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dla Dzieci

HOSPICJUM

http://www.hospicjum.waw.pl

WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
zajmuje si§ domow^ opiek^ nad
dziecmi nieuleczalnie chorymi

Informator bezptatny

JESTESMY
RAZEM
Co roku w listopadzie rodziny zmarlych dzieci i pracownicy
Hospicjum spotykajq si§ na wyjtjtkowej Mszy swi§le|,
by razem wspominac tych, ktdrych znali i ktdrzy juz odeszli.

Joan Szczepaniak,
mama tukasza,
ktoryzmorl30.il. 2001

Kocham was najdrozsi i mysl§ o was zawsze
Spotkamy sie niedtugo, czekam na was ,,na g6rze".
Te slowa 53 czesciq wiernapisanego przez chore dzie-

Po homilii zgasty koscielne
swiatta i zapanowat mrok, przez

Przypomnienie listopada,.,

cko na kilka dni przed smierci^. 17
listopada 2002 roku staty sie one

ktory zaczety przebijac sie przywotywane imiona i nazwiska wszy-

Wieczor. Chodz§ alejami
cmentarza i rozmyslam o tych, ktdrzy

mottem niedzielnej Mszy swietej,
ktora odbyta sie w kosciele sw.

stkich dzieci, ktorych ostatnie chwile
zycia zwi^zane byty z Warszawskim

Juz odeszli. Gdy na grobach migocze
swiatlo zniczy, mys'/g o smierci.

Marka Ewangelisty w intencji wszystkich zmartych dzieci, ktore znaj-

Hospicjum dla Dzieci.
Teresa Oskroba-Guzniczak

Nad cmentarzem unosi si$ tuna.
Jest jak smierc~, przez ktdrq przebi-

dowaty
sie
Warszawskiego
Dzieci.

recytowata swoje wiersze, napisane

je sie wiecznosd. Listopad mowi, ze
wszyscy jeste^my smiertelni. Ale

sza

pod
opiekg
Hospicjum
dla

W koscielnym potmroku
wzrok przyciqgal ottarz, przy ktorym
ptoneto
180
bialych
zniczy,

specjalnie
na te uroczystosc.
Muzyczna strone Mszy wspaniale
przygotowal
Adam D^browski
z zon^ Matgorzatq i ich dzieciecym
zespotem. Dziekujemy im za to

niu.

Czysty dzwiek

Dym nad cmentarzem przy-

fletow byt jak czyste dusze tych
maluch6w, kt6re musiaty pozegnac

bliza mnie do mojego matego
synka, ktdry pewnie teraz usmiecha

sie z nami na dtuzej. Tego wieczora
flety brzmiaty jak tesknota i pojednanie zarazem. Wzruszaty.

s/p do mnie z tamtego swiata.
Chodze alejami cmentarza i w Dz/'eri
Zaduszny na matych grobach

Po
zakoriczonej
Mszy
kazdy mdgl podejsc do oltarza, by

zapalam fa/ate znicze,
proszqc
w ciszy: "Wieczny odpoczynek racz

zmarle dzieci. Mowil o ufnosci
i nadziei, o wierze w Los, ktory

zabrac ze soba ptonqcy znicz symbol dzieciecej duszy, ktora chociaz tak odlegta - nadal jest

im dac Panie", Panie - prosze - racz
im da6 wiecznos6...

odebrat rodzicom ukochane dziecko
- wierze mimo wszystko.

z nami i cierpliwie czeka na spotkanie,
ktore kiedys nadejdzie.

utozonych w ksztatcie dtoni, ktdre
ochraniajq skrz^cy ptomyk. Przy
bialych zniczach ktos pozostawit
czerwonq raze...
Msze swiet^ celebrowat
kapelan WHO ojciec Benedykt Mika,
ktoremu asystowali klerycy: Tomasz
i Artur. Ojciec Benedykt wygtosit
homing, podczas ktorej wspominat

z catego serca.

cieplo ptomieni tuz nad grobami
pozwala przyjazniej mysle6 o umiera-

3 Hospicium - informolor bezplotoy

I

Wlnsnym glosem
Bogusia Sledlecka, pacjentka Warszawsklego
Hospicjum dla Dzieci
Minqi kolejny rok, a ja wciqz
zyjf. Jestem chora na
nieuleczalnq chorobe genetycznq
- wrodzonq tamliwosc kosci.
Wlasnie zaliczylam jubileuszowe
setne zlamanie. Tym razem
ziamalam obojczyk przy wkladaniu do wozka. Jednak trzymam
si§ i nie poddaj§. Juz kiedys
wspominaiam, ze po urodzeniu
lekarze dali mi tylko trzy
miesiqce zycia. Wkrotce skoricz?
14lat, jestem w drugiej klasie
gimnazjum.
Juz drugi rok jestem pod opiekq
Hospicjum.

Wtasnie przeczytatam niesamowitg ksiqzk? Dona Richardsona "Dziecko pokoju". To opowiesc
o plemieniu Sawi, zamieszkujqcym
jedng 2. wysp Nowej Gwinei.
Ciekawe, ze do roku 1962 lud ten
zyl na poziomie epoki kamiennej,
uprawiat kanibalizm i posiadat
przerazajqce

normy

etyczne.

Wyobrazcie sobie, ze sposobem na
zycie dla tego plemienia byta zdrada. Bohaterami opowiesci wojownikow Sawi nie byli ci, kt6rzy byli
odwazniejsi, ale ci, ktorzy osiqgneli
wyzszy stopieh zdrady. Najdoskonalszq
forma,
zdrady
byto
pozyskanie ofiary przyjazniq. Lud
Sawi gos"cit tygodniami niepodejrzewaj3C3 niczego przysztg ofiare.
Karmit najlepszym jedzeniem. Po
czym zabija) goscia i zjadat
go kawalek po kawatku.
Niesamowite. Po prostu
w gtowie sie nie miesci.
Autor ksi^zki by*
misjonarzem,

ktory

wraz

z zona^ Carol udat sie do
tego ludu, aby zaniesc im
ewangelie o mito^ci Bozej.
Jakiez byto ich zdziwienie,
kiedy okazato sie, ze
najwiekszym bohaterem tej
opowiesci o Jezusie byt
Judasz,
ktory wzbudzit
najwiekszy podziw wsrod
ludu Sawi jako wcielenie
idealu wojownika. Jego
pocalunek byt uwazany za
najdoskonalszy wyraz zdra-

dy. Wydawato sie, ze misja skonczy
sie niepowodzeniem. A jednak Bog
miat swoj plan.
Pewnego
razu
miedzy
ludem Sawi a sasiednim plemieniem
rozpoczeta sie wojna. Trwata dosy6
dtugo i obie strony ponosity duze
straty. Jednak pewien zwyczaj sawijski pozwoiit zakohczyc te wojne.
Wodz plemienia Sawi oddat swojego
syna wodzowi wrogiego plemienia
jako gwarancje pokoju. Umowa
zaktadata, ze tak dtugo jak bedzie
zyto dziecko

pokoju, tak

dtugo

bedzie trwat rozejm. Wtedy misjonarz wykorzystat ten zwyczaj
i zaczaj opowiesc o Bohaterze, ktory
przynosit mitosc zamiast zdrady,
przebaczenie
zamiast
zemsty.
Opowiedziat im o Bozym Dziecku
Pokoju, kt6re nigdy nie umrze,
a wiec jest znacznie lepsz^
gwarancj^
dla
obu
plemion.
Legendy ludu Sawi opowiadaty
o sawijskim dziecku pokoju, dlatego
tez cale plemie zgodnie przyjeto
gtoszonq Ewangelie o Jezusie
Chrystusie, Synu Bozym. Jezus stat
sie dla nich Dzieckiem Pokoju od
dawna przepowiadanym. Stat sie dla
nich gwarancjq wiecznego pokoju
miedzy ludzmi i Bogiem.
mnie

Dlaczego ta historia tak
poruszyta? Trudno
jest

opowiedziec historic zapisanq na
prawie trzystu stronach w kilku zdaniach. Nie wiem, czy mi sie to
udato? Ale grudzien jest szczegolnym miesi^cem. Wspominamy naro-

dzenie Jezusa Chrystusa, ktory dla
wielu ludzi. jest wlasnie takim
Dzieckiem Pokoju. Ta historia o narodzeniu dziecia.tka Jezus opowiadana jest na catym swiecie na
rozne sposoby. Mineto juz dwa
tysiqce lat, a gwarancja dana od
Boga nadal jest wazna. Miedzy
Bogiem a ludzmi zostat ustanowiony
pokoj. I Jezus Chrystus jest jego
potwierdzeniem.
,,Albowiem tak Bog umitowat
swiat, ze Syna swego jednorodzonego da/, aby kazdy kto w Niego
uwierzy, nie zginqt, ale miat zycie
wieczne" - gtosza^ stowa Ewangelii
wg Jana. Ciesze sie, ze Jezus jest
r6wniez dla mnie nadziejq, droga.,
prawdq i zyciem. To On rozswietla
moja. droge w ciemnosciach
i gteboko wierze w Jego mitos"c do

mnie i do wszystkich ludzi. Swieta
Bozego Narodzenia na nowo jednocza^ ludzi wokol Jezusa, bo On
jest Bozym Dzieckiem Pokoju.
Swieta Bozego Narodzenia jak co
roku przypominajq nam o Bozej
mitos"ci i gwarancji zbawienia, ktora.
dat sam Bog w Swoim Synu.
Kiedy zasigdziemy ze swoimi bliskimi wokol wigilijnego stotu
spiewajqc koledy, zadajmy sobie
pytanie: czy przyjeliJsmy Boze
Dziecko Pokoju i czy jest Ono
w naszym sercu? Jesli nie, to moze
sie okazac, ze jaWs" blizej nam nieznany lud Sawi z Nowej Gwinei,
ktory do niedawna zyt na poziomie
epoki kamienia tupanego, uprawiat
kanibalizm i zdrade uwazat za
najwieksza. wartosc, wyprzedza nas
w drodze do wiecznosci.

A oto moj wiersz na okoiicznosc
setnego ztamariia i zblizajacych sie
Swiat,

,,Mom przyjaciela"
Kazde zlamanie to bol i cierpienie
Do dzis naliaytam ich sto.
Czasem i serce we mnie si? tamie
I czuje jak id? na dno.
Lecz zndw si? podnosz?, lecz? swoje rany.
I znow widz? b(?kit nieoa za oknami.
Mam przyjaciela, ktory mnie posktada.
I bol moj ukoi i i sercem pogada.
On swiatlem w ciemnosci, On prawdy jest
I gdy On jest ze mnq, ztamania nie zmogq

Od r o d z i c d w

Szanowny Pan
dr Artur Januszaniec
Klinika stomatologiczna
,,Usmiech Malucha"
Pragniemy gorqco podzifkowac
Panu dr. Arturowi lanuszaricowi oraz wszystkim pracownikom Kliniki ,,Us'miech
Malucha" za przeprowadzenie bezbolesnego
zabiegu stomatologicznego u naszego syna
Sebastiana, ktdry jest dzieckiem autystycznym,
Kllnika ,,Ufmiech Malucha" to
cudowne miejsce, w ktorym dziecko
niepetnosprawne jest traktowane w sposdb
niezwykly, a lekarze i pielggniarki to osoby
bardzo kompetentne i ludzie o ogmmnym
sercu. Jestes'my pod autentycznym wrazeniem pobytu w Pahstwa Klinice.
Dziekujemy za okazane nam
cieph, zmzumienie i pomoc.
Dziekujemy Panu dr. Arturowi

Januszaricowi za tmsk$ o dobro pacjentow, za wysilek, jaki wkfada w
poszukiwanie Srodktiw na zabiegi
stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogolnym. Mozliwoi'c' skorzystania
z takiego zabiegu to dla naszych dzieci i dla
nas rodzicow, bezcenna pomoc.
Dzifki Warn na nowo dzyskalismy
nadzieje, ze los dzieci niepemosprawnych
nie jest innym obojptny, a trodowiska takich
pacjentdw mogaf \\czyt na wsparcie.
Jeszcze raz z catego serca dziqkujemy wszystkim pracownikom Kliniki za to,
ze kazdego dnia pomagajq niepelnosprawnym dzieciom.
Zawsze bgdziecie w naszych
sercach.

Sebastion Popo|e¥«ki,
pacjent poradni stomatologicznej

i mamq.

Z.wyrazami scunku
Edyta i Wojciech Papajewscy
rodzice Sebastiana

Maciek Klotko ze swojq
dziewczynq Agnieszkq

ACIE

dzwoni^...
BP: Rozumiem jak wazne jest to, ze
nareszcie jestes w domu

Maciej Klatka byi pacjentem naszego Hospicjum
od 5 sierpnia. Zmart 7 wrzesnia. Mial 19 lat.

MK: Bardzo wazne jest dla mnie
bycie w domu. Tu jest lepiej niz
w szpitalu. Szpital wspominam zle,
kojarzy mi sie z "chemiq", bolem
i kroplowkami, ciqgtymi krop!6wka-

Maciek chetnie zgodzit sie z nami
porozmawiac.

Z

przekonaniem

zapewniat, ze odpowie

ju i choroba ponownie mi dokuczyta:

mi...

przeniosta sie na ptuca i miatem trzy

na wszys-

operacje ptuc. Po pierwszej opera-

BP: Jestes chory, co w tym czasie

Na jego szczuptej

cji na jakis czas byto lepiej, po

- czasie choroby - najbardziej ci

twarzy mozna byto dostrzec delikat-

nastepnych juz nie byto dobrze

pomaga, a co przeszkadza?

ny usmiech. Nastepnego dnia stan

i miedzy operacjami miatem che-

jego

mioterapie

tkie pytania.

zdrowia

pogorszyt

sie.

wtedy

MK: Najbardziej przeszkadza mi

Choroba nieubtaganie przypominata

mialem dosyc szpitala i marzytem,

teraz to, ze caty czas musze lezec

o

by zostad wreszcie w domu.

w

powazniejszy, bardziej zamyslony.

Od pani doktor z oddziatu onkologii

Pomaga mi mama i hospicjum.

Zdecydowat
o

sobie.

sobie.

Maciek

by} ostabiony,

jednak,
Mowit

dozyln^.

Juz

tozku.

Chciatbym

chodzic.

ze

opowie

dowiedziatem sie o domowym hos-

cicho,

powoli,

picjum dla dorostych. Bytem pod ich

BP:

opiekq

wta^nie mama, czy chciatbys cos

dobierat slowa.

krotko,

tylko

dwa

tygo-

dnie. Bolato mnie bardzo. Personel

Gtownie

opiekuje

sie

tobq

o niej powiedziec?

Beata Petschl: Od jak dawna cho-

starat sie, ale nie dawali sobie rady

rujesz?

z bolem topatki. Pozniej, z Centrum

MK:

Zdrowia Dziecka, z oddziatu onko-

bardzo cierpliwa...

Moja mama? Jest dobra...,

Maciej Klata: Od 4,5 lat, od 1998

logii

roku.

szawskiego Hospicjum dla Dzieci.

BP: Masz dziewczyne, ktora spedza

Mama tarn zadzwonita. Jeszcze tego

z tobg spc

samego

przy tobie zapewne

BP: Jak przebiegata choroba?

dostatem

dnia

telefon

do War-

przyjechat

lekarz

z pielegniarkq. Najwazniejsze, ze

: Jej obecnosci
nie da sie

przecenic?

MK: Na poczajku tylko bolato mnie

poradzili sobie z bolem, bo szybko

kolano. O tym, ze jestem powaznie

ustapit.

MK: Obecnosc mojej dziewczyny na

chory dowiedziatem sie od swojej

Czuje si§ bezpieczniej. Wiem, ze

pewno mi

mamy. Potem byla amputacja lewej

caty czas ktos jest ze mn^, cata

nogi, chemioterapia. Chwila spoko-

dobe.

Wazne

jest

tez

to,

ze

pomaga.

BP: Teraz pytanie

o

Hospicjum:

jestes naszym pacjentem, widzisz

Dzi?ki WHO mogt do korica by6
razem z nami.

nego bolu.

naszg prace r z perspektywy pacjenta mozesz udzielic nam wielu
cennych wskazowek
MK: Praca hospicjum podoba mi
si?, juz chyba nic nie mozna ulepszyc. Oceniam jg dobrze.
BP; Dziekuie Ci

za rozmowe.

czegos

jeszcze

GZ: Wiem, ze od pewnego czasu

zaczqt

bol

sama pani wychowywala dwoch

przekraczat tolerancje organizmu.
Wkrotce znalazt si? pod opieka. hospicjum dla dorostych. Tarn dostawat

synow. Osoba taka jak pani musi
bye niesamowicie silna, by w poje-

duze dawki lekow przeciwbolowych,

ki nad synem i pozwolic mu sp?dzic te ostatnie chwiie w domu.

sif

zatamywa6,

bo

ale widzialam, ze z kazdym dniem
cierpiat coraz bardziej, bol narastal.

P6ltora miesiaca po smierci Macka
zapytaiismy jego mam?, czy nie
zechciataby

RK: Kiedy stan syna pogarsza* sie,
bole byty coraz wieksze. Macius

o

Macku powiedziec. Przeslalismy jej
nasze pytania. Odpowiedzi na nie
spisala drugiego listopada. Wczesniej caly dzien spedzila na crnentarzu, przy grobie syna.
Grazyna Zarzycka: Co byto dla pani
najtrudniejsze na poczajku, gdy

Niezaleznie od tego, ze znajdowalismy si? pod opiekq hospicjum,
niejednokrotnie musielismy wzywac
pogotowie, poniewaz b6l byt nie do
zniesienia.
Lekarze podawali
Dolargan do mieSniowo i odjezdzali. To wystarczato na bardzo
krotko, silny bol

dynk§ podjap si? caiodobowej opie-

RK:
Byto mi bardzo ci?zko.
Maciusiem opiekowatam si? sama,
pomagat mi tylko starszy syn Tomek.
Chwilami nie radzilismy sobie. Nad-

Bylismy szcz§sliwi nawet w
d§zkich chwilach choroby, bo

chodzily wyjqtkowo trudne
chwiie, ale jakos je przetrwalis"my. Gdy pojawito si?
w naszym zyciu WHO, juz

wtedy myslatam, ze choc cierpienie bfdzie trwalo wiecznie,

nie czulismy si? tak bardzo
samotni. Wszyscy pracownicy

Hospicjum

byli

dla

Maciusia bardzo serdeczni
i kochani. Robili dla niego
wiele rzeczy, ktore byty w

znowu powracat.
Zaczetam szukac

to rozstonie nigdy nie nade-

innego
rozwia.zania,
bo
nie
mogtam patrzec

jdzie.

nie bedzie w stanie syna wyleczyc?
Renata Klatka: Gdy dowiedzialam
si?, ze Macius jest nieuleczalnie

na takie cierpienie. Sama bylam

chory, przezytam szok. Choroba
trwata ponad cztery lata i ja przez

bezsilna, dlatego chcialam znalez6

bardzo serdeczni. Nigdy nie zapom-

kogos, kto skutecznie zmniejszytby
bol mojego syna. Ten okres byt dla
mnie prawdziwym, dtugim koszmarem, ktory skohczyl si? dopiero

ne, ile dobrego ci ludzie dla nas
zrobili. Zawsze mog? na nich Iiczy6.

dowiedziata si? pani, ze choroba
Macka zie rokuje i bye moze nikt

te wszystkie lata wierzyfam, ze moj
syn wyzdrowieje. Wci^z nie moglam
uwierzyc w to, co rnowili lekarze.
Pomimo tego wszystkiego,
ustyszatam, miatam nadzieje,
Macius bedzie tym, ktoremu
uda, i chociaz to nowotwor, moj
go
i

pokona.

By! silny,

pozytywnie

co
ze
si?
syn

pogodny

nastawiony.

Nie

docieraty do mnie mysli, ze mog?
stracid ukochanego synka. Wtedy
caty czas myslatem o tym, ze przeciez zdarzajq si? cuda na swiecie ludzie wychodz^ z bardzo ciezkich
schorzeh i wierzytam, ze Macius tez
wygra z choroba.
GZ: Vlaciek wspominaf o sytuaw ktorych doswiadczal bardzo sil-

Tak bardzo chcial zyc, zyc normolnie, jak inni.

wtedy, gdy Maciusia otoczyli opiekq
lekarze i piel?gniarki z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
Oni zastosowali swoje leczenie, ktore

stanie dostarczyc mu chociaz troch? radosci. Dla
mnie i dla Tomka tez
wszyscy byli i nadal 33

Za to, ze 53 wspaniatymi ludzmi,
bardzo im wszystkim dzi?kuje.
GZ: Gdyby miata pani okreslic syna
kilkoma stowami, co by pani o nim
powiedziata?

przerwato m?czarnie mojego syna.
Bylismy szcz?sliwi nawet w ci?zkich
chwilach
choroby,
bo
wtedy

RK: Macius by! bardzo

myslalam, ze choc cierpienie b?dzie

wielu kolegow. Pomimo swojej bardzo ci?zkiej choroby staral si?

trwato wiecznie, to rozstanie nigdy
nie nadejdzie. Zalowalismy tylko, ze
Macius od pocz^tku nie trafit pod
opiek? WHO. Jestem pewna, ze to
zaoszcz?dzitoby mu wielu bolesnych
chwil.
Nie chciatam oddac go do szpitala,
chciatam, zeby by! z nami w domu.

dobrym

i kochanym dzieckiem. Mia} bardzo

dorownywac" wszystkim

zdrowym

rowiesnikom. Nie lubit rozmawiac o
chorobie. Tak bardzo chciat zyc, zyc
normalnie, jak inni. Uczyt si? dobrze,
by! zdolny. W maju zdat matur? i tak
bardzo si? cieszyt, ze razem ze
swoimi kolegami ukohczyt szkot?. Lm

Nawet w trakcie nasilonych objawow
choroby miat nadzieje, ze jeszcze
kiedys bedzie zdrowy i pewnego
dnia razem z kolegami wyjdzie
z domu.
Do korica byt bardzo rozsqdny,
pomimo tak ciezkiej choroby nie byt
meczacy i to on czesto troszczyt sie
o mnie i o swojego brata.
GZ: Pozniej Maciek zmart...
RK: Mys"lalam, ze nie przezyje
choroby Maciusia, a musiatam z nig
zyc. Potem bytam pewna, ze nie
przezyje jego smierci - dzisiaj moj
syn nie zyje, a ja nie umiem
odpowiedziec na pytanie, sk^d biora^
sie sity do dalszego zycia. Wiem, ze
s"mierc dziecka jest tak strasznym
bolem, ze nie sposob go opisac.
Dzisiaj tez wiem, ze ten bol bedzie
trwat wiecznie.
Jeszcze raz z catego serca dziekuje catemu zespotowi Warszawskiego
Hospicjum dla Dzieci za opieke nad
Maciusiem i za pomoc, jakq otrzymalam ja i moj syn Tomek.

Troch? faktow
Nlewlele slf w Polsce plsze
I dyskutuje nad tosem dzieci umieraja.cych z powodu chor6b nowotworowych. Powszechna oplnla, ze
Jest to temat "trudny", nie powlnna
jednak unlemozliwla6 przedstawienia
oplnil publlcznej fakt6w I zadania
pytan. Mojg Intencj^ nie jest
podwazanle nlew^tpllwych osl^gnie6
onkologii dzleclece], anl zwlekszenle
leku rodzlc6w dzieci, kt6re s^ leczone - o co bytem kiedy§ pomawlany na tamach Gazety Lekarsklej
i Wprost. Wrecz przeclwnle, zablegam o dobra^ wspblprace z onkologaml I staram sle pomagad
rodzlcom. Poruszaja,c ten temat,
mam na wzgledzle wyta,cznle dobro
dzieci I umozliwlenle Im dostepu do
Istnlej^cego w Polsce systemu
domowej oplekl pallatywnej.

GZ: Bardzo dziekuje.
lie dzieci umiera?
Otrzymatem dane

Krajowego

W Polsce liczba zgonow
na choroby nowotworowe u dzieci stopniowo maleje. Znaczna
wi^kszosc i nich ma
miejsce w szpitalu.
Tylko 22% dzieci umiera
we wlasnym domu.
Rejestru Nowotworow na temat
zgonow dzieci na choroby nowotworowe . Dotycza one dzieci i mlodych ludzi w wieku od 0 do 19 lat.
W roku 1999 zmarto ich w Polsce
473; to mniej niz w poprzednich latach (np. w roku 1996 bylo ich 603).
Stanowi to zaledwie 7% wszystkich
zgonow w tej grupie wieku (a byto
ich tcjcznie w 1999 roku - 6 965).

Liczba zgonow na nowotwory ztosliwe u dzieci
(0-19 lat) wg ptci i wieku. Polska 1999 r.
n = 473
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W grupie 473 dzieci zmartych na
nowotwory ztos"liwe - guzy mozgu
stanowity 24% przyczyn, biataczki
(limfatyczna i szpikowa) rowniez
24%, chtoniaki 10%, guzy kosci 9%,
a wszystkie pozostate nowotwory
razem wziete - 33%.
He dzlec! umiera w domu a lie
w szpltalu?
Znaczna wiekszosc, 364 dzieci
zmarta w szpitalu lub innym
zaktadzie sluzby zdrowia. Stanowi to
77% wszystkich zgonow. W domu
zmarto 105 dzieci, czyli zaledwie
22%.
Warto
wspomniec,
ze
w Wielkiej Brytanii jest odwrotnie,
tzn. ok. 80% zgonow z powodu
chorob nowotworowych u dzieci ma
miejsce w domu, a tylko 20%
w szpitalu.
Analiza odsetka zgonow w domu
w poszczeg6lnych wojewodztwach
wykazuje istotne roznice, np. w wojewodztwie mazowieckim wynosi on
- 34%, a w opolskim - 7%. Odsetek
zgonow w domu rozni sie takze
w zaleznosci od rozpoznania.
U dzieci umieraja.cych z powodu
biataczki szpikowej to tylko 12%,
guzow mozgu - 20%, a nowotworow
kosci
44%. Ponadto odsetek
zgonow
w
domu
rozni
sie
w zaleznosci od wieku, Najwyzszy 39% jest u najmtodszych dzieci
(wiek 0-4 lata), a najnizszy - 14%
u najstarszych (wiek 15-19 lat).
Czego nie wlemy?
Nie wiemy jaki odsetek dzieci
umiera z powodu zmian wywotenych
choroba, nowotworowa., a jaki
z powodu powiktari leczenia onkologicznego. Nie wiemy tez
odsetek dzieci poddawany
intensywnej terapii (np. leczeniu
piratorem) przed Smiercia^.

jaki
jest
resNie

wiemy takze jaki jest koszt leczenia
tych chorych w ostatnich 3 mie-

Nasza praca, podjeta 8 lat
temu, stopniowo zmienla klimat
wok6t opieki paliatywnej nad dziecmi. Coraz wlecej os6b prze*amu]e
tabu, Jakim jest sfera zwiqzana
2. clerpleniem i umleranlem dzieci,
I nie unlka udzlalu w dyskusjl na
temat najlepszych form opieki
w ostatnim okresle ich zycia.
Chcemy, zeby nasze dogwladczenla
stuzyty wszystklm potrzebuj^cym
dzleclom w
Polsce.
Dlatego
prowadzlmy kursy I staze dla lekarzy
I plelegnlarek z Innych cze^cl kraju.
Mapa Polskl powoll zapetnia sie
kolejnyml rejonaml. Wkr6tce powstanle nowe hosplcjum dla dzieci we
Wroctawlu. Postep w tej dzledzlnle
wymaga z jednej strony clerpllwos"cl, pracy organlzacyjnej I edukacjl,
z druglej jednak rzetelnych badari,
kt6re powlnny dostarczy6 argumentow nlezbednych do tworzenla polltyki zdrowotnej w tej dzledzlnle.

sia.cach zycia, jezeli pozostaja^
w szpitalu. Nie wiemy wreszcie jaka
jest jakosc zycia dzieci umieraj^cych
w szpitalu, np. skutecznosc leczenia
bolu, dusznosci i leku. Zeby
uzyskac odpowiedzi na te pytania,
nalezy przeprowadzic
badania
w szpitalach, gdzie umieraja, dzieci
z chorobami nowotworowymi. Brak
takich badah w Polsce uniemozliwia
uczciwa. dyskusje na temat dalszego
rozwoju opieki paliatywnej nad
dziecmi.
Dostep do opieki pallatywne]
w domu
Rozwoj programow domowej opieki
paliatywnej nad dziecmi w Polsce
jest obecnie ograniczony liczba, pacjentow, kt6rzy moga, opuscic szpital
w sytuacji, gdy dalsze leczenie
onkologiczne (chodzi tu gtownie
o zaprzestanie chemioterapii) okazuje sie nieskuteczne.

Odsetek zgonow w domu na nowotwory ztosliwe
u dzieci ( 0 - 1 9 lat) wg wojewodztw. Polska 1999 r.
Mazowieckie
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Podkarpackle
Lubelskie
Malopplskle
Warmihsko-Mazurskie
Kujawsko-Pomorakie
Lbdzkie
Wlelkopolskle
Slaskie
Zachodniopomorskie
Swl^tokrzyskie
Lubelskie
Pomorskle
Dolno4la.skie
Opolskie
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W roku 2001 5 hospicjow dla dzieci
oraz 20 hospicj6w dla dorostych
objety tqcznie opiekq domowa, 85
dzieci z chorobami nowotworowymi
oraz 129 dzieci innymi schorzeniami.
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doc. dr hab. Tomasz Dangel
Zaklad Opieki Paliatywnej
Instytut Matki i Dziecka
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11 wrzeinia 2002 roku
zmorl ks. Eugeniusz
Dutkiewicz, duszpasterz polskich hospicjow. W tym roku
obchodzil 55 urodziny i trzydziestolecie kaplaristwa.

Teraz wiem,
ze nie powinienem
byt isc na If pasterk?...
Byt i nadal jest kim£ bardzo bliskim. Ta bliskosc wynika
7. poczucia wspolnoty. Obejmuje
szereg elementow, ktore sktadajq sie
na duchowe braterstwo. Braterstwo
scementowane
intensywnoscig
przezywania opieki paliatywnej,
szczegolnie opieki nad dziecmi,
Intensywnoscia^
uczuc
z
tym
zwigzanych: mitos"ci, bliskosci, bolu
i cierpienia. Intensywnosciq, bezkompromisowosciq i bezceremonialnoscia. w dochodzeniu do prawdy
i nazywaniu jej w sytuacjach
granicznych. Nazywaniu stowami
prostymi i dosadnymi, bez eufemizmow. Dochodzeniu do istoty
drogq najkrotsz^, dlatego zrozumiata.
i przejmujqc^. Ten jezyk moge
por6wnad
tylko
do
sposobu
mowienia Chrystusa - prosty, dosadny, bezposredni, peten mocy.
Zawsze, gdy Go stuchatem,
wiedziatem, ze mowi bezposrednio
do mnie. Lubit to podkreSlac,
wtrqcajac czasem uwage o hospicjum dla dzieci i kierujqc na mnie
wzrok.
Nie odmowit mi, gdy
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
nie miato
swojego
kapelana.
Przyjezdzat co miesiqc z Gdariska
do Warszawy, zeby prowadzic formacje duchowq naszego zespotu.

M6wit nam prawde o zyciu, umieraniu i hospicjum. Mowit prawde
0 sobie, o nas, o umierajqcych. To
byta wielka pomoc i wielkie
wyr6znienie. Stuzyt nam sob^.
Szczegolnie lubie wracac do tych
Jego mysli, ktore dotykaj^ spraw
tajemniczych - misterium umierania
1 braterstwa: Kiedy
umierajqcy
bedzie czut nasze zrozumienie,
osmieli s/p, aby ztozyc w nasze rece
swoj cipzar duchowy. To ztozenie
okregla si$ mianem - ukojenia. A
moc tego ukojenia ptynie z nas dlatego, ze jego zrodtem nie jestesmy
my, lecz to, co w nas. O zrodto tych
mocy trzeba pyta6. I zrddla tych
mocy trzeba szukac - pisat w "Wiezi"
(199, nr 2). A w jednym z wywiadow
powiedziat: Ja nie mam mocy, Ja
mam tylko przywi/ej dotykania jego
duszy w godzine umierania. A mocq
jest sam Jezus Chrystus. I to On
przeze mnie od cierpienia uwalnia.
Na pytanie, jak wspomina
spotkania z umierajqcymi dziecmi,
odpowiedziat: Pamietam jak po wigilii szedtem do umierajacego chtopca.
On mnie prosit, blagal, zebym nie
odchodzit. Wiesz, trzyma za reke,
przytuli sie. Mi]a dwudziesta trzecia
trzydziesci, czterdziesci piec, a ja
jestem proboszczem. Mowie "Kubusiu
musze pasterke odprawic, ale po

Mszy swietej przyjde do ciebie". No
musiaiem, musiatem. Teraz wiem, ze
nie powinienem byt isc na te pasterke.
Moglem poprosic o za-stepstwo
wikarego; co innego gdybym byt sam.
Przeciez papiez powiedziat: "Cztowiek
jest drogq Kosciota". I tej nocy ten
maty Kubus byt najwazniejsza, drogq
Kosciota,
umierai.
Odprawitem
pasterke, wrocitem, a on nie zyt. (...)
Damianek miat szesc lat. Powiedziat
mi: "Dzis w nocy umre, ale niech
ksiqdz nie kaze budzic rodzicow, bo
oni sie bedq ball". Siedziat przytulony
do mnie, przebiegaty dzieci i wotaty
na niego "fysy, tysy" - byt po leczeniu
chemiq. Byto tak przykro. On sie przytulit mocniej i powiedziat: "Prosze
ksiedza, one nie wiedzq, ze ta trawa
przestanie bye zielona, spadna. liscie,
a ja bede miat zielona.. - O jakiej trawie mowisz? - To ksiqdz nie wie, ze
ja ide do nieba?" (...) Bog w swojej
tasce dziecku nie odkrywa krzyza,
tylko odkrywa zycie.
Nie, nie jestem smutny.
Dzieki temu, ze Go spotkatem
odczuwam dzis radosc, dume
i wdziecznosc.
Tomasz Dangel

D!a hospicjum

Spotkcmie
z poezjq
Jana Twardowskiego
Od wielu !at cytat z wiersza
ksiedza
Jana
Twardowskiego
,,Spieszmy sie kochac ludzi..."
towarzyszy Warszawskiemu Hospicjum
dla Dzieci.
Pracownicy
Hospicjum staraja_ sie codzienna.
praca. wcielac w zycie.apel ksiedza
Jana. Dlatego kazde spotkanie
z tworczoscia. tego poety jest
ogromnym swietem i sprawia nam
duzo radosci. Moglismy rado^c te
dzielic 11 listopada 2002 r. wraz z
naszymi przyjaciotmi na wieczorze
poetyckim i recitalu Edyty Geppert.
Radosc
byta tym wieksza, ze
Honorowym Gosciem wieczoru byt
sam ks. Jan Twardowski. We
wspaniatych
wnetrzach Galerii
Porczyriskich wiersze ks. Twardowskiego
oraz ks. Janusza
Pasierba
recytowali
Maja
Komorowska i Krzysztof Kolberger.
Natomiast mtodzi muzycy Piotr
(skrzypce) i Ania (harfa) Filochowscy
wraz z profesorem Mirostawem
Feldgeblem stworzyli niepowtarzalny
nastroj swojq muzyk^.
Koncert miat charakter
charytatywny, w jego trakcie odbyta
sie licytacja przedmiotow nalezacych
do znanych osobistosci swiata kultury, m.in. zbiory poezji ks.
Twardowskiego z autografem autora, album ,,Golgota Jasnogorska"
z dedykacj^ znakomitego malarza
Jerzego Dudy-Gracza. W wyniku
licytacji oraz zbiorki pieniedzy wsrod
zaproszonych gosci 10000 zt zasilito
konto Warszawskiego Hospicjum dla

Dzieci. Wieczor dopetnit recital Edyty
Geppert. Artystka porwata publicznos"c doskonale pasujqcymi do
klimatu
spotkania
repertuarem
i ekspresja. wykonania.
Koncert zostat wspaniale
zorganizowany przez firme Kiecana
Clinical Research. Honorowym sponsorem by} Business Centre Club,
zas pozostatymi sponsorami firmy
Lek Polska, Informator Kulturalny

Stolicy, Fine Wine & Spirits, Apis
Lublin, Shwarz Pharma.
Wszystkim osobom zaangazowanym w przygotowanie koncertu serdecznie dziekujemy.
Rajmund Nafalski

fozysztof Kolberger i MQJ(J
Komorowskq podczos koncertu
w golerii Porczyiiskich.
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Od lewe): Modern Chaberek,
Agnieszka Cwiklik, Grazyno Zorzycko,
prof. Ruben Bild, Morto Burlkiewicz,
Iran Gomez oraz loinosz Dongel

liatywnej
Wdniachl3-19
pazdziernika 2002 r.
w towiczu odbyf ss§
osmy |uz kurs opieki
paiiatywnej nod dziecmi. Celem kursu jest
ustawiczne szkolenie
osdb procujqcych w hospiqach i promowonie
rozwoju domowei opieki paiiafywnej nad
dziec'mi - jab
nojbardziej przyjoznei
dzieciom i rodzicom a takze duzo tariszej od
opieki szpitolnej.

12 Haspicjum • infofmotoi bezplotny

Dzieci ze schorzeniami ograniczajqcymi
zycie w znaczqcej wie.kszosci umierajq w
szpitalach. To wiqze sie. nie fylko z wysokimi
kosztami, cz§sto uporczywymi i niepotrzebnymi terapiami, ale gldwnie z samotnosciq i
bdlem malego czlowieka, ktdry musi odejsc
w obcym srodowisku: wsrod bialych
szpitoinych scian, wsrod odglosow aparatury
medycznej i wsrdd wielu innych cierpiqcych
ludzi. Naprawde. niepolrzebnie. Najcz§sciej
bowiem chore dziecko mo dom, ma bliskich,
ktorych darzy autentycznym dzieci§cym
uczuciem, a jednym z jego ostatnich
prognieri jest znalezc sie. z rodzinq, daleko
od szpitala...
Kurs zostal zorganizowany
gtbwnie 2. my^l^ o lekarzach
i pielegniarkach z tych hospicjow,
ktore opiekuJ3 si§ dziecmi lub
w najblizszej przysztosci majq
zamiar podjq6 takq dziatalno^d.
Organizatorami kursu byty Fundacja
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
oraz Zaktad Opieki Paiiatywnej
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Spotkanie
zostato sfinansowana z grantu przyznanego

Warszawskiemu
Hospicjum
dla
Dzieci przez Fundacje Georga
Sorosa z Nowego Jorku (The Open
Society Institute NY).
W kursie wzieto udzial 71
uczestnikow i 16 wyktadowc6w (w tym
zespot prof. Rubena Bilda z Hiszpanii).
Ogotem wzieto w nim udziat 29 lekarzy, 34 pielegniarek i 8 pracownikow
innych specjalnos"ci (pracownicy socjalni, psycholodzy, kapelani). W tym
roku goscilismy tez jedna. osobe ze
Stowacji, jedna^ z Biatorusi i jedn^
z Ukrainy.
Program kursu obejmowat
wiele problemow. Obok niezmiernie
waznych spraw medycznych, wiele
miejsca pos"wiecono specyfice opieki paiiatywnej, psychologicznemu
wymiarowi pracy z umierajqcymi
dziecmi, sferze duchowej pacjentow
i osob opiekuj^cych sie nimi, kryterium przyjecia oraz promocji hospicjum. Zajecia prowadzone byty
w formie seminariow, odbywaj^cych
sie w niewielkich grupach, co
stwarzato mozliwosci dyskusji, wymiany zdobytych doswiadczeri i osobistych
przemysleh.
Pytania
i wypowiedzi potwierdzity zaangazowanie wielu os6b w prace hospicyjn^
i
opieke
paliatywn^.
Swiadczy to rowniez o tym, jak

bardzo potrzebne sa. tego typu
spotkania. Szkolenie data tez poczucie
integracji - te hospicja dla
dzieci, kt6re dopiero rozpoczynaja.
dziatalnosc nie musza^ by6 osamotnione i mogg czerpac z doswiadczert instytucji, ktore pracujq juz od
kilku lat.
Sporo kontrowersji wzbudzity warsztaty, ktore wraz ze swoim
zespotem prowadzit prof. Ruben Bild
z Hiszpanii. Profesor jest psychologiem zajmuj^cym sie wsparciem
dzieci i mtodziezy w terminalnym
stadium choroby. Ruben Bild jest tez
dyrektorem Bild's Inner Circus
Workshops on Creative Accompament. Jego zajecia poruszyty trudny temat towarzyszenia umierajacym
ludziom. Dla wiekszosci uczestnikow

miaty one nietypowy charakter:
odbywaty sie bez uzycia mowy, za
pomocq komunikacji niewerbalnej.
Pod przewodnictwem prof. Bilda
wykonywalismy szereg cwiczeh,
ktore miaty nam ukazac nasze nie
do kortca rozpoznawane emocje.
Zapewne kazdy zapamietat z tych
zajec jaka.s wyjajkowa., w jego
odczuciu, sytuacje. Niektore cwiczenia
byty
bardzo
trudne.
Wymagaty okazania emocji, ktore na
co dzien ukrywamy lub wstydzimy
sie ich. Nie zatuje, ze stworzono mi
okazje do tego rodzaju przezyc.
Mysle, ze dzieki temu wiecej wiem
o swoich uczuciach i tatwiej jest mi
je rozpoznawac. Wszystko po to, by
trafnie odczytywac odczucia matych
pacjentow, ktorymi sie opiekujemy.

film

0 dzieciach z warszawskiego hospicjum, przypomniaty mi sie stowa
z Ewangelii sw. Jana, kiedy Jezus

•

lecz nadzy, tak jak na ten swiat
przyszlismy. Dlatego tak wazne jest

Sprawy Boie
realizowatem

Grazyna Zarzycka

dziemy bez legitymacji partyjnych,
bez komputerow, bez telewizorow,

J A K WIOZ.4 HOSPICJUM

Kiedy

Zaskoczyli mnie przede
wszystkim
uczestnicy
kursu:
optymistyczni i otwarci. Pogodni,
rozesmiani, choc przeciez pracuja.
wsrod tych, ktorzy wcze^nie kohcz^
ziemskie zycie. Ciesze sie, ze
mogtam ich poznac.

to, co sie dzieje z nami w momencie, kiedy nie juz nie mozemy
uczynic na tym swiecie. Cztowiek

niem cztowieka jest zyc na chwate
Boga. Nie kazdy moze tworzyc, nie
kazdy moze miec dzieci, nie kazdy
moze podrbzowac, nie kazdy moze

sparalizowany ma niepowtarzalna.
okazje, by doskonalic sie jako
osoba, gdyz inne drogi doskonalenia
sie
zostaty
przed
nim

urodzenia. Uczniowie Jego zadali
Mu pytanie: ,,Kto zgrzeszyt, ze s/'g
urodzit niewidomym - on czy jego

robic tysiqc innych rzeczy - ale
kazdy i w kazdej sytuacji moze

zamkniete."
Nie dziwie sie wiec, iz
jedna z pielegniarek powiedziata, ze

w swoim ciele oddawac chwate
Bogu. Nawet ktos przykuty do tozka,

to nie ona pomaga swoim pacjentom, lecz oni pomagaj^ jej

rodzice?" Jezus odpowiedziat: ,,Ani
on nie zgrzeszyt, ani rodzice lego,

ktorego zycie moze wydac
innym bezwartosciowe.

pozwalaja, bowiem zobaczyc, co jest
naprawde w zyciu najwazniejsze.

ale [stato sie tak], aby sie na nim
objawity sprawy Boze".
Obcuja.c z chorymi dziecmi

wiatem

spotkat cztowieka niewidomego od

1 ich rodzinami, nie opuszczato mnie
wrazenie, ze "objawiajq si^ na nich
sprawy Boze". Te sprawy to chocby
przyjmowanie daru zycia, uczynki
mitosci, zgoda na wole Bozg we
wtasnym zyciu. Zrozumiatem wtedy,
co znacza_ stowa, ze przeznacze-

sie

Przed kilku laty rozmaw Moskwie z pewnym

Grzegorz G6rny

rosyjskim teologiem. Zastanawiaja.c
sie nad problemem cierpienia,

Morlend!" o Warszawskim

powiedziat mi, "ze to wszystko jest

Dzieci. Film

nie za cos, ale po cos. Dlatego, ze
w chwili, kiedy lezysz sparalizowany
na t6zku i nie mozesz ruszyc nawet
rekq, zaczynasz Iiczy6 sie jako
osoba. Do zycia wiecznego przej-

Grzegorz Gorny jest rejyserem filmu "Ars

wyemitowata

Hospicjm

dla

1 listopada

te/ewizja Polsat. Ukazuje on pracp Hospicjum
na przyklac/zie opieki nad trzeina pacjentami
- Boguslq, Konradem i Grzegorzem. Autor
od wie/u iat zwiqzany jest ze Urodowlskiem
Frondy.

Bytam na wyjezdzie pierwszy raz. Warto byto. Panowata ciepta atmosfera.
No i pyszne positki. Chodzilismy na wycieczki, zwiedzalismy ciekawe miejsca. Poznatam tam wiele mitych os6b.

Mafgosia, 13 lal

Ten wyjazd, tak jak kazdy nasz wyjazd, spedzalismy bardzo, bardzo mito.
Ten wyjazd, tak jak kazdy nasz wyjazd, pozwolit mi oderwac
rzeczywistej.

si§ od szarej

Ania, 16 iat

Wyjazd
grupy wsparcia
dla dzieci w zalobie,
listopad 2002

Wyjazd byl jednym z lepszych,
w jakich do tej pory uczestniczylam.
Bardzo podobata mi sie sobotnia
zabawa, ktorq dla nas przygotowaliscie. Sporo mnie nauczyta, wiec jestem
bardzo wdzieczna. Mam nadzieje, ze
jeszcze kiedys jq powtorzymy.
Monika, 15 /at

Wyjazd przyjaj forme aktywnego
wypoczynku, dzieki ktoremu moglismy
oderwac sie od szarosci zycia codziennego i zapomniec o wtasnych trage-

W tym roku byi to juz siodmy wyjazd grupy wsparcia, zorganizowany przez nasze Hospicjum.

diach. Dzieki petnej po^wiecenia pracy opiekuna grupa powoli zaczyna sie

Ceiem spotkan grupy jest pomoc
dzieciom i mlodziezy w przezywaniu

grupa wsparcia jest bardzo waznym elementem, gdyz na powrot uczy nas,
zyc w grupie ludzi - dzieki niej nie zamykamy sie na otoczenie, a wrecz

zatoby

przeciwnie, stajemy sie otwarci na innych.

po

smierci

wtasnego

integrowac. Zawiqzuje sie wiele nowych przyjazni. Poznajemy nowych ludzi,
nowe sposoby rozrywki, uczymy sie jak rozwigzywac konflikty. Mysle, ze

Bartek, 20 Iat

rodzenstwa. Jest tez unaocznienie
i zrozumienie emocji zwia^zanych
2. lym problemem. W listopadowym
wyjezdzie wzieto udziat pietnascioro
dzieci i mtodziezy w wieku od siedmiu do dziewietnastu iat. Tym razem
odwiedzilismy Krakow i okolice
Ojcowskiego Parku Narodowego.
Wieczor spedzilismy na grach
i relaksujqcych zabawach, pozwalaja.cych poznac sie wszystkim uczestnikom. Potern kazde dziecko oraz
opiekunowie (Matgosia, Marta i ja)
mowilismy o tym, dlaczego znalezlismy sie w grupie, Kazdy
powiedziat kilka slow o sobie,
a dzieci takze o swoim zmarlym
rodzenstwie. Miatem wrazenie jakby
niektorym z nich po raz pierwszy
dano
mozliwosc rozmowy o ro-

WgorzotQ Murawsko, piel WHD i dziec

dzenstwie od czasu jego smierci.
Kolejny wyjazd naszej grupy planu-

Byt to jeden z najciekawszych wyjazdow. Poczutem mila. atmosfere. Byto
wiele czasu na wtasne zajecia i rozmowy. Bardzo ciekawe byty tez zabawy
integracyjne. Nie zabrakto spacerow, ktore pozwolity pokonac slabosci -

jemy w grudniu na Mikotajki.

chcie6 to m6c.

Tomek Komorowski I

Szymon, 15 Iat

Marzenia

MARZENIA
Sl| SPEINIAJA
Na imie mi Kasia. Mam 16
lat. Choruje na nieznanq chorobe.
Do kohca nikt nie umie odpowiedzied na pytanie, na czym
doktadnie ona polega.
Moje dni sktadaj^ sie zazwyczaj z cierpienia, przyjmowania
lekow i krop!6wek.
Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci opiekuje si? mnq od 31
pazdziernika tego roku. I to ono
spetnito moje wielkie marzenie jestem w domua nie w szpitalu,
w ktorym spedzHam ostatnie dwa
lata.
Miatam tez drugie marzenie,
takie nieduze. Bardzo chciatam
pojsc do kina I max. Wiedzialam jednak, ze w najblizszym czasie nie
bedzie to mozliwe. Po prostu, moich
rodzicow nie stac na takie filmy.

Poza tym bez odpowiedniej opieki
nie pozwoliliby mi na daleki wyjazd.
Opieke zaoferowata mi pielegniarka
Basia,
ktora zabrata mnie na
,,Skrzydta odwagi". Byto swietnie.
Nigdy czegos takiego nie widziaiam!
Momentami odczuwatam bol, ktory
towarzyszy mi bardzo czesto, ale
tego dnia poczutem sie jak zdrowy
cztowiek.
Film opowiadat o 1930 roku,
o dostarczaniu poczty. Kilka efekt6w naprawde mnie zadziwilo.
Samolot tak realistycznie leciat na
mnie, ze razem z bohaterem
przezywatam wszystkie chwile, jakby
rzecz dziata sie naprawde.
Wszystkim ten film polecam. Wierze
w marzenia.
Katarzyna Zwierzyriska

Kasia Zwierzyiiska,
pocjentko WHO

•}
15 H o s p i c i u m • i n f o i m o t o r b e z p l a t n y

4-letni Damion Kozera,
pocjent WHD z momq.

•hi

iGtOSZENIA

Szukajq pracy:

27 letnl pacjent WHD
Grzegorz Lojewski
podaje swoj adres
do korespondencji:
lojewski_g@wp.pl

Brat pacjentki WHD, absolwent
Technikum Samochodowego,
student Politechniki
Warszawskiej Wydziatu
Samochod6w
i Maszyn Rob. (studia
w trybie zaocznym) szuka
pracy umozliwiaj^cej
dalszy rozw6j zawodowy.
Posiada p6troczne
doswiadczenie zawodowe,
prawo jazdy kat. B.
v
akt:
Adam Zwierzynski
tei. 0-501 493 545
(0-22) 797 16 19

