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Pomorskie Hospicjum dla Dzieci swoje istnienie zawdzięcza ludziom, którzy całym sercem, swoją wiedzą  
i doświadczeniem wsparli pomysł powołania do życia samodzielnego hospicjum dla dzieci w województwie 
pomorskim. Dotychczas dzieci mieszkające zwłaszcza w odległych od Trójmiasta rejonach nie mogły liczyć 

na profesjonalną pomoc hospicjum dziecięcego. To właśnie dzięki nim możemy istnieć i pracować…
Tym osobom chciałbym podziękować po raz kolejny i dlatego też postanowiłem napisać te kilka słów w naszym 

biuletynie! Zastanawiałem się, od kogo powinienem zacząć ten artykuł, kiedy jest tak wiele ważnych dla nas 
osób? 

Zacznę więc od początku: wszystko zaczęło się w Warszawie od Docenta Tomasza Dangla i zespołu WHD, 
dzięki któremu powstało już kilka hospicjów dziecięcych w Polsce. Tak jak pozostałe zespoły hospicyjne, 
otrzymaliśmy od Fundacji z Warszawy wszechstronną pomoc pod postacią wsparcia finansowego, sprzętowego 
i merytorycznego. W tym też okresie swoją wszechstronną pomoc ofiarował nam Śp. Lech Wójcik z Londynu, 
którego niestety nie ma już wśród nas, ale o którym zawsze będziemy pamiętać. Dzięki Lechowi jest z nami  jego 
bliski  przyjaciel, Jerzy Starczewski, który służy swoim doświadczeniem w Radzie Fundacji i pomaga finansowo 
w sprawowaniu naszej opieki. 

Kontynuując, nie wyobrażam sobie naszej pracy bez Pani Profesor Anny Balcerskiej i Docent Elżbiety 
Drożyńskiej. To właśnie z prowadzonej przez Panią Profesor i Panią Docent  Kliniki Pediatrii, Hematologii, 
Onkologii i Endokrynologii są kierowani pacjenci chorujący na  nieuleczalne choroby. Wtedy też, kiedy nasi 
podopieczni wymagają leczenia w szpitalu, znajdują opiekę w  prowadzonej przez nie Klinice. 

Kolejną osobą, która pomaga nam od samego początku i stanowi swoisty łącznik pomiędzy pracownikami 
firmy Wartsila i Fundacją PHD, jest Pani Bogumiła Śpiewak.  Pamięta o nas zawsze i bierze udział w większości 
organizowanych przez nas imprez charytatywnych. Przekazywane okresowo przez pracowników Wartsili środki 
finansowe stanowią ważne źródło dochodów dla Fundacji PHD. To właśnie dzięki tym wpłatom możemy zapewnić 
dzieciom opiekę rehabilitacyjną, a także zakupić najbardziej potrzebny sprzęt medyczny. 

Leszek Blanik – jego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Mistrz, który swoje medale i tytuły zadedykował 
najciężej chorym dzieciom z naszego hospicjum. Jego nazwisko widnieje na banerach i plakatach promujących w 
województwie pomorskim ideę naszego hospicjum. Wśród sportowców wspierających PHD jest też liczna grupa 
triatlonistów, biegaczy i pływaków prowadzona przez Piotra Pileckiego i Piotra Bauzę. Organizowane przez nich 
imprezy sportowe pod postacią całodobowych biegów i corocznego już pływania Hel-Gdynia stanowią niewątpliwą 
atrakcję dla mediów i mieszkańców Trójmiasta. Tym sposobem możemy przekazać zwykłym ludziom przesłanie 
dotyczące opieki hospicyjnej nad dziećmi.  

W najtrudniejszych chwilach mogliśmy liczyć również na wsparcie naszego Wicewojewody, Michała 
Owczarczaka, który wstawiał się w naszej sprawie w różnych instytucjach. Dzięki temu mogliśmy liczyć na 
załatwienie najważniejszych spraw. Wśród ważnych osób naszego województwa i miasta nie wolno mi również 
zapomnieć o Wiceprezydent Barbarze Kamińskiej, która nigdy nie zapomina o prowadzonych przez nas akcjach 
charytatywnych. Bierze też udział w corocznej Wigilii PHD, dzięki czemu poznaje nasz personel, a przede 
wszystkim podopiecznych i ich rodziny. 

Osób wspierających naszą Fundację jest wiele i nie zawsze pragną one mówić głośno o tym, co dla nas zrobiły. 
My nigdy nie zapomnimy o pomocy, jakiej nam udzielają i obiecujemy, że uśmiech chorych dzieci zawsze będzie 
naszym celem! Jemu też przyświecała idea zorganizowania koncertu charytatywnego wokalistki Doroty Lulki pt. 
„Piaf po polsku”, który odbył się w klimatycznej Brovarni Gdańsk, a będący na nim goście mogli uczestniczyć: w 
licytacji przedmiotów, z których dochód był przeznaczony na rehabilitację podopiecznych PHD, oraz w wystawie 
portretów hospicyjnych dzieci, autorstwa Magdaleny Perepeczko. I tu dane nam było spotkać ludzi, którzy zechcieli 
spojrzeć na pewne sprawy szerzej, którzy wsparli nieuleczalnie chore dzieci. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Maciej Niedźwiecki
Przewodniczący Rady Fundacji PHD

DO NASZYCH 
PRZYJACIÓŁ, 

(...) ludzi, którzy zechcieli spojrzeć na pewne sprawy szerzej, 
którzy wsparli nieuleczalnie chore dzieci.

MOŻESZ POMÓC I

Możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz 
wybranej organizacji pożytku publicznego 
narodziła się na Węgrzech – kraju gruntów 

ornych, łąk, pastwisk i sadów, w którym wiele znaczy 
żyzna ziemia. Ziemia, po której stąpają ludzie, tworzący 
układankę. Z istotą jednego procenta jest właśnie jak z 
układanką, która najpiękniej wygląda, gdy wypełniają 
ją wszystkie elementty – gdy nie ma pustego miejsca. 
Tak też, dopiero, gdy każdy z nas odda 1% podatku, 
niepisana umowa społeczna, jaką jest okazywanie serca 
potrzebującemu, przybiera kształt doskonałej układanki 
– ogromnej, wysyconej mnóstwem elementów. W swojej 
dłoni trzymasz jeden z nich i od Ciebie zależy, czy zaufasz 
i oddasz 1% dla chorych nieuleczalnie dzieci, które pragną 
być w swoim domu. Każdy z nas może poprawić komfort 
tych dzieci – dokładając swój element do wspólnej 
układanki. Twój 1% dużo zmienia. 

 Wiele jest osób, które myślą: „Mój 1% nic nie 
wnosi”, „Mój 1% - przecież to tak niewiele – nie opłaca 
się fatygować”. Gdy pomyśli tak większa grupa ludzi, 
wsparcie dla potrzebujących będzie dużo mniejsze. A 
przecież często zdarza się nam myśleć w naszych domach: 
„grosz do grosza…”, „co dwie głowy to nie jedna”, itp. 
I tak jest – w ilości siła. W naszych domach widzimy 
rezultaty – sytuacje dotykają nas bezpośrednio. Gdy 
odłożymy „grosz do grosza” uzbiera się większa suma po 
pewnym czasie. Na tych samych zasadach działa wsparcie 
oferowane innym w postaci 1%  – należy to sobie tylko 
wyobrazić, jak wiele można zdziałać, gdy ofiarujemy 
tylko raz do roku swój dar, a zrobi to też przy okazji wiele 
innych osób. Oddanie 1% podatku dla hospicyjnych dzieci 
nie zmniejsza sumy zwrotu z podatku, który otrzymuje 
osoba po rozliczeniu się. Jeśli nie odda się 1% temu, 
którego zechce się wspomóc, państwo zagospodarzy 
tymi pieniędzmi w inny sposób. Nic nie tracimy, a innych 
możemy wesprzeć.

 Procedura rozliczenia podatku PIT sama 
w sobie może budzić niechęć. Może wydawać się 

mozolna, nieprzyjemna. Wiąże się z cyframi, przepisami, 
koniecznością skrupulatnego wypełnienia – czymś, na 
co nie każdy z nas ma ochotę, co niektórych odstrasza. 
Możliwość przekazania 1% podatku na formularzu PIT 
wybranej organizacji pożytku publicznego zmienia obraz 
rozliczania się, bo pozwala nam zadecydować, komu 
chcemy pomóc i mamy świadomość, że pomagamy, że 
gdzieś pojawi się, po części dzięki nam, czyjś uśmiech. Ma 
to pozytywny wymiar. Poza tym, gdy pomagasz, bardzo 
prawdopodobne, że zwrotnie doświadczysz pomocy, gdy 
będziesz tego potrzebował. Świadomość tego jest ważna. 

1% tak wiele wyznacza – i dla Ciebie i dla innych. To 
smutne, że od cyfr zależy dobrostan nieuleczalnie chorych 
dzieci. Lecz, jak bardzo pocieszające, że ten element 
układanki znajduje się w naszych dłoniach. Od nas zależy, 
czy ktoś się uśmiechnie…

 Na koniec opiszę Ci uśmiech dziecka. Jest on 
różny. Zdarza się od ucha do ucha, zdarza się nieśmiały, 
z zaledwie nieznacznym drgnięciem górnych kącików ust. 
Pojawia się też z różnych powodów. Bo właśnie przyszedł 
do domu przyjaciel, bo babcia opowiedziała cudowną bajkę, 
bo kostka czekolady tak bardzo smakuje. Pojawia się też, 
gdy jest trochę lżej, gdy mniej boli, gdy można być w domu, 
choć jest się chorym – dzięki odpowiedniemu sprzętowi, 
odpowiednim warunkom. Gdy można zrealizować jeszcze 
jakieś ważne marzenie. Czasem uśmiechu na twarzyczce 
nie widać, lecz czuć, jak uśmiecha się serce dziecka. Po 
prostu czuć. Czasem dziecko uśmiechnie się, gdy odchodzi 
– uśmiech na chwilowe pożegnanie i powitanie nowego, 
uśmiech, bo już nie boli w ogóle. Są też uśmiechy, które 
są nie do opisania, bo słowa mogą zepsuć ich urok bądź 
nie oddać w pełni ich piękna. Przekazując 1% podatku na 
chore dzieci dajesz dziecku swój uśmiech i powodujesz 
uśmiech dziecka, choć tego nie widzisz. Twój 1% ma 
wielkie znaczenie. 

Joanna Bajena – Piech
psycholog PHD

1% podatku – element układanki w Twoich dłoniach

Twój 1% podatku przyczynia się do uśmiechu dziecka*.
Co prawda nie widzisz tego, ale zapewniam Cię, że tak jest.
Ja, pracując w hospicjum, widzę to.

* Kwota, jaka wpłynęła do dnia 31 sierpnia 2011 roku na konto Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z tytułu 1% podatku 
dochodowego za rok 2010, to 596 263,59 zł. Serdecznie dziękujemy.

Twój 1% podatku 
przyczynia się do uśmiechu 

dziecka*.
Co prawda nie widzisz tego, ale 

zapewniam Cię, że tak jest.
Ja, pracując w hospicjum, 

widzę to.
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TROPEM NASZEJ IDEI I

Współczesne uwarunkowania kulturowe, 
pogoń za wieczną młodością powodują 
narastający brak akceptacji, wypieranie 

akurat jedynej rzeczy, której w życiu możemy być 
pewni, czyli naszej śmierci, będącej naturalnym 
zakończeniem naszego ziemskiego istnienia. Wszyscy 
rodzimy się obciążeni śmiertelną chorobą, którą 
nazywamy życiem. Jednak pycha człowieka, wiara w 
kolejne osiągnięcia techniczne i medyczne powodują, 
iż nie akceptujemy faktu, że jesteśmy śmiertelni, 
że są choroby, których nie umiemy wyleczyć, i że 
doprowadzą one nieuchronnie do śmierci.  Rodzina 
chorego, nie mogąc pogodzić się z pogarszającym 
się stanem kochanego członka rodziny, oczekuje od 
lekarza podjęcia działań w celu przedłużenia jego 
życia, bo przecież to jest zadaniem lekarza – walka o 
życie. Niestety obecny system kształcenia medyków 
powoduje, iż w większości  grona lekarskiego nie 
ma zgody na fakt, że pacjent ma prawo umrzeć. 
Wówczas sytuacja, w której lekarz uświadamia 
sobie, że jego pacjent umiera jest traktowana przez 
doktora jako osobista porażka. Wyrazem braku 
akceptacji umierania, zarazem ze strony lekarza, 
jak i rodziny, jest podejmowanie działań będących 
w rzeczywistości uporczywą terapią, czyli terapią 
przedłużającą umieranie chorego. Często towarzyszą 
temu zabiegi, procedury będące same w sobie źródłem 
dodatkowego bólu i cierpienia. 
Czasem chory, jego rodzina słyszą słowa: „ … już 

nic nie ma do zrobienia”.

To nieprawda, że już nie ma nic do zrobienia. To 
nieprawda, że jedyne, co mamy do zaoferowania 
ciężko choremu i jego rodzinie, to uporczywa 
terapia. Tak naprawdę boimy się tego, czego nie 
znamy i dlatego piękne słowo „hospicjum” budzi lęk, 

przerażenie u większości osób, które nigdy nie miały 
szansy poznać hospicjum lub świadomie nie chciały z 
takiej możliwości skorzystać.
Niestety nadal wielu ludzi uważa, że synonimem 

słowa hospicjum jest „umieralnia”. Warto jednak 
wiedzieć, że słowo hospicjum pochodzi od łacińskiego 
słowa „hospes”, które oznacza „gościa”, „gospodarza”, 
„goszczenie kogoś”. Czy gościniec budzi w nas 
nieprzyjemne doznania?  Hospicjum to szczególne 
miejsce, gdzie wyjątkowym gościem jest chory 
człowiek, którego trzeba otulić pięknym, tęczowy, 
ciepłym płaszczem – bo tym jest opieka paliatywna. 
Słowo „paliatywny” pochodzi od łacińskiego słowa 
„pallium”, które oznacza „płaszcz” i właśnie jak 
płaszczem powinien otulać chorego i jego rodzinę 
zespół hospicjum.  To nieprawda, że nie ma już nic do 
zrobienia !!!!

Założycielką ruchu 
hospicyjnego była Cicely 
Saunders i to ona w latach 
60-tych poprzedniego stulecia 
otworzyła pierwsze hospicjum 
– Hospicjum Świętego 
Krzysztofa w Londynie, które 
stało się wzorem holistycznej 
opieki nad umierającym 
chorym. 
Zgodnie ze stworzonym przez 

doktor Saunders modelem 
opieki hospicyjnej chory 
wymaga opieki ze strony 
interdyscyplinarnego zespołu, którego wspólnym, 
nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia. 
W zespole jest pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, 
psycholog, kapelan, pracownik socjalny, 
wolontariusze.
To prawda - nie sprawimy, że chory powróci do 

zdrowia, ale mamy bardzo dużo do zrobienia.  Lekarz, 
pielęgniarka z największą starannością starają się 
walczyć z bólem i wszystkimi innymi dolegliwościami, 
jak chociażby duszność, wymioty, świąd, odleżyny, 
które tak bardzo pogarszają jakość życia. Opieka 
medyczna skupia się na leczeniu objawowym, 
ukierunkowanym na poprawę komfortu chorego. 
Oprócz działań medycznych chory i jego rodzina 

wymagają wsparcia ze strony pozostałych członków 
zespołu. Niekiedy rodzina boryka się z problemami 
związanymi z trudną sytuacją materialną, bo nikt 
nie planuje, biorąc kredyt na 30 lat, że trzeba będzie 
zrezygnować z pracy, by zająć się ciężko chorym 
dzieckiem. Pracownik socjalny oferuje swoje 
wsparcie, zrozumienie, podpowiada jak rozwiązać 
pojawiające się trudności. Czasem jest cudownym 
łącznikiem między ludźmi dobrego serca, którzy, 
w podziękowaniu za swoje życie, za dobro, którego 
doświadczyli od innych, chcą pomóc tym, którzy są 
w potrzebie.  

Dorosły, czy dziecko, nieuleczalnie chorzy mają 
potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, którzy będą 
widzieli w nich Dawida, Anię, panią Grażynkę, 
czy Rysia, a nie umierający nowotwór, czy chorobę 
metaboliczną. Wszyscy nasi podopieczni, ich rodziny 
czekają na uśmiech, na pomoc w odnalezieniu się 
w pełnej trudnych emocji sytuacji. Czekają by 
porozmawiać o filmie, książce, piłce nożnej, Misiu z 
niebieskiego domu, czy pograć razem na komputerze, 
zbudować twierdzę z klocków lego. Najważniejsze 
by, nie być samemu, by żyć do samego końca, by nie 
czuć się osamotnionym. 
Pogodzenie się z nieodwołalnością śmierci nie 

oznacza rezygnacji z życia. Zadaniem hospicjum jest 
opanowywać jak najlepiej wszelkie dolegliwości, tak 
by podopieczny cieszył się życiem.  
By jego czas wypełnić uśmiechem, małymi i 

większymi radościami, które 
stanowić będą bogactwo 
pozytywnych wspomnień, 
będą pomagać bliskim, gdy 
nadejdzie czas żałoby. 
Przychodzą jednak chwile, 

gdy jest ciężko, gdy trzeba 
porozmawiać o tym, co 
nadchodzi. Pojawiają się bardzo 
trudne pytania z ust chorego, 
mamy, taty, młodszej siostry, 
starszego brata. Czasem są to 
bardzo bezpośrednie pytania, 
na które trzeba odpowiedzieć 
szczerze, zgodnie z prawdą, 

choć wcale nie jest to łatwe. Jeden z pacjentów 
doktor Cicely Saunders tak odpowiedział jej, gdy 
ona potwierdziła, że rozmówca umiera:  „Dziękuję. 
Niełatwo słucha się takich rzeczy, ale pewnie jeszcze 
trudniej powiedzieć prawdę”. Pytań jest mnóstwo. 
Rozmowy z psychologiem, kapelanem pomagają 
podnieść się w chwili słabości i iść dalej.  
Gdy jednak nadchodzi czas, kiedy chory przechodzi 

na drugą stronę tęczy, hospicjum zostaje przy jego 
rodzinie. Razem uczymy się starej, a jednak nowej 
rzeczywistości, w której fizycznie brak jest tej bliskiej 
osoby. Świat się nie zatrzymał, lecz pędzi dalej jak 
szalony, ale wystarczy się rozejrzeć, by dostrzec, że 
człowiek, który już odszedł pozostawił coś w nas, a 
przez to jest tak blisko - w naszym sercu. 
Hospicjum to gościniec nie tylko dla samego chorego, 

ale dla całej jego rodziny, która potrzebuje ogromnego 
wsparcia. 

Przyjście do hospicjum jako pacjent, pracownik, czy 
wolontariusz to dołączenie do szczególnego grona 
przyjaciół. Mówi się, że rodziny się nie wybiera, ale 
naszą można wybrać, można do niej dołączyć.

Anna Jędrzejczyk
 lekarz PHD

Nie rozglądaj się dookoła.
I nie marz o przyszłości: 

ona nie wróci tego, co 
przeminęło, ani nie 

zaspokoi innych marzeń
 o szczęściu. 

Twój obowiązek i twoja 
nagroda – przeznaczenie 

twoje - jest tu i teraz.
Dag Hammarskjöld, Drogowskazy
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WSPOMNIENIE I

Tymku, poznałam Ciebie i Twoich 
rodziców w chwili, kiedy 
musieli podjąć bardzo trudną 

decyzję. Pewnie najtrudniejszą w ich życiu. 
Zakończono leczenie i zadecydowano o 
powrocie do domu, gdzie nastąpi rozstanie. 

Pamiętam, jak weszłyśmy z dr Anią do 
sali, gdzie przy Twoim łóżku siedzieli bardzo 
zatroskani, kochający i zapatrzeni w Ciebie 
– swój największy skarb, rodzice. Twój 
stan był bardzo ciężki. Nie mogłeś z nami 
porozmawiać, jednak wiedziałyśmy, że bardzo 
się cieszysz z naszej wizyty. Kilkudniowe 
przygotowania do przewiezienia Ciebie do 
domu pozwoliły nam lepiej się poznać. 

W domu mama pokazała nam Twoje 
zdjęcia i opowiedziała, jakim cudownym 
dzieckiem byłeś. Musieliśmy nauczyć się 
odczytywania Twoich potrzeb. Nieoceniona 
w tym była pomoc Twoich rodziców oraz 
ukochanej babuni. 

Kiedy Twój stan pogarszał się i nadchodziły 

„TYMEK 
JEST 

SPOKOJNY  
i czeka na 
ciebie…”

gorsze chwile, czuło się głęboką miłość i domowe ciepło. 
Rozmawialiśmy zwyczajnie – tak, jakbyś był zdrowy. 
Często żartowaliśmy. Ustaliliśmy wspólny ulubiony 
kolor – pomarańczowy. Cicha umowa między nami, kiedy 
farbowałam włosy… Oczywiście kolor ustalony. A Ty – 
choć czułeś się niezbyt dobrze, odpoczywałeś, zbierałeś 
siły – czekałeś na mnie. Pamiętam rozmowę telefoniczną 
z Twoją mamą, która powiedziała: „Tymek jest spokojny 
i czeka na ciebie…”.

Planowaliśmy uczcić urodzinki babci. Gdybyś mógł, 
od rana śpiewałbyś „100 lat”. Jednak stało się inaczej. 
Rozstałeś się z nami. Ja w imieniu Twoim i swoim 
złożyłam życzenia, a Ty „z góry” z chórem Aniołków 
zaśpiewałeś „100 lat”.

Nasze następne spotkanie nie było już takie, jak 
zawsze. Pożegnałam Cię wraz z Twoimi najbliższymi. 
Uroczystość była piękna, choć trudne to rozstanie i 
bardzo boli. Gdzieś głęboko wierzę, że tam gdzie jesteś, 
jest Ci dobrze i czujesz się szczęśliwy. Byłeś wyjątkowym 
chłopcem i na zawsze pozostaniesz w moim sercu.

Wioleta Żywicka, 
pielęgniarka prowadząca

Jan Twardowski
  

Wiara – to ufność na 
zawsze więc jedna                                              

nadzieja – to czas bez 
pożegnań

“O nieobecnych”
Myślała że został już tylko na fotografii

z twarzą bez oddechu
Tymczasem w każdej chwili

kiedy zapalała światło
nakrywała do stołu w świecie tak małym 

w którym jest już wszystko
wiedząc że zmęczenie jest przynajmniej 

połową miłości
że kochać – to nie znaczy iść w swą 

własną drogę
nieefektowna jak zielona cyranka bez 

połysku
wytrwała jak chory z urojenia który ma 

w końcu rację
kiedy odkrywała że można się modlić 

mając tylko czyste sumienie
kiedy odchodziła żeby wrócić
z sercem nieskróconym przez 

oszczędność
tak znikoma że prawdziwa
sama na wspólnej drodze

po obu stronach wiary

Tłumaczył, że wieczność jest tylko jedna
że już są razem chociaż się nie widzą

że miałby ochotę nagadać jej serdecznie 
choćby w przedpokoju ciepłym od ubrań

przecież tylko nieobecni są najbliżej

Tymek odszedł 16 lipca 2011 roku. Pod 
opieką Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
pozostawał przez 10 dni. 



8 9

Joanna Bajena – Piech – psycholog PHD:
Rodzeństwo w życiu chorego nieuleczalnie 

dziecka ma olbrzymie znaczenie. Zdarza się, że brat 
i siostra w obliczu ciężkiej sytuacji podejmują role, 
które, można by twierdzić, normalnie – czekałyby 
na nich w dorosłym życiu. Tymczasem dzieje się 
inaczej. Już teraz, gdy chodzą do szkoły, gdy rodzą 
się młodzieńcze fascynacje - w domu czeka na 
nich ktoś bliski, kto jest bardzo chory. Stają się 
opiekunami, towarzyszami w czasie, który ciężko 
pojąć dziecięcym rozumem. Bo trochę zbyt wcześnie 
okazuje się, że życie to nie bajka. Często też jest 
tak, że rodzeństwo przejmuje część obowiązków 
dorosłych, by odciążyć rodziców, by ci mogli 
być przy chorym bracie, chorej siostrze. Zdarza 
się, że mama usłyszy słowa swojego zdrowego 
syna: „Mamo, pokaż mi, jak działa ten ssak, bo to 
nigdy nie wiadomo, może będę mógł pomóc…”. 
Zdarza się, że dziecko, które odchodzi i jest wśród 
najbliższych mu osób, nawołuje… Chwilę później 
okazuje się, że czeka na małą siostrzyczkę, która 
śpi w pokoju obok – dopiero wtedy będzie mogło 
odejść, gdy siostra będzie tuż przy nim. 

Rodzeństwo w sytuacji choroby 
brata, siostry przeżywa swoje 

dzieciństwo inaczej. 

Nie jest ono pozbawione trosk, role się zmieniają, 

przychodzą emocje, z którymi trzeba sobie jakoś 
poradzić, trudne emocje. Przychodzi odejście brata, 
siostry. Przychodzi żałoba. Przychodzi „radzenie 
sobie” – lepsze bądź gorsze. Niewątpliwie 
rodzeństwo naszych nieuleczalnie chorych 
podopiecznych płaci cenę za wszystko, co się dzieje 
w domu rodzinnym. Trzylatek może powiedzieć: 
„To zła bajka”. Dorosły za to może wpłynąć na 
każdy czas w życiu dziecka, może stać się autorem 
skrawka „dobrej bajki”. Są dzieci, do których św. 
Mikołaj w różnej postaci powinien przychodzić nie 
tylko od święta, nie tylko na Gwiazdkę. Mógłby 
przyjść w postaci wyjścia do kina czy wyjazdu 
wakacyjnego. Takie prozaiczne dla nas sprawy, o 
których się nawet nie myśli – a tak ważny czas dla 
hospicyjnych dzieci i ich rodzeństwa. Tak ważne 
wakacje, ferie. By odpocząć, pobyć z kolegami, 
koleżankami, by być dzieckiem… Zawsze jest czas, 
w którym możemy coś zmienić dla takiego dziecka. 
Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy 
na rzecz wsparcia rodzeństwa podopiecznych 
hospicjum.

 Chętne osoby, instytucje prosimy o kontakt 
mailowy: kontakt@pomorskiehospicjum.pl 
bądź telefoniczny: 665 864 242, 58 352 67 44

Tego lata kilkoro dzieci spośród hospicyjnego 
rodzeństwa miało możliwość dzięki szczodrości i 
dobremu sercu pewnych osób zasmakować czasu 
wakacji – ważnego czasu w dzieciństwie. 

MOŻESZ POMÓC I

Zdarza się, że brat i siostra w obliczu 
ciężkiej sytuacji podejmują role, 

które, można by twierdzić, normalnie  
– CZEKAŁYBY NA NICH W DOROSŁYM ŻYCIU. 
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Oto podziękowanie Mariusza, skierowane 
do osoby, która była sponsorem jego 
dziesięciodniowego  wypoczynku.

 Chciałbym serdecznie Pani podziękować za 
zasponsorowanie mojego wypoczynku nad morzem. 
Był to pierwszy wyjazd wakacyjny w moim życiu. 

 Kolonie były udane, no może trochę 
pogoda nie dopisała, ale na koniach jeździliśmy w 
krytej ujeżdżalni. Z hotelu do morza mieliśmy ok. 
200 metrów,  z czego byłem bardzo zadowolony. 
Poznałem dużo kolegów i koleżanek. Aby nie stracić 
ze sobą kontaktu, wymieniliśmy się numerami 
telefonów i e-mailami. Niektórzy koledzy pochodzili 
aż ze Śląska. Oprócz jazdy konnej wyjechaliśmy na 
Bornholm. Z rana trochę bujało, ale w nocy, kiedy 
wracaliśmy tego samego dnia, morze było spokojne. 
Jak przyjechaliśmy na Bornholm, to pojechaliśmy do 
„Jobolandu” - bardzo dużego parku rozrywki. Było 
tam dosłownie wszystko: mini - ZOO, przeprawa 
łódkami, jazda na byku, baseny, zjeżdżalnie, parki 
linowe i wiele innych, niezapomnianych atrakcji.

 W czasie kolonii zostały zorganizowane 
cztery dyskoteki, z czego też byłem zadowolony. 
Ogółem mówiąc - kolonie były bardzo udane i 
bardzo miło spędziłem czas.

 Jeszcze raz serdecznie dziękuję za 
zasponsorowanie mojego wypoczynku.

Mariusz, lat 16

Poniżej zamieszczamy wypowiedź mamy 
podopiecznej Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, 

która spędziła kilka pięknych wakacyjnych dni w 
nadmorskim hotelu.

Jestem matką samotnie wychowującą dwoje 
dzieci. Córka Laura ma 15 lat i jest pod opieką 
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci – z powodu 
ciężkiej i przewlekłej choroby. Syn Oskar ma 11 
lat. Nigdy jeszcze nie spędziliśmy razem wakacji. 
Żyjemy skromnie i nie byłoby z czego odłożyć na 
jakiekolwiek wakacje. W pewnym czasie panie z 
hospicjum powiedziały, że jest pani, która chciałaby 
nam zasponsorować odpoczynek. Bardzo się 
wzruszyłam i byłam mile zaskoczona – myślałam: 
„to mojej rodzinie będzie dane po tylu latach spędzić 
5 dni razem na wyjeździe”.  Spędziliśmy 5 dni w 
Sopocie w hotelu Haffner. Wrażenia tam przeżyte 
będziemy wspominać przez całe życie. Hotel jest 
luksusowy, obsługa bardzo miła, jedzenie smaczne, 
łóżko miękkie i wygodne. Korzystaliśmy z synem z 
basenu, dżakuzi i sauny. Oskar uczył mnie pływać. 
Laura z powodu odżywiania dojelitowego i rurki 
tracheotomijnej nie mogła korzystać z basenu – pani 
Ewa z hospicjum była tak uprzejma, że zgodziła się 
zostać z nią w pokoju. Laura poznała też koleżankę 
Alę i jej mamę, która nas bardzo miło ugościła. 
Chodziliśmy na plażę, po molo. Córka leżała na 
kocu w cieniu i uśmiechała się z zadowolenia. 
Dostaliśmy też pieniążki od pani sponsor i pani 
kierowniczki hotelu, za które mogliśmy sobie coś 
kupić. Wybraliśmy się więc do Galerii Bałtyckiej na 
zakupy. Laura czuła się gorzej, więc została z nią 
pani Ewa, a ja z synem i panią Wiolą wyruszyliśmy 
w drogę. Zakupy były udane – cała trójka dostała 

coś przydatnego i miłego, za co bardzo dziękuję. 
Dziękuję wszystkim z hospicjum, pani sponsor, 

pani kierownik hotelu za to, że pierwszy raz w życiu 
mogłam przeżyć wraz z dziećmi tak wspaniałe, 
pełne wrażeń wakacje. Naszego szczęścia nie da się 
opisać słowami. Dziękuję za to, że są ludzie, którzy 
nie są obojętni na chorobę i gorszy los innych, za 
ludzi o bardzo dobrym sercu.

                                                                                                   
Beata – mama Laury i Oskara

Małgorzata Kiciak – pracownik socjalny PHD:

Rodziny naszych podopiecznych nie zawsze 
stać na opłacenie wakacyjnych kolonii, feryjnego 
wyjazdu  bądź zapewnienie jakiejkolwiek atrakcji  
dla zdrowego dziecka w okresie wolnym od nauki 
szkolnej. Nierzadko zdarza się, że dzieci te same 
muszą organizować sobie czas na podwórku 
wśród przyjaciół, a wyjazd poza granicę miejsca 
zamieszkania staje się tylko marzeniem. Czasami 
wystarczy wspomniany już powyżej wyjazd do kina. 
Zmiana otoczenia, obejrzenie filmu na wielkim 
ekranie sprawia, że ten dzień staje się „bajkowy”, 
inny niż każdego dnia. Praca socjalna w pomorskim 
hospicjum obejmuje między innymi organizację 
czasu wolnego dla rodzeństwa podopiecznych 
PHD. 

W okresie tegorocznych ferii, dzięki uprzejmości 
Multikina w Gdańsku, zorganizowaliśmy wyjazd do 
kina dla dwóch wielodzietnych rodzin hospicjum. 

Wakacje rozpoczęliśmy od wycieczki do Jednostki 
Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci 
miały możliwość: zasiąść za sterami wojskowego 
śmigłowca Mi-24, obserwować świat śmigłowców 
z bliska, poczuć się prawdziwym strażakiem w 
wozie Straży Pożarnej i uczestniczyć w pokazie jego 
funkcji. Zwiedziły również Salę Tradycji Jednostki 
Wojskowej i skosztowały ciepłego poczęstunku. 
Ukoronowaniem wycieczki był niezwykle ciekawy 
pokaz pana Tomasza Danielika, który uchylił przed 
widzami rąbek zadziwiającego świata chemii. 
Oczom dzieci ukazał się m.in. banan do jedzenia, 
który przemienił się w banana wbijającego 
gwoździa w deskę, jogurt, z którego powstały pyszne 
lody, strzelający z winogronu odkurzacz, oraz 
wybuch „wściekłego azotu”, który wywołał okrzyki 
zachwytu wśród uczestników wycieczki. 

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci wraz 
podopiecznymi i ich rodzinami, dnia 11.09.2011 
r. pożegnało wakacje w plenerze. Piękna pogoda 
sprawiła, że przyjemność przebywania na świeżym, 
leśnym powietrzu była jeszcze większa. Dzięki 
uprzejmości Kolibki Adventure Park oraz Fundacji 

im. K. Winterhaltera rodzeństwo podopiecznych 
hospicjum, mogło korzystać do woli z atrakcji 
przygotowanych przez Park Rozrywki. Właściciele 
obiektu zapewnili „wzrost adrenaliny” podczas: 
przejażdżek quadem,  samochodem terenowym 
Nissan Patrol GR oraz przemarszu po linach 
zawieszonych na wysokości. Pomoc finansową na 
wakacyjne wycieczki  otrzymaliśmy od Fundacji 
im. K. Winterhaltera, która już kolejny raz mocno 
wspiera nasze inicjatywy.

Marzeniem Mariusza była nauka jazdy konnej. 
Dzięki uprzejmości sponsora, który ufundował 
chłopcu kolonie „w siodle”, Mariusz spędził swoje 
pierwsze w życiu wakacje poza domem.  Marzenie 
o wspólnych wakacjach Laury z rodziną, zostało 
spełnione dzięki sponsorowi oraz gościnności 
Hotelu Haffner w Sopocie. Cała rodzina spędziła 
kilka wspaniałych dni „lenistwa i relaksu” w 
pięknym pokoju hotelowym, który okazał się większy 
niż mieszkanie trzyosobowej rodziny. 
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PRZYSZŁA NA ŚWIAT zmęczeni i szukający pomocy „na kolki”. Trafiliśmy 
na chirurgię dziecięcą. Oczekiwaliśmy na lekarza 
w dyżurce Izby Przyjęć i chcieliśmy jak najszybciej 
wrócić do domu... Wróciliśmy dopiero po kilku 
miesiącach.
Nigdy nie zapomnę chwili, gdy lekarz wszedł do 

dyżurki i powiedział: „Proszę pożegnać się z córeczką. 
W pół godziny przygotowaliśmy stół operacyjny. 
Dziecko ma 1% szans przeżycia”. Nie wierzyłam. 
Głos utknął mi w gardle, ale powiedziałam, że pan 
doktor pomylił się, a my jesteśmy tu z powodu kolek 
niemowlęcych. W odpowiedzi lekarz wymienił 
moje nazwisko… Wtedy już zrozumiałam, że mówił 
prawdę…
31 lipca 2001 roku jelita Ali sperforowały, 

doprowadzając dziewczynkę do stanu agonalnego. 

Kilkugodzinna operacja zakończyła się sukcesem – 
Ala przeżyła, lecz jej stan był bardzo ciężki. Od tamtej 
chwili walczymy o każdy jej dzień, o każdy uśmiech 
i chwile bez bólu.
Dziś Alunia ma 10 lat. Z powodu operacji w 2001 

roku nie ma specjalnej zastawki pomiędzy jelitem 
cienkim i grubym. Stan jej jelitek, a co się z tym wiąże - 
wchłaniania pożywienia - ciągle się pogarsza. Z powodu 
komplikacji i ciężkiego stanu po kilku operacjach, 
Ala cierpi na encefalopatię niedotlenieniową pod 
postacią czterokończynowego porażenia mózgowego 
i padaczki. Jej organizm jest w stanie niedożywienia 
z powodu zespołu złego wchłaniania. Od czerwca 
zeszłego roku odżywiana jest za pomocą gastrostomii, 
specjalnej rurki wprowadzonej do żołądka. Ala nie 
mówi, nie chodzi, nie utrzymuje samodzielnie głowy, 
nie siedzi..., ale za to pięknie się uśmiecha.
Cieszymy się każdą chwilą bez bólu. Radość dla nas 

to, trywialne dla innych, prawidłowe wypróżnienie. 
Każdy gest wykonany przez Alę samodzielnie jest 
jak prezent, a o to walczą opiekunowie, rehabilitanci, 
lekarze, rodzina i przyjaciele. Od 2 lat opiekę nad 
nami sprawuje Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Mam, jako mama Ali, 
kilka małych i dużych 
marzeń. Pragnieniem 
jest przede wszystkim 
komfort Ali, by każdy jej 
dzień minął bez bólu, by 
przespała noc, by znaleźć 
sposób na komunikację 
z córeczką, by móc, jako 
samotna matka,  
w kolejnym miesiącu 
kupić wszystkie leki... 
Lecz największym 
marzeniem jest, by Ala 
była zawsze szczęśliwa.
Za każdy jej uśmiech dziękuję każdego dnia. Dziękuję 

również za to, czego mogłam się dzięki niej nauczyć.
Za każdą okazaną nam pomoc, ludzki gest, dzięki 

którym tak naprawdę jeszcze „dajemy radę”, 
wszystkim przyjaciołom dziękujemy.
 

Eliza, 
mama Ali

NASI PODOPIECZNI I

Kiedy byłam w siódmym miesiącu ciąży 
usłyszałam słowa, które towarzyszą mi 
do dziś: „Już niedługo urodzi się twoja 

najlepsza przyjaciółka...”. I tak się stało: 17 maja 2001 
roku przyszła na świat Ala - moja najwspanialsza 
przyjaciółka, ukochana córeczka i prawdziwy skarb.
Alunia urodziła się przedwcześnie – mimo to jej 

rozwój przebiegał prawidłowo. Po dwóch miesiącach 
szczęśliwie wróciłyśmy do domu, gdzie czekał 
kolorowy pokoik, zabawki i nowe łóżeczko. Radość była 
ogromna. Jednak Ala wciąż płakała… Przy wypisie ze 
szpitala otrzymaliśmy diagnozę: „kolki niemowlęce”, i 
zapewnienie, że małe dzieci, a zwłaszcza wcześniaki, 
tak mają.
Po trzech dniach płaczu wróciliśmy do szpitala - 

17 maja 
2001 roku

ALA…
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Karolinka urodziła się 5. lipca 2008 
roku. Na świat przyszła z porodu 
fizjologicznego. Była malutka, miała 

problemy z oddychaniem, wymagała podawania 
tlenu i oddechu zastępczego z respiratora. Jej 
cieplutkim gniazdkiem stał się inkubator, w 
którym spędziła kilka miesięcy. Karmiona była 
przez sondę. Bardzo powoli przybierała na 
wadze. Przeprowadzono liczne badania, które 
potwierdziły rozpoznanie: Zespół Edwardsa. 
Jest to zespół wad wrodzonych, spowodowany 
obecnością dodatkowego trzeciego chromosomu 
w 18tej parze chromosomów. Zanim trafiła do 
domu, bardzo długo przebywała w szpitalu. Wiele 
przeszła od momentu narodzin. Bywały bardzo 
ciężkie chwile. Dzięki ogromnej miłości rodziców, 
którzy czekali na nią wraz z siostrzyczką Oliwką, 
stała się silniejsza. Nareszcie nadszedł czas, kiedy 
Karolinka została wypisana do domu. Trafiła pod 
opiekę Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. 
 Dzisiaj ma już trzy i pół roku. Kiedy nic 

jej nie dolega, uśmiecha się, przytula… Wiemy, że 
kocha nas tak samo, jak my ją. 

Jesteśmy przekonani, że 
gdyby mogła, powiedziałaby 
nam wiele, choć jej uśmiech 
i radosne spojrzenie mówią 

wszystko. 
Karolinka rozwija się w najlepszym dla siebie 

tempie. Rośnie i coraz więcej rozumie. Jest 
karmiona przez PEG-a. W oddychaniu pomaga 

jej rurka tracheotomijna, do której okresowo 
podłączony jest tlen. Często dochodzi do infekcji, 
wtedy ciężko oddycha, jest apatyczna, bardzo 
zmęczona. Jednak jej spojrzenie mówi, że się 
nie podda, że będzie walczyła ze wszystkich sił. 
Karolinka ma ogromną wolę życia i udowodniła 
to już nie raz.
 W tym roku urodziła się młodsza 

siostrzyczka Amelka – obecnie jest ślicznym 
niemowlakiem, szybciutko rośnie i jest już 
prawie wzrostu Karolinki. Obie trzymają się 
za rączki, próbując bawić się ze sobą. Świetnie 
zorganizowana mama pokazuje im, jaki wspaniały 
jest świat. Razem wychodzą na spacery, często 
bywają poza domem. Wakacje spędziły w Borach 
Tucholskich, gdzie dobry humor dopisywał. 
Oliwka, jako najstarsza z sióstr często pomaga 
w obowiązkach domowych, bardzo kocha swoje 
siostrzyczki.
 Radość sprawia widok tak kochającej 

się rodziny, będącej w komplecie, otwartej na 
najmniejszą nawet wskazówkę i radę, która 
pozwoli cieszyć się jak najdłużej wspólnym 
byciem razem. Miłość czyni cuda. Patrząc na 
taki obrazek, słyszymy niewypowiedziane, lecz 
namacalne słowa rodziców Karolinki: „Tak bardzo 
cię kochamy, jesteś dla nas wielkim szczęściem.” 

Wioleta Żywicka
pielęgniarka prowadząca

NASI PODOPIECZNI I

KarolinkaNasza

„Tak bardzo 
cię kochamy, 
jesteś dla 
nas wielkim 
szczęściem.” 
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swojego aniołka Darię - jego dziewczynę.
Poznałam Tomka w piątek – jak witaliśmy się w korytarzu. 

Zadzierałam wysoko głowę – moje 161 cm wzrostu przy 
199 cm Tomka musiało wyglądać naprawdę komicznie. 
Rozmawialiśmy długo. Tomek stanowczo zażądał, by 
nie robić mu z domu szpitala. Obiecałam mu wtedy, że 
nie zrobię nic bez jego zgody i rzeczywiście: o każdym, 
nawet medycznym, ruchu Tomek decydował sam, do 
ostatniej chwili. Opowiadał mi o szkole, leczeniu, planach 
na przyszłość. Wychodząc z domu tej rodziny byłam 
zbudowana ich miłością i szacunkiem, jakim się nawzajem 
darzą. To taki dom, gdzie unosi się przyjemny, słodkawy 
zapach miłości i wcale nie chce się z niego wychodzić. 
Kolejna wizyta odbyła się w poniedziałek. Stan Tomka 
pogarszał się w przerażającym tempie i dostrzec można 
było lęk o to, co miało nieuchronnie nadejść.
Przez cały dwutygodniowy okres mojej opieki nad 

Tomaszem miałam dziwne poczucie, że to nie ja 
przygotowuję rodzinę na odejście Tomka, ale to oni uczą 
mnie na nowo zawodu, zaangażowania, poszanowania 
ludzkich pragnień i godności, a także hospicyjnej idei, 
którą dzięki nim tak naprawdę odkryłam. W PHD 
pracowałam krótko, bo zaledwie 3 miesiące. Wcześniej 
przez 8 lat pielęgnowałam pacjentów w szpitalach, 
na oddziałach intensywnej terapii. Tam: nieustanny 
pośpiech, adrenalina, statystyka, uporczywa terapia i 
nieporozumienia ze współpracownikami, gdy próbuje 
się okazywać człowieczeństwo. Zmiana pracy i 
skierowanie kroków do hospicjum było aktem człowieka 
zrezygnowanego, który wie, że w szpitalu już nie znajdzie 
dla siebie miejsca. Moje doświadczenie związane z 
odchodzeniem Tomka spowodowało, iż zrozumiałam, że 
PHD to moje miejsce na ziemi, a opieka nad Tomkiem nie 
była pracą, a przywilejem.
Opowiem teraz troszkę o mamie Herosa. Myślę że Dzidka 

również zasługuje na to określenie. Zdzisława to mama 
„twardzielka”, która dzieciaki wychowuje silną ręką, 
a z drugiej taka „tulaśna” mama z sercem na ramieniu. 
Kobieta do tańca i do różańca. Wiedziała dokładnie, czego 
Tomkowi trzeba, szczególnie w tych ostatnich chwilach. 
Dojrzała matczyna miłość i żadnych kompromisów. Sądzę, 
że mama Tomka nie pogodziła się z chorobą i stanem syna, 
ale serce podpowiadało, że nic już Tomasza nie jest w stanie 
zatrzymać, trzeba pozwolić mu odejść i to właśnie mu 
ofiarowała. Kilka dni przed jego odejściem zorganizowała 
imprezę z kolegami syna. Przez chwilę było jak dawniej – 
śmiech, gwar, zamieszanie i humor „na maksa”, jak mówił 
Tomek. Ostatnie dwa tygodnie w domu, wśród rodziny, 
przyjaciół i w objęciach dziewczyny Darii były dla Tomka 
najpiękniejszym prezentem na pożegnanie. Mogły być tak 
cudowne tylko dzięki Zdzisławie „Herosce”.
W opiece przy Tomku pomagał również o dwa lata starszy 

brat Michał. Podczas gdy mama czuwała nad ogniskiem 
domowym w dzień, w nocy obowiązki przejmował Michał. 
Siedział przy bracie i czuwał, by ten mógł odpoczywać 
w spokoju.  W dniu śmierci Tomka, zaalarmowana przez 
Michała, przyjechałam o 5 rano. Michał ciepłym głosem i 
kojącym dotykiem uspokajał wstrząsane niepokojem ciało 
Tomka, co na pierwszy rzut oka przynosiło schorowanemu 
bratu ulgę. Wtedy myślałam, że „to wszystko nie tak”, 
to nie powinno się tak ułożyć, teraz powinni wracać 

z dyskoteki roześmiani i na palcach wkradać się do 
domu, by nie obudzić mamy. Życie przygotowało jednak 
inny scenariusz, najbardziej bolesny, jaki można sobie 
wyobrazić, a mimo to Michał stanął na wysokości zadania 
i trwał przy Tomku w miłości do końca.
Daria, dziewczyna Tomka to był jego anioł, który 

przynosił ukojenie. Ilekroć myślę o Darii, nie mogę się 
nadziwić. Myślę, że oboje mieli wielkie szczęście, że dane 
im było się poznać i pokochać tak silną miłością. Choć 
nie żyli ze sobą długo i szczęśliwie, to jednak łączyło ich 
coś wyjątkowego, czego niejeden dojrzały i wieloletni 
związek nigdy nie doświadczy. Daria ma niespełna 17 
lat, jest śliczna i cudownie się uśmiecha. Opowiadała 
mi o początkach z Tomkiem, o wzlotach i upadkach, 
o zerwaniach i powrotach. Można by rzec: typowe 
problemy nastolatków, ale ich związkowi od zawsze i 
nierozerwalnie towarzyszył nowotwór. Tomek nawet w 
pewnym okresie choroby próbował chronić Darię, nie 
chciał by była narażona na ból i próbował z nią zerwać, ale 
Daria dokładnie wiedziała, czego chce i nie zrezygnowała 
z tej trudnej miłości. Kiedy Daria trwała przy Tomku, w 
ciągu tego ostatniego czasu w domu, nagle – z  podlotka 
stała się dojrzałą, opiekuńczą kobietą: gdy wycierała jego 
twarz z łez, całowała go w dłonie i policzki, pomagała 
pielęgnować, było widać jak bardzo mocne łączy ich 
uczucie. Taka miłość się nie zdarza, a jednak Tomek i 
Daria jej doświadczyli. 
Tomasz odszedł od nas 03.06.2011 roku w objęciach 

mamy, brata i Darii.

Dziękuję Ci Tomku za to, że mogłam być Twoją 
pielęgniarką. Znać Ciebie to zaszczyt, a pomagać Ci to 
był wielki przywilej. Kochana rodzinko Tomka - dziękuję, 
że pokazaliście mi piękną, szczerą i dojrzałą miłość. 
Tęsknie Tomku. 

Katarzyna Kałduńska
 pielęgniarka prowadząca

Ps. 
Teraz Ty opiekuj się nami.

SŁODKAWY 
ZAPACH
MIŁOŚCI

WSPOMNIENIE I

„Tomuś, 
pomasuję 
Ci plecy, 
pewnie 
od leżenia 

już cały 
zdrętwiałeś” 
– zapytałam, a on, chociaż nie miał 

już siły wypowiadać głośno słów, 
przesunął się na bok i zrozumiałam, 
że tego właśnie chce. Tomkowi 
wyraźnie przyniosło to ulgę. Uniósł 
wtedy palec i wskazał nim na swoje 
usta. „Co Tomuś, chcesz pić?”. Tomek 
skinął głową na „nie”, po czym powoli 
usiadł. Choć kosztowało go to wiele 
wysiłku, ujął moją twarz w obie dłonie, 
pocałował i wyszeptał: „dziękuję”. Kiedy 
myślę o Tomku to pierwsze, co mi się 
przypomina.
Tomek miał 17 lat, był wysokim, 

przystojnym facetem, który od roku 
walczył z rakiem kości. Przeszedł pięć 
operacji: pierwsza i druga to usunięcie 
guza głównego z częścią kości udowej 
wraz ze wstawieniem endoprotezy, 
następne to usuwanie przerzutów – z płuc 
i mózgu. Od początku leczenia poddawany 
był chemioterapii, a po ostatniej operacji 
również radioterapii. Tomek walczył jak 
Heros, wspierany przez mamę – kochaną 
Dzidkę, opiekuńczego brata Michała i 
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bywa dla rodziny trudne. Wiele rodzin uważa, że 
powinny one, działając w interesie chorego, po 
prostu zapewnić mu pobyt w szpitalu. Z drugiej 
strony lekarze szpitalni, stwierdzając, że  konkretna 
przewlekła choroba nie wymaga leczenia szpitalnego, 
proponują wypisanie chorego do domu. W domu 
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie są w stanie 
zapewnić stałej, serdecznej lekarsko-rodzinnej opieki. 

Jak widać sprawa jest skomplikowana. Na to, aby 
zapewnić przewlekle chorym należytą opiekę w 
domu konieczna jest organizacja taka, jak hospicjum 
domowe, zwłaszcza hospicjum domowe dla dzieci. 
Jednak rodzina chorego musi  należycie zrozumieć 
problem, a nie jest to łatwe. Ludzie pracujący w 
hospicjum domowym to osoby, które autentycznie 
poświęcają swój czas i siebie chorym i ich rodzinom. 
Rodzina chorego potrzebuje trochę czasu na 
odpoczynek poza domem – to jest potrzebne dla 
dobra chorego. Opieka hospicyjna domowa zapewnia 
takie chwile  rodzinie chorego.  Na szczęście stale 
znajdują się ludzie, którzy są zdolni do prowadzenia 
działalności hospicyjnej. 

Gorąco apeluję do rodzin dzieci przewlekle 
(nieuleczalnie) chorych, aby w bardzo skomplikowanej 
dla tych rodzin sytuacji podjęli trudną, ale ewidentnie 
właściwą decyzję o leczeniu hospicyjnym w domu. 
Naprawdę tak będzie lepiej dla dziecka. Osobiście 
wyrażam głęboką wdzięczność ludziom działającym 
w hospicjum domowym za to, że poświęcają się 
przewlekle nieuleczalnie chorym. Pozwalam sobie 
na koniec zacytować ważne słowa: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnie uczyniliście”.

Niech przewlekle chore dziecko pozostaje, na ile 
to możliwe, radośnie we własnej rodzinie. Niech 
chory człowiek pozostanie człowiekiem, a nie tylko 
pacjentem.    

Na koniec proszę: niech instytucje oraz osoby 
prywatne starają się, dla dobra chorych, wspierać 
finansowo działalność hospicyjną.  

Dr n. med. Jerzy Umiastowski           
    

Dostaliśmy 5 tygodni życia Ignasia

Na przełomie maja i czerwca 2010 roku Ignaś był 
w bardzo złym stanie. Jego choroba nowotworowa 
mocno się rozwinęła - zaatakowała już prawie cały 
organizm. Podjęcie leczenia było zbyt ryzykowne. 

Mieliśmy wybór: podać chemię i czekać lub oddać 
Ignasia pod opiekę hospicjum.

Pierwsza myśl : „O Boże – hospicjum… -  to już nie 
ma nadziei?...”

Przez kilka dni rozmawialiśmy z panią doktor z 
Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Trzeba było 
rozpatrzyć wszystkie „za” i „przeciw”. Chcieliśmy, by 
decyzja była przemyślana, ale to i tak ostatecznie takie 
decyzje podejmuje się sercem… Nadszedł czas, gdy 
zapragnęliśmy, by Ignaś poczuł się dobrze psychicznie 
– mogło to się stać tylko w domu. Doszliśmy do 
porozumienia i 8 czerwca 2010 r. zabraliśmy synka 
do domu.

Po paru godzinach spędzonych w domu z nami - 
rodzicami i siostrą Martą, zobaczyliśmy uśmiech na 
twarzy i zadowolenie w oczach naszego skarbusia - 
był to najcudowniejszy widok. Jakże niewiele można 
zrobić, by uszczęśliwić własne dziecko. Spędzenie 
nawet kilku chwil z kochającą rodziną jest warte tego 
wyboru.

My dostaliśmy 5 tygodni życia Ignasia. Ten czas 
był ukojeniem wszystkich trudnych chwil, jakie 
towarzyszyły nam na co dzień do tej pory. Ten czas 
minął, zdawać by się mogło, że bezpowrotnie… 
A jednak powraca we wspomnieniach. Bo chce się 
pamiętać swoje dziecko szczęśliwe. Czas, który 
nastąpił dzięki takiej, a nie innej decyzji – czas dla nas 
najważniejszy...

Rodzice Ignasia

Czy łatwo podjąć 
decyzję o leczeniu 
hospicyjnym  
w domu?

PROSTYMI SŁOWAMI NA TRUDNE TEMATY  I Stały, rodzinny, serdeczny kontakt z chorym, zwłaszcza 
w przypadkach chorób przewlekłych, jest bardzo 
ważnym elementem leczenia i pozwala żyć szczęśliwie 
pomimo przewlekłej choroby.

Hospicjum domowe, a zwłaszcza hospicjum 
domowe dla dzieci, stanowi niezwykle ważny 
element opieki nad chorymi. Gdyby hospicjum 

domowe nie istniało, to wiele przewlekle chorych dzieci 
musiałoby przebywać w szpitalu, lub pozostając w domu - 
nie otrzymywać właściwej opieki zdrowotnej. Hospicjum 
zajmuje się chorymi, którzy nie mają szans na całkowite 
wyleczenie, którzy więc wymagają stałego, prowadzonego 
przez długi okres, leczenia objawowego. W domu chory 
pozostaje w stałym kontakcie z najbliższą rodziną, co 
dla przewlekle chorych jest niezwykle ważne. Przecież 
w szpitalu, gdzie pacjent jest jednym z wielu chorych i 
nie ma stałej serdecznej opieki rodzinnej, z konieczności 
jest on niejako „odbiorcą świadczeń leczniczych”, a nie  
kochanym człowiekiem. Stały, rodzinny, serdeczny kontakt 
z chorym, zwłaszcza w przypadkach chorób przewlekłych, 
jest bardzo ważnym elementem leczenia i pozwala żyć 
szczęśliwie pomimo przewlekłej choroby. 

Rodzina chorego często uważa, że dla dobra chorego 
powinien on, na ile tylko to jest możliwe, być leczony 
w szpitalu; że dla dobra chorego należy zrezygnować z 
radości rodzinnej i opieki rodzinnej. Natomiast hospicjum 
domowe zapewnia właściwą opiekę medyczną w domu, 
umożliwiając  choremu stałą, serdeczną, rodzinną opiekę. 
Jednak podjęcie decyzji o leczeniu hospicyjnym w domu 

Dr n. med. 
Jerzy Umiastowski           
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Z Warszawy wyruszyliśmy 20 maja. Samolot 
wystartował o szóstej rano i po 30 godzinach lotu 
nasza dwunastoosobowa wyprawa była już w 

Anchorage na Alasce. Przez zmianę stref czasowych był nadal 
20 maja. Gdy wylądowaliśmy była prawie północ, jednak 
mimo to było jasno, jak w dzień. Teoretycznie wiedzieliśmy, 
że za kołem polarnym możemy spodziewać się „białych 
nocy”, jednak co innego wiedzieć, a co innego widzieć – i tak 
obudziło to w nas zaskoczenie. Następnego poranka udaliśmy 
się na zakupy. Przechodząc przez ulicę na czerwonym świetle, 
zostaliśmy zatrzymani. Okazało się, że jest to tak poważne 
wykroczenie, że wezwano polskiego konsula mieszkającego 
w Anchorage, który pouczył nas, jak należy zachowywać się 
w cywilizowanym kraju. Konsul był bardzo sympatycznym 
człowiekiem. Zostawił nam swój numer telefonu w razie 
pojawienia się jakiś problemów. Nie spodziewał się chyba 
jednak, jak szybko z niego skorzystamy…

Po przybyciu do miasteczka Talkeetna, z którego 
rozpoczynają się wszystkie wyprawy na McKinley, udaliśmy 
się do biura parku, aby u rangersów (odpowiadających 
naszemu TOPR) odebrać przepustkę do parku. Nakazano 
nam pojawić się po nią następnego dnia. Niestety nazajutrz 
czekała nas nieprzyjemna niespodzianka. Poinformowano 
nas, że nie dostaniemy pozwolenia, a przeciwko liderowi 
naszej wyprawy zostanie wszczęte postępowanie karne. 
Byliśmy bardzo zaskoczeni takim obrotem spraw. Rangersi 
wygooglowali naszego lidera jako firmę, która zajmuje się 
przygotowywaniem wypraw podróżniczych na całym świecie, 
i stwierdzili, że popełnił przestępstwo, próbując prowadzić 
działalność w Stanach – bez pozwolenia na pracę tam. Miałem 
poczucie, że może to być koniec wyprawy. Postanowiliśmy 
jednak, że zadzwonimy do wcześniej poznanego konsula. Ten 
przyjechał i zaczął wspominać rangersom o odbywającej się 
właśnie w Polsce wizycie Baracka Obamy. O czym jeszcze im 
mówił, nie wiem. Ważne, że pomogło. Rangersi powiedzieli, 
że wypuszczą nas, ale bez lidera. Zostaliśmy pozbawieni 
przewodnika, co stało się argumentem dla rangersów, by 
udaremnić naszą wyprawę, ponieważ, jak mówili, nie mamy 
doświadczenia, choć jeden z nas miał już na swoim koncie 
Mount Everest, a kolejny dwa ośmiotysięczniki. Mówili, że 
limit ofiar śmiertelnych na ten rok jest już na McKinley’u 
wyczerpany. Miało to gdzieś swoje uzasadnienie, bo sezon 
rozpoczął się trzy tygodnie wcześniej i od tamtej pory 
zginęło już sześć osób. W rezultacie próbowano zmusić nas 
do wzięcia amerykańskiego przewodnika, który kosztował 
po 10 tysięcy dolarów od osoby. Nie mogliśmy przystać na 
to, ponieważ Amerykanie wchodzą na McKinley przez 20-30 
dni, a my mieliśmy dwa i pół tygodnia. Negocjacje trwały 
dwa dni. W końcu puszczono nas.

Nasza ekipa zmalała do dziewięciu osób – po utracie lidera 
dwie kolejne osoby wycofały się. Tego dnia było słonecznie 
i awionetka, na którą zdarza się czekać kilka dni – ze 
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne – poleciała 
z nami w przeciągu godziny. Lecieliśmy dwoma samolotami. 
Nieopatrznie zająłem miejsce drugiego pilota i zdecydowanie 
nie polecam tego nikomu. Ujmując to najłagodniej, jak 
tylko mogę: wrażenia były niesamowite. Po wylądowaniu 
byliśmy już na lodowcu. Po dwunastu godzinach dotarliśmy 
do pierwszego obozu. Po drodze musieliśmy uważać na 
szczeliny lodowe. Dotarliśmy na szczęście bez przygód. W 
drugiej bazie zastaliśmy wykopane wolne doły śnieżne na 
namioty. O tyle dobrze, bo nie musieliśmy sami ich kopać. 
W takim miejscu nie można tak po prostu postawić namiotu, 
ponieważ można by zostać razem z nim zdmuchniętym. 
Zatem mogliśmy spokojnie zająć się topieniem wody ze 
śniegu i jedzeniem niesmacznego liofilizowanego posiłku. 

Z HOSPICYJNĄ FLAGĄ U BOKU

NASI AMBASADORZY I

McKinley 
zdobyty

Michał Michnowicz  –  gdynianin, na 
co dzień zajmujący się montowaniem 
okien i drzwi mieszkańcom Trójmiasta; 
zdobywca pięciu z dziewięciu szczytów 
Korony Ziemi; do śledzenia zmagań 
dotyczących zdobywania Korony Ziemi 
zapraszamy na stronę internetową  
www.koronaziemi.net.pl.
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Szczerze przyznam, że byłem nawet trochę zawiedziony, 
bo spodziewałem się temperatury rzędu minus 40 stopni 
Celsjusza, tymczasem najniższa, jaką odnotowałem u siebie 
w namiocie, już w piątym obozie, sięgała minus 22 stopni. 

Drugi obóz znajdował się na wysokości około 2700 
metrów n.p.m.. Trzeci obóz mieścił się na wysokości 3300 
metrów n.p.m.. Wędrówka od drugiego do trzeciego obozu 
zajęła nam cztery godziny. W tym ostatnim zostawiliśmy 
depozyt – zakopaliśmy w śniegu sprzęt i prowiant, które w 
dalszej drodze byłyby zbędne. Droga na szczyt zaczynała 
być stroma. Tempo, z jakim zmierzaliśmy do czwartego 
obozu było ekspresowe – prawdziwie alpejskie. Amerykanie 
zazwyczaj przeznaczają na ten odcinek trasy 10 dni. My 
pokonaliśmy go w dwie doby. Zależało nam, by nie utracić 
dobrej pogody. W czwartej bazie postanowiliśmy jednak 
poświęcić jeden dzień na aklimatyzację. Byliśmy już na 
wysokości 4300 metrów nad poziomem morza. Ze względu 
na bliskość bieguna ciśnienie było takie, jak na 5 tysiącach. 
Weszliśmy więc zaledwie treningowo 600 metrów wyżej, 
podziwialiśmy piękne widoki i zbieraliśmy siły. Nie czułem 
dyskomfortu związanego z wysokością, ponieważ w lutym 
zdobywałem Aconcaguę – najwyższy szczyt Ameryki 
Południowej i byłem nadal zaaklimatyzowany. 

Kolejnego dnia, z rana, mimo niekorzystnych prognoz 
pogody, ruszyliśmy w dalszą drogę. Trzy osoby, którym 
najmocniej dokuczało ciśnienie, zostały w obozie, by 
dołączyć do pozostałych w następnym obozie, jak tylko 
poczują się lepiej. Czekał nas niebezpieczny odcinek – 
wiodący po odsłoniętej grani. Prognoza rangersów nie 
sprawdziła się – było słonecznie. Dopiero pod koniec drogi 
na szczyt widoczność pogorszyła się. Nie było nawet widać 
przepaści po obu stronach grani. Kolejnych 10 godzin 
wspinaczki i ostatnia, piąta baza. Z trzech pozostawionych 
w czwartej bazie osób, jedna nas dogoniła. Reszta odpuściła. 
Następny dzień przeznaczyliśmy na odpoczynek. Natomiast 
już kolejnego ruszyliśmy w siedmiu zaatakować szczyt. 

Pierwszy odcinek stanowił długi trawers, mocno 
wyeksponowany na wiatr. Niektórzy z członków grupy 
zrezygnowali. Zostało nas czterech. Według rangersów 
temperatura tego dnia, powyżej piątego obozu wynosiła 
minus 30 stopni Celsjusza. Wiatr wiał z prędkością 80 
kilometrów na godzinę. 

Szczyt prezentował się cały w bieli. Nie było go widać 
do samego końca. Wyglądał jak najwyżej wznosząca się 
kupka śniegu, bez żadnych skał. 8 godzin drogi i dotarliśmy 
do czegoś, co przypominało wielki gwóźdź wbity w śnieg, 
z napisem Denali i podaną wysokością – 6195 m. n.p.m..  
Niewiele tam było miejsca, dosyć zimno też, więc po 10 
minutach było po wszystkim – rozpoczęliśmy powrotną 
wędrówkę. Droga w dół była trudna. Ze względu na pogodę 
przez dwa dni byliśmy uwięzieni w piątym obozie. Było 
dość dramatycznie, ponieważ nie mieliśmy już jedzenia, a 

paliwa do maszynek 
topiących śnieg i 
tabletek z minerałami 
wzbogacającymi wodę 
pozostało niewiele. Nocą 
nie mogliśmy odpocząć, 
bo silny wiatr odpinał namioty 
i przewracał murki śniegowe. Co 
chwilę trzeba było wszystko poprawiać, by nie odlecieć 
z namiotem albo nie zamarznąć. Trzeciego dnia, gdy się 
rozpogodziło, zaryzykowaliśmy wyjście. Schodziliśmy tak 
szybko, jak się dało. W czwartym obozie, gdzie czekali na 
nas pozostali, podzieliliśmy się na dwie grupy. Szliśmy 13 
godzin, bez żadnej przerwy. Ja w sumie to 16 godzin, bo 
przerwę miałem zaledwie na wykopanie sprzętu w trzeciej 
bazie. Schodząc wpadłem w szczelinę lodową, jednak tylko 
jedną nogą i udało mi się pędem z niej wyskoczyć – szybciej 
niż wpadłem. Na lotnisku spędziliśmy kilka dodatkowych 
godzin, bo pogoda nie pozwalała na lądowanie awionetek. 
Ciepłe łóżko, prysznic i hamburger wydawały się już być 
w zasięgu ręki. W końcu dotarliśmy do Talkeetny. Kolejny 
szczyt Korony Ziemi został zdobyty. Analizując na chłodno 
to, co zrobiłem na szczycie – przyrzekłem, że od tej pory 
flaga hospicjum będzie ze mną na każdej wyprawie podczas 
zdobywania szczytów Korony Ziemi. Gdy osiągnęliśmy 
cel – szczyt McKinley’a, wywiesiłem flagę hospicjum, 
zresztą jako jedną z nielicznych - ze względu na bardzo 
silny wiatr - flaga hospicjum była w takich rozmiarach, że 
mogłem ją trzymać i zasłaniać ciałem od wiatru. Gdy pani 
Ania zaproponowała mi dużo wcześniej, bym wziął z sobą 
hospicyjną flagę, nie zastanawiałem się nad tym ani trochę. 
Chciałem, aby dzieci i ich opiekunowie byli razem ze mną 
na wyprawie, chociaż w ten sposób. Czułem się wybrańcem, 
że mogę bezinteresownie tak oto zasygnalizować, że są w 
Trójmieście i jego okolicach osoby, które potrzebują na 
co dzień opieki i otrzymują ją, również dzięki ludziom 
z hospicjum. Uczucie, jakie mi towarzyszyło podczas 
trzymania flagi na szczycie było, pomimo przejmującego 
chłodu i silnego wiatru, bardzo ekscytujące, głównie dlatego, 
że reprezentowałem małe dzieci, które zostały strasznie 
potraktowane przez los. 

Jako ojciec swojego dziesięcioletniego syna mogę 
próbować zrozumieć, czym jest cierpienie rodziców w takiej 
sytuacji. Rodzice ci i ich dzieci wchodzą na inny szczyt – 
każdego dnia, każdej nocy – szczyt miłości, troski, próby 
przygotowania na rozstanie… Każdego dnia podejmują 
trudną wędrówkę. W jakimś sensie byli ze mną na szczycie 
McKinley’a. Mam też nadzieję, że będą mi towarzyszyć w 
ten sam sposób przy okazji zdobywania kolejnych szczytów 
Korony Ziemi.

 Michał Michnowicz
                                                                  

PRZEKROCZYĆ GRANICE I

Kajakiem przez Zatokę Gdańską
Akcja charytatywna “Pływanie dla życia”

Noc przed wyprawą była niespokojna, zapewne z powodu 
emocji. Rano czekało mnie spore wyzwanie. Długo nie 
mogłem zasnąć, a trzeba było wstać wczesnym świtem. 

Budzik obudził mnie o szóstej rano. Zaraz po przebudzeniu 
spojrzałem przez okno. Pogoda nie sprzyjała wyprawie. 
Zadzwoniłem do organizatora z zapytaniem, czy prognoza 
pogody daje szansę na to, abyśmy dzisiaj przepłynęli z Helu 
do Gdyni. W słuchawce usłyszałem: „poczekajmy jeszcze 30 
minut i będziemy mieli aktualną prognozę”. Bezpieczeństwo 
ponad wszystko. Po upływie dwóch kwadransów dzwonię 
ponownie. Prognoza jest pomyślna, więc pakuję się do 
samochodu i jadę na plażę w centrum Helu. Na plaży czekam 
na dwie motorówki, które mają przypłynąć z Gdyni, z Piotrem 
na pokładzie i z ekipą zabezpieczającą naszą wyprawę. Kiedy 
Piotr zaczął już płynąć, ja jeszcze przygotowywałem się do 
początku mojej przygody z przepłynięciem Zatoki Gdańskiej. 
Z kilkunastominutowym opóźnieniem zacząłem gonić Piotra 
i ekipę zabezpieczającą. Pierwsze metry mojego pościgu były 
walką z falami, które kierowały się do brzegu. Po pokonaniu 
ich i wpłynięciu już na pełną wodę, nie otoczoną falochronami, 
mogłem już spokojnie zmniejszać dystans między mną a 
Piotrem. Po dwóch kwadransach dogoniłem całą ekipę. Od 
tej pory płynęliśmy już razem do Gdyni, dostosowując się 
do tempa Piotra. Pogoda sprawiła nam sporą niespodziankę. 
Słońce pięknie świeciło, a fala nie była na tyle duża, aby w 
jakiś sposób spowolnić nasze tempo. Z każdą przepłyniętą 
milą spoglądałem na Piotra z coraz większym podziwem. 
Byłem zdumiony jego kondycją, hartem ducha i siłą, z jaką 
walczy ze zmęczeniem i z falami. Ja, w porównaniu do 
niego, nie wkładałem zbyt dużego wysiłku w wiosłowanie, 
cały czas dopasowując się do jego rytmu. Poza tym właśnie 
ukończyłem spływ kajakowy, w którym przebyłem ponad 
1300 km, więc byłem już zaprawiony w wiosłowaniu. Przez 
większość trasy Neptun był dla nas bardzo łaskawy. Fala oraz 
wiatr pomagały nam w osiągnięciu naszego celu. Sytuacja 
zmieniła się pod koniec dnia i na kilka mil przed końcem 

naszej eskapady. Wiatr zaczął się wzmagać, a fala stawała 
się coraz większa. Dodatkowym utrudnieniem była fala 
odbijająca się od falochronów portu gdyńskiego. Powodowała 
ona, że kajak nie był stabilny na wodzie i zmuszał mnie do 
bardzo intensywnego wiosłowania i utrzymywania kajaku 
dziobem do fali. Piotr płynął konsekwentnie w linii prostej do 
mariny w Gdyni, ja natomiast, aby nie dać pokonać się falom 
i płynąć w wyznaczonym kierunku, zaczęłam halsować, by 
bezpiecznie dotrzeć do mariny. Dodatkowym utrudnieniem 
było pojawienie się w okolicy portu motorówek z ludźmi 
dopingującymi tej eskapadzie. Ostatecznie Piotr dopłynął do 
brzegu. Był bardzo zmęczony i chwiał się na nogach. W tej 
chwili mój podziw dla jego wyczynu sięgał zenitu. Piotr witał 
się z ludźmi na plaży, którzy gratulowali mu zasłużonego 
sukcesu. Ale to jeszcze nie koniec. Piotr ponownie wszedł do 
wody i popłynął w stronę mariny.

Płynęliśmy razem w kierunku slipu w marinie, gdzie 
oczekiwali na nas organizatorzy tego przedsięwzięcia oraz 
przedstawiciele Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Kiedy 
dopływaliśmy do slipu, zebrani ludzie przywitali nas gromkimi 
brawami i wiwatami na naszą cześć. Mile nas to zaskoczyło. 
Chociaż wyprawa pozornie wydawała się przyjemnością, w 
istocie była próbą sił i charakteru.

Wymagała także przewidywania konsekwencji działań. 
Jednak osiągnęliśmy zamierzony cel. Pomimo zmęczenia 
oboje czuliśmy ogromną satysfakcję, a jest to uczucie 
bezcenne. Kolejny raz przekonałem się, że warto sięgać po 
swoje marzenia. Są bariery w życiu człowieka, które można 
pokonać. Dla mnie – bariera własnej niepełnosprawności, dla 
innych: bariera strachu przed nieznanym, nowym – tym jest 
hospicjum dla osób, które nie zechciały się zbliżyć do niego 
w jakikolwiek sposób, np. pomagając. Sądzę, że są bariery, 
które można pokonać, warte pokonania.

 
Artur Labudda

Artur Labudda ma 36 lat, pochodzi z 
Helu, miasta odwiecznie związanego z 
morzem, którego piękno popycha go do 
podróżowania; absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 
stypendysta Urzędu Marszałkowskiego; w 
wyniku wypadku kolejowego, 23 lata temu, 
stracił obydwie nogi i od tego czasu porusza 
się na wózku inwalidzkim; początkujący 
podróżnik ze sporym doświadczeniem, 
mający na swoim koncie wyprawę na 
Syberię radzieckim UAZ-em 452 - główny 
pomysłodawca, organizator i czynny 
uczestnik tej wyprawy; przygotował i 
samotnie wyruszył quadem w liczącą 6 200 
km wyprawę dookoła granic Polski; nurek, 
sternik motorowodny, były zawodnik kadry 
Polski, kilkukrotny medalista Mistrzostw 
Polski w podnoszeniu ciężarów osób 
niepełnosprawnych; od najmłodszych lat 
wielki miłośnik kolei wąskotorowych.
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6. sierpnia tego roku, już po raz drugi – bo również w 
roku poprzednim, brał Pan Panie Piotrze czynny udział w 
akcji charytatywnej Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
– „Pływanie dla życia”. Przepłynął Pan wpław odcinek 
19. km Zatoki Gdańskiej – z Helu do Gdyni. Co było 
głównym motorem Pana działań?
Pomysł zrodził się już jakiś czas temu – podczas 

akcji prowadzonej przez hospicjum w Galerii 
Bałtyckiej. Wtedy to podczas rozmowy z Joanną 
– manager hospicjum, wyszła z mojej strony ta 
propozycja. Pokonanie takiego dystansu zawsze 
było moim marzeniem. Zapytano się mnie: „Czy 
można przepłynąć taki odcinek?”. Odpowiedziałem: 
„Tak. Zrobimy to”. Dla mnie – osoby udzielającej się 
sportowo, był to nowy cel, nowe wyzwanie, mające 
również wyraz naukowy, dotyczący sprawdzenia 
wiedzy na ten temat. Zrobiłem to nie tylko dla siebie 
– również dla innych, dla hospicyjnych dzieci, ich 
rodzin i osób czekających na mnie na finiszu.
By przepłynąć tak długi odcinek, potrzeba nie tylko 

doskonałej kondycji fizycznej, ale również pewnej 
siły psychicznej. Czy to właśnie ta siła sprawiła, że 
postanowił Pan wspomóc tak szczytny cel i kierowała 
Panem podczas płynięcia?
Nie jestem zawodowym pływakiem, jednak woda 

od zawsze była moją pasją. Tak, faktycznie, moje 
pływanie wspomaga pewna siła - jest nią wiara. Jest 
nią przekonanie, że „chcieć to móc” i tego się zawsze 
staram trzymać. Mówię sobie: „Wystarczy to zrobić”, 
ale nie przychodzi mi to tak łatwo, jak łatwo to 
mówię. Muszę się ciągle starać. Motywuję się, iż są 
setki lepszych ode mnie - tylko nieliczni mają taką 
siłę motywacji, determinacji i wiary, co ja. Płynąc rok 
temu, nie dopłynąłem do celu – wyciągnięto mnie z 
wody z powodu zbliżającej się burzy. Byłem wtedy 
bardzo rozczarowany, ale tylko przez chwilę. Uważam, 
że stało się tak po to, bym nauczył się pokory. Tak, 
pokora jest ważna w tym wszystkim i taki upatruję 
w tym sens. Pokora i ktoś, kto czeka na finiszu, by 
powitać i uściskać. W tego typu akcjach zawsze przy 

Osiem godzin zmagania się z wodą… 
Cegiełka do cegiełki…

mnie jest moja mama, która od samego początku jest 
moim wiernym kibicem.
Co Pan czuł przemierzając ten odcinek? To było osiem, 

pełnych olbrzymiego wysiłku, godzin. Gdy wokół była 
głównie sama woda, obok: ekipa ratowników na łodzi i 
płynący kajakiem morskim pan Artur? Czy wtedy myśli 
się o czymś?
To raczej dialog z sobą samym. Myśli się o: 

zachowaniu rytmu, technice w płynięciu i sensie tego 
zmagania. Również o tym, kto czeka, gdy już dopłynę, 
czy ktoś czeka. To nagroda. Czuję wtedy spokój. W 
myślach powraca poświęcony na treningach czas – 
czas wyrzeczeń, ciężkiej pracy. Dla mnie jest to dzień 
święta. Myślę sobie wtedy, przy tym całym spokoju, 
że to jest to, co mogę od siebie dać. Nie mam wielu 
zdolności - w szkole nie miałem nigdy świadectwa z 
paskiem. Pływanie jest tym, co umiem. Jeśli mogę 
pomóc hospicjum poprzez sprawdzanie siebie w tym, 
co potrafię, to będę to robił.
O czym mówi w Pana odczuciu akcja „Pływanie 

dla życia”? O wielkim sercu, które można każdemu 
podarować? O pokonywaniu własnych barier? O 
przekonaniu, że otwartości na potrzeby innych można się 
nauczyć?
Tak, wszystko to po trochu. O okazywaniu serca 

innym, o nadziei, która ma różne zabarwienia oraz 
faktycznie też o pokonywaniu własnych barier. 
Słyszę, jak ludzie mówią do mnie: „Mistrzu, to wieki 
czyn”. Powraca wtedy do mnie moja mantra, że są 
setki lepszych ode mnie i ci lepsi są przy hospicjum. 
Hospicyjni pracownicy, hospicyjne rodziny… 
Oni każdego dnia pokonują swoją „Zatokę”. To 
oni osiągają większe mistrzostwo.  Dla mnie to po 
prostu zabawa w sport. Można powiedzieć do mnie 
„Mistrzu” raz dla żartu – to w zupełności wystarczy, 
a miłe, szczególne słowa, które są wypowiadane zbyt 
często, tracą swój blask.
Pokazał Pan Panie Piotrze, że „można”. Czy każdy 

„może”? Kto mógłby Pana naśladować?
Każdy może na swój własny sposób. Ja od dziecka 

marzyłem o pływaniu. Myśl, by przepłynąć ten odcinek 
zakotwiczyła się we mnie dawno temu – niedawno 
powróciła. Czasem spełniając swoje marzenia można 
spełnić marzenia innych, na przykład chorych dzieci, 
pomagając im. Tak samo, jak każdy ma marzenia, 
tak każdy może pomóc. Każdy może naśladować 
pragnienie pomocy drugiemu i realizacji marzeń.
Jak ta akcja rysuje się na tle innych Pana działań 

sportowych? Przyczynił się Pan między innymi do 
rozwoju freedivingu w Polsce.
Akcja hospicjum była w pewnym sensie podobnym 

rodzajem sprawdzenia się – nie w kontekście 
rywalizacji sportowej, która dla mnie schodzi na 
dalszy plan. Zainteresowanie freedivingem wynikało z 
mojej dziecięcej pasji do wody. Nurkowanie naturalne 
było i jest dla mnie swoistą droga samodoskonalenia 
się, opanowania własnych słabości i kompleksów. 
Przez lata mocno starałem się, aby osiągnąć swój cel, 
a gdy człowiek bardzo chce, często mu nie wychodzi, 
ale wierzyłem. Los sprawił, że mi się udało w moim 

freedivingu - dokończyłem to, co zacząłem. Freediving 
pomógł mi lepiej zrozumieć i uwierzyć w siebie, dziś 
wiem m.in., że nie mogę popadać w monomanię. Czas 
zmian również jest dobry. Trzeba stawiać sobie nowe 
cele i dążyć do ich realizacji. Nadchodzi moment, gdy 
męczące staje się rozglądanie na boki podczas pływania, 
by sprawdzić, które miejsce może mi przypaść. Nie 
jest ważne, aby być lepszym sportowcem, ważne, aby 
być lepszym człowiekiem. Sportowcem jest się przez 
krótką chwilę, a człowiekiem przez całe życie. Gdy 
płynąłem dla hospicjum, płynąłem spokojny, pełny 
wiary i pokory.
Każda pomoc jest ważna: materialna, duchowa, 

informacyjna. Również ta symboliczna. Pana czyn 
przepłynięcia z Helu do Gdyni był i jest symbolem. Dla 
każdego może on oznaczać co innego. Czego symbolem 
jest dla Pana?
Dla mnie jest symbolem chwili refleksji, przeciwnej 

obojętnemu przejściu obok. Nie trzeba nie wiadomo 
ile, by pomóc. Cegiełka do cegiełki… 

Dziękuję bardzo za rozmowę.                                   

Joanna Bajena – Piech
                                                  

Wywiad z panem Piotrem Bauza – biorącym udział w akcji charytatywnej wspierającej 
rehabilitację podopiecznych Fundacji PHD; freediverem, zdobywcą Pucharu Polski 
we freedivingu – nurkowaniu na zatrzymanym oddechu, osiągającym sukcesy na 
Mistrzostwach Świata we freedivingu w latach 2007-2009, również w Mistrzostwach Świata 
w hokeju podlodowym w Austrii, absolwentem dwóch wydziałów Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Turystyki i Rekreacji oraz Wychowania Fizycznego.

Sponsorzy:

Gdy Pan Piotr przepływał wpław Zatokę Gdańską, wolontariusze na lądzie zbierali pieniądze na rzecz hospicyjnych 
dzieci. Cegiełka do cegiełki…
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Nasi Przyjaciele i Darczyńcy, którym 
serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie:
Acus sp. j.
Auchan Polska sp. z o.o.
Baltic Investment J. Starczewski i Wspólnicy sp. Komandytowa
Biegosfera
Brovarnia Gdańsk 
Castorama – Gdańsk Oliwa
Currenda sp. z o.o.
Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Dziennik Bałtycki
Ecopartner sp. z o.o.
Electrociepłownie Wybrzeże S.A.
EXPORT4YOU S. Gliwiński
Fundacja BRE Bank
Fundacja „Dajmy Nadzieję” im. K.Winterhaltera
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Fundacja ENERGA
Fundacja „Mam marzenie”
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Gdańskie Szkoły Autonomiczne
GOSIR Gdynia
Hotel Haffner 
Hardware Software Outsourcing Sp. z o. o.
Jednostka Wojskowa 1300 Pruszcz Gd.
Kolibki Adventure Park
Moteon T.Danielik
Pilgrim sp. z o.o.
Politechnika Gdańska
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Portal Trójmiasto
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Satel sp. z o.o.
Trefl S.A.
Urząd Miasta Gdańska
WARTSILA POLSKA
WOPR Gdynia
Yacht-Expo sp. z o.o.
Złota Kurka sp. z o.o.

Równie mocno dziękujemy szkołom, przedszkolom, nowożeńcom, gościom weselnym, 
wolontariuszom  
i wszystkim osobom prywatnym – ludziom wielkiego serca – których wsparcie, 
przybierające różne formy, pozostaje nieocenione.

„Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po 
południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość.”

 Antoine de Saint – Exupery „Mały Książę”

Jestem wolontariuszką Pomorskiego 
Hospicjum dla Dzieci od kilku miesięcy. 
Przed przystąpieniem do hospicjum byłam 
pełna obaw, przede wszystkim o to, czy sobie 

poradzę w tej wielkodusznej działalności. 
Niemniej jednak, zupełnie niepotrzebnie się 

martwiłam, ponieważ spędzanie czasu z Kubą jest 
samą przyjemnością.
Kuba ma 8 lat i właśnie idzie do drugiej klasy szkoły 

podstawowej. Jest osobą pełną wyobraźni i posiada 
bardzo wysokie IQ, dlatego też często prowadzi 
ze mną dyskusje na temat różnych gier :). Kuba ma 
rdzeniowy zanik mięśni i porusza się na wózku dla 
niepełnosprawnych. Pewnie zastanawiacie się, co 
razem robimy? Kuba jest jedynakiem i to, czego brakuje 
mu najbardziej, to zwykłej zabawy z kimś innym niż 
rodzice. Dlatego też często gramy w przeróżne gry 
planszowe, dotyczące zagadnień z dziedzin takich, 
jak: fizyka, elektronika czy też szachy. Można przy 
nim się dużo nauczyć :). Poza tym czytamy książki, 
wychodzimy na spacery czy do kina. Pomimo tego, 
że Kubie towarzyszy wózek każdego dnia, jest bardzo 
uśmiechniętym dzieckiem, czerpiącym to, co najlepsze 
z każdej chwili. Zachęcam wszystkich do udziału w tak 
pięknym przedsięwzięciu, jakim jest niesienie pomocy 
innym. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad 
wolontariatem, to pamiętaj – jesteś tu mile widziany! 
:)

Karolina Lasota, lat 26
wolontariusz rodzinny

„Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko…” 
Antoine de Saint – Exupery „Mały Książę”

Nie zastanawiałam się długo, czy powinnam zostać 
wolontariuszem w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. 
Nie było żadnych „za” i „przeciw”. Dlaczego to 
zrobiłam? Tak po prostu dla siebie. Nie napiszę tu 
żadnej patetycznej mowy pt. „Czym jest dla mojej 
osoby wolontariat?”, bo dla mnie jest on sprawą 
zupełnie normalną i chciałabym, aby więcej osób 
myślało w ten sposób. Nie będę też pisała, jak bardzo 
poświęcam się dla innych i jak wiele daję od siebie, 
bo to nieprawda. W tym, co robię nie ma dla mnie nic 
nadzwyczajnego. Niesamowite jest jednak to, co daje 
mi tak naprawdę bycie wolontariuszem PHD.   
              W dzisiejszej rzeczywistości często zapominamy, 

że mamy dar pomagania innym ludziom. Zapominamy, 
że wspomniane pomaganie powinno być przecież 
czymś normalnym, naturalnym, a nie niezwykłym 
wyczynem. Mimo, iż w ostatnim czasie wolontariat 
jest bardzo propagowany, to niestety w dalszym 
ciągu wolontariat w hospicjum w głowach większej 
części społeczeństwa maluje się szarymi barwami. 
Dodatkowo: świadomość, że ktoś bezinteresownie 
pomaga innym, często budzi podejrzenia. Wolontariusz 
z hospicjum w wyobrażeniu większości społeczeństwa 
to ktoś oderwany od rzeczywistości, najczęściej 
tragicznie dotknięty przez los albo ktoś wyjątkowo 
mało wrażliwy, no bo jak inaczej można wytłumaczyć, 
że ktoś może patrzeć na cierpienie innych. A przecież 
rzeczywistość jest zupełnie inna. 
Moim znajomym trudno było ukryć zdziwienie, kiedy 

mówiłam, że jestem wolontariuszką w hospicjum. 
Nawet mi samej było dziwnie o tym mówić, wiedząc, 
jakie jest powszechne wyobrażenie o wolontariacie 
w hospicjum, bo wiem że w żaden sposób nie 
przypominam stereotypu wolontariusza, a raczej bardzo 
od niego odbiegam. Czasem nawet irytowało mnie 
ciągłe tłumaczenie, czym się tak naprawdę zajmuję w 
PHD, że nie widzę ciągle tylko bólu i cierpienia, że 
kiedy widzę dzieci i rodziny znajdujące się pod opieką 
PHD, to jest w tym więcej radości niż smutku. 
Myślę, że wielu ludzi nie jest świadomych tego, 

że istnieje wolontariat akcyjny w hospicjum, na 
czym on polega i że tak naprawdę każdy może 
zostać wolontariuszem. Wiele osób nie wie, jak 
wiele dobrego można zrobić, a przy okazji można 
też poznać interesujących ludzi, odkryć ukryty talent,  
a przede wszystkim: lepiej poznać samego siebie – 
w pozytywnym wymiarze tych słów. Przychodzimy 
do hospicjum jako wolontariusze, ponieważ jest 
w nas dobro. Gdy rozwijamy się potem w naszym 
wolontariacie, odkrywamy kolejne pokłady dobra.  
Jeszcze niedawno sama nie wiedziałam, 
że wystarczy tak niewiele, aby pomóc 
innym, a w zamian mogę zyskać tak 
wiele. Praca w wolontariacie PHD daje 
zupełnie inną satysfakcję, niż praca 
zawodowa. Świadomość, że jakieś 
działanie przyczyniło się do uśmiechu, 
radości dzieci lub ich rodzin, nie jest w 
żaden sposób porównywalna z awansem 
zawodowym, czy pochwałą przełożonego. 
A przecież wystarczy tylko chcieć, a chcieć znaczy 

móc.
 Zuzanna Maciejewska, lat 28

 wolontariusz akcyjny

Wolontariusze rodzinni i akcyjni – pokłady niezastąpionego dobra
KILKA SŁÓW O CHĘCI POMAGANIA…

WOLONTARIAT I
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- odliczenie roczne 1% podatku
 KRS: 0000296652
- przekazanie darowizny: od osób fizycznych (od dochodu można odliczyć darowizny 
w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu), od osób prawnych (od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości 
nie przekraczającej 10% dochodu); darowizny można również przekazywać w postaci form rzeczowych (np. środki 
higieniczne); jako tytuł wpłaty prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji PHD”
- udział w akcjach dotyczących: imprez okolicznościowych (np. zbiórki podczas ślubów, urodzin), zbiórki 
nakrętek, zużytych tuszy, tonerów i baterii
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