie jak pieniadze. Naglosnilismy t^ sprawe i jakos si?
zrobilismy w przypadku zakupow sprzetu dla uspokoilo. To samo tutaj - ludzie do nas pisza;
hospicjow. W sprawie zakupow bedziemy pan profesor taki i taki gdzies (wiadomo gdzie
zasiegali opinii jednej osoby, ktorq wytypujemy. si? te operacje robi), zoperuje, ale musi miec 50
Na tym wlasnie, w przypadku hospicjow, polegal tys. zl. Skqd? Jakie 50 tys.? Jakie pieniqdze? O
nasz kontakt z dr Danglem. Koniec juz z tym co chodzi? Jest to dla mnie teren malo znany,
calym gremium!
malo precyzyjny, malo pewny. Natomiast gdy
zajmujemy sie urazami, to mozemy powiedziec
Gdybym mial odpowiedziec wprost na to dokladnie: potrzeba w Polsce 15 nowoczesnych
pytanie, to trudno powiedziec tak naprawde, ilu stolow operacyjnych, a nie sto.
dzieciakom pomoglismy. W przypadku zakupu
rezonansu magnetycznego wiemy, ze liczba
Grazyna Zarzycka: Wiemy, ze WOSP nie
zbadanych pacjentow - niekoniecznie chorych zajmowala sie dotychczas opiekq paliatywn^
onkologicznie - jest bardzo duza. Podobnie, gdy nad dziecmi. Co zdecydowalo o tym, ze w roku
kupujemy karetki pogotowia - robimy 2002 postanowit Pan pomoc hospicjom dla
wprawdzie Final dla dzieci, ale nie kupujemy dzieci,
zakupujac
dla
nich
sprz?t
przeciez karetki sluzqcej wyl^cznie do umozliwiajqcy opieke domow^? Czy to prawda,
przewozenia dzieci. Wiemy, ze bedq one ze pomyslodawc^ byl pan Mariusz Lapinski,
stanowily
moze
10%
wszystkich minister zdrowia?
transportowanych ni^ pacjentow. Ta karetka
ma jednak sprzet dostosowany do ratowania
Jerzy Owsiak: Tak, pan Mariusz Lapinski byl
dzieci np. male elektrody do defibrylatora, male pomyslodawca_. Poniewaz mielismy pieniadze z
kolnierze ortopedyczne, a takze wszystkie inne krajow, ktore wprowadzily Euro i moglismy
zestawy w rozmiarach dzieciecych. W wymienic je w NBP, chcielismy wydac je na jakis
przypadku onkologii trudno mi nawet konkretny eel. Wtedy padlo: hospicjum. W
powiedziec, w czym mogli bysmy pomoc. pierwszej chwili mielismy wa^pliwosci
Wszyscy sie do nas zglaszali z prosbami o zakup (myslelismy
kategoriami,
o
ktorych
lekarstw - a mysmy nigdy w zyciu lekarstw nie powiedzialem wczesniej) - znowu zacznq sie
kupowali jako fundacja. Fundacja kupuje problemy z ludzmi z onkologii. Osoba., ktora tez
pewne rzeczy systemowo, ktore bed$ sluzyly zwrocila na to uwage, jest moja zona. Jest
wiele lat. W ten sposob kupowalismy sprzet dla dobrym duchem tego wszystkiego, mimo, ze
nefrologii, oddzialow urazowych, neonatologii, swiadomie chce pozostawac w Fundacji w tie. To
chirurgii noworodka,
kardiochirurgii
ona glownie zajmuje si? wszystkimi prosbami i
doskonale pamietam co dla nich kupowalismy - listami od szpitali.
a onkologia jest jak mgla.
Mielismy tez inne obawy. Mianowicie,
Wol? zrobic cos takiego, ze jezeli wiem, ze hospicja to organizacje, ktore sq tworzone przez
samochod si? przyda dla hospicjum to go po
prostu kupuje, bo widz? w tym sens. Podobnie,

Wars:

:

'a Dzieci
Sti

Wywiad z Jerzym Owsiakiem
firmy Lego caly kontener klockow, aby je rozdac
domom dziecka i innym placowkom. Zadalismy
sobie trud (tak jak to zawsze robimy), tzn. nie
zwrocilismy sie do Ministerstwa Oswiaty z
prosbq o adresy, ale wyszukiwalismy z ksiazek
telefonicznych placowki z dalekiej prowincji.
Oni sie tak dziwili, ze ktos dzwoni do domu
dziecka gdzies w jakiejs malej miescinie. Sami
ustalalismy szczegolowe informacje. I prosze
sobie wyobrazic, czesc tych instytucji nam
odmowila z powodow glownie religijnych.
Odmowili nam na zasadzie takiej: nie bedziemy
od pana Owsiaka tego brali, bo nie! Mnie to
zbulwersowalo, mowie sobie: mozecie mnie nie
lubic, mozecie na moj temat rozne rzeczy
mowic, ale nie wolno warn decydowac za
dziecko czy ma sie tymi klockami bawic czy nie.
One nie sq naznaczone, nie sq przeze mnie
nasycone jakas diabelskq moca, to sa tylko
klocki.
Gdy pan minister Lapinski powiedzial nam o
hospicjach dla dzieci i dal nam adresy okolo 30
placowek, wyslalismy do nich listy z pytaniem
co warn jest potrzebne? Dostalismy odpowiedzi
chyba od polowy. Potem wpadlismy na pomysl,
ze porozmawiamy z dr Danglem, tylko dlatego,
ze jest o nim glosno. Po prostu dobrze sprzedaje
swoJ3 firm? i dzieki temu otrzymuje duza^
pomoc. Tak wlasnie trzeba robic. Jak sie siedzi
cicho to nie sie nie zrobi. Zbierze sie tyle, co
dziad pod kosciolem - jak powiedzial kiedys ks.
Tischner o Orkiestrze - jak bedziecie cicho, to
zbierzecie drobne do kapelusza. Dzieki pomocy
dr Dangla ustalilismy liste potrzeb. Byly to
m.in.: materace, ssaki i samochody. Oczywiscie
trudno powiedziec, ze w hospicjum samochod
ratuje zycie ludzkie. Pracownicy hospicjow
muszq sie jednak przemieszczac, zeby
prowadzic opieke nad chorymi przebywajacymi
w swoich domach. Jak sie patrzy na tych ludzi z
hospicjow, to widac, ze oni to robiq od serca.
Gdy przyjechali z hospicjum w Myslowicach,
zacz^li spiewac, rozlozyli plakat. Byli tacy mill i
przyjemni. Pokazywali zdjecia. To sa ludzie
osobiscie zwiazani z tym, co robia, oddajacy sie
temu bez reszty. Spiewali, dzigkowali,
przezywali to bardzo. Mowili, ze maj^ tylko 50%
pokrycia kosztow opieki hospicyjnej, a reszte
muszq zebrac od sponsorow. Cieszymy sie, ze
cos zalatwilismy.
Tym, ktorzy zlozyli
zamowienia, kupilismy wszystko. Jak sami
powiedzieli - do tej pory udawalo sie jakis
materac kupic, a nagle dostali wszystko, w tym
samochod, ktory muszq utrzymac. Maj^ sie z
czego cieszyc.
Grazyna Zarzycka: Na zakup sprzetu dla
hospicjow WOSP wydala 2 miliony 300 tysi^cy
zlotych. Przeczytalismy, ze reszte pieniedzy,
okolo 800 tysiecy zlotych, w dalszym ciagu
przeznaczacie Pahstwo na ekstra zakupy dla
hospicjow. Czy moze Pan powiedziec jak te
pieniadze bedq wydatkowane?

•twskie

Jerzy Owsiak: Jeszcze czekamy, jeszcze nie
wiemy. Zebralismy 6 mln zl. Na sprzet dla
hospicjow wydalismy 2 mln 300 tys. zl. Teraz
chcemy kupic za 3 mln zl. pompy insulinowe dla
dzieci. To jest tez zupemie nowa dziedzina. A
wi§c nawet nie 800, ale 700 tys. zl. nam zostanie.
B§dziemy trzymali te pieniadze jako rezerwe.
Moze ktores z hospicjow nie znalazlo sie na tej
liscie? Moze sie okazac, jak zakladalismy z dr
Danglem, ze moze bye potrzebny drugi
samochod. Sami wiecie, raz dzieci jest wi§cej
pod opiek^, raz mniej. Zawsze moze zdarzyc sie
sytuacja, ze dostajemy dodatkow^ prosbe o
ssak, agregat prqdotworczy, albo bardzo
indywidualny sprzet dla konkretnego dziecka.
Z tych pieniedzy zostanie tez zakupiony sprzet
dla poradni stomatologicznej w Warszawskim
Hospicjum dla Dzieci.
Grazyna Zarzycka: W dniach 13-19
pazdziernika bedziemy prowadzili kolejna,
osma juz konferencje szkoleniowa dla lekarzy,
pielegniarek i innych pracownikow hospicjow
dla dzieci. Co chcialby Pan im powiedziec?
Jerzy Owsiak: Chcialbym powiedziec, zeby
wytrwali w tym co robi^. Nie zgadzam sie z
opiniq, ze jest coraz gorzej. Ja w to nie wierze.
Mimo wszystko jest coraz lepiej. Trzeba w to
uwierzyc. Orkiestra gra od 10 lat. Przedtem
taka dzialalnosc nie byla prowadzona. Przeciez
na 1200 inkubatorow w Polsce, 600 zakupila
Orkiestra. Wymienilismy stare na nowe. Gdyby
nie bylo Orkiestry, to moze tych inkubatorow
kupiono by 100-200. Nie wierze, zeby zakupiono
600, bo nie byloby na to pieniedzy. Zatem jest
lepiej, musza w to ludzie wierzyc. Ja ciqgle
wierze, ze sytuacja sie poprawia. Zmiana
naszego trybu zycia pozwala na oficjalne
mowienie o wszystkim, powoduje, ze o pewnych
rzeczach zaczynamy dyskutowac, zaczynamy
miec swoje zdanie, sprzeciwiac si§ utartym
kanonom i przekonaniom. Czy dziecko powinno
bye w szpitalu, czy moze bye w domu? Czy ma
bye w hospicjum? Do jakiego momentu mamy
walczyc o jego zycie, a od jakiego momentu
mamy mu pomoc spokojnie odejsc? Kiedys sie o
tym nie mowilo, kiedys sie tego nie robilo. Nie
wierz^, ze mozna tylko usi^sc i narzekac.
Chociazby pojawienie sie nas przy hospicjach.
Logiczne wydatkowanie czastki naszych
pieniedzy, pokazalo, ze mozna bardzo duzo
zalatwic.
Gdy
stanqlem
przy
tych
samochodach, bylo ich 15 sztuk, pomyslalem, ze
dla kogos innego 2 mln 300 tys. zl. to moze bye
dla porownania ulamek kosztow kampanii
wyborczej, ulamek "przekrgtow" facetow z
duzego przedsiebiorstwa, suma stracona na
jakas fete... i nagle za 2 mln 300 tys. zl. my
zalatwiamy tyle rzeczy. Gdyby dopisac do tej
kwoty jeszcze jedno zero, to powstaloby w
Polsce moze 40 gabinetow stomatologicznych
dla niepelnosprawnych dzieci. Gdyby jeszcze
jedno zero dopisac, to kazde przewlekle chore
dziecko mialoby zapewnionq opieke na

Wywiad z Jerzym Owsiakiem
najwyzszym poziomie. Ta suma nie rosnie do
miliardow tylko zamyka sie na poziomie 200-300
mln zl. Cieszmy sie bo coraz wiecej jest ludzi,
nie tylko w naszej Fundacji, ktorzy te pieniadze
logicznie wydaja, pilnujq tego i nie zgadzajq sie
na dzialania nie przynoszace dobrych
rezultatow.
Mowi sie coraz wiecej o hospicjach. Ukazaly
sie na plakatach i na banerach. Kiedys tego nie
bylo. Teraz ludzie majq wybor, ktorej fundacji
pomoc. Wydaje mi sie, ze dzieci nieuleczalnie
chore maja^ silne lobby, ktore, czy to ze
wzgledow komercyjnych czy zalatwienia
prywatnych interesow, chce sie pokazac:
przytule, pokaze... Nie wazne, ja juz sie
nauczylem patrzec na to inaczej. Nas za to
krytykowano, mowiono: milosierdzie w swietle
reflektorow. Ale to jest telewizja i tak to
wlasnie zostalo wymyslone. Trzeba pokazac
dziecko, zeby namowic ludzi do wplaty
pieniedzy. Jezeli ja powiem: badzcie dobrzy i
wplacajcie pieniadze na rozne rzeczy - to nikt
nie da, schowa pieniadze i powie: nie mam tego
problemu u siebie w domu. Trzeba drukowac,
trzeba wydawac, trzeba sie pokazywac, zeby
ludzie o tym wiedzieli. Trzeba wyciqgac rek§ i
prosic ludzi, by coraz czesciej wspomagali
rozne instytucje charytatywne. Warszawskie
Hospicjum dla Dzieci jest przykladem
instytucji, ktora jest widoczna na zewnatrz.

i odpowiada za wszystkie sprawy prawne. To
ona kontaktowala
sie ze wszystkimi
hospicjami, podpisywala wszystkie umowy. To
sq w wiekszosci dziewczyny, ktore tez maj^
dzieci, dlatego patrza^ na to wszystko bardzo
rodzinnie. My wszyscy tak na to patrzymy. Na
tysiace sztuk sprzetu, ktory kupilismy do tej
pory, nie ma zadnej afery, nikt nie opublikowal
informacji, ze ktos z tym sprzetem zrobil cos
zlego lub ze Fundacja kupila zly sprz^t.
Kieruje podziekowania dla dr Dangla za to, ze
znalazl czas, ze tutaj przyjezdzal, ze to wszystko
szybko i zgrabnie formalnie zaopiniowal. My
otrzymalismy
tylko
te
wszystkie
zapotrzebowania z poszczegolnych hospicjow, a
jego opinie okazaly sie bardzo wazne - musimy
komus ufac. Nanoszac to wszystko na nasza^
mape zamowien, moglismy to zrobic jak
najbardziej logicznie i dobrze. Cieszymy sie, ze
plafony naszej Fundacji pojawiq sie na
hospicjach. Zalezy nam, zeby przychodz^cy tarn
ludzie wiedzieli, ze jest w nich sprzet, ktory
zakupila Orkiestra. Takie same plafony wisza^
prawie w 500 szpitalach dzieciecych i w ten
sposob wskazujq miejsca, gdzie jest sprzet
Fundacji.
Grazyna Zarzycka: Bardzo dziekuje za
rozmowe.
Wywiad przeprowadzono 11.09.2002

Wazne jest by srodowisko hospicjow dla
dzieci sie zintegrowalo. Wtedy latwiej jest
pracowac takiej fundacji jak nasza, ktora nagle
podejmuje decyzje, ze zakupi cos dla hospicjow.
To byl dla nas teren bardzo malo znany. Gdy
wreczalismy te samochody - patrzymy - tu
siostra zakonna, tu brat zakonnik. Mialem
poczucie, ze trafilismy wszedzie. Nie bylo
obrazania sie, mowienia, ze od pana Owsiaka,
tego "diabla rock&rollowego" na pewno nie nie
wezmiemy.
Grazyna Zarzycka: W imieniu swoim
wlasnym oraz moich kolegow z Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci bardzo dziekuje Panu
oraz WOSP za ten wspanialy gest i za pamiec o
nieuleczalnie chorych dzieciach. Jestem
pielegniarka i dlatego potrafie docenic jak
wiele dzieci uniknie cierpienia dzieki
zakupionym samochodom, inhalatorom,
ssakom, koncentratorom tlenu, lozkom,
pulsoksymetrom, materacom przeciwodlezynowym, pompom infuzyjnym i agregatom
pradotworczym. To moj codzienny warsztat
pracy. Bez tego sprzetu nie moglabym
zapewnic skutecznej opieki moim pacjentom.
Jerzy Owsiak: Weszliscie juz w nasz system
dzialania fundacyjnego, jestescie w nim.
Absolutnie dobrymi duchami tego wszystkiego
33 nasze dziewczyny z Fundacji: moja zona, caly
nasz dzial ksiegowosci Dorota, Gosia, obie
Kasie, Aneta, ktora wspolpracuje z mojq zonq Jerzy Owsiak z zespolem hospicjum "Cordis" z Myslowic

Wywiad z prezesem PTOP
Dnia 3 wrzesnia 2002 roku w Warszawskim
Hospicjum dla Dzieci goscil dr Zbigniew
Kaczmarek - Prezes Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej (PTOP). Warszawskie
Hospicjum dla Dzieci - zespolowo oraz dr
Tomasz Dangel - indywidualnie zostali
wyroznieni medalami PTOP.
Grazyna Zarzycka: Co spowodowalo, ze
wyroznil Pan wtasnie Warszawskie Hospicjum
dla Dzieci?
Zbigniew Kaczmarek: Powod by! jeden:
wasza ciezka, wieloletnia praca i jej, wazne dla
calej Polski, efekty. Zarzqd naszego
Towarzystwa we Wloclawku przyglqda si?
uwaznie waznym poczynaniom i dzialalnosci
wszystkich oddzialow PTOP w Polsce. Z naszej
strony jest to skromny, ale jednoczesnie wazny
wyraz uznania. Chcemy bye jedynie
posrednikami wdziecznosci ludzi chorych i ich
rodzin objetych opiekq. Przekazujemy ich
usmiech i slowa uznania.

Od lewej: dr Zbigniew Kaczmarski wrecza medal oraz dyplom
dr Tomaszowi Danglowi
Grazyna Zarzycka: Czy moze Pan
powiedziec kilka slow o dzialalnosci PTOP?
Zbigniew Kaczmarek: W Polsce dziala osiem
oddzialow PTOP, Wloclawek jest jednym z nich.
Tak sie sklada, ze jestem prezesem Zarzqdu
Glownego. Chcielibysmy uporz^dkowac stan
prawny wielu oddzialow Towarzystwa. Chcemy
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przedstawic prawne rozwiazania, ktore sq
wazne dla dzialalnosci charytatywnej. Lokalne
srodowiska mogq wybrac innq droge, np.
zakladania fundacji czy utrzymania statusu
grup nieformalnych. W Polsce jest duzo grup
nieformalnych niosacych pomoc chorym, ktore
nie podjely jeszcze zadnej proby uregulowania
prawnego swojej dzialalnosci. WHD powstalo
jako oddzial warszawski PTOP. Zawsze
nadchodzi taki moment, ze trzeba podejmowac
decyzje, aby zapewnic dalszy rozwoj hospicjum.
Mysle, ze ta droga, ktorq podejmujecie w tej
chwili - czyli fundacja - jest chyba
korzystniejsza i dajqca^ wiecej mozliwosci niz
stowarzyszenie. Zawsze trzeba wybierac, co jest
lepsze dla zespolu i dla celu, ktory sie obiera, a
jest nim niesienie pomocy.
Grazyna Zarzycka: Jak ocenia Pan, jako
prezes PTOP, rozwoj opieki paliatywnej w
Polsce?
Zbigniew Kaczmarek: Ten rozwoj nastapil
bardzo dynamicznie po 1988 roku, kiedy prof.
Jacek Luczak z Kliniki Opieki Paliatywnej w
Poznaniu,
zapocz^tkowal
dzialalnosc
informacyjnq o idei opieki paliatywnej i o
zasadach opieki nad nieuleczalnie chorymi.
Wiedza ta byla przekazywana na konferencjach
szkoleniowych, organizowanych najcz^sciej w
szpitalach w roznych rejonach Polski. Mowienie
wprost i otwarcie o potrzebach ludzi
nieuleczalnie chorych wyzwalalo energie do
dzialania u wielu osob i to procentowalo
powstawaniem najpierw nieformalnych grup, a
pozniej formalnych hospicjow i stowarzyszen.
Obecnie w Polsce mamy okolo 200 grup,
stowarzyszen i zespolow publicznej sluzby
zdrowia, ktore realizujq pomoc nieuleczalnie
chorym. Reforma systemu ochrony zdrowia - ze
zmiana^ systemu finansowania - dala szanse
rozwoj u i finansowania biezqcej dzialalnosci
wszystkim hospicjom i stowarzyszeniom,
publicznym i niepublicznym zespolom opieki
paliatywnej. Te srodowiska, ktore byly
przygotowane do reformy, autentycznie
skorzystaly.
Istnieje
zatem
potrzeba
informowania grup nieformalnych o tym, ze
istniejq mozliwosci, ktore wymagaj^ jednak
oficjalnej rejestracji i stworzenia odpowiedniej
struktury
organizacyjnej.
Pracownicy
hospicjow i zespolow opieki paliatywnej,
dzialajacych jako publiczne lub niepubliczne
zaklady opieki zdrowotnej, maja^ swiadomosc
wartosci struktury organizacyjnej, ktora
zapewnia bezpieczenstwo chorym i ich
rodzinom, a takze zespolowi. Grupa, opierajaca
sie wylqcznie na pracy wolontariuszy nie jest w
stanie prowadzic skutecznej, calodobowej
opieki nad chorymi - dzisiaj wolontariusze maj^
czas i potrzebf serca, by cos komus dac, ale
jutro mog^ pojawic sie okolicznosci, ktore
trwale wstrzymajq ich od dzialania, np.
zubozenie wlasne, brak czasu lub problem w
rodzinie.

Wywiad z prezesem PTOP
Grazyna Zarzycka: Jak Pan ocenia
przygotowanie lekarzy do opieki nad
nieuleczalnie chorymi?
Zbigniew Kaczmarek: Problem opieki nad
ludzmi nieuleczalnie chorymi malo interesuje
srodowiska medyczne. Moim zdaniem istnieje
specyficzne nastawienie lekarzy do tej grupy
chorych. Po ukonczeniu studiow mlodzi lekarze
tak bardzo pragna^ wyleczyc swoich pacjentow,
ze czesto nie dostrzegaja, istnienia smierci i
umierania. Problemy te wymagaja^ zupelnie
oddzielnego postepowania. Do pewnych rzeczy
dojrzewa si§ w okreslonym czasie. Dzisiaj
istnieje juz usystematyzowana wiedza, ktora
pozwala lekarzom skutecznie prowadzic opiek?
paliatywnq. Tej wiedzy i umiejetnosci trzeba
sie jednak nauczyc. Obejmuja, one, nie tylko
postepowanie
objawowe,
ale
takze
organizacyjne, psychologiczne i spoleczne. Kto
ma przekazywac te wiedze? Dzialajq juz w
Polsce odpowiednie placowki naukowe i
dydaktyczne. Sa. takze lekarze doswiadczeni
zarowno w problemach klinicznych, jak i
organizacyjnych.

Grazyna Zarzycka: Czy wybiera sie Pan
dzisiaj na spotkanie z Jerzym Owsiakiem?
Zbigniew Kaczmarek: Tak, dzisiaj bedziemy
uczestniczyc w milej uroczystosci. Fundacja
Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy
wsparla 15 zespolow hospicyjnych w Polsce
samochodami osobowymi, ktore s^ bardzo
pomocne w opiece domowej, szczegolnie w
srodowiskach wiejskich - oddalonych od
hospicjow i osrodkow medycyny paliatywnej.
Znacznie wieksza liczba zespolow (25) otrzyma
sprzet medyczny. Chcialbym w tym miejscu
podzie/kowac wszystkim ofiarodawcom, ktorzy
wsparli lokalnie Wielka, Orkiestre Swi^tecznej
Pomocy. To ich piem'adze powracaja. teraz na
ich teren i beda, sluzyly lokalnej spolecznosci.
Doceniamy olbrzymi wklad i trud Wielkiej
Orkiestry Swia_tecznej Pomocy. Ich praca
zasluguje na szczegolne wyroznienie i naszq
wdziecznosc.
Grazyna Zarzycka: Dziekuje za ro/mowe.

"Czfowiek ma tny moiUwsici:
• uciekaf
- pnyglqdeti $i$

WarszawsJtie Hospicjum
dla Dzieci
Dzifkujqc za siczegdlne zaangazowanie
przekazujemy uttmiech i slowa wdzifcznofci
od wszystkich tych,
ladrym udalo i udaje sif pomdc.

I\>lskiego Towsrzystwi
Opieki ndiatywnej OddzU we Wtodawku
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Okladka:

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10
03 - 680 Warszawa

Lukasz Szczepaniak
pacjent Warszawskiego Hospicjum
dla Dzieci od 11.04.2000 do 30.11.2001

tel.: (022)6781611
tel.: (022)6781711
fax.: (022) 678 99 32
e-mail: poczta@hospicjum.waw.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:

Ogtoszenia
Mama bylego pacjenta
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci,
poszukuje pracy w Pruszkowie lub okolicy.
Posiada 7 letnie doswiadczenie w handlu.
Kontakt:
Pani Renata Klatka
022 728 50 96 po 18.00

Pekao S.A. VI/O Warszawa
nr 12401082-65000397-2700-457872-001
ul. Tuzycka 7
03 - 683 Warszawa
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