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Âpieszmy si´ kochaç ludzi
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 W dniu 7 XI 2004 r. o godz. 15 w koÊciele 
Êw. Marka Ewangelisty odby∏a si´ msza w intencji 
zmar∏ych dzieci, którà poprowadzi∏ Ojciec  Benedykt 
Mika, kapelan Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Dzi´ki serdecznoÊci proboszcza ks. Wac∏awa Madeja, 
który udost´pni∏ Êwiàtyni´, mogliÊmy wspólnie z licznie 
zgromadzonymi rodzicami modliç si´ za dusze 
zmar∏ych podopiecznych hospicjum. 

 Listopad jest miesiàcem szczególnym, 
w którym cz´sto wspominamy naszych bliskich 
zmar∏ych. Wyjàtkowa by∏a te˝ msza, podczas której 
Agnieszka Chmiel-Baranowska i Marta KwaÊniewska 
wyczyta∏y imiona i nazwiska dzieci, których nie ma ju˝ 
mi´dzy nami.

 ...Ewa, Damian, Kamila, KrzyÊ, Ola, AdaÊ... 
przy akompaniamencie skrzypiec i organów imiona 
dzieci o˝y∏y w sercach rodziców i rodzeƒstwa i jed-
noczeÊnie uÊwiadamia∏y im ogrom mi∏oÊci, dzi´ki 
której wszystko by∏o ∏atwiejsze. 

 W czasie mszy przed o∏tarzem p∏on´∏y bia∏e 
Êwiate∏ka u∏o˝one na kszta∏t krzy˝a, a poÊrodku du˝e 
czerwone serce. Te Êwiate∏ka symbolizowa∏y nasze 
ma∏e anio∏ki, które dêwign´∏y swój krzy˝ i wype∏ni∏y 
go mi∏oÊcià. Bez tej mi∏oÊci, mi∏oÊci rodziców, tego 
czerwonego serca poÊrodku krzy˝a nie mo˝na 
by∏oby zrozumieç cierpienia. 

 Po mszy Êwi´tej odby∏o si´ spotkanie w sali 
parafi alnej dla rodziców. Znów mogli si´ spotkaç 
i podzieliç swym ˝yciem, bo któ˝ inny móg∏by ich 
lepiej zrozumieç. 

Wspomnienia...
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 Mówi∏am do niej “Mysieniu”. Bardzo 
chcia∏a ˝yç. Mia∏a ogromnie du˝o woli ˝ycia. Ciàgle 
wierzy∏yÊmy, ˝e b´dzie lepiej. By∏yÊmy same ze 
swoim problemem, chorobà i cierpieniem. Oby-
dwie Êledzi∏yÊmy w Êwiecie post´py w medycynie 
w zakresie neurologii i neurochirurgii. By∏yÊmy 
zm´czone do granic sytuacjà, która nas przerasta∏a.  
Mimo ogromnej pomocy wszystkich ludzi dobrej 
woli stwardnienie zanikowe boczne (ALS) nie daje 
szans.
 Umiera∏a pogodzona ze swoim losem: 
spokojnie i godnie.  I tylko ja zosta∏am z p´kni´tym 
sercem. 
 I nic nie zape∏ni mi pustki po jej odejÊciu. 
Przyrzek∏am jej, ˝e zaraz jak tylko b´d´ mog∏a 
do∏àcz´ do niej. 
 Zosta∏o mi tylko czekaç na ten dzieƒ.

El˝bieta Karpiƒska
mama Kamili

“Istnieje taka cisza, której Êwiat nie 
potrafi  zak∏óciç. Jest taki odwieczny 
spokój, który mo˝na ocaliç noszàc go 
w swym sercu.” 

Myszka

Wspomnienie

Wspomnienie o Kamili 

Kamila zosta∏a przyj´ta do WHD dnia 
3.06.1998 roku z rozpoznaniem 

stwardnienia zanikowego bocznego. 
Jest to post´pujàce schorzenie 

oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. 
Zmar∏a dnia 17.11.2003 roku.

Kamila z wolontariuszkà Anià.
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- Napisz s∏owo o Kamili. 
- Dobrze, tylko które?

 Szminka, lakier do paznokci, basen, miski 
do mycia: ˝ó∏ta i czerwona, ∏ó˝ko na pó∏ pokoju, 
materac przeciwodle˝ynowy, sk∏ad s∏oików i 
puszek z nieuczulajàcym jedzeniem pod ∏ó˝kiem. 
Mama, która przez ca∏y czas czuwa nad Kamilà. 
 S∏uch wyczulony tak, ˝e s∏ysza∏ radio “Po-
goda” prawie wy∏àczone. 
 Szept Kamili:  “Zagramy w cyferki? Kiedy 
przyjedziesz znowu? Pami´tasz o urodzinach 
mamy?” po∏àczony ze wzrokiem, który nagle stawa∏ 
si´ strasznie powa˝ny. Ka˝da omawiana sprawa 
mog∏a si´ staç nagle bardzo powa˝na i wtedy nie 
mo˝na by∏o odmówiç. 
 Kamila uwa˝nie s∏ucha∏a. Opowiada∏am 
jej o swoich ma∏ych pora˝kach, wielkiej mi∏oÊci, 
o maturze, studiach, wakacjach. Opowiada∏am 
historyjki rodziny i znajomych. Zawsze o wszystkim 
pami´ta∏a. 
 Niepos∏uszne cia∏o, bo nie chcia∏o si´ 
obruciç, ˝eby ods∏oniç do mycia plecy, zmieniç 
koszul´, podk∏ad, przeÊcierad∏o.
 HuÊtawka z sieci, w której zawiesza∏yÊmy 
jà na podnoÊniku, ˝eby zmieniç poÊciel. Pluszaki, 
które wszystkie nazywa∏y si´ Dominik. Kasety 
video z Tomem i Jerrym. P∏yty  Enriqe Iglesiasa i 
Ricky Martina. Rytua∏ wybierania koszulek. Sele-
dynowa i ró˝owa koszulka, gàbka, szminka, lakier 
do paznokci, r´cznik. Kartki z wakacji koniecznie 
z zachodem s∏oƒca. Podró˝e kulinarne Roberta 
Mak∏owicza. Zdj´cia samochodów: koniecznie z 
otwieranym dachem.  
 OpowieÊci mamy o Êniegu za oknem i 
wschodzàcej trawie (nie podnosi∏a ju˝ g∏owy).

 

 Le˝enie w szpitalu z maskà na twarzy i 
rurkami wychodzàcymi z brzucha, z piel´gniarkami, 
dla których Kamila by∏a tylko kolejnà pacjentkà.
 “Czy widzisz te niebieskie krzes∏a?” - 
zapyta∏a Kamila wpatrujàc si´ bardzo uwa˝nie 
w róg sufi tu - nie widzia∏am. Wielu rzeczy nie 
umia∏am zobaczyç. 
  Powa˝ne rozmowy o cierpieniu:  “a czy jak 
mnie tak bardzo boli g∏owa, to czy to jest cierpienie?”. 
O umieraniu “a czy jak Myszka jest czasami niedo-
bra dla mamy to pójdzie do nieba, czy raczej w to 
drugie miejsce?”. 
 Przykurczone palce. R´ce, które przytulajà 
nawet wtedy gdy ktoÊ sam musi je sobie zarzuciç 
na plecy.
 Kamil´ odwiedza∏ Dominik wolontariusz. 
Kiedy przychodzi∏ g∏owa by∏a umyta, paznokcie 
ró˝owe. 
  “Daj ∏apk´”, albo “przytul mnie i tak 
zostaƒ”. Pochyla∏am si´ przytulajàc Kamil´ na do 
widzenia. Niby bez sensu tkwiç tak w pozycji 
pó∏fruwajàcej ze strachem, czy z takà si∏à nie udusi 
si´ le˝àcej Myszy. 
 Jeszcze za drzwiami mieszkania s∏ychaç 
by∏o: “papaj, mamo papaj”. ˚egna∏ mnie widok 
mamy, która sta∏a w progu mieszkania i macha∏a w 
imieniu Kamili.  
 Brzuch z “ogonkiem” rurki od gastrostomii. 
Twarz: zwyk∏a walka z pryszczami i niezwyk∏e oczy. 
Wielkie, bràzowe oczy i te rz´sy...
Z Kamilà zna∏am si´ trzy lata. 

Maria Wid∏ak
wolontariuszka

 „Monika i Marysia przychodzi∏y 
do Kamili na d∏ugo przed swojà 
maturà.  Marysia by∏a pierwszà osobà, która 
zadzwoni∏a i spyta∏a, czy mo˝e mnie odwiedziç, 
bo bardzo t´skni za Kamilà. 
 Teraz jest na stypendium w Hiszpanii. Wróci 
za pó∏ roku, ale ciàgle o nas pami´ta.  Niedawno 
dzwoni∏a“ - mama Kamili, El˝bieta Karpiƒska

S∏owo o Kamili
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Kamila

 Kamila by∏a i na zawsze pozostanie dla 
mnie kimç wyjàtkowym. Nigdy nie zapomn  ́niezwykle 
promiennego uçmiechu, którym dzi´kowa∏a za naj-
drobniejszy okruch poçwi´conego jej czasu. 
 Nikt nie zaprasza∏ mnie równie serdecznie 
i nieustajàco do ponownych odwiedzin. By∏a inteli-
gentnym, pogodnym, wra˝liwym i wspó∏czujàcym 
dzieckiem. Kiedyç wspomnia∏am jej o mojej bardzo 
chorej znajomej. Nie sàdzi∏am, ˝e Kamilka b´dzie 
pami´ta∏a o czym rozmawia∏yçmy. Tego dnia nie 
czu∏a si´ dobrze. Gdy wychodzi∏am, o˝ywi∏a si´ 
nagle i powiedzia∏a: “b´d´ modliç si´ za tà panià”.
 Wiem, ˝e pojawienie si´ Kamili w moim 
˝yciu nie by∏o dzie∏em przypadku.
 Jestem wdzi´czna Panu Bogu za ka˝dy dzieƒ 
sp´dzony z Kamilà.

Anna Brzeziƒska
wolontariuszka

Promyk

 Myçl´, ˝e od Boga dostaliçmy s∏oƒce, by 
grza∏o nasze cia∏o i uçmiech by ogrzewa∏ nasze 
dusze. Kamila by∏a w∏açnie takim promykiem dla 

duszy. Posiada∏a w sobie niespotykanà radoçç z 
rzeczy ma∏ych, którà emanowa∏a wokó∏ siebie. Za-
wsze podziwia∏am w niej pokor´ wobec zbli˝ajàcej 
si´ çmierci i jednoczesnà mi∏oçç do ˝ycia. W miim 
sercu Kamila ma swoje miejsce. I tak ju˝ zostanie. 

Ma∏gorzata Ciepielska
wolontariuszka

Dzi´kuj´ za ten czas

 Nie planowa∏am, ˝e moja znajomoçç z 
Kamilà b´dzie trwa∏a d∏ugo, chocia˝ teraz wydaje 
mi si´, ˝e by∏o to o wiele za krótko. Nie do koƒca 
wiem, kto komu by∏ bardziej potrzebny. Mam jed-
nak pewnoçç, ˝e bez tego spotkania w moim ˝yciu 
brakowa∏oby czegoç bardzo wa˝nego. Mianowicie, 
wszystkich sp´dzonych z Kamilà chwil, du˝ych 
bràzowych oczu i uçmiechu, który pojawia∏ si´ 
cz´sto mimo wszystko. Mimo tego, ˝e by∏o bardzo 
ci´˝ko. Podarowano mi Kamil´ na zawsze. Dzi´kuj´ 
Kamilko za ten czas.

Joanna Mierzwiƒska
wolontariuszka

Ulubionà rozrywkà Kamili by∏y 
warcaby i inne gry planszowe.
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 Jestem opiekunem muzycznego dzieci´cego 
zespo∏u parafi alnego. Propozycj´ wyjazdu razem 
z terapeutami i lekarzami, aby odwiedziç trójk´ 
podopiecznych Hospicjum przyjà∏em z radoÊcià, 
ale i z pewnym niepokojem. Zastanawia∏em si´, 
jak to spotkanie przyjmà moi chórzyÊci. Niektórzy 
majà zaledwie 6-7 lat i nie cz´sto widzà chore 
dzieci. 
 Ch´tnie jednak zgodzi∏em si´ na wyjazd i w 
s∏oneczne wrzeÊniowe popo∏udnie wyruszyliÊmy 
trzynastoosobowà grupà, aby odwiedziç Iwon´, 
Piotra i Paulin´. By∏a pi´kna pogoda. Jeden koncert 
odby∏ si´ w plenerze, na podwórku gospodarstwa 
mazowieckiej wsi. Dzieci zaglàda∏y do klatek z 
olbrzymimi królikami, czerpa∏y wod´ ze studni. 
Interesowa∏ je dos∏ownie ka˝dy zakamarek. W 
naturalny sposób odnalaz∏y si´ w nowej sytuacji i 
z zapa∏em Êpiewa∏y dla nowych kole˝anek i kolegi 
swoje ulubione piosenki. Spontanicznie w∏àczy∏ si´ 

hiszpaƒski terapeuta - gitarzysta. Obecne osoby, 
wtórujàc zespo∏owi, zbudowa∏y wspania∏à atmosfer´. 
MyÊl´, ˝e Iwona by∏a zadowolona, bo ruszy∏a z 
nami w dalszà drog´. 
 Mo˝e troch´ radoÊci sprawiliÊmy tak˝e 
Piotrowi (dzi´kujemy za pyszne marchewki prosto 
z grzàdki) i uroczej Paulinie w pi´knej sukience. W 
jej towarzystwie jedliÊmy obiad w Domu Polonii w 
Pu∏tusku.
 Ten wyjazd by∏ wa˝ny tak˝e dla mnie. Za-
ledwie kilka tygodni wczeÊniej zmar∏a nasza Marysia. 
Mia∏a tylko pi´ç miesi´cy. W tym krótkim czasie 
wydarzy∏o si´ tak wiele...
 JeÊli mog∏em razem z mojà rodzinà oddaç 
innym choç troch´ dobroci, którà otrzymaliÊmy od 
lekarzy, pieĺ gniarek i osób zwiàzanych z Warszawskim 
Hospicjum dla Dzieci, to Bogu dzi´ki.

Zbigniew Wo∏osiewicz

Koncert dzieci 
dla dzieci
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 W  2000 roku przy Warszawskim Hos-
picjum dla Dzieci, przy ul. Agatowej 10, powsta∏a 
poradnia stomatologiczna “UÊmiech Malucha”.  
Podj´liÊmy takà decyzj´, poniewa˝ wiele dzieci 
cierpi z powodu bólu z´bów, szczególnie dzieci 
upoÊledzonych, które nie sà w stanie 
wspó∏pracowaç z lekarzem stomatologiem. 
 Zabiegi odbywajà si´ w znieczuleniu 
ogólnym. Podczas zabiegu dokonywana jest 
kompleksowa sanacja jamy ustnej, czyli leczone 
sà wszystkie z´by. Dotychcza przeprowadziliÊmy 
takich zabiegów. Dotychczas przeprowadziliÊmy 
ponad 1300 takich zabiegów.

 NawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z Domami Po-
mocy Spo∏ecznej (DPS), w których dzieci cz´sto 
cierpià, sà niespokojne. Niestety nie zawsze te 
objawy kojarzone sà z bólem z´bów. 
 Jednym z takich oÊrodków jest Dom “Na 
PrzedwioÊniu” w Mi´dzylesiu. Przebywa w nim 167 
podopiecznych. Cz Ếç z nich jest upoÊledzona umys∏owo 
w stopniu znacznym. Mieszka tam mi´dzy innymi 
ch∏opiec chory na autyzm dzieci´cy, który cz´sto 
cierpi z powodu bólu z´bów. Bardzo trudno jest 
oceniç stan uz´bienia ch∏opca. Bywa niespokojny, 
samookalecza si´. Do swojego pokoju pozwala 

Nietypowa 

Interwencja

Sytuacja materialna Domów Pomocy Spo∏ecznej, 
tak jak tego mi´dzyleskiego „PrzedwioÊnia“ jest 
bardzo ci´˝ka. Wi´kszoÊç z tych oÊrodków nie 
staç na op∏acenie leczenia dentystycznego podop-
iecznych. Dzi´ki kontraktowi z NFZ w klinice 
stomatologicznej „UÊmiech Malucha“ zabiegi sto-
matologiczne dla dzieci upoÊledzonych w stopniu 
znacznym wykonywane sà bezp∏atnie.
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Nietypowa 

Interwencja

Sytuacja materialna Domów Pomocy Spo∏ecznej, 
tak jak tego mi´dzyleskiego „PrzedwioÊnia“ jest 
bardzo ci´˝ka. Wi´kszoÊç z tych oÊrodków nie 
staç na op∏acenie leczenia dentystycznego podop-
iecznych. Dzi´ki kontraktowi z NFZ w klinice 
stomatologicznej „UÊmiech Malucha“ zabiegi sto-
matologiczne dla dzieci upoÊledzonych w stopniu 
znacznym wykonywane sà bezp∏atnie.
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wchodziç tylko mamie.
 W∏aÊnie mama by∏a pierwszà osobà, która 
przy myciu z´bów synowi zauwa˝y∏a ubytki.  
 Po zakwalifi kowaniu chlopca do zabiegu, 
nie udawa∏y si´ próby przewiezienia go do naszej 
poradni. Nie chcia∏ wyjÊç ze swojego pokoju, a 
na podejmowane przez pracowników próby re-
agowa∏ agresjà. Mama by∏a zrozpaczona. Wpad∏am 
na pomys∏ podania premedykacji (tzn. leków 
uspokajajàcych) w pokoju ch∏opca. Zamówi∏am 
karetk´ fi rmy FALCK z lekarzem w celu 
przewiezienia ch∏opca do naszego oÊrodka. Lekarz 
anestezjolog zleci∏ dawk´ premedykacji, a dyrek-

cja DPS wyrazi∏a zgod´ na pokrycie kosztów 
transportu. Efekt podanych leków zosta∏ osiàgni´ty. 
Ch∏opiec nie stwarza∏ problemów w trakcie trans-
portu. Na sali zabiegowej zosta∏ uÊpiony bez oporu 
z jego strony. Sanacja jamy ustnej trwa∏a 1,5 godz-
iny. Po wybudzeniu przewieziono ch∏opca karetkà 
FALCK  do DPS. 
 Mama, która wczeÊniej obawia∏a si´ , ˝e 
nigdy nie wyleczy z´bów synowi, teraz by∏a zado-
wolona i szcz´Êliwa.

Jolanta S∏odownik
piel´gniarka WHD

interwencja

Pacjenci Domów Pomocy 
Spo∏ecznej cz´sto cierpià z po-
wodu chorych z´bów.
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Nasi pacjenci

Klub kibica
Pacjenci WHD, w szczególnoÊci ch∏opcy tak samo jak 
ich zdrowi rówieÊnicy, pilnie obserwujà wydarzenia 
sportowe. Najwi´cej jest fanów pi∏ki no˝nej. Posia-
dajà swoje sympatie i sà aktywnymi kibicami ró˝nych 
klubów. W ostatnim czasie dosz∏o do kilku spotkaƒ na 
„najwy˝szym sportowym szczycie“.

G∏ównà atrakcjà wyjazdu 
Karola do Krakowa 
by∏o kibicowanie na 
˝ywo pi∏karzom Wis∏y i 
prywatne spotkanie z idolem 
Maciejem ˚urawskim.
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 CzeÊç mam na imi´ Karol i jestem pacjen-
tem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci . Choruj´ 
na zanik mi´Êni. 
 18 wrzeÊnia 2004 r. dzi´ki Fundacji 
“Dzieci´ca Fantazja”, polecia∏em na dwa dni do 
Krakowa, ˝eby spotkaç si´ ze swoim ulubionym 
pi∏karzem Wis∏y Kraków Maçkiem ˚urawskim. 
Zanim spotka∏em swojego pi∏karskiego idola, 
zwiedza∏em Kraków. Pani Agata Malec z Fundacji 
postara∏a si´, ˝ebym ka˝dà chwil´ mia∏ zaj´tà 
czymÊ fascynujàcym. Widzia∏em KoÊció∏ Mariacki, 
Sukiennice, Zamek na Wawelu. Jestem zauroczony 
miastem. 
 Pod KoÊcio∏em Mariackim przydarzy∏a mi 
si´ Êmieszna historia. Przez krótkà chwil´ zosta∏em 
sam przy wejÊciu do koÊcio∏a. Podszed∏ do mnie 
pewien cz∏owiek i po∏o˝y∏ mi na kolana kilka 
monet... zatka∏o mnie. Nie mog∏em wyksztusiç z 
siebie s∏owa. 
 Pierwszy raz spotka∏em si´ z Maçkiem przed 

treningiem. Pani dziennikarka spyta∏a mnie, czy chc´ 
zdj´cie z pi∏karzami. W pewnej chwili powiedzia∏a, 
˝e idzie ˚urawski, a ja spyta∏em “gdzie?” - nie 
pozna∏em go. Wstyd si´ przyznaç, ale tak by∏o. 
Chyba za bardzo przeszkadza∏y mi emocje. W 
trakcie mojego indywidualnego spotkania z Idolem 
by∏em ju˝ spokojny. Maciek by∏ w porzàdku. Roz-
mawialiÊmy o pi∏ce, ale wiele pytaƒ umkn´∏o. Pod-
pisa∏ mi koszulk´ i pi∏k´, na której z∏o˝yli autografy 
inni pi∏karze. 
 Chcia∏bym podzi´kowaç p. Agacie Malec 
i jej Fundacji za pierwszy lot samolotem, pierwsze 
spojrzenie na Kraków i niezapomniane spotkanie z 
Maçkiem ˚urawskim, a WHD za zg∏oszenie mnie 
do Fundacji “Dzieci´ca fantazja”. Jestem bardzo 
zadowolony i szcz´Êliwy, ˝e mog∏em to prze˝yç.

Karol Krà˝a∏a
“Gwiazda”

Z wizytà u Maçka ˚urawskiego w Krakowie 

 CzeÊç, nazywam si´ Przemek Biczkowski. 
Mam 17 lat i od urodzenia choruj´ na post´pujàcy 
zanik mi´Êni. 
 Ci´˝ko ˝yje si´ z tà chorobà, ale ju˝ 
oswoi∏em si´ z nià. ˚al mi tylko, ˝e mo˝e wiele 
w ˝yciu móg∏bym zrobiç, a przez ca∏y czas jestem 
zale˝ny od innych. Jest mi ˝al mojej mamy, bo gdy 
patrzy na mnie ma smutne oczy. 
 Staram si´ jednak nie za∏amywaç. Od kiedy 
trafi ∏em pod opiek´ Warszawskiego Hospicjum dla 
Dzieci du˝o si´ zmieni∏o w moim ˝yciu na lepsze. 
Zosta∏em zg∏oszony do Fundacji “Mam Marzenie”. 
Pozna∏em ambasadora tej organizacji p. Kasi´ Figur´, 
która jest bardzo ciep∏à i serdecznà osobà. Mog∏em 
spe∏niç swoje marzenie - spotka∏em si´ z Zinedine 
Zidanem. To mój idol - pi∏karz Realu Madryt. 
 Przyjecha∏yÊmy do Krakowa z mamà i 
siostrà. ObserwowaliÊmy trening Realu na stadio-
nie Wis∏y Kraków. To by∏o dla mnie niezapomniane 

Kibicuj´ wielkiemu Realowi Madryt

Podczas wizyty w Krakowie 
Zinedine Zidane spotka∏ si´ 
z Przemkiem, pacjentem 
WHD.
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prze˝ycie. Zobaczy∏em z bliska co mogà zrobiç z 
pi∏kà hiszpaƒskie gwiazdy. 
 Po godzinnym treningu razem z mamà 
i siostrà zostaliÊmy zaproszeni do szatni, gdzie 
wszyscy zawodnicy “Galacticos” podpisywali pi∏k´. 
I wreszcie z szatni wyszed∏ on - WIELKI ZIZU, by 
spe∏niç moje marzenie. Rozmowa odby∏a si´ w 
trzech j´zykach: francuskim, polskim i angielskim.  
Opowiedzia∏em swojemu idolowi, jak bardzo lubi´ 
oglàdaç jego sztuczki z pi∏kà. Zapewni∏em, ˝e to 
spotkanie jest najpi´kniejszym momentem w moim 
˝yciu. Zizu podzi´kowa∏ mi za wizyt´ i podarowa∏ 
koszulk´ “królewskich” z dedykacjà “Dla przyjaciela 
Przemka”.
 Po zakoƒczonym spotkaniu nasza rodzina 
uda∏a si´ na odpoczynek do ekskluzywnego Ho-
telu Sheraton. I tu jeszcze jedna mi∏a niespodzianka. 

Przy wykwintnym obiedzie zafundowanym przez 
kierownictwo hotelu mog∏em patrzeç z bliska na 
najwi´ksze s∏awy Êwiatowego futbolu. Widzia∏em 
Beckhama, Ronaldo, Figo. Mam du˝o zdj´ç. To si´ 
nazywa mieç fart!
 Chcia∏bym podzi´kowaç na ∏amach 
waszego Informatora za to, ˝e jesteÊcie i ˝e tak 
du˝o robicie dla chorych dzieci i ich  rodzin. Dzi´ki 
wam w naszym ˝yciu jest promyk nadziei, ˝e sà 
jeszcze dobrzy ludzie.

Przemek Biczkowski
pacjent WHD

Przemek pozna∏ takêe inne 
gwiazdy Realu Madryt: 
Davida Beckhama i Raula. 
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 Damian jest dwunastoletnim ch∏opcem 
cierpiàcym na nowotwór mózgu. 
 Od 28 czerwca 2004 r. jest pod opiekà 
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Majà cz´ste 
wizyty piel´gniarskie pozwoli∏y si´ nam poznaç. 
Pewnego dnia zaproponowa∏am mu zg∏oszenie do 
Fundacji “Mam Marzenie”.
- Ta Fundacja mo˝e spe∏niç jakieÊ Twoje marzenie, 
powiedzia∏am .
Chwila ciszy. Damian zapatrzony gdzieÊ w 
przesz∏oÊç. 
- Chcia∏bym chodziç i znów zagraç w pi∏k´ z 
ch∏opakami.  
 Damiana najcz´Êciej mo˝na zastaç w 
pi∏karskiej koszulce. Od kilku miesi´cy nie wstaje z 
∏ó˝ka. Cichy, zamkni´ty w sobie. Podczas ka˝dego 
meczu Legii potrafi  wykrzesaç z siebie iskierki si∏y. 
Wzrok wpatrzony z nadziejà w telewizor. 
 Po d∏u˝szej chwili zastanowienia zdecy-
dowa∏, ˝e chcia∏by si´ spotkaç z  Arturem Borucem, 

bramkarzem Legii. Spotkanie dosz∏o do skutku 24 
sierpnia. Razem z Arturem  w domu Damiana po-
jawi∏ si´ dawny zawodnik Legii, a obecny rzecznik 
prasowy p. Jacek Bednarz. Fundacj´ reprezentowa∏a 
p. Ma∏gorzata Lesiak. 
 Damian nie potrafi ∏ wypowiedzieç zbyt wie-
lu s∏ów. Wspomaga∏ go dzielnie jego m∏odszy brat 
Adrian. Artur Boruc ch´tnie odpowiada∏ na zadawa-
ne pytania. Opowiada∏ o grze w klubie i rozegranych 
meczach. Ze szczerà radoÊcià wr´czy∏ Damianowi 
pi∏k´ z autografami zawodników Legii, koszulk´ 
Legii ze swoim autografem i r´kawice bramkarskie. 
Damian przez wiele dni opowiada∏ o niesamowitym 
spotkaniu ze swoim ulubionym pi∏karzem. Czasem 
prosi mam´, by przynios∏a mu r´kawice lub pi∏k´ 
- wspomina.   

Mirka Âlàzak 
piel´gniarka WHD

Spe∏nione marzenie

Kibicowanie warszawskiej Legii to 
rodzinna tradycja. Na zdj´ciu Artur 
Boruc, bramkarz Legii z wizytà u 
Damiana i jego brata Adriana.
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 Motywy, które  kierujà ludêmi decydujàcymi 
si´ na prac´ w hospicjum w charakterze wolon-
tariusza sà ró˝ne. Jest ich tak wiele, jak wielu jest 
ludzi podejmujàcych tà decyzj´. Tak samo wiele 
jest defi nicji wolontariatu, jak wielu ludzi podejmu-
jàcych takie wyzwanie.
 Kiedy we mnie zrodzi∏a si´ taka 
potrzeba, taka decyzja? Nie potrafi ́  podaç konkretnej 
daty, ani jednego konkretnego zdarzenia, które 
bezpoÊrednio przyczyni∏o si´ do rozpocz´cia 
wspó∏pracy z hospicjum.
 W moim odczuciu jest to suma dotychcza-
sowych doÊwiadczeƒ ˝yciowych, ukszta∏towanych 
na ich fundamencie postaw oraz konsekwencji 
podejmowanych wczeÊniej decyzji, które 
doprowadzi∏y mnie do pewnych miejsc, sytuacji i 
ludzi. 
 Gdy by∏am ma∏à, szeÊcioletnià dziewczynkà 
zapragn´∏am zostaç lekarzem.  Pediatrà, rzecz jas-
na. Dlaczego pediatrà? Prawdopodobnie dlatego, 
i˝ kojarzy∏am lekarza pediatr´ z kimÊ, kto potrafi àc 
wyleczyç bolàce gard∏o lub uszy, sprawia∏, ˝e ca∏y 
Êwiat, który w chwilach choroby wydawa∏ si´ obcy 
i niezrozumia∏y, powraca∏ do swoich w∏aÊciwych, 
znanych wczeÊniej granic. A mo˝e to wyjàtkowe 
ciep∏o i ∏agodnoÊç pani dr Go∏´biewskiej sprawia∏y 
ulg´? Mama zawsze mówi∏a, ˝e Pani Doktor 
przepisze lekarstwo, które pomo˝e wyzdrowieç i 
tak w∏aÊnie by∏o. Pani Doktor i zalecane przez nià 
lekarstwa zawsze pomaga∏y. Zawsze wraca∏am do 
zdrowia.
 Wtedy jeszcze nie wiedzia∏am, ˝e 
zdarzajà si´ w ˝yciu niektórych dzieci takie chwile, 
gdy ˝aden pan doktor, ani  ˝adne lekarstwo nie jest 

w stanie wróciç zdrowia. 
 Min´∏o wiele lat, w czasie których 
poznawa∏am Êwiat, doros∏am i zmieni∏am si´, a 
razem ze mnà doros∏y i zmieni∏y si´ moje plany i 
marzenia. 
 Przez kilka ostatnich lat mojego ˝ycia 
poznawa∏am Êwiat, a raczej takà cz´Êç Êwiata, w 
której nie by∏o miejsca na cokolwiek innego ni˝ 
sukces, wymierny sukces. Ka˝de podejmowane 
dzia∏anie mia∏o mieç sens jedynie wtedy, gdy 
by∏o nim uwieƒczone. A ˝ycie ludzkie nie sk∏ada 
si´ przecie˝ z samych sukcesów. Cz∏owiek posi-
ada swoje niezbywalne prawo do odnoszenia 
sukcesów i pora˝ek, do wygrywania i przegrywania. 
Mamy prawo byç zdrowymi, mamy prawo osiàgaç 
wyznaczone cele, mamy prawo doskonaliç swoje 
umiej´tnoÊci i mamy prawo chorowaç,  starzeç 
si´, czasem nie mieç si∏y, czasem rezygnowaç, cza-
sem si´ poddawaç. Mamy prawo w takim samym 
stopniu szanowaç nasze ograniczenia jak szanujemy 
nasze “nieograniczone ludzkie mo˝liwoÊci”.
 Dzisiaj, g∏ównie za sprawà komunikatów 
jakie docierajà do nas przez mass media, wymaganiom 
jakie stawia przed nami praca w korporacjach, 
∏atwo ulec wra˝eniu, ˝e nie tylko nie mamy prawa 
do szanowania naszych ograniczeƒ. Mo˝na by 
wr´cz odnieÊç wra˝enie, ˝e nie mamy prawa ich 
dostrzegaç, przyznawaç si´ do ich dostrzegania, nie 
mamy prawa do ich posiadania.
 A to jest przecie˝ tylko jeden kraniec skali, 
tylko jedna strona medalu. 
 Czy s∏aboÊç i niedoskona∏oÊç ludzkà 
musimy przyjmowaç za pora˝k´ i wyrzucaç jà 
poza naszà ÊwiadomoÊç i granice naszej akceptacji? 

 i ja

Wolontariat
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Wolontariat
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OczywiÊcie, ˝e nie. 
 Zanim wykona∏am pierwszy telefon do 
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci sporo 
czasu poÊwi´ci∏am na wyobra˝aniu sobie co 
mog∏abym robiç b´dàc wolontariuszem, z jakimi sy-
tuacjami mog∏abym si´ zetknàç i co mog∏oby 
stanowiç problem. Zastanawia∏am si´ nad tym 
kim w ˝yciu chorych dzieci i ich rodziców ma byç 
wolontariusz, jakà mia∏abym spe∏niaç rol´, w jakim 
charakterze wyst´powaç, czy dam rad´, czy b´d´ 
w stanie w jakikolwiek sposób, czy choçby w jakim-
kolwiek stopniu pomóc?
 Wiedzia∏am, ˝e b´d´ spotyka∏a si´ z dzieçmi 
chorymi, których cia∏ka b´dà dzia∏a∏y inaczej ni˝ 
cia∏a zdrowych ludzi. Cia∏o chorego ma prawo 
dzia∏aç i wyglàdaç inaczej ni˝ zdrowe.
 Wiedzia∏am, ˝e b´d´ spotyka∏a si´ z ludêmi, 
którzy mo˝e nie pogodzili si´ z chorobà swoich 
dzieci, nie zgadzajà si´ na nià, nie akceptujà jej. Nie 
godzà si´ na Êmierç, nie teraz, nie tak.

 Wiedzia∏am równie˝, ˝e ka˝dy pacjent, 
którego b´d´ mia∏a okazj́  poznaç, oraz jego historia 
b´dzie jedyna w swoim rodzaju, indywidualna i 
inna ni˝ pozosta∏e. Wi´c tak naprawd´ dopiero 
poznajàc cz∏owieka b´d´ mog∏a szukaç odpowiedzi 
na pytania, które sobie zadawa∏am.

Mateusz

 Mateuszek jest pi´cioletnim ch∏opcem 
cierpiàcym na dzieci´ce pora˝enie mózgowe i 
marskoÊç lewego p∏uca. Nie chodzi, nie widzi, nie 
mówi.
 Jego oddychanie wspomagane jest tlenem. 
Karmiony jest przez sond´.
 Na pierwsze spotkanie z Mateuszem i jego 
mamà Elà, pojecha∏am z Edytà - piel´gniarkà z 
hospicjum. Podczas pierwszej wizyty Ela by∏a ot-
warta ch´tnie mówi∏a o Mateuszu, o jego chorobie, 
o sobie samej. Ja s∏ucha∏am. Zrozumia∏am, ˝e 

Ola, wolontariuszka z 
Mateuszem.
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Ela chce mówiç i ˝e chce byç wys∏uchanà. Nie 
zadawa∏am wielu pytaƒ, pozwalajàc by mówi∏a 
o tym o czym ma potrzeb´ powiedzieç i w taki 
sposób w jaki chce by by∏o to powiedziane.
 Mateuszek by∏ tego dnia spokojny, 
wiedzia∏am, ˝e potrzeba sporo czasu by go 
poznaç.
 Ela mia∏a w planach wizyt´ u stomatologa, 
wi´c szuka∏a kogoÊ kto móg∏by zaopiekowaç si´ jej 
synkiem, gdy b´dzie u lekarza.
 Chcia∏am sp´dziç z Mateuszkiem mo˝liwie 
najwi´cej czasu, zanim Mateusz zostanie pod mojà 
opiekà. Chcia∏am poznaç go na tyle dobrze, by 
wiedzieç czego mog´ si´ spodziewaç. Sp´dzi∏am 
z rodzinà Mateuszka dwa dni. Pozna∏am jego tat´, 
brata - Adriana i siostr´ - Kasi´.
 Nauczy∏am si´ obs∏ugiwaç ssak, karmi∏am i 
podawa∏am lekarstwa przez sond´, oklepywa∏am. 
Uczy∏am si´ Mateusza.

Pierwszy raz sami

 Na poczàtku, w dniu wizyty u dentysty, Ela 
by∏a poddenerwowana. Mateusz równie˝. Póêniej, 
kiedy przy nim siedzia∏am 
i rozmawia∏am z nim 
uspokoi∏ si´. Poda∏am 
mu lekarstwa. Zasnà∏. 
 Bardzo si´ 
obawia∏am, ˝e mo˝e si´ 
staç coÊ z Mateuszem 
podczas mojej wizyty.
 PomyÊla∏am, ˝e 
je˝eli coÊ ma si´ staç 
w∏aÊnie dzisiaj, ˝e jeÊli 
dzisiaj Mateuszek ma 
umrzeç, to tak si´ stanie 
niezale˝nie ode mnie. 
Nie chcia∏am jednak, 
by Ela obwinia∏a si´, 
˝e zostawi∏a ze mnà 
dziecko i ˝e nie by∏o jej 
przy synku w tej w∏aÊnie 
chwili.
 Po powrocie, w 
oczach Eli dostrzeg∏am 
ulg´ i niedowierzanie, ˝e 

pomimo jej wyjÊcia z domu nic z∏ego si´ jednak nie 
sta∏o. 
 Póêniej, za ka˝dym razem, by∏o mi troch´ 
∏atwiej. Troch´ pewniej podnosi∏am Mateuszka. 
Troch´ pewniej przek∏ada∏am go z boku na bok. 
Powoli uczy∏am si´ jego mimiki, rozpoznawania 
jego nastrojów, chocia˝ by∏o to trudne poniewa˝ 
miewa∏ lepsze i gorsze dni. Gdy czu∏ si´ lepiej, 
kontakt z nim by∏ ca∏kiem dobry, widzia∏am, ˝e 
reaguje na g∏os i dotyk, nawet si´ uÊmiecha. Gdy 
przychodzi∏y gorsze chwile, gdy konieczne by∏o 
zwi´kszenie dawek leków, Mateusz by∏ jakby nieo-
becny.
 W opiece nad “Maciusiem”, bo tak zdrob-
niale nazywa Mateuszka Ela, by∏am coraz bieglejsza. 
Rodzice nabrali do mnie na tyle zaufania, by 
poprosiç mnie o pozostanie z ich synkiem na ca∏à 
noc. Chcieli, po raz pierwszy odkàd Mateuszek 
zachorowa∏, razem wybraç si´ na wesele.

Wesele

 Kilka tygodni przed planowanà imprezà, 
Mateusz przechodzi∏ infekcj´. Mia∏ trudnoÊci z 

„Dzisiaj wiem, ˝e jeszcze wiele przede 

mnà, ˝e jako wolontariusz musz´ si´ 

jeszcze wiele nauczyç, ˝e to dopiero 

poczàtek“
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odkas∏ywaniem, sam nie otwiera∏ buzi. Wydzielin´ 
z gard∏a mo˝na by∏o odessaç tylko przez nosek, 
poniewa˝ sam nie otwiera∏ buzi. Niemal do 
ostatniej chwili nie mieliÊmy pewnoÊci, czy 
ch∏opczyk poczuje si´ na tyle dobrze, ˝e rodzice 
b´dà mogli wyjÊç z domu na ca∏à noc.
 Ca∏y dzieƒ poprzedzajàcy imprez´ 
sp´dzi∏am z ma∏ym. Chcia∏am obserwowaç go, by 
wiedzieç w jakiej jest kondycji, by wiedzieç czego 
b´d´ mog∏a si´ spodziewaç w nocy.
 Ela ju˝ wczeÊniej opowiada∏a mi jak 
Mateusz czuje si´ w nocy, o której zasypia, o której 
si´ budzi, o której godzinie najcz´Êciej nadchodzà 
ataki kaszlu, kiedy trzeba go oklepaç i co robiç, gdy 
oddech Mateuszka s∏abnie.
 Przed wyjÊciem Ela przygotowa∏a dla mnie 
∏ó˝ko. Wiedzia∏am jednak, ˝e nie zmru˝´ oka. 
Obawia∏am si´, ˝e jeÊli zasn´ nie us∏ysz´ zmiany w 
oddechu Mateusza. 
 Kilka lat wczeÊniej pracowa∏am jako 
opiekunka do dziecka. Wiem, co to znaczy 
bezsenna noc. Wiem, jak organizm reaguje, gdy 
jest pozbawiony g∏´bokiego, regenerujàcego snu 
prze kilka, kilkanaÊcie, nocy pod rzàd. MyÊla∏am, 
˝e mam wyobra˝enie o tym jak bardzo musi byç 
zm´czona Ela, która co noc wstaje do chorego 
synka. Jednak˝e jest ogromna ró˝nica mi´dzy 
zdrowym dzieckiem, które trzeba uspokoiç i 
ponownie u∏o˝yç do snu nawet, gdy budzi ono si´ 
kilka razy w nocy, a dzieckiem chorym, w oddech 
którego trzeba si´ ws∏uchiwaç przez ca∏à noc.
 Tej nocy nie spa∏am. Ws∏uchiwa∏am si´ 
w rytm i g∏´bokoÊç oddechu Mateusza. Gdy 
dostrzeg∏am zmian´, sprawdza∏am saturacj´ 
(utlenowanie krwi) pulsoksymetrem. Gdy saturacja 
spada∏a przek∏ada∏am Mateuszka na bok i odsysa∏am 
wydzielin´ przez nosek. Gdy to nie pomaga∏o 
zwi´ksza∏am przep∏yw tlenu, oklepywa∏am i 
znowu odsysa∏am, a gdy oddech wraca∏ do normy 
i saturacja podnosi∏a si´, zmniejsza∏am przep∏yw 
tlenu. To by∏a pracowita noc, ale uda∏o nam si´ 
przezwyci´˝yç wszystkie kryzysy. Oddech ustabi-
lizowa∏ si´ i Mateuszek móg∏ wreszcie odpoczàç.
 Gdy rodzice wrócili do domu ch∏opczyk 
spa∏ spokojnie. 
 MyÊl´, ˝e dopiero tej nocy, tak naprawd´, 
poznaliÊmy si´ z Mateuszkiem.

Gastrostomia

 Kilka dni po “Weselnej Nocy” Mateusz 
mia∏ zaplanowany zabieg za∏o˝enia gastros-
tomii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zabieg polega na wprowadzeniu rurki, 
majàcej s∏u˝yç do karmienia bezpoÊrednio do 
˝o∏àdka przez Êcian´ brzucha. 
 Odwiedzi∏am Mateuszka po jego wykona-
niu. Gdy wesz∏am na sal´, Mateusz pop∏akiwa∏. 
Podesz∏am do jego ∏ó˝eczka i jak zwykle zacz´∏am 
si´ z nim witaç. Mateusz na dêwi´k mojego g∏osu 
obdarowa∏ mnie najpi´kniejszym na Êwiecie 
uÊmiechem. Gdy mówi∏am do niego, chwalàc go, 
za to ˝e tak dzielnie przeszed∏ taki nieprzyjemny 
zabieg, jak prawdziwy bohater, Mateuszek 
odwraca∏ g∏ówk´ w mojà stron´ i uÊmiecha∏ si´ jak 
nigdy wczeÊniej. 
 Póêniej, piel´gniarka zacz´∏a oklepy-
waç Mateuszka. Zabieg oklepywania musia∏ byç 
dla niego nieprzyjemny, poniewa˝ rozp∏aka∏ si´ 
˝a∏oÊnie. Próbowa∏am go uspokoiç, ale po raz 
pierwszy nie udawa∏o mi si´ to. Gdy zaczyna∏am do 
niego mówiç, Mateusz wybucha∏ jeszcze wi´kszym 
p∏aczem, jakby skar˝àc si´ i ˝alàc. 
 Zrozumia∏am, ˝e Mateusz chcia∏ wróciç 
do domu. A ja nie mog∏am nic dla niego zrobiç. 
Czu∏am strasznà bezsilnoÊç, poniewa˝ nie mog∏am 
mu pomóc. By∏ to najtrudniejszy dzieƒ w historii 
mojej znajomoÊci z Mateuszkiem.

Powrót do domu

 DziÊ Mateusz jest w domu. Oddycha 
samodzielnie. Nie potrzebuje tlenu. Z dnia na 
dzieƒ czuje si´ coraz lepiej.
 Dzisiaj wiem, ˝e jeszcze wiele przede mnà, 
˝e jako wolontariusz musz´ si´ jeszcze wiele nauczyç, 
˝e to dopiero poczàtek.

Ola Kosiƒska 
wolontariuszka
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 Dlaczego zdecydowa∏aÊ  
 si´ odpowiedzieç na  
 og∏oszenie  WHD za 
 mieszczone w Gazecie  
 Lekarskiej? 

Mo˝e na wst´pie powiem, ˝e po-
chodz´ z Bia∏egostoku i jestem 
absolwentkà tamtejszej Akademii Me-
dycznej. Przez 6 lat pracowa∏am w 
Zak∏adzie Medycyny Nuklearnej Szpi-
tala Klinicznego AMB, gdzie uzyska∏am 
specjalizacj´ z pediatrii oraz obroni∏am 
prac´ doktorskà. Jetem m´˝atka i 
mamà 6 letniej Marysieƒki. 
 O pracy z osobami 
nieuleczalnie chorymi myÊla∏am 
b´dàc jeszcze w szkole Êredniej - ju˝ 
wtedy jako wolontariusz pracowa∏am 
w Bia∏ostockim Hospicjum i prac´ t´ 
kontynuowa∏am na pierwszych latach 
studiów medycznych. Ka˝dego roku 
stara∏am si´ tak˝e odbywaç praktyk´ 
wakacyjnà na oddzia∏ach onkologicznych. 
Po zakoƒczeniu studiów ca∏y sta˝ po-
dyplomowy sp´dzi∏am na praktyce na 
oddzia∏ach onkologicznych oraz w klinice 
pediatrycznej, gdzie leczone by∏y dzieci 
z chorobami nowotworowymi. 
  

Nowy lekarz 
Hospicjum

Rozmowa dr n.med. 
Magdalenà Dominikà 
Turowskà

W po∏owie wrzeÊnia 2004 r. nastàpi∏a 
zmiana w szeregach pracowników 
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Dr Marek Karwacki (lekarz WHD od 1998 r.) 
przekaza∏ swoje obowiàzki dr Magdalenie 
D. Turowskiej.
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Wywiad

 Niestety, z powodu braku etatów 
lekarskich na interesujàcych mnie oddzia∏ach moje 
˝yciowe drogi odbieg∏y od medycyny paliatywnej, 
ale - jak si´ teraz okaza∏o - tylko na chwil´, bo 
gdy powa˝nie zacz´∏am wiàzaç mojà prywatnà i 
zawodowà przysz∏oÊç z Warszawà, przeczyta∏am 
zamieszczone w Gazecie Lekarskiej og∏oszenie, ˝e 
WHD poszukuje pediatry!
 Wys∏a∏am swojà ofert´ z poczuciem, ˝e 
stanowisko to jest ju˝ dawno zaj´te, ale jak widaç 
czeka∏o ono na mnie... 
I tak oto jestem w WHD, przy czym moim pod-
stawowym miejscem pracy jest Zak∏ad Opieki 
Paliatywnej Instytutu Matki i Dziecka, którego 
kierownikiem jest pan docent Tomasz Dangel. 
 Jakie oczekiwania wià˝esz z pracà w  
 WHD?

Tak naprawd´, to nie zastanawia∏am si´ nigdy nad 
tym, czego oczekuj´ lub co mog´ zyskaç pracujàc 
w WHD.    Po prostu: mam poczucie, ˝e wreszcie 
spe∏ni∏o si´ moje marzenie (nie tylko Wy macie 
swoje Anio∏ki!) i mog´ zawodowo robiç to co 
daje mi prawdziwà satysfakcj´. Dodam tu jeszcze, 
˝e - ku mojemu zadowoleniu - praca w WHD 
bardzo dopinguje do sta∏ego dokszta∏cania si´ w 
ró˝nych dziedzinach medycyny, bo pacjenci WHD 
sà nie tylko wyjàtkowi, ale wymagajà te˝ bardzo 
fachowej, wielodyscyplinarnej pomocy, w∏aÊciwie 
na co dzieƒ.

 Jakie sà twoje pierwsze wra˝enia? 
 Co zaliczy∏abyÊ do pozytywów, a co  
 do negatywów?

Moje pierwsze wra˝enia sà bardzo pozytywne. 
O pozytywach czy negatywach - z powodu 
mojego zbyt krótkiego sta˝u w WHD - nie b´d´ si´ 
jeszcze wypowiadaç... Tym bardziej, ˝e boj´ si´, i˝ 
wywiad ten móg∏by byç wtedy moim pierwszym i 
ostatnim! (Êmiech)

 Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w  
 nowej pracy? 

(UÊmiech) Pewnie dojazdy! Dotarcie na ulic´ 
Agatowà 10 zajmuje mi codziennie prawie godzin´ 
czasu!

 Jak si´ czujesz w nowym zespole?

MyÊl´, ˝e wyra˝´ teraz opini´, pod którà 
podpisze si´ ka˝dy, kto mia∏ kiedykolwiek kontakt 
z pracownikami WHD: zespó∏ Hospicjum tworzà 
wspaniali ludzie o wielkich sercach i prawdziwym 
zaszczytem jest móc wspó∏pracowaç z Nimi.

Dzi´kuje za rozmow´!

Z dr n. med. Magdalenà D. Turowskà 
rozmawia∏a piel´gniarka WHD 

Miros∏awa Âlàzak  

Sprostowanie do artyku∏u ze 
strony 10 z nr 4 informatora 
“Hospicjum” 

 W ramach kontraktu 
zawartego z NFZ  w zakresie lecze-
nia stomatologicznego w znieczu-
leniu ogólnym przez Warszawskie 
Hospicjum dla Dzieci NZOZ 
leczeni sà pacjenci z upoÊledzeniem 
umys∏owym w stopniu znacznym i 
g∏´bokim. Pacjenci z innymi stopniami 
upoÊledzenia umys∏owego (lekkim i umi-
arkowanym ) lub innymi schorzeniami w 
2003 r. otrzymywali z NFZ promesy, a 
w 2004 r. zgody indywidualne (poza 
kontraktem). Ponadto w klinice wykony-
wane sà zabiegi u zdrowych pacjentów na 
zasadach komercyjnych (odp∏atnie). 

 W 2003 r. zysk z ca∏ej dzia∏alnoÊci 
stomatologicznej (kontrakt, promesy i 
komercja) stanowi∏ 23%, a w 2004 r. 
(kontrakt, zgody indywidualne i komer-
cja) od stycznia do paêdziernika stanowi∏ 
7%.
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W tym domu nie mo˝na by∏o mieszkaç...
 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
to organizacja, której celem jest opieka nad 
nieuleczalnie chorymi dzieckiem w jego 
rodzinnym domu. Opieka nad dzieçmi nie 
ogranicza si´ tylko do kwestii medycznych czy 
psychologicznych. W du˝ym zakresie jest to 
pomoc socjalna.  WHD pomaga przy zakupie 
leków, Êrodków piel´gnacyjnych. Wypo˝ycza 
bezp∏atnie sprz´t medyczny, jak równie˝ 
próbuje stworzyç godne warunki codziennego 
˝ycia dziecka w domu.
 W ciàgu ostatnich dwóch miesi´cy 
WHD skierowa∏o spore Êrodki na remont 
domu, w którym mieszka jedna z naszych 
pacjentek - Iwona Kowalska, 14- letnia dziew-
czynka z wadà serca. 
 Dom by∏ ca∏kowicie zdekapitalizowany, 
w∏aÊciwie nadawa∏ si´ jedynie do rozbiórki. 
Nie by∏o tam ˝adnych mediów, poza elektry-
cznoÊcià. Nie by∏o wody bie˝àcej, ∏azienki, 
kanalizacji, centralnego ogrzewania. Okna by∏y 
nieszczelne i prawie wypada∏y z futryn . Dom 
wybudowany zosta∏ w 1926 roku. W zasadzie 
mo˝na by∏o si´ zastanowiç, czy nie wybudowaç 
nowego domu lub postawiç kontener miesz-
kalny. Jednak procedury tego typu wymaga∏yby 
odpowiednich zezwoleƒ. Wp∏yn´∏oby to na 
przesuni´cie w czasie decyzji o remoncie, 
w najlepszym wypadku o kilka miesi´cy. W 
momencie przyjmowania Iwonki pod opiek´ 
Hospicjum stan jej by∏ ci´˝ki i wskazywa∏ 
na szybkie pogorszenie. To by∏o jednym z 
elementów, które wp∏yn´∏y na decyzj´ Zar-
zàdu WHD. Kolejnym czynnikiem by∏a pora 
roku. Je˝eli decyzja by si´ przeciàgn´∏a, prace 
nie zosta∏yby wykonane przed zimà, a w tym 
domu nie mo˝na by∏o mieszkaç. 
  Dok∏adny zakres i koszt poszczególnych 
robót zawarty jest w kosztorysie. Dom zosta∏ 

praktycznie wybudowany od podstaw. Na 
starym fundamencie nowe tynki, instalacje, 
stropy, dach, nowa stolarka okienna i drzwiowa, 
pod∏ogi. 
 Po zakoƒczeniu prac rozmawia∏em z 
Iwonà i jej rodzicami. OczywiÊcie byli bardzo 
wzruszeni. Ci´˝ko im by∏o oceniç zakres 
prac, ale przez d∏ugi okres czasu nie wierzyli, 
˝e mogà mieç wyremontowany dom w tak 
du˝ym stopniu. Mamy na video nagranie Iwony 
i jej taty wypowiadajàcych si´ o remoncie. To 
bardzo mi∏a i wzruszajàca pamiàtka. Byli bardzo 
wdzi´czni, jednak w takiej sytuacji trudno o 
innà reakcj´. ˚adna inna organizacja socjalna 
istniejàca w Polsce nie by∏aby w stanie podjàç 
tego remontu (mam na myÊli opiek´ socjalnà, 
czy urzàd gminy). Dofi nansowanie na takim 
poziomie nie mog∏oby mieç miejsca. 
 W bie˝àcym roku prace remontowe 
wykonywane by∏y u szeÊciu rodzin. Jednak 
zakres tej inwestycji by∏ najwi´kszy w historii 
Hospicjum. 
 

Artur Januszaniec
Prezes WHD

„Chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç 
Hospicjum, dr. Arturowi, dr. Tomaszowi 
i ludziom którzy wp∏acajà pieniàdze na 
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Dzi´ki 
nim Iwona mo˝e byç z nami w naszym 
domu“

Krzysztof Kowalski
tata Iwony

Okno na Êwiat
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 W tym roku odby∏y si´ dwa wyjazdy waka-
cyjne m∏odzie˝owej grupy wsparcia w ˝a∏obie. 
Pierwszy - tygodniowy mia∏ miejsce w ˚abnicy 
ko∏o W´gierskiej Górki. Czas wype∏nia∏a nam jazda 
konna, siatkówka i w´drówki po Beskidzie ̊ ywieckim. 
ZwiedziliÊmy tak˝e miejscowy browar, niestety 
bez degustacji. Wieczorami spotykaliÊmy si´ przy 
ogniskach, oddajàc si´ wspólnym rozmowom. 
UrzàdziliÊmy tak˝e wieczór panieƒski i kawalerski. 
Panieƒski poprowadzi∏y nasze opiekunki Marta i 
Gosia. Ciekawe co tam si´ dzia∏o?
 Kawalerski poprowadzi∏ nasz opiekun 
Daniel. RozmawialiÊmy na temat ˝ycia, po prostu. 
Sadz´, ˝e wiele nam to da∏o. 
 Nast´pny - weekendowy wyjazd odby∏ 
si´ w Krakowie. Pierwszy dzieƒ sp´dziliÊmy na roz-

rywkach. Kino, basen i klub karaoke wype∏ni∏y nam 
ca∏y dzieƒ. Drugiego dnia wybraliÊmy si´ na Kopiec 
KoÊciuszki, a nast´pnie zwiedziliÊmy Wawel i Stare 
Miasto. 
 Pragn´ podzi´kowaç opiekunom: Marcie, 
Gosi, Danielowi i Piotrkowi (by∏ z nami w Krakowie). 
Mam nadziej´, ˝e jeszcze nie raz spotkamy si´ w 
tym gronie.

Szymon 

Wyjàtkowe podzi´kowania dla Daniela sk∏adajà 
Piotrek i Monika. Dzi´ki zorganizowanemu przez 
niego ognisku oraz wspólnym rozmowom zos-
taliÊmy parà. Widocznie tak podzia∏a∏a jego gra na 
gitarze...

Grupy wsparcia w ˝a∏obie

Prze˝yjmy to jeszcze raz... Wakacje 2004
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 Do Sierpca wyjechaliÊmy w piàtek z pra-
cownikiem WHD Ma∏gosià, Dorotà oraz Benkiem. 
JechaliÊmy kilka godzin i w tym czasie poznaliÊmy 
nowych kolegów i kole˝ank´. Wszyscy si´ ucieszyli, 
gdy dotarliÊmy wreszcie na miejsce. ZamieszkaliÊmy 
w Hotelu Delfi n, który bardzo nam si´ spodoba∏. 
Po kolacji mogliÊmy pójÊç do naszych pokoi. By∏o w 
nich bardzo ciep∏o. 
 Nast´pnego dnia rano pojechaliÊmy do 
skansenu zwiedzaç stare chaty. MogliÊmy przejechaç 
sí  konno lub wozem konnym. OdwiedziliÊmy kowala, 
który da∏ nam wykute przez siebie podkówki. 
Bardzo smakowa∏ nam chleb z mas∏em, którym 
pocz´stowa∏a nas gospodyni. Bardzo ciekawie 
sp´dziliÊmy czas w skansenie. 

 Du˝à atrakcjà w naszym hotelu by∏ basen, 
zw∏aszcza, ˝e rozrywki zapewnia∏a nam pani ra-
townik.
 Po ka˝dym posi∏ku dostawaliÊmy smako∏yki 
- niespodzianki. Wieczorami rozmawialiÊmy o 
minionym dniu, o pracy Hospicjum i o naszym 
rodzeƒstwie. Na koniec naszego pobytu zrobiliÊmy 
sobie zdj´cie i wpisaliÊmy si´ do  pamiàtkowej ksi´gi. 
Wyjazd bardzo nam si´ podoba∏ i chcielibyÊmy po-
jechaç jeszcze gdzieÊ, np. w góry.
 Dzi´kujemy za udany pobyt i wspania∏ych 
opiekunów.

Tomek, Marcin i Ma∏gosia Wo∏osiewicz

 Paêdziernikowy wyjazd do Ciechocinka i To-
runia by∏ tak samo udany, jak wszystkie poprzednie. 
Nie chodzi o miejsce, ale o ludzi, którzy wyje˝d˝ajà. 
To co najwa˝niejsze, to mo˝liwoÊç indywidualnych 
rozmów w trudnych momentach (mo˝liwoÊç 
zwierzenia si´). Nikt nikogo nie namawia na roz-
mow´. Mo˝na w ka˝dej chwili si´ wycofaç i nikomu 
nie przeszkadza zachowanie innych. Wyjazdy 
pomagajà nam sí  otworzyç, jest nam l̋ ej. JednoczeÊnie 
program wycieczek jest tak ustawiony, ˝e nie ma 
czasu na zbyt d∏ugie smutki. Gdy wracamy do domu 
wszyscy jesteÊmy bardzo zadowoleni i snujemy 
plany na nast´pny wyjazd. Budujàce jest to, ˝e 
ludzie sobie obcy stajà si´ dla siebie bliscy i z niecier-
pliwoÊcià czekajà na nast´pne spotkanie. Bardzo 
nam to pomaga i mam nadziej´, ˝e innym te˝. 
 Serdeczne dzi´ki organizatorom za najlepszà z 
mo˝liwych terapii dla nas - rodziców w ˝a∏obie.

Magda i Krzysiek

 Ciechocinek to pi´kne i spokojne miasto. 
Prawdopodobnie ten spokój sp∏ynà∏ na nas. Pobyt 
by∏ bardzo sympatyczny, a warunki mieszkaniowe 
bardzo dobre. Wieczorami odbywa∏y si´ nasze 
spotkania w grupach. Poruszane by∏y ró˝ne tematy, 
które zmusza∏y nas do przemyÊleƒ.

Basia Lasocka

 
 Wyjazdy z grupà wsparcia pomagajà  nam 
nauczyç si´ ˝yç z bólem po stracie naszych pociech. 
Rozmowy z rodzicami z d∏u˝szym “sta˝em ˝a∏oby” 
pokazuje nam, ˝e trzeba zaczàç normalnie ˝yç i 
funkcjonowaç. Wyjazd do Ciechocinka na∏adowa∏ 
nasze akumulatory do dalszego zmagania si´ z 
dniem codziennym.

Agnieszka z Paw∏em i Hanià

Tym razem  Sierpc

Grupa wsparcia dla rodziców
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Szanowni Paƒstwo,
 
 Zgodnie z ustawà o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i wolontariacie i znowelizowana ustawà o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych (PIT) mo˝e przekazaç 
1 % swojego podatku za miniony rok podatkowy 
- zamiast fi skusowi- organizacji po˝ytku publicznego. 
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci posiada 
statut organizacji po˝ytku publicznego i jako taka jest 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sàdowym pod 
numerem 0000097123
 W zwiàzku z tym zwracamy si´ do Paƒstwa z 
goràcà proÊbà o przekazanie 1 % podatku za rok 2004 
na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 
Otrzymane Êrodki przeznaczymy w ca∏oÊci na cele 
statutowe: Êwiadczenie domowej opieki paliatywnej 
nad dzieçmi, wsparcie w ̋ a∏obie rodzin dzieci zmar∏ych, 
rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki 
paliatywnej nad dzieçmi w Polsce i zagranicà.

INSTRUKCJA PRZEKAZANIA 1 % PODATKU

 Aby skorzystaç z mo˝liwoÊci przekazania 1% 
podatku za rok 2004 na rzecz organizacji po˝ytku 
publicznego nale˝y w zeznaniu rocznym (PIT 36 i PIT 
37) od kwoty nale˝nego podatku odjàç 1% (pozycja 
181 w PIT 36 i pozycja 111 w PIT 37) i o t´ wyso-
koÊç pomniejszyç nale˝ny fi skusowi podatek. Kwot´ 
równà 1% podatku nale˝y wp∏aciç za pomocà przelewu 
bankowego, przekazu pocztowego lub w formie elek-
tronicznej na konto:

 Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,
 ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa 
 Konto: 33124010821111000004282080 
 Tytu∏em: 
 wp∏ata na rzecz organizacji po˝ytku 
 publicznego
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