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Kochany 
nasz

 DziÊ koƒczysz jedenaÊcie miesi´cy. To 
bardzo wa˝na data, bo za miesiàc b´dzie ju˝ 
ca∏y roczek. Przez ten czas bywa∏o ró˝nie. 
CierpieliÊmy razem, p∏akaliÊmy razem, ale te˝ 
razem si´ ÊmialiÊmy. Ka˝da z tych chwil by∏a 
pi´kna i najwa˝niejsza. A przecie˝ kiedy si´ 
pojawi∏eÊ na Êwiecie byliÊmy przera˝eni. Ty 
ba∏eÊ si´ ostrego Êwiat∏a, g∏oÊnych dêwi´ków i 
przejmujàcego ch∏odu. Pod sercem mamy by∏o 
cieplutko i bezpiecznie, wi´c czemu to usta∏o? 
My nie rozumieliÊmy, co mówià lekarze. Ka˝da 
kolejna diagnoza to by∏ cios w serce. Czeka∏ na 
Ciebie przytulny domek, urzàdzony specjalnie 
na Twoje przyj´cie, a mogliÊmy Ci daç tylko 
szpitalne ∏ó˝ko, ig∏y i ból. Ale jeszcze mi∏oÊç 
bezwarunkowà, na ca∏e ˝ycie i jeszcze d∏u˝ej. 
Kiedy mogliÊmy Ci´ pierwszy raz wziàç na r´ce, 
mia∏eÊ pi´ç dni. Tak bardzo d∏ugo tylko patrzy-
liÊmy i g∏askaliÊmy malutkie ràczki, brzuszek i 
buêk´. Potem ju˝ cz´sto Ci´ tuliliÊmy, pomimo 
wenflonów, cewników i elektrod, które wi´zi∏y 
Twoje cia∏ko.    
 Godzinami uczyliÊmy Ci´ ssaç mleczko 
smoczkiem, aby nie dopuÊciç do karmienia 
sondà. Szybko si´ uczy∏eÊ. Âmiesznie p∏aka∏eÊ, 
jak ma∏a kózka, a nas zachwyca∏ ka˝dy nowy 

grymas na Twojej twarzy. PoznawaliÊmy si´ 
nawzajem. 
 Mimo koszmarnych prognoz po miesià-
cu zabraliÊmy Ci´ do domku. To dopiero by∏a 
radoÊç. Dosta∏eÊ mnóstwo zabawek, ale lubi∏eÊ 
te grajàce. Muzykalny ch∏opiec. Âpiewajàcy 
kangurek od mamy chrzestnej zawsze Ci´ us-
pokaja∏. By∏ z Tobà tak˝e wtedy, gdy skoƒczy∏eÊ 
dwa miesiàce i wróci∏eÊ do szpitala. Po operacji 
pojawi∏o si´ mnóstwo komplikacji. Znowu stan 
krytyczny i rozmowa z ordynatorem. Wal-
czyliÊmy trzy miesiàce: Ty ca∏y pok∏uty, tata 
nieprzytomny ze zm´czenia, mama Êpiàca na 
pod∏odze przy Twoim ∏ó˝eczku. Kiedy tra-
ciliÊmy cierpliwoÊç, Ty p∏aka∏eÊ zaskoczony. 
Przepraszamy Ci´ za to, za ka˝dy nasz podnie-
siony g∏os, za ch∏ód. 
 I znowu nam si´ uda∏o. W sierpniu by-
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nasz 
synku!

Potem ju˝ cz´sto Ci´ 
tuliliÊmy, pomimo wenfl onów, 
cewników i elektrod, które 
wi´zi∏y Twoje cia∏ko.  
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liÊmy w domu. Tym razem pojawi∏o si´ Hos-
picjum. Wyrozumia∏e spojrzenia, przyjazne 
uÊmiechy. Gra˝ynka Zarzycka rozgrzewa∏a 
nasze serca i dodawa∏a otuchy. By∏o ∏atwiej, 
by∏o dobrze. Ale Ty Mój Kochany nadal by∏eÊ 
ca∏kiem zdany na nas.  Nie umia∏eÊ podnieÊç 
g∏ówki, chwytaç ràczkami i z trudem jad∏eÊ. 
Mia∏eÊ pó∏ roku i nadal wa˝y∏eÊ 4 kg. Nasz ma∏y 
Okruszek. Nawet Twoje pi´kne czarne w∏oski 
ogolono w szpitalu. W nas by∏a jednak nadzie-
ja. W∏oski mogà odrosnàç, tak jak brzuszek si´ 
zaokràgliç. Zamiast tego we wrzeÊniu Twój 
organizm znowu zaprotestowa∏. Przez chwil´ 
nie oddycha∏eÊ, ale my nie pozwoliliÊmy Ci 
odejÊç. MusieliÊmy ratowaç naszego ma∏ego 
Bàczka. Ponownie szpital. Tym razem tylko 
pó∏tora miesiàca. Po powrocie do domu nie 
by∏o ju˝ z nami Hospicjum. Za to pojawi∏ si´ 
nowy zapa∏ do walki. åwiczyliÊmy codzien-
nie, odwiedzaliÊmy specjalistów. Zaczà∏eÊ si´ 
uÊmiechaç. Jakby rozb∏ys∏o s∏oƒce w pi´kny 
poranek. Tak˝e Twoje oczka b∏yszcza∏y. Pi´knie 
gaworzy∏eÊ. CzuliÊmy, ˝e nas kochasz, ˝e jesteÊ 
szcz´Êliwy. Poprzednie miesiàce znikn´∏y. By∏o 
cudownie. 
 W grudniu na krótko poszliÊmy do 
szpitala. Tym razem wybraliÊmy inny. PoznaliÊ-
my wspania∏ych lekarzy Szpitala Bielaƒskiego. 
Pierwszy raz leczenie w szpitalu da∏o si´ po-
godziç z dba∏oÊcià o Twoje samopoczucie. 
Mimo to by∏eÊ przera˝ony. P∏aka∏eÊ ca∏e noce, 
nie uÊmiecha∏eÊ si´ wcale. WróciliÊmy do 
domku, ale pani doktor Asia Za∏´ska z Bielan, 
ca∏y czas by∏a z nami. To da∏o nam poczucie 
bezpieczeƒstwa. 
 Styczeƒ to kolejny cud. Podnosi∏eÊ ju˝ 
g∏ówk´, tak Êmiesznie próbowa∏eÊ si´ g∏oÊno 
Êmiaç. Âpiew mamy i obrazki w ksià˝eczkach 
by∏y lekarstwem na Twoje marudzenie. Rano 
wita∏eÊ nas promiennym uÊmiechem. Cz´sto 
przyglàda∏eÊ si´ nam w skupieniu. Czy chcia∏eÊ 
nam coÊ przekazaç? Fantastycznie dawa∏eÊ bu-
ziaki. Bardzo cz´sto w powietrze, jakbyÊ chcia∏ 
nam tak du˝o powiedzieç. Kilka razy da∏eÊ 
buziaki nawet w policzek mamy. Tak bardzo 
dzi´kujemy Ci za to. 
 Dzisiaj skoƒczy∏eÊ 11 miesi´cy, za 
miesiàc by∏by ju˝ ca∏y roczek. Ale od czterech 
dni Twoje serduszko ju˝ nie bije. To tak boli, 

˝e nie chcemy w to uwierzyç. To by∏a nasza 
decyzja. Nie wróciliÊmy do szpitala, aby patrzeç 
na Twoje cierpienie. PozwoliliÊmy Ci odejÊç w 
domku, gdzie zawsze by∏eÊ szcz´Êliwy. Ale czy 
tego w∏aÊnie chcia∏eÊ? Dwa dni przed Êmiercià 
obudzi∏eÊ si´ na chwil´. By∏eÊ wtedy taki przy-
tomny. Mama zaÊpiewa∏a Ci ko∏ysanki, które 
tak lubi∏eÊ, a Ty na nas patrzy∏eÊ i nie p∏aka∏eÊ. 
To by∏o po˝egnanie? Chyba tak. Potem usnà∏eÊ 
taki spokojny. Wybacz, jeÊli nie taka by∏a Twoja 
wola. 
 Przez ten ostatni tydzieƒ znowu by∏o 
z nami Hospicjum. Bez nich patrzenie, jak 
umierasz, by∏oby nie do zniesienia. Twój ból 
by nas z∏ama∏. Ale Ty by∏eÊ spokojny nasz ma∏y 
Anio∏ku. Nie bój si´. Twój Êpiewajàcy kangurek 
jak zawsze jest z Tobà. Zgas∏o Twoje Êwiat∏o. 
Dla jednego Twojego uÊmiechu moglibyÊmy 
prze˝yç te miesiàce jeszcze raz.

Do zobaczenia
Mamusia i TatuÊ

                                                                    

Mimo koszmarnych 
prognoz po miesiàcu 
zabraliÊmy Ci´ do domku. 
To dopiero by∏a 
radoÊç. Dosta∏eÊ mnóstwo 
zabawek, ale lubi∏eÊ te 
grajàce. Muzykalny 
ch∏opiec. Âpiewajàcy 
kangurek od mamy 
chrzestnej zawsze Ci´
uspokaja∏.
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Kochany 
nasz

  Opiek´ nad Czarkiem rozpocz´liÊmy w 
sierpniu 2003 roku. Niespe∏na szeÊciomiesi´czny 
ch∏opiec z zespo∏em wad wrodzonych,  niedoro-
zwojem nerek i szeregiem innych rozpoznaƒ, z 
których ka˝de stanowi∏o powa˝ne schorzenie. 
Wówczas opieka Warszawskiego Hospicjum dla 
Dzieci nad Czarkiem trwa∏a miesiàc i polega∏a 
g∏ównie na pomocy rodzicom w organizowaniu 
i uczestniczeniu ich dziecka w licznych konsul-
tacjach w CZD. Kolejne badania, oczekiwania 
na wyniki, nieÊmia∏e prognozy. Pami´tam drog´ 
z ˚oliborza do szpitala w Mi´dzylesiu i z po-
wrotem. Pami´tam malutkie p∏aczàce dziecko 
w hospicyjnym samochodzie. Cz´ste pytania 
rodziców o dalsze mo˝liwoÊci rozwoju ich synka. 
Trudny dla rodziców moment, gdy Czarek nagle 
przesta∏ oddychaç, wezwana karetka pogotowia, 
zagubienie rodziców, ich decyzja o dalszym 
diagnozowaniu dziecka. MusieliÊmy si´ rozstaç. To 
dla obu stron trudna decyzja. Hospicjum oferuje 
dziecku sta∏à opiek´ i spokój, który oznacza pobyt 
w domu, brak bólu i zb´dnych zabiegów medycznych. 
W tamtym okresie rodzice Czarka jeszcze nie byli 
na to gotowi. Szukali nadziei na ˝ycie, które w 
rzeczywistoÊci nie mia∏o szansy na d∏ugie trwanie. 
RozstaliÊmy si´ na cztery miesiàce. 

 Po tym okresie zadzwoni∏a do mnie mama 
ch∏opca. Stan Czarka by∏ bardzo ci´˝ki, nerki nie 
pracowa∏y. Skierowanie od lekarza prowadzàce-
go. Ponowne rozpocz´cie opieki. Mój trzydniowy 
dy˝ur, sp´dzony g∏ównie w ich domu. Os∏abiony 
ch∏opiec, bezbronny i malutki, chocia˝  od os-
tatniego spotkania troch´ podrós∏. Kochajàcy i 
bardzo cierpiàcy rodzice, wyczerpani. Niewiele 
wtedy rozmawialiÊmy, wystarcza∏a wymiana 
spojrzeƒ. Odpowiednie leki, by maleƒstwo nie 
cierpia∏o. Wzrok matki proszàcy, by agonia nie-
potrzebnie si´ nie przed∏u˝a∏a. Dojrza∏a zgoda 
obojga rodziców na odejÊcie ich synka. Trzeciego 
dnia mojego dy˝uru zmar∏. Cichutko, bez bólu, 
bardzo spokojnie. Mimo zm´czenia, jakie wtedy 
odczuwa∏am, dobrze ˝e mog∏am byç z nimi w 
tym najtrudniejszym chyba dla nich momencie. 
Po prostu byç obok, a potem rozmawiaç...

Gra˝yna 
Zarzycka
piel´gniarka, która 
opiekowa∏a si´ 
Czarkiem

Trzeciego dnia mojego 
dy˝uru zmar∏. Cichutko, bez 
bólu, bardzo spokojnie.
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WSZYSTKO 
CO UCZYNILIÂCIE...
System parafi alnych zespo∏ów opieki 
paliatywnej

Wywiad udzielony dla “Niedzieli”  (nie opublikowany)
ukaza∏ si´ we “Frondzie” numer 32/2004 
Dost´pny w serwisie KAI (9.XI.2003)

 Czy Polacy muszà umieraç w samotnoÊci 
i anonimowoÊci szpitali? Czy rodzina chorego na 
raka czy innà chorob´ w fazie terminalnej musi 
prze˝ywaç dr´czàcy dylemat: pozostawiç bliskà 
osob´ w szpitalu, oddaç do hospicjum stacjonar-
nego czy zrezygnowaç z pracy zawodowej i 
opiekowaç si´ umierajàcym w domu? Gdzie le˝y 
granica odpowiedzialnoÊci chrzeÊcijanina ˝yjàcego 
w spo∏ecznoÊci parafi alnej za drugiego cz∏owieka? 
Rozmawiamy o tym z doc. Tomaszem Danglem, 
kierownikiem Zak∏adu Opieki Paliatywnej Instytutu 
Matki i Dziecka, a tak˝e lekarzem Warszawskiego 
Hospicjum dla Dzieci.

Skàd wzià∏ si´ pomys∏ stworzenia w Polsce 
parafi alnych zespo∏ów opieki paliatywnej?

KiedyÊ przeczyta∏em ksià˝k´-wywiad z s. Ma∏gorzatà 
Chmielewskà pt. “Wszystko, co uczyniliÊcie...” 
(Znak, 1999), w której autorka dosyç krytycznie 
wypowiada∏a si´ o naszym KoÊciele. Opisywa∏a 
przypadki osób potrzebujàcych odsy∏anych do 
jej oÊrodka przez parafi e bez udzielenia ˝adnej 
pomocy. A przecie˝ Polska jest krajem katolic-
kim i powinniÊmy okazywaç wi´cej mi∏osierdzia w 
praktyce, jeÊli naprawd´ chcemy zachowaç prawo 
do nazywania si´ chrzeÊcijanami. Mi∏oÊç bliêniego 
w moim poj´ciu albo przek∏ada si´ na dzia∏anie, 
albo jest pustym frazesem. Pracujàc w hospicjum 
dla dzieci ju˝ od 9 lat, widz´ wÊród Polaków 
ogromny potencja∏ ludzki, który naprawd´ mo˝na 
i trzeba wykorzystaç. Mam tu na myÊli g∏ównie 
wolontariuszy, którzy zg∏aszajà si´ do nas w licz-
bie kilku nowych osób co tydzieƒ. Nie chcia∏bym 
niczego sugerowaç moim kolegom z hospicjów 
dla doros∏ych. Niemniej jako katolik i jako lekarz, 

Wywiad
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który zajmuje si´ osobami umierajàcymi, sàdz´, ˝e 
problem w∏aÊciwej opieki paliatywnej nad osobami 
doros∏ymi mo˝na stosunkowo ∏atwo rozwiàzaç. 
Polska jest krajem, gdzie nie wprowadzono doty-
chczas przepisów zezwalajàcych na eutanazj´ i 
mam nadziej´, ˝e takie przepisy nigdy nie zostanà 
wprowadzone. JednoczeÊnie jesteÊmy drugim kra-
jem w Europie (po Wielkiej Brytanii) pod wzgl´dem 
liczby hospicjów. Istniejà wi´c korzystne warunki do 
dalszego rozwoju opieki paliatywnej niespotykane 
w wielu innych krajach. Potrzebna jest koncepcja. 
 W opiece paliatywnej nie chodzi o to, ˝eby 
kogoÊ wyleczyç, ale o to, ˝eby nie cierpia∏ i ˝eby 
nie musia∏ byç nara˝ony na traumatyczne kontakty 
z paƒstwowà s∏u˝bà zdrowia. Je˝eli zgodzimy si´ 
z tym, ˝e w∏aÊciwym miejscem Êmierci cz∏owieka 
jest dom a nie szpital, to powstaje do rozwiàzania 
problem stworzenia odpowiednich warunków, 
szczególnie dla osób samotnych albo dla ˝yjàcych w 
rodzinach, gdzie pozostali domownicy pracujà czy 
uczà si´ i w ciàgu dnia nie ma ich w domu. Hos-
picja Êwiadczàce opiek´ domowà obejmujà obecnie 
swoim zasi´giem albo ca∏e miasta, albo du˝e dziel-
nice. Liczba chorych zg∏aszana do hospicjów jest tak 
du˝a, ˝e stosunkowo niewielka liczba pracowników 
i wolontariuszy nie jest w stanie zapewniç im 
opieki spe∏niajàcej wszystkie oczekiwania chorych. 
Chodzi tu g∏ównie o iloÊç czasu poÊwi´canego 
chorym. Mo˝na to bardzo ∏atwo wyliczyç znajàc 
liczb´ pracowników i liczb´ pacjentów. Wiem, ˝e 
w∏aÊciwy standard opieki mo˝na uzyskaç, je˝eli 
wizyta domowa trwa dwie godziny. W dobrym 
hospicjum nie mo˝e byç poÊpiechu ani braku 
czasu dla chorych. Wr´cz odwrotnie, muszà istnieç 
rezerwy czasowe i kadrowe. W ˝adnym stopniu 
nie chc´ krytykowaç dzia∏alnoÊci tych hospicjów, bo 
nie znam wyników ofi cjalnych badaƒ robionych na 
temat jakoÊci Êwiadczonej przez nie opieki. Wr´cz 
przeciwnie, wiele osób z terenu Warszawy dzwoni 
do nas i szuka za naszym poÊrednictwem miejsca 
w hospicjum dla doros∏ych. Potem na ogó∏ s∏ysz´ 
bardzo dobre opinie o tamtych placówkach.

Na czym zatem polega Pana propozycja?

 Uwa˝am, ˝e domowa opieka paliaty-
wna powinna byç oparta nie na lekarzach, a na 
dobrze wyszkolonych piel´gniarkach, tak jak to 
si´ dzieje np. w Wielkiej Brytanii. MyÊl´ o sys-

temie dost´pnym, tanim, który nie obcià˝a∏by 
bud˝etu paƒstwa i który pozwoli∏by nam, kato-
likom, wykorzystaç potencja∏, o którym mówi∏em 

wczeÊniej. System ten powinien byç niezale˝ny 
od paƒstwowej s∏u˝by zdrowia, a wi´c nie 
fi nansowany przez NFZ. Parafi alne zespo∏y opieki 
paliatywnej powinny zmniejszyç liczb´ pacjentów 
w istniejàcych hospicjach, a tym samym poprawiç 
jakoÊç uzyskiwanej przez nich opieki. Poza przy-
padkami wymagajàcymi specjalistycznej opieki pa-
liatywnej (tzn. udzia∏u lekarza specjalisty medycyny 
paliatywnej) wielu chorych mog∏oby znaleêç si´ 
pod opiekà piel´gniarki i zespo∏u wolontariuszy na 
szczeblu ni˝szym. W takim kraju jak Polska, gdzie 
istnieje kompletna geografi a parafi i katolickich, to 
w∏aÊnie parafi e by∏yby najlepszym usytuowaniem 
dla zespo∏ów opieki podstawowej. JeÊli w Polsce 
jest 10 tysi´cy parafi i, a ludzi na raka umiera rocznie 
100 tysi´cy, to na jednà parafi ́  wypada zaledwie 10 
chorych w ciàgu roku. Nie jest to du˝a liczba, tym 
bardziej ˝e cz´Êç z tych ludzi tak czy inaczej umrze 
w szpitalu. Sà te˝ inni potrzebujàcy np. z chorobà 
Alzheimera czy innymi chorobami neurologicznymi, 
gdzie proces umierania jest bardzo rozciàgni´ty w 
czasie, a codzienna opieka bardzo wyczerpujàca dla 
rodziny. OczywiÊcie, przeniesienie opieki nad oso-
bami umierajàcymi do parafi alnych zespo∏ów opieki 
paliatywnej wymaga∏oby wczeÊniejszego spe∏nienia 
pewnych warunków.
 Najwa˝niejszym i wst´pnym jest poro-
zumienie w tej sprawie episkopatu z rzàdem i 
wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. 
Potrzebna jest wola polityczna zarówno ze strony 
paƒstwa, jak i KoÊcio∏a. W∏adze koÊcielne musia∏yby 
wyraziç zgod´, aby rada parafi alna przeznacza∏a 
na domowà opiek´ paliatywnà Êrodki fi nansowe z 
pieni´dzy zbieranych w koÊciele. Ârodki te powinny 
ograniczyç si´ do zatrudnienia przez parafi ́  jednej 
piel´gniarki na pe∏nym etacie, która by∏aby g∏ównym 
koordynatorem opieki paliatywnej na podleg∏ym 
jej terenie. Pozosta∏e osoby wchodzàce w sk∏ad 

Najwa˝niejszym i wst´pnym warunkiem 
jest porozumienie w tej sprawie episkopatu 

z rzàdem
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zespo∏u to oczywiÊcie ksiàdz, który udziela opieki 
duchowej oraz wolontariusze. Aby ten system 
móg∏ sprawnie funkcjonowaç, zespo∏y parafi alne 
muszà uzyskaç prawo do gromadzenia Êrodków 
fi nansowych i materialnych (takich jak ∏ó˝ka, ma-
terace przeciwodle˝ynowe, aparatura medyczna 
itd.). Bardzo wa˝nà sprawà jest, aby dzia∏alnoÊç 
zespo∏ów nie by∏a obcià˝ona podatkiem oraz by 
by∏a jak najmniej zbiurokratyzowana. Kontrol´ 
fi nansowà powinna sprawowaç rada parafi alna z 
proboszczem (a nie instytucja paƒstwowa lub samo-
rzàdowa!). Nadzór medyczny nale˝y oczywiÊcie do 
konsultanta wojewódzkiego medycyny paliatywnej 
(mo˝e on udzieliç lub cofnàç licencj´ piel´gniarce). 
MyÊl´, ˝e 80 do 90% chorych mog∏oby byç w 
ostatnim okresie swojego ˝ycia pod opiekà parafi al-
nych zespo∏ów opieki paliatywnej, a tylko ci, którzy 
potrzebowaliby bardziej specjalistycznych zabiegów 
czy sprz´tu, trafi aliby do hospicjów stacjonarnych 
czy do zespo∏ów opieki domowej, które funkc-
jonujà obecnie i zatrudniajà na sta∏e lekarzy.

Jak wyglàda system szkolenia piel´gniarek 
w dziedzinie medycyny paliatywnej i 
gdzie osoby tym zainteresowane mogà si´ 
kierowaç?

 W tym roku (2003) w naszym kraju pier-
wsza grupa 50 specjalistów medycyny paliatywnej 
uzyska∏a dyplomy. Jest to ju˝ wystarczajàca grupa 
lekarzy, aby zorganizowaç we wszystkich woje-
wództwach system szkolenia dla piel´gniarek. 
Wojewódzcy specjaliÊci medycyny paliatywnej 
mogliby tak˝e umo˝liwiç piel´gniarkom np. raz 
w roku tygodniowe kursy w celu podnoszenia 
kwalifi kacji oraz sta˝e w istniejàcych hospicjach. 
Kursy podstawowe sà organizowane mi´dzy in-
nymi przez oÊrodki w Gdaƒsku, w Poznaniu, w 
Bydgoszczy i w Krakowie, a tak˝e innych miastach. 
Mi´dzy innymi Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
we wspó∏pracy z Instytutem Matki i Dziecka kszta∏ci 
lekarzy, piel´gniarki i innych pracowników w opiece 
paliatywnej nad dzieçmi. Jestem kierownikiem nau-
kowym tych kursów, które prowadzimy od 1996 
roku. Wprowadzenie w ˝ycie projektu zespo∏ów 
parafi alnych wiàza∏oby si´ z koniecznoÊcià przesz-
kolenia 10 tysi´cy piel´gniarek. To bardzo powa˝ne 
zadanie. Sàdz´ jednak, ˝e mo˝liwe do wykonania. 

Kursy powinni zorganizowaç konsultanci woje-
wódzcy medycyny paliatywnej. Oprócz kursu 
piel´gniarka powinna ukoƒczyç miesi´czny sta˝ 
w hospicjum domowym. Koszty szkolenia ka˝dej 
piel´gniarki powinni pokryç parafi anie z parafi i, 
która zdecydowa∏a si´ jà zatrudniç. Nie chodzi o to, 
˝eby z piel´gniarki zrobiç lekarza, ale ˝eby jà wysz-
koliç tak, jak sà wyszkolone tzw. Macmillan nurses 
lub Marie Curie nurses w Wielkiej Brytanii, które 
zapewniajà opiek´ paliatywnà chorym zarówno w 
szpitalach, jak i w domach. Nazwy Macmillan i Maria 
Curie pochodzà od nazw fundacji, które fi nansujà 
ich prac´. W Polsce nie ma potrzeby tworzenia w 
tym celu ˝adnej nowej fundacji. KoÊció∏ jest struk-
turà dostatecznie dobrze zorganizowanà, ̋ eby w jej 
ramach ludzie mogli dzia∏aç.

Na czym konkretnie mia∏aby polegaç praca 
piel´gniarki medycyny paliatywnej zatrud-
nionej w danej parafi i?

 Piel´gniarka powinna byç osobà kierujàcà 
dzia∏aniami ca∏ego zespo∏u. Powinna posiadaç dy-
plom, podpisany przez konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, upowa˝niajàcy 
jà do Êwiadczenia tej opieki. Zajmowa∏aby si´ 
bezpoÊrednio osobami umierajàcymi z powodu 
choroby nowotworowej lub innej przewlek∏ej 
choroby w fazie terminalnej, która powoduje 
wyniszczenie, zniedo∏´˝nienie w takim stopniu, ˝e 
osoba traci samodzielnoÊç. Zadaniem piel´gniarki 
by∏oby: prowadzenie fi zykoterapii, zapobieganie 
odle˝ynom, zwalczanie bólu, leczenie dusznoÊci 
i wielu innych objawów, a przede wszystkim 
prze∏amanie samotnoÊci tych osób. Swojà wiedz´ 
i doÊwiadczenie przekazywa∏aby wolontariuszom i 
cz∏onkom rodziny chorego. 
 Piel´gniarka powinna umieç wspó∏pracowaç 
z lekarzem pierwszego kontaktu, poniewa˝ chorzy 
b´dà cz´sto wymagali jego pomocy. Pojawienie 
si´ zespo∏ów parafi alnych nie b´dzie oznacza∏o, 
˝e zosta∏by on automatycznie zwolniony ze 
swoich obowiàzków. Jako lekarz, musz´ jednak 
powiedzieç, ˝e stosunkowo niewielu moich ko-
legów chce zajmowaç si´ medycynà paliatywnà. 
Zjawiskiem szeroko opisywanym na Êwiecie, i 
dotyczy ono równie˝ Polski, jest niech´ç lekarzy do 
przepisywania ludziom morfi ny jako leku przeciw-
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bólowego. Niedawno czyta∏em, ˝e niektóre kraje 
wprowadzajà przepisy pozwalajàce piel´gniarkom 
na wypisywanie recept na morfi n´ i niektóre leki 
potrzebne osobom umierajàcym. Piel´gniarki w 
naszym kraju nie majà takiego prawa. Sprawà kluczowà 
dla powodzenia tego projektu jest udzielenie ta-
kich uprawnieƒ piel´gniarkom dyplomowanym 
w opiece paliatywnej. To mo˝e i powinien zrobiç 
minister zdrowia. Chory cierpiàcy np. z powodu 
bólu nowotworowego pierwszà recept´ móg∏by 
otrzymywaç od lekarza, natomiast póêniej 
piel´gniarka kierujàca zespo∏em wypisywa∏aby 
kolejne recepty i uwolni∏aby chorego i jego rodzin´ 
od przykrego obowiàzku czekania w kolejkach w 
przychodni albo wzywania lekarza do domu tylko 
po to, ˝eby przepisa∏ po raz kolejny ten sam lek. 
Aby sta∏o si´ to w Polsce mo˝liwe, musi najpierw 
pojawiç si´ przepis prawny umo˝liwiajàcy wyspe-
cjalizowanym piel´gniarkom wypisywanie recept 
na niektóre leki. Morfi na i inne silnie dzia∏ajàce 
opioidy (nazywane b∏´dnie przez laików nar-
kotykami), potrzebne w leczeniu bólu i dusznoÊci 
sà u nas uwa˝ane za niebezpieczne substancje, 

których dost´pnoÊç jest bardziej ograniczona ni˝ 
np. antybiotyków. Ludzie zapominajà, ˝e nasz or-
ganizm wytwarza substancje opioidowe. ˚yjemy 
w kraju, gdzie prawdziwe narkotyki dost´pne sà 
na ulicy i nikt, kto jest od nich uzale˝niony, nie 
symuluje choroby nowotworowej, ˝eby zdobyç 
tabletki z morfi nà lub plastry z fentanylem. Te 
preparaty sà dla narkomanów nieatrakcyjne. W 
Polsce istnieje bardzo interesujàcy precedens 
- tzw. centra metadonowe. Sà to oÊrodki, w 
których narkomani przyjmujà metadon. Meta-
don jest silnie dzia∏ajàcym lekiem opioidowym, 
zresztà ch´tnie u˝ywanym przez nas w leczeniu 
bólu nowotworowego, czasem nawet bardziej 
skutecznym od morfi ny. W centrach metadono-
wych jest on wydawany przez piel´gniarki bez 
koniecznoÊci uzyskiwania recept od lekarza. W 
Polsce osoby uzale˝nione przyjmujàce metadon 
nie mogà zabieraç go do domu i z tego powodu 
muszà zg∏aszaç si´ codziennie. Ten przepis zosta-
nie prawdopodobnie wkrótce zmieniony. Skoro 

wi´c istnieje w Polsce prosty system dystrybucji 
metadonu dla osób uzale˝nionych, to stwórzmy 
podobny system dystrybucji morfi ny, meta-
donu, fentanylu i innych opioidów dla chorych z 
bólem nowotworowym. Powinny si´ tym zajàç 
piel´gniarki z zespo∏ów parafi alnych. Zwi´kszenie 
dost´pnoÊci do leków przeciwbólowych jest 
kluczowà sprawà w zwi´kszeniu skutecznoÊci 
leczenia bólu nowotworowego. Polska jest kra-
jem, gdzie zdaniem Âwiatowej Organizacji Zdrowia 
zu˝ycie morfi ny jest dalece niewystarczajàce.

A jakie korzyÊci, zdaniem Pana Doktora, 
p∏ynà z pracy parafi alnych wolontariuszy?

 Chodzi g∏ównie o to, aby uÊwiadomiç 
parafianom, ˝e ˝yjà wokó∏ nich ludzie, którzy potrzebujà 
w∏aÊnie ich pomocy. Wychodzàc rano do pracy, 
widz´ ksi´dza, który idzie z Eucharystià do szpitala. 
Z tym ksi´dzem i z ˝ywym Chrystusem powinni 
iÊç wolontariusze. Ile czasu ksiàdz ma dla jednego 
chorego? Trzy minuty? Wolontariusz mo˝e nato-
miast poÊwi´ciç osobie chorej, samotnej wi´cej 
czasu, wys∏uchaç jej skarg, coÊ jej poczytaç, napisaç 
list itd. To nie jest nic skomplikowanego. Obecnie 
istniejàce hospicja domowe dzia∏ajà na tej zasadzie, 
ale obejmujà one swoim zasi´giem zbyt du˝e rejony 
i obawiam si´, ̋ e zwalniajà parafi e z obowiàzku dba-
nia o swoich parafi an. Odnosz´ czasem wra˝enie, 
˝e ˝ycie w wielu naszych parafi ach jest martwe. 
Wi´kszoÊç katolików idzie do koÊcio∏a raz w ty-
godniu na godzin´, k∏adzie par´ z∏otych na tac´ i na 
tym sprawa si´ koƒczy. To prawda, ˝e dzia∏ajà przy 
parafi ach ró˝ne grupy bardziej czy mniej charyzma-
tyczne, które dbajà o swój w∏asny rozwój 
wewn´trzny, czytajà wspólnie Pismo Êwi´te i 
sp´dzajà ze sobà wakacje. To wszystko bardzo 
dobrze, ale kiedy ktoÊ zaczyna umieraç na raka, to 
jego rodzina zostaje sama. A przecie˝ ktoÊ z parafi i 
powinien im po prostu pomóc, bo nie zawsze ludzie 
mogà zostawiç swojà prac´. Przecie˝ nie wiemy (i 
˝aden lekarz nie potrafi  tego okreÊliç), ile cz∏owiek 
chory b´dzie jeszcze ˝y∏. GdybyÊmy wiedzieli, ˝e 
umrze za miesiàc, wzi´libyÊmy miesi´czny urlop i 
zostalibyÊmy przy chorym w domu. Pomoc wolon-
tariuszy w parafi i polega∏aby na tym, ˝eby zamiast 
oglàdaç telewizj´ czy piç piwo wsiedli do swojego 
eleganckiego samochodu, pojechali do chorego i 

Piel´gniarki powinny uzyskaç uprawnienia 
do wypisywania recept na morfi n´.
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sp´dzili z nim 2 czy 3 godziny swojego wolnego cza-
su. Cz∏owiek chory wcale nie musi cierpieç fi zycznie, 
jeÊli ma podane odpowiednie leki i zapewnionà fa-
chowà pomoc piel´gniarskà. Jego najwi´kszym cier-
pieniem pozostaje jednak samotnoÊç. Najlepszym 
lekarstwem na t´ bolesnà samotnoÊç mo˝e okazaç 
si´ obecnoÊç nas, ludzi zdrowych, którzy chcà 
zostaç zbawieni i dostrzegà, ˝e majà szans´ zrobiç 
coÊ dobrego dla drugiego cz∏owieka. KoÊció∏ mo˝e 
im t´ szans´ daç i w odpowiedni sposób zorgani-
zowaç. Jest naprawd´ wielu ludzi, którzy chcieliby 
pomagaç. Zobaczmy, jak ch´tnie ludzie anga˝ujà si´ 
w jednorazowe akcje np. Jerzego Owsiaka. Je˝eli 
przy parafi ach powsta∏yby takie zespo∏y opieki palia-
tywnej, to wiele osób na pewno zaanga˝owa∏yby 
si´ w ich prac´ i by∏aby to dla nich tak˝e szansa 
bli˝szego kontaktu z KoÊcio∏em. Uwa˝am, ˝e jeÊli 
coÊ dobrego w Polsce mo˝e si´ zdarzyç, to tylko 
na dole, przez ludzi, którzy znajà sytuacj´ swoich 
sàsiadów i spotykajà si´ regularnie, np. podczas 
niedzielnej Mszy Êw.

Zdarza si´ jednak cz´sto, ˝e ludzie zdrowi, 
którzy chcieliby robiç coÊ dobrego, podÊwia-
domie bojà si´ kontaktu z osobami ci´˝ko 
chorymi ze wzgl´du na odpowiedzialnoÊç w 
przypadku, jeÊli stan chorego si´ pogorszy a 
w pobli˝u nie b´dzie fachowej pomocy.

 Aby uniknàç niepotrzebnego l´ku, 
piel´gniarka powinna mieç telefon komórkowy 
i wolontariusze w ka˝dej chwili powinni mieç 
mo˝liwoÊç skontaktowania si´ z nià. Najpierw za-
wsze trzeba rozwiàzaç spraw´ leczenia objawów 
fi zycznych choroby danego pacjenta, a dopiero 
potem mo˝na wysy∏aç do niego wolontariusza, 
aby udzieli∏ mu wsparcia psychicznego czy duch-
owego. Tej kolejnoÊci nie mo˝na odwracaç. Je˝eli 
stan chorego si´ pogorszy i zacznie si´ umieranie, 
to te˝ nie znaczy, ˝e nale˝y go w tej sytuacji zostawiç 
samego. Owszem nale˝y powiadomiç piel´gniark´ 
lub lekarza z hospicjum, ale w ˝adnym razie nie 
wpadaç w panik´ i wzywaç np. pogotowie ra-
tunkowe. To prawda, ˝eby umieç asystowaç przy 
umieraniu trzeba byç doÊwiadczonym wolon-
tariuszem, ale tego mo˝na si´ nauczyç. Umierajàcy 
cz∏owiek nie potrzebuje “fachowej pomocy”, ale 
bliskoÊci drugiej osoby, mi∏oÊci i braterstwa.
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Jak wobec tego zmobilizowaç chorych, 
˝eby zechcieli poÊwi´ciç swój wolny czas 
osobom potrzebujàcym? Jak zach´ciç ich 
do w∏àczenia si´ w wolontariat?

 M∏odym ludziom, który majà wiele do-
brych ch´ci i niewykorzystanej energii trzeba 
dawaç dobry przyk∏ad. W parafi i przyk∏ad po-
winien dawaç proboszcz. Dlaczego nie mo˝e 
powiedzieç parafi anom, ˝e nie lubi sam chodziç 
do chorych i oczekuje, ˝e ktoÊ b´dzie chodziç 
razem z nim? Ksiàdz zna swoich parafi an. 
JeÊli zadaje pokut´ w konfesjonale, to przecie˝ za-
miast odmawiania jakiejÊ litanii mo˝e powiedzieç: 
“Przyjdê do mnie jutro o 6.00 rano, pójdziemy 
razem do chorego”. W ka˝dej parafi i znajdzie si´ 
na pewno jedna osoba, która chcia∏aby zaczàç. 
Dla opiekunów, jeÊli ktoÊ przyjdzie i zastàpi ich na 
dwie godziny, ˝eby mogli pójÊç do lekarza, do fry-
zjera czy do kina, to ju˝ jest bardzo du˝a pomoc. 
Jedynym wydatkiem ze strony wolontariusza jest 
czas. A co my robimy z naszym wolnym czasem? 
Albo d∏u˝ej Êpimy albo oglàdamy telewizj´. Mo˝e 
pooglàdajmy telewizj´ razem z chorym sàsiadem 
i to te˝ ju˝ b´dzie jakiÊ kompromis. Zdumiewa 
mnie, ˝e ludzie o tym wcale nie myÊlà. Tworzy 
si´ specjalistyczne oÊrodki dla chorych na raka, 
na AIDS, a my, katolicy czujemy si´ zwolnieni z 
odpowiedzialnoÊci za bliênich ˝yjàcych tu˝ obok 
nas. To jest biernoÊç ludzi, na którà nak∏ada si´ 
niestety czasem biernoÊç KoÊcio∏a. Papie˝ mówi, 
˝e musimy jeszcze raz si´ nawróciç. Dziwimy si´, 
˝e m∏odzie˝ odchodzi od KoÊcio∏a. M∏odzi dosko-
nale widzà naszà hipokryzj´. Co z tego, ˝e ∏adnie 
si´ ubior´, przeczytam psalm podczas Mszy Êw., 
jeÊli potem nic z tego nie wynika? JeÊli parafi a ma 
byç prawdziwà wspólnotà, to muszà w niej istnieç 
rzeczywiste wi´zi mi´dzy ludêmi. Niech sobie 
nawzajem pomagajà, przecie˝ jest tak wiele do 
zrobienia. W Katechizmie KoÊcio∏a Katolickiego 
sà tylko dwa zdania na temat opieki paliatywnej. 
Brzmià one nast´pujàco: “Opieka paliatywna 
stanowi pierwszorz´dnà postaç bezinteresownej 
mi∏oÊci. Z tego tytu∏u powinna byç popierana.” 
To drugie zdanie szczególnie polecam uwadze 
naszych duszpasterzy i polityków.

Rozmawia∏a Lilla Danilecka

POWSTAJE HOSPICJUM 
DLA DZIECI W 
KRAKOWIE

Co sk∏oni∏o Pana do za∏o˝enia hospicjum?

 Kilka miesi´cy temu podczas lektury “Tygod-
nika Powszechnego” natknà∏em si´ na dwa artyku∏y 
poÊwi´cone hospicjom dla dzieci, w tym wywiad 
z waszym kapelanem Benedyktem Mikà. To by∏o 
zaproszenie, takie, którego nie mog∏em odrzuciç. 
Musia∏em prze˝yç 43 lata, by móc stwierdziç, gdzie 
jest moje miejsce. Ca∏e moje dotychczasowe ˝ycie 
by∏o w∏aÊciwie przygotowaniem do tego, co nas-
tàpi teraz. Ogromna w tym zas∏uga moich “drogo-
wskazów”. Najpierw ksi´dza prof. Józefa Tischnera, 
którego mia∏em szcz´Êcie poznaç i podà˝aç przez 
kilkanaÊcie lat za jego poszukiwaniami w fi lozofi i  
dramatu i nadziei. Potem Karola Wojty∏y, do którego 
“dotar∏em” przez Brata Alberta.
 Emanuel Levinas i jego “epifania twarzy” 
to dar od ksi´dza Tischnera. Ten ˝ydowski fi lozof 
przytaczany w Encyklikach Jana Paw∏a II powiada, ˝e 
twarz Drugiego, która si´ objawia, mówi: nie zabijaj. 
Twarz Drugiego, bliêniego, jest twarzà ludzkiej biedy. 
Twarzà wdowy, sieroty, wygnaƒca: twarzà heroizmu, 
tragizmu, ale i nadziejà  na ocalenie. Ludzka bieda 
wo∏a o ratunek. Jej wezwanie nie zna wymówek. I 
jest w tym coÊ absolutnego. Dlatego ka˝dy cz∏owiek, 
a szczególnie chore dziecko, domaga si´ szczególnej 
ochrony w miejscu, które jest dla niego -  jak mówi 
niemiecki fi lozof Martin Heidegger - “przestrzenià 
najbli˝szà”,  czyli w domu. Dziecko, zapytane skàd 
jest wskazuje na dom, tu poznaje swoje pierwsze 
tajemnice. Tutaj dziecko cieszy si´, ale nierzadko 
równie˝ cierpi, bo dom jest równie˝ miejscem dra-
matu, a nawet tragedii. Stàd idea opieki paliatywnej 
nad dzieçmi w ich rodzinnych domach jest dla mnie 
osobiÊcie czymÊ naturalnym.
 KilkanaÊcie dni po lekturze “Tygodnika Po-
wszechnego” obwieÊci∏em moim przyjacio∏om z Ro-

Z Adamem M. CieÊlà, za∏o˝ycielem Fun-
dacji i hospicjum w Krakowie rozmawia 
Gra˝yna Zarzycka

Wywiad
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Z Adamem M. CieÊlà, za∏o˝ycielem Fun-
dacji i hospicjum w Krakowie rozmawia 
Gra˝yna Zarzycka

Wywiad
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tary Club Kraków, ̋ e przyst´puj´ do zorganizowania 
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udzia∏u w tworzonej Radzie Fundacji powiedzia∏: 
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odpraw. Sta∏o si´ tak dzi´ki wspania∏omyÊlnoÊci 
ksi´dza Marka G∏owni, który przekaza∏ Fundacji 
do u˝ytkowania lokal w kamienicy nale˝àcej do 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie.  Tu w∏aÊnie w 
czasie II Wojny Âwiatowej m∏ody Karol Wojty∏a 

modli∏ si´ w “kó∏ku ró˝aƒcowym”. Prowadzi∏ je 
w∏aÊciciel tej kamienicy Jan Tyranowski, przewod-
nik Wojty∏y w drodze do mistrzów duchowych, 
jak Êw. Jan od Krzy˝a. Tutaj te˝ w krakowskich 
D´bnikach m∏ody Karol odkrywa∏ swoje po-
etyckie talenty. W 1944 roku powsta∏ wiersz 
“Wybrze˝a pe∏ne ciszy“ , trzy lata po stracie ojca, 
ostatniej bliskiej mu osoby. W nim to znajduje si´ 
zwrotka, która jest mottem hospicjum:

Mi∏oÊç mi wszystko wyjaÊni∏a,
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Krakowa, tak by do dziecka mo˝na by∏o dojechaç 
w ciàgu 2 godzin. Na poczàtek skoncentrujemy 
si´ jednak na przyleg∏ych do Krakowa gminach 
i stopniowo, w miar´ rozwoju hospicjum, 
b´dziemy obejmowaç swym zasi´giem dalsze wsie 
i miasteczka. 

W jakiej fazie organizacji znajduje si´ hos-
picjum? Kiedy rozpocznie przyjmowanie 
pacjentów?

 Czekamy niecierpliwie na wpis do rejestru 
sàdowego (Fundacja zosta∏a ju˝ zarejestrowana - 
przypis red.). Po nim rejestrujemy NZOZ. Od 
tego, kiedy urz´dy i sàdy podejmà swojà decyzj´, 
uzale˝niony jest nasz start, czyli przyjmowanie 
pacjentów. Zak∏adamy, ˝e wszystko powinno 
zakoƒczyç si´ w po∏owie maja. Nie tracimy jednak 
czasu, bo chcemy byç dobrze przygotowani do 
godziny “0”. Dysponujemy ju˝ zespo∏em ludzi 
oddanych sprawie. Kolejne osoby odbywajà 
szkolenia w WHD. Koƒczymy remontowaç lokal, 
który dostaliÊmy od Kurii.

Jakie sà g∏ówne trudnoÊci w osiàgni´ciu 
zamierzonego celu?

 Idea hospicjum od poczàtku zjednywa∏a 
ludzi, determinowa∏a wiele pozytywnych w swych 
konsekwencjach sytuacji. Wiem jednak, ˝e 
prawdziwe trudnoÊci dopiero przed nami. MyÊl´ 
o pozyskiwaniu pacjentów. Czeka nas ˝mudna 
praca nad przekonaniem lekarzy do idei opieki 
paliatywnej nad dzieçmi w ich rodzinnych do-
mach. W zwiàzku z tym musimy uzyskaç dobrà 
wspó∏prac´ z g∏ównymi oÊrodkami medycznymi, 
które w Krakowie prowadzà leczenie dzieci, ze 
szczególnym uwzgl´dnieniem Instytutu Pediatrii 
Collegium Medicum w Krakowie-Prokocimiu.

Tu w Warszawie poznaliÊmy piel´gniark´  
Iwon´ Bodys-Cupak, która odby∏a u nas 
miesi´czny sta˝. Jakimi spostrze˝eniami 
podzieli∏a si´ z Panem po powrocie?

 Iwona po powrocie powiedzia∏a nam, ˝e 
pobyt w Warszawie by∏ wa˝nym doÊwiadczeniem. 
Utwierdzi∏ jà w dotychczasowych przekonaniach 
dotyczàcych sprawowania opieki paliatywnej  i 

stosunku do eutanazji jako katolika oraz osoby 
zajmujàcej si´ zagadnieniami opieki zdrowotnej. 
 Du˝e wra˝enie wywar∏a na niej atmosfera 
troskliwoÊci, ˝yczliwoÊci i goÊcinnoÊci, którà 
zosta∏a otoczona zaraz po przyjeêdzie. Ale, co 
podkreÊla, mocne wra˝enie wywar∏ na niej pro-
fesjonalizm WHD jako zespo∏u terapeutycznego 
oraz zaanga˝owanie wszystkich jego cz∏onków 
w niesienie pomocy dzieciom ze schorzeniami 
ograniczajàcymi ˝ycie, i ich rodzinom. Bardzo 
wa˝nà rol´ w tym zespole odgrywajà bowiem 
piel´gniarki. Sprawujà one bezpoÊrednià opiek´ 
nad dzieçmi, podejmujà wa˝ne decyzje doty-
czàce piel´gnacji, pomagajà rodzicom, uczà, 
wspierajà ich w trudnych chwilach, rozwiewajà 
ich wàtpliwoÊci, koordynujà prac´ wolontariuszy. 
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e wszyscy 
cz∏onkowie zespo∏u dobrze znajà sytuacj´ wszyst-
kich dzieci i rodzin, które znajdujà si´ pod opiekà 
hospicjum, co pozwala na w∏aÊciwe ordynowanie 
kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej, 
socjalnej i duchowej. Ka˝dy z pracowników hos-
picjum ma wytyczone zadania i codziennie zdaje 
sprawozdanie z ich realizacji.  Wszelkie problemy 
i wàtpliwoÊci rozwiàzywane sà równie˝ na forum 
zespo∏u. 
 Najwi´kszym prze˝yciem by∏o dla niej 
spotkanie z rodzicami uczestniczàcymi w grupie 
wsparcia po Êmierci dzieci. UÊwiadomili jej, jak 
wa˝nà rol´ w opiece nad dzieckiem sprawujà 
piel´gniarki. Jak wielkie znaczenie ma odpowiedni 
kontakt piel´gniarki z dzieckiem i rodzicami, kon-
takt przepe∏niony mi∏oÊcià, cierpliwoÊcià i zro-
zumieniem.    

Jakiego rodzaju pomocy oczekuje Pan 
od Fundacji Warszawskie Hospicjum dla 
Dzieci?

  Pierwsza rzecz to podstawowy sprz´t, 
niezb´dny do Êwiadczenia opieki paliatywnej. 
Ch´tnie skorzystamy z waszego pakietu star-
towego, póki sami nie dorobimy si´ swojego.
 Druga rzecz, to szkolenie naszego 
personelu. Trzecia zaÊ to wsparcie w trudnoÊ-
ciach, których jeszcze nie mo˝emy przwidzieç. 
S∏owem: chcemy korzystaç z waszego doÊwiad-
czenia, które jest dla nas, jako nowej jednostki 
hospicyjnej, bardzo cenne. 
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 Goràco pozdrawiam wszystkich Czytelników 
Informatora. Ci z Paƒstwa, którzy czytali poprzed-
nie numery, ju˝ troch´ o mnie wiedzà. Na imi´ 
mam Kasia, mam 17 lat i przez kilka miesi´cy 
znajdowa∏am si´ pod opiekà Warszawskiego Hos-
picjum dla Dzieci. Moja historia - trzy lata bólu i 
cierpienia, podejrzeƒ i niewiary w moje dolegli-
woÊci -  to materia∏ na co najmniej powieÊç. Mimo 
wszystko chcia∏abym opowiedzieç w du˝ym skrócie 
o sobie. Dla mnie sà to trudne wspomnienia, które 
przez ca∏y czas we mnie ˝yjà i mocno bolà. 
 W 2000 roku pojawi∏y si´ u mnie pierwsze 

objawy, które mog∏y Êwiadczyç o niedro˝noÊci jelit - 
silny ból brzucha, nudnoÊci i wymioty. Nie pomaga∏y 
leki przeciwbólowe. Przez ca∏y czas cierpia∏am. 
Rozpocz´∏y si´ operacje. Wiele operacji, których 
konsekwencjà jest mi´dzy innymi wk∏ucie centralne 
i ˝ywienie pozajelitowe, które obecnie przyjmuj´. 
Kolejne zabiegi przynosi∏y ulg´ tylko na krótki okres. 

Chocia˝ wydawa∏o si´, ˝e chirurgicznie usuni´to 
przyczyn´ moich dolegliwoÊci, ja nadal odczuwa∏am 
silny ból brzucha. Te lata w wi´kszoÊci sp´dzi∏am 
w szpitalu, zdarza∏o si´, ˝e nawet na Êwi´ta nie 
mog∏am wyjÊç do domu. 
 W ca∏ej mojej drodze przez chorob´ 
najci´˝sze dla mnie by∏o i jest to, ˝e wielu lekarzy 
i piel´gniarek nie wierzy∏o w moje dolegliwoÊci. 
Gdy ból sta∏ si´ nie do opanowania, zacz´to mi po-
dawaç narkotyczne leki przeciwbólowe. Ju˝ sama 
ÊwiadomoÊç przyjmowania narkotyków by∏a dla 
mnie ci´˝ka. Do tego wiele razy mia∏am problemy 

Powracam 
do zdrowia

Pacjenci
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z otrzymaniem leków przeciwbólowych, poniewa˝ 
nazywano mnie narkomankà i wmawiano mi, ˝e 
symuluj´. Gdy mówiono mi, ˝e wol´ byç w szpi-
talu, nie w domu, przechodzi∏am chwile za∏amania. 
Bardzo ba∏am si´ tego, ˝e w momencie silnego 
bólu nie otrzymam pomocy. By∏ czas, ˝e mia∏am 
dosyç bólu, k∏ucia, ca∏ej tej m´czarni, oszczerstw  i 
przekonania, ˝e inni mi nie wierzà. MyÊla∏am nawet 
o samobójstwie.   
 Przy ˝yciu trzyma∏a mnie i nadal trzyma 
moja kochajàca 
rodzina. Przede 
w s z y s t k i m 
mama, która 
wspiera mnie 
na duchu ca∏ym 
sercem i razem 
z tatà zabiega 
o moje zdro-
wie. Wiem, ˝e 
gdybym opuÊci∏a 
rodziców i 
r o d z e ƒ s t w o 
(trzech braci), to 
wyrzàdzi ∏abym 
im wielkà 
krzywd´. To oni 
trzymajà mnie 
przy ˝yciu i dzi´ki 
nim mam si∏´ do 
walki. Jestem im 
za to wdzi´czna. 
Gdybym by∏a 
osobà niechcianà 
i niekochanà, nie 
wytrzyma∏abym 
tego wszystkiego. 
 Poza “niedowiarkami”, pozna∏am te˝ wielu 
wspania∏ych ludzi - lekarzy i piel´gniarek - którym 
du˝o zawdzi´czam. Ich optymizm, a nawet sam 
fakt, ˝e mi uwierzyli i wierzà, to dla mnie bardzo 
du˝o. Chcia∏abym im za to podzi´kowaç. 
 Dzi´ki ostatniej operacji, która odby∏a si´ 
15 wrzeÊnia 2003 roku, nie odczuwam ju˝ tak 
silnego bólu. Sta∏o si´ to przede wszystkim dzi´ki 
zaanga˝owaniu lekarza prowadzàcego oraz wielu 
innych chirurgów. Teraz ból nie jest ju˝ tak silny, 
mog´ ˝yç bez leków przeciwbólowych. Chocia˝ 
jeszcze nie jest tak, jak byç powinno, zdarzajà si´ 

epizody bólu, pojawiajà nowe problemy, to w 
porównaniu z ostatnimi trzema latami, teraz czuj´ 
si´ du˝o lepiej. Jestem w trudnej sytuacji, poniewa˝ 
musz´ uzbieraç na pomp´ do ˝ywienia pozajeli-
towego w domu, która kosztuje 10 tysi´cy z∏otych. 
Ale b´d´ walczy∏a o swoje zdrowie.
 Dzisiaj wiem, ˝e na pewno nie zapomn´ 
podejrzeƒ i nieufnoÊci niektórych ludzi, po-
niewa˝ nie by∏y to jednorazowe incydenty. Ja nie 
potrafi ∏abym powiedzieç cierpiàcemu dziecku, ˝e 

symuluje i nie 
pomóc mu w 
jego bólu. 
 W r ó c ´ 
jeszcze do 
p r ze s z ∏o Ê c i . 
Gdy po raz 
kolejny le˝a∏am 
w szpitalu, nie 
w iedz i a ∏ am , 
co b´dzie 
dalej. Wtedy 
oddano mnie 
pod opiek´ 
WHD. Na 
poczàtku razem 
z mamà nie 
chcia∏yÊmy si´ 
na to zgodziç, 
ale gdy dr To-
masz Dangel 
przyszed∏ do 
mnie do szpi-
tala i ze mnà 
porozmawia∏, 
zrozumia∏am, 
˝e na razie nie 

mog´ byç wyleczona. Mo˝na by∏o tylko ∏agodziç 
moje objawy. Nie mia∏o sensu le˝enie w szpitalu 
i ˝ycie w niepewnoÊci, czy otrzymam pomoc, gdy 
b´d´ jej potrzebowa∏a, czy ponownie b´d´ zwija∏a 
si´ z bólu, zastanawiaç si´, kto b´dzie mia∏ dy˝ur.
 Chocia˝ bardzo si´ wtedy ba∏am i nie do 
koƒca by∏am przekonana, to teraz, z perspektywy 
czasu wiem, ˝e to by∏a s∏uszna decyzja. WczeÊniej 
i tak pewnie nie by∏abym zoperowana, a w inny 
sposób medycyna nie potrafi ∏a mi pomóc. Mog∏am 
byç w domu z rodzinà i nie musia∏am tak bardzo 
cierpieç. Leki, które zlecali mi lekarze z Hospicjum, 

To oni trzymajà mnie przy ˝yciu i dzi´ki nim mam si∏´ do 
walki. Jestem im za to wdzi´czna. 
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w s z y s t k i m 
mama, która 
wspiera mnie 
na duchu ca∏ym 
sercem i razem 
z tatà zabiega 
o moje zdro-
wie. Wiem, ˝e 
gdybym opuÊci∏a 
rodziców i 
r o d z e ƒ s t w o 
(trzech braci), to 
wyrzàdzi ∏abym 
im wielkà 
krzywd´. To oni 
trzymajà mnie 
przy ˝yciu i dzi´ki 
nim mam si∏´ do 
walki. Jestem im 
za to wdzi´czna. 
Gdybym by∏a 
osobà niechcianà 
i niekochanà, nie 
wytrzyma∏abym 
tego wszystkiego. 
 Poza “niedowiarkami”, pozna∏am te˝ wielu 
wspania∏ych ludzi - lekarzy i piel´gniarek - którym 
du˝o zawdzi´czam. Ich optymizm, a nawet sam 
fakt, ˝e mi uwierzyli i wierzà, to dla mnie bardzo 
du˝o. Chcia∏abym im za to podzi´kowaç. 
 Dzi´ki ostatniej operacji, która odby∏a si´ 
15 wrzeÊnia 2003 roku, nie odczuwam ju˝ tak 
silnego bólu. Sta∏o si´ to przede wszystkim dzi´ki 
zaanga˝owaniu lekarza prowadzàcego oraz wielu 
innych chirurgów. Teraz ból nie jest ju˝ tak silny, 
mog´ ˝yç bez leków przeciwbólowych. Chocia˝ 
jeszcze nie jest tak, jak byç powinno, zdarzajà si´ 

epizody bólu, pojawiajà nowe problemy, to w 
porównaniu z ostatnimi trzema latami, teraz czuj´ 
si´ du˝o lepiej. Jestem w trudnej sytuacji, poniewa˝ 
musz´ uzbieraç na pomp´ do ˝ywienia pozajeli-
towego w domu, która kosztuje 10 tysi´cy z∏otych. 
Ale b´d´ walczy∏a o swoje zdrowie.
 Dzisiaj wiem, ˝e na pewno nie zapomn´ 
podejrzeƒ i nieufnoÊci niektórych ludzi, po-
niewa˝ nie by∏y to jednorazowe incydenty. Ja nie 
potrafi ∏abym powiedzieç cierpiàcemu dziecku, ˝e 

symuluje i nie 
pomóc mu w 
jego bólu. 
 W r ó c ´ 
jeszcze do 
p r ze s z ∏o Ê c i . 
Gdy po raz 
kolejny le˝a∏am 
w szpitalu, nie 
w iedz i a ∏ am , 
co b´dzie 
dalej. Wtedy 
oddano mnie 
pod opiek´ 
WHD. Na 
poczàtku razem 
z mamà nie 
chcia∏yÊmy si´ 
na to zgodziç, 
ale gdy dr To-
masz Dangel 
przyszed∏ do 
mnie do szpi-
tala i ze mnà 
porozmawia∏, 
zrozumia∏am, 
˝e na razie nie 

mog´ byç wyleczona. Mo˝na by∏o tylko ∏agodziç 
moje objawy. Nie mia∏o sensu le˝enie w szpitalu 
i ˝ycie w niepewnoÊci, czy otrzymam pomoc, gdy 
b´d´ jej potrzebowa∏a, czy ponownie b´d´ zwija∏a 
si´ z bólu, zastanawiaç si´, kto b´dzie mia∏ dy˝ur.
 Chocia˝ bardzo si´ wtedy ba∏am i nie do 
koƒca by∏am przekonana, to teraz, z perspektywy 
czasu wiem, ˝e to by∏a s∏uszna decyzja. WczeÊniej 
i tak pewnie nie by∏abym zoperowana, a w inny 
sposób medycyna nie potrafi ∏a mi pomóc. Mog∏am 
byç w domu z rodzinà i nie musia∏am tak bardzo 
cierpieç. Leki, które zlecali mi lekarze z Hospicjum, 

To oni trzymajà mnie przy ˝yciu i dzi´ki nim mam si∏´ do 
walki. Jestem im za to wdzi´czna. 

15Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Informator

 Kasi´ pozna∏em bardzo dobrze. Nasza 
relacja by∏a oparta na wzajemnym zaufaniu i pe∏nej 
szczeroÊci. Mówi∏em jej zawsze prawd´ i od niej te˝ 
oczekiwa∏em prawdy. Je˝eli czegoÊ nie wiedzia∏em 
lub nie rozumia∏em, np. mechanizmu powstawania 
bólu, zawsze jej o tym mówi∏em. Cz´sto musia∏em 
stosowaç metody leczenia bólu bez gwarancji ich 
skutecznoÊci. Zawsze o tym wczeÊniej rozmawialiÊ-
my i wspólnie podejmowaliÊmy decyzje. Dopiero 
potem prosiliÊmy mam´ Kasi, ˝eby powiedzieç jej 
o naszych ustaleniach. Te rozmowy by∏y dla mnie 
bardzo wa˝ne.
 Najtrudniejsze by∏y chwile zwàtpienia w 
to, ˝e uda si´ opanowaç ból. Wtedy nie prze-
widywaliÊmy, ˝e kolejne operacje przyniosà tak 
dobry skutek. Brakowa∏o nam tego rodzaju nadziei. 
Sàdzi∏em nawet, do czego si´ teraz przyznaj´, ˝e 
ka˝da nast´pna operacja mo˝e tylko zwi´kszyç jej 
cierpienie. Na szcz´Êcie sta∏o si´ inaczej.
 Wypowiedê Kasi jest wiernym i dojrza∏ym 
opisem jej prze˝yç, a jej bunt w pe∏ni zrozumia∏y 
i uzasadniony. W s∏owach: “w ca∏ej mojej drodze 
przez chorob´ najci´˝sze dla mnie by∏o i jest to, 

˝e wielu lekarzy i piel´gniarek nie wierzy∏o w moje 
dolegliwoÊci” - nie ma cienia przesady. Tak w∏aÊnie 
by∏o. Pami´tam, ˝e prosi∏em kiedyÊ o konsultacj´ 
psychiatry w celu wyjaÊnienia przyczyny zachowaƒ 
Kasi, które nas i mam´ bardzo niepokoi∏y, dotyczy∏y 
bowiem zamiarów samobójczych. Kasia zgodzi∏a 
si´ na nià po d∏ugich namowach. Psychiatra, gdy 
dowiedzia∏ si´, ˝e Kasia otrzymuje morfi n´, w 
ogóle jej nie zbada∏, a w historii choroby napisa∏, 
˝e zaburzenia zachowania spowodowane sà przez 
narkotyk. 
 Innym razem, gdy odwiedza∏em Kasi´ w 
szpitalu, okaza∏o si´, ˝e piel´gniarki postawi∏y 
pomp´ podajàcà morfi n´ w takiej odleg∏oÊci od 
jej ∏ó˝ka, ˝eby Kasia nie mog∏a nacisnàç na przycisk 
wyzwalajàcy podanie kolejnej dawki.
 Najbardziej jestem jej wdzi´czny za zdanie: 
“gdybym by∏a osobà niechcianà i niekochanà, nie 
wytrzyma∏abym tego wszystkiego”. To bardzo 
pi´kne i bardzo prawdziwe stwierdzenie.

Tomasz Dangel

Buntownik 
nie bez powodu

nie zawsze dzia∏a∏y tak, jak bym chcia∏a, czasami 
mocno mnie bola∏ brzuch, ale widzia∏am, jak bardzo 
starano si´ st∏umiç mój ból. Przede wszystkim 
wierzono w moje dolegliwoÊci i wiedzia∏am, ˝e 
przy silnym bólu nie zostan´ sama. By∏am w pe∏ni 
Êwiadoma, jakie przyjmuj´ leki i co powszechnie si´ 
o nich mówi. W pewnym okresie by∏y to silne leki 
narkotyczne. Zadawa∏am mnóstwo pytaƒ, a czasa-
mi milcza∏am. Mimo to dr Dangel zawsze wiedzia∏, 
˝e to mnie gn´bi. Stara∏ si´ mnie uspokoiç, dodaç 
otuchy i wyt∏umaczyç, ˝e nie jestem uzale˝niona tak 
jak osoby, które biorà narkotyki z w∏asnej woli. Nie 
zawsze by∏am spokojna, ale to dodawa∏o mi wiary, 
˝e dr Dangel, dr Januszaniec i dr Karwacki wierzà, 
˝e nie wymyÊlam bólu po to, by braç narkotyki. Za 
tà wiar´ jestem lekarzom i ca∏emu zespo∏owi WHD 
bardzo wdzi´czna. Wiem te˝, ˝e bardzo da∏am si´ 
we znaki wielu osobom, za co bardzo przepraszam 
przede wszystkim mojà piel´gniark´ Gra˝ynk´ 

Zarzyckà, która cierpliwie znosi∏a moje bunty i 
chwile za∏amania.          
 Zawsze by∏am buntowniczà duszà i czasami 
protestowa∏am ze zwyk∏ej przekory, chocia˝ wtedy 
by∏am przekonana, ˝e mam racj´, a ktoÊ chce 
zrobiç mi na z∏oÊç. Mój bunt by∏ przede wszystkim 
buntem przeciwko chorobie. Jednak trudno jest 
dyskutowaç z chorobà, poniewa˝ ona nie chce 
rozmawiaç. Dlatego czasami oberwa∏ ktoÊ niewin-
ny. Przepraszam wszystkich, którym dokucza∏am i 
z ca∏ego serca dzi´kuj´ za opiek´ i wyrozumia∏oÊç. 
Uwa˝am, ˝e ludzie, którzy  pracujà w WHD, 
wykonujà nadzwyczaj trudnà prac´, odpowiedzialnà i 
bardzo potrzebnà. Wk∏adajà w to ca∏e swoje serca. 
Tak trzymaç!

Kasia
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 Ostatni weekend stycznia a tak˝e zimowe 
ferie dla dzieci z grupy wsparcia w ˝a∏obie dla 
m∏odszego rodzeƒstwa by∏y czasem wypoczynku, 
mi∏ych spotkaƒ a tak˝e wielu niespodzianek. 
Weekend sp´dziliÊmy w Warszawie, gdzie naszà 
“bazà wypadowà” by∏a siedziba Hospicjum. Tutaj 
24 osoby i trzech opiekunów (Ma∏gosia, Dorota i 
Benek) sp´dzi∏o dwie noce. 
 PostanowiliÊmy wybraç si´ na lotni-
sko. Dzi´ki uprzejmoÊci naszych przyjació∏ dzieci 
mog∏y poznaç sal´ pami´ci LOT-u. ZostaliÊmy 
oprowadzeni przez panià Edyt´ Miko∏ajczyk po 
Porcie Lotniczym im. F. Chopina na Ok´ciu, a 
dyrekcja Hotelu “Courtyard  Marriott” zaprosi∏a 
nas na ma∏y pocz´stunek, gdzie wszystkie dzieci 
dosta∏y od Hotelu i od Portów Lotniczych wiele 
prezentów-niespodzianek. Podczas spotkania 

swoim poczuciem humoru zaskakiwa∏ nas pan 
Grzegorz Hlebowicz, wspó∏pracownik pani 
Edyty Miko∏ajczyk, któremu bardzo dzi´kujemy. 
Nast´pnie udaliÊmy si´ do siedziby telewizji TV3 
i WOT, gdzie ju˝ na nas czeka∏ pan Jarek Kret, 
dziennikarz i prezenter pogody WOT, który 
oprowadza∏ nas po budynku, pokazujàc zaka-
marki i niektóre tajniki telewizji. To by∏o wielkie 
prze˝ycie dla ca∏ej grupy. Podczas naszego po-
bytu na lotnisku i w samej telewizji towarzyszy∏a 
nam kamera WiadomoÊci Kuriera Warszawskiego 
i jeszcze tego samego dnia w wieczornym 
wydaniu Kuriera mogliÊmy oglàdnàç reporta˝  o 
naszej grupie i jej wyczynach. Towarzyszy∏ nam 
te˝ fotoreporter “˚ycia Warszawy”, który w 
poniedzia∏kowym wydaniu gazety zamieÊci∏  krótki 
fotoreporta˝. ChcielibyÊmy wszystkim naszym 

Styczniowe 
t k j

Styczniowe 
atrakcje

Grupa wsparcia w ˝a∏obie dla m∏odszego rodzeƒstwa
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przyjacio∏om, którzy naszej grupie pomogli i byli 
z nami, bardzo serdecznie podzi´kowaç. 
 Wieczorami nasza grupa udawa∏a si´ na 
p∏ywalni´ na Targówku, gdzie dzi´ki uprzejmoÊci 
pana Paw∏a Szostaka, dyrektora p∏ywalni, nasze 
dzieci mog∏y korzystaç z kàpieli i z p∏ywania. Pod 
bacznym okiem ratowników - Marcina i Heƒka 
- dzieci mog∏y spokojnie uczyç si´ i doskonaliç 
swoje umiej´tnoÊci w p∏ywaniu. A wieczorami jak 
zawsze wieczorne i nocne rozmowy. Spotkanie 
weekendowe szybko min´∏o i trzeba by∏o wracaç 
do swoich domów i ostatnich przed zimowymi 
feriami obowiàzków szkolnych. 
 Tydzieƒ minà∏ bardzo szybko i ju˝ w 
poniedzia∏ek 2 lutego z Dworca Centralnego 
26 dzieci i trzech opiekunów uda∏o si´ w dalekà 
wypraw´ do Zakopanego, by tam w “zimowej 
stolicy” Polski sp´dziç ferie, by odpoczywaç i 
znowu byç razem. Ju˝ sama podró˝ i przygody z 
pociàgami zapowiada∏y ciekawe i bardzo emoc-
jonujàce ferie. 
 ZamieszkaliÊmy niedaleko Nosala w pen-
sjonacie “Olivia”, gdzie atmosfera by∏a troch´ jak  
w domu, a troch´ jak w schronisku. MieliÊmy 
wielkie plany zwiàzane z zimowym pobytem w 
górach - mi´dzy innymi nauk´ jazdy na nartach 
i snowboardach. Niestety, pogoda sp∏ata∏a nam 
psikusa. Po naszym przyjeêdzie Ênieg na stokach 
górskich zaczà∏ b∏yskawicznie znikaç. Pozosta∏o 
nam lodowisko w centrum Zakopanego i 
p∏ywalnia w Centrum Sportowym, z których to 
atrakcji korzystaliÊmy  ka˝dego dnia. Oprócz tego 
w´drówki po samym Zakopanem i w okolicach 
skoczni narciarskich, a wieczorami nasze spot-
kania czy gry w bilard  lub w ping-ponga.
 W piàtek dzieci “wpad∏y na pomys∏”, 
aby pomodliç si´ do Pana Boga o Ênieg - i w 
sobot´ zacz´∏o padaç!  MogliÊmy pójÊç na Nosal 
i tam zaczàç nasze szaleƒstwa na nartach i des-
kach. Pod bardzo czujnym okiem instruktorów 
wszyscy zacz´liÊmy pobieraç nauki jazdy i ju˝ 
po kilku godzinach treningu zacz´liÊmy jeêdziç, 
a niektórym to nawet “patyki-kijki” zacz´∏y 
przeszkadzaç w szusowaniu na dó∏ ze stoków 
pod Nosalem.
 MieliÊmy te˝ i inne atrakcje, np. spot-
kanie z panem Marcinem Daƒcem. Wyjazd na 
Kasprowy Wierch, mg∏a i niska temperatura, da∏y 
nam si´ wszystkim we znaki. Warto by∏o, aby 

chocia˝ troch´ skorzystaç z prawdziwej górskiej 
zimy. Po zjeêdzie kolejkà linowà z Kasprowego 
krótki spacer w kierunku Ronda w Kuênicach, 
gdzie czeka∏y na nas ju˝ sanie z prawdziwymi 
góralami a potem prawdziwy kulig z pochodniami 
i pieczeniem kie∏basy w sza∏asie góralskim.
 Wspominamy wieczorne spotkania, które 
pozwoli∏y nam opowiedzieç o sobie, o swoich 
bliskich, o swoich zmartwieniach, strachu, o tym 
co najbardziej nas boli czy o sprawach z którymi 
na razie nie dajemy sobie rady. Niezapomnianym 
wydarzeniem by∏ nocny marsz z pochodniami na 
wzgórze na Anta∏ówce, by na nim, w ognisku 
zrobionym z naszych pochodni wys∏aç drogà 
“dymnà” wczeÊniej napisane listy do naszych 
zmar∏ych braci i sióstr. Gdy tak staliÊmy na tym 
szczycie, nad nami pi´knie rozgwie˝d˝one niebo, 
a pod nami w dolinie  Zakopane, to czuliÊmy, ˝e  
nasze rodzeƒstwo jest tak blisko nas, ˝e oni sà z 
nami, ˝e chcia∏oby si´ tam razem z nimi zostaç na 
d∏u˝ej...
 Nie zapomnimy te˝ o “strasznym, ok-
ropnym i okrutnym” zakazie jedzenia w pokojach 
s∏odyczy i chipsów...
 Dwa tygodnie min´∏y bardzo szybko i 
trzeba by∏o wracaç do swoich domów, do obo-
wiàzków, a szczególnie do rodziców, za którymi 
tak bardzo si´ wszyscy st´sknili.
 Mamy nadziej´, ˝e i ten wyjazd  pomóg∏ 
wszystkim dzieciom w prze˝ywaniu ˝a∏oby i ˝e 
pomóg∏ im lepiej poznaç samych siebie. Wkrótce 
spotkamy si´ na nast´pnym naszym wspól-
nym wyjeêdzie, tym razem do Torunia - miasta 
Miko∏aja Kopernika i wspania∏ych pierników.

                                                                             
  Ma∏gorzata Murawska

 Dorota Licau
Benedykt Mika
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 W dniach 1- 8 lutego 2004 roku odby∏ 
si´ pierwszy tygodniowy wyjazd grupy wsparcia 
w ˝a∏obie dla starszego rodzeƒstwa. 12 uczest-
ników i 2 opiekunów wyjecha∏o do Kudowy 
-Zdrój. Oto krótkie sprawozdanie z wyjazdu, 
przygotowane przez jednego z uczestników 
grupy wsparcia.

niedziela, 1 lutego

SpotkaliÊmy si´ na Dworcu Wschodnim, skàd 
par´ minut po ósmej wyjechaliÊmy w stron´ 
¸odzi, a dalej do Kudowy. W czasie jazdy 
poznawaliÊmy si´ nawzajem. Po prawie 10- 
godzinnej jeêdzie, mia∏em wra˝enie, ˝e znamy 
si´ od lat...

poniedzia¬ek, 2 lutego

Ten dzieƒ poÊwi´ciliÊmy na poznanie Kudowy. 
PoszliÊmy te˝ na basen i zagraliÊmy w kr´gle. 
Wieczorem wybraliÊmy si´ na dancing do hotelu 
Bristol, zabawa by∏a przednia. 

wtorek, 3 lutego 

Rano zjedliÊmy obfi te Êniadanie, aby ca∏y dzieƒ 
sp´dziç na stokach w Zieleƒcu. Cz´Êç osób 

jeêdzi∏a na nartach, a cz´Êç na deskach. Po 
ca∏odniowej zabawie wszyscy wróciliÊmy do 
wilii Brygida, podekscytowani naszymi nowo 
nabytymi umiej´tnoÊciami. Wi´kszoÊç osób 
dopiero tego dnia zacz´∏a swojà przygod´ ze 
sportami zimowymi. Nikt nie narzeka∏, chocia˝ 
maÊç na st∏uczenia cieszy∏a si´ du˝à popular-
noÊcià.

Êroda,  4 lutego

W tym dniu nasza grupa si´ podzieli∏a, wi´kszoÊç 
pojecha∏a do Zieleƒca na stok. Kilka osób zosta∏o 
w Kudowie, by pójÊç na basen i na pizz´.

czwartek, 5 lutego 

Pobudka o 6.30. Naszym celem by∏a Praga. 
ZobaczyliÊmy Hradczany, Most Karola, Z∏otà 
Uliczk´, Katedr´ p.w. Êw. Wita i wiele innych 
zabytków czeskiej stolicy. Wszyscy skorzystaliÊ-
my z dnia odpoczynku od nart i snowboardu.

piàtek, 6 lutego

Po po∏udniu kilka osób pojecha∏o na stok, 
gdzie sp´dziliÊmy czas do wieczora. Pozosta∏a 

Grupa wsparcia w ˝a∏obie dla starszego rodzeƒstwa
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 W dniach 1- 8 lutego 2004 roku odby∏ 
si´ pierwszy tygodniowy wyjazd grupy wsparcia 
w ˝a∏obie dla starszego rodzeƒstwa. 12 uczest-
ników i 2 opiekunów wyjecha∏o do Kudowy 
-Zdrój. Oto krótkie sprawozdanie z wyjazdu, 
przygotowane przez jednego z uczestników 
grupy wsparcia.

niedziela, 1 lutego

SpotkaliÊmy si´ na Dworcu Wschodnim, skàd 
par´ minut po ósmej wyjechaliÊmy w stron´ 
¸odzi, a dalej do Kudowy. W czasie jazdy 
poznawaliÊmy si´ nawzajem. Po prawie 10- 
godzinnej jeêdzie, mia∏em wra˝enie, ˝e znamy 
si´ od lat...

poniedzia¬ek, 2 lutego

Ten dzieƒ poÊwi´ciliÊmy na poznanie Kudowy. 
PoszliÊmy te˝ na basen i zagraliÊmy w kr´gle. 
Wieczorem wybraliÊmy si´ na dancing do hotelu 
Bristol, zabawa by∏a przednia. 

wtorek, 3 lutego 

Rano zjedliÊmy obfi te Êniadanie, aby ca∏y dzieƒ 
sp´dziç na stokach w Zieleƒcu. Cz´Êç osób 

jeêdzi∏a na nartach, a cz´Êç na deskach. Po 
ca∏odniowej zabawie wszyscy wróciliÊmy do 
wilii Brygida, podekscytowani naszymi nowo 
nabytymi umiej´tnoÊciami. Wi´kszoÊç osób 
dopiero tego dnia zacz´∏a swojà przygod´ ze 
sportami zimowymi. Nikt nie narzeka∏, chocia˝ 
maÊç na st∏uczenia cieszy∏a si´ du˝à popular-
noÊcià.

Êroda,  4 lutego

W tym dniu nasza grupa si´ podzieli∏a, wi´kszoÊç 
pojecha∏a do Zieleƒca na stok. Kilka osób zosta∏o 
w Kudowie, by pójÊç na basen i na pizz´.

czwartek, 5 lutego 

Pobudka o 6.30. Naszym celem by∏a Praga. 
ZobaczyliÊmy Hradczany, Most Karola, Z∏otà 
Uliczk´, Katedr´ p.w. Êw. Wita i wiele innych 
zabytków czeskiej stolicy. Wszyscy skorzystaliÊ-
my z dnia odpoczynku od nart i snowboardu.

piàtek, 6 lutego

Po po∏udniu kilka osób pojecha∏o na stok, 
gdzie sp´dziliÊmy czas do wieczora. Pozosta∏a 
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cz´Êç grupy zwiedza∏a Kudow´, 
a wieczorem posz∏a do kina na 
fi lm “Gdzie jest Nemo?”. Ca∏a 
grupa razem zjad∏a kolacj´, pod-
czas której wszyscy wymieniali si´ 
swoimi spostrze˝eniami minio-
nego dnia. Wieczorem cz´Êç osób 
postanowi∏a wypróbowaç poczu-
cie humoru innych osób, smarujàc 
je piankà do golenia...

sobota, 7 lutego

Ostatni dzieƒ sportów zimowych. 
Nie wszyscy skorzystali z tej pro-
pozycji, ale nie odmówili basenu 
i kr´gli. Wieczorem poszliÊmy 
na dancing do restauracji “Kos-
miczna”, by∏ to swoisty wieczór 
po˝egnalny. 

niedziela, 8 lutego

Rano wyjechaliÊmy w drog´ 
powrotnà do Warszawy. Ca∏à 
drog´ sp´dziliÊmy na rozmowach 
i Êpiewaniu. By∏o bardzo weso∏o i 
nikt nie chcia∏ wracaç. Wieczorem 
nadszed∏ jednak czas rozstania. 
 Uwa˝am, ˝e ten wyjazd 
bardzo zintegrowa∏ grup´. Nie 
jesteÊmy ju˝ obcymi sobie ludêmi, 
lecz grupà przyjació∏.

 W imieniu ca∏ej grupy 
i swoim w∏asnym pragn´ 
podzi´kowaç organizatorom tego 
wyjazdu: Marcie Burtkiewicz i 
Danielowi Kraciowi. Dzi´kujemy 
te˝ panu Grzegorzowi Adam-
skiemu z Zieleƒca za liczne rabaty, 
jakie uzyskiwaliÊmy, wypo˝yczajàc 
sprz´t narciarski. 

Szymon
uczestnik grupy wsparcia

 Od paêdziernika 2003 roku nawiàzaliÊmy 
wspó∏prac´ z Fundacjà Dzieciom “Zdà˝yç z Pomocà”. 
Fundacja zajmuje si´  otwieraniem i prowadzeniem 
subkont dla dzieci niepe∏nosprawnych z ró˝nymi jednostkami 
chorobowymi. Jest to oko∏o 1900 dzieci w ca∏ej Polsce. 
Zdobywanie Êrodków fi nansowych nale˝y g∏ównie do 
rodziców, którzy piszà podanie do ró˝nych fi rm i instytucji. 
Fundacja Dzieciom “Zdà˝yç z Pomocà” raz w roku mo˝e z 
w∏asnych Êrodków dofi nansowaç subkonta, za prowadzenie 
których nie pobiera ̋ adnych op∏at. Z pieni´dzy znajdujàcych 
si´ na koncie rodzice mogà op∏aciç fundusze rehabilitacyjne, 
leczenie stomatologiczne, badania medyczne, zakup sprz´tu 
rehabilitacyjnego, zakup leków itp. Warunkiem zwrotu tych 
kosztów jest posiadanie faktury za danà us∏ug´.

Fundacja Dzieciom “Zdà˝yç z Pomocà”
01-685 Warszawa, ul. ¸omiaƒska 5
tel. 833 88 88, fax  833 31 00
www.fundacja.dzieciom.pl
adres e-mail: fundacja@dzieciom.pl

 Fundacja udost´pnia nam konto bankowe, funkc-
jonujàce pod nazwà: “Stomatologia dzieci upoÊledzonych”. 
Ârodki fi nansowe zgromadzone na tym koncie pokrywajà koszty 
leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym 
dzieciom, które nie sà obj´te kontraktem z NFZ, czyli 
dzieciom z wadami serca, z chorobami nowotworowymi, 
dializowanym, z lekkim upoÊledzeniem umys∏owym. Pierwsze 
pieniàdze na konto wp∏yn´∏y w grudniu 2003 roku. Do 
marca 2004 roku wykonaliÊmy szeÊç du˝ych sanacji jamy 
ustnej w znieczuleniu ogólnym. Wszelkie darowizny prosimy 
kierowaç na konto:

Fundacja Dzieciom “Zdà˝yç z Pomocà”
ul. ¸omiaƒska 5, Warszawa
PKO BP XV O/Warszawa 
50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z dopiskiem: “Stomatologia dzieci upoÊledzonych w 
Warszawskim Hospicjum dla Dzieci”.

Wspó∏pracujemy 
z Fundacjà Dzieciom 
“Zdà˝yç z pomocà”

Stomatologia
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Zapraszamy na forum

 Forum “Chore dziecko, strata dziecka”  powstao 
dla wszystkich, którzy prze˝ywajà lub prze˝yli ci´˝kie 
chwile zwiàzane z chorobà lub Êmiercià dziecka. Tu 
mo˝na poradziç si´ i wy˝aliç, porozmawiaç na trudne 
tematy. www.edziecko.pl - Fora prywatne

Sprawozdanie 
z dzia∏alnoÊci za rok 2003

 W dniu 29 marca 2004 r. Rada Fundacji WHD 
zatwierdzi∏a sprawozdanie fi nansowe za rok 2003 oraz 
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zarzàdu Fundacji w roku 
2003. Sprawozdanie dost´pne jest w siedzibie WHD 
oraz na stronie internetowej www.hospicjum.waw.pl

Szukajà pracy

 Mama pacjentki WHD z kilkuletnim doÊwiad-
czeniem w zak∏adzie szwalniczym, poszukuje pracy 
cha∏upniczej w ka˝dym charakterze. 
Kontakt: Agnieszka Kos (025) 756 06 15

 Ciocia pacjentki WHD poszukuje pracy w 
ka˝dym charakterze w Wyszogrodzie i okolicach. 
Kontakt: 600 597 444


