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Drodzy Państwo,  

 Miniony rok obfitował w szereg nowych wy-
zwań i ciekawych projektów. Nie brakowało radosnych 
momentów, ale też chwil pełnych smutku i łez. Do hospi-
cjum w tym czasie przyjęliśmy 16 nowych dzieci. Niestety, 
w ciągu całego 2014 roku z Domowego Hospicjum dla 
Dzieci odeszło 9  naszych podopiecznych, których wspo-
minamy w modlitwach i serdecznych myślach. Nie ma już z 
nami Amelki, Jakuba, Pawła, Miłosza, Zosi, Karola, Magdy, 
Amelki i Czarka. W ubiegłym roku zmarła też trójka naszych 
podopiecznych z Kliniki Onkologii i Hematologii Uniwersy-
teckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  
– w sierpniu: Kinga i Szymek, a w listopadzie Kasia...

 Rok 2014 to czas kontynuacji kilku cyklicznych projektów. Tradycyjnie, jesienią 
zainaugurowaliśmy kolejną edycję kampanii „Pola Nadziei”, a wcześniej – wiosną - odbyło 
się podsumowanie jej poprzedniej odsłony.  Zorganizowaliśmy dwa turnusy dla naszych 
ozdrowieńców w Zakopanem – zimą i latem. Dzięki sponsorom wróciliśmy też do realizacji 
projektu „Bajkowe pokoje”, w ramach którego wyremontowaliśmy pomieszczenia w domu 
małej Amelki, a kolejny „Bajkowy pokój” czeka na realizację. Przeprowadziliśmy po raz kolej-
ny akcję „Tydzień dobroczynności”, w który włączyła się zaskakująco duża liczba partnerów. 

 Ale nie brakowało też zupełnych nowości. Myślę tu m.in. o ciekawym projekcie 
„Nasercuj się!”, podczas którego każdy – w tym osoby publiczne - mogły dać wyraz wspar-
cia dla działalności naszej Fundacji poprzez prosty gest – namalowanie serduszka – logo 
naszej organizacji na twarzy i przekazania symbolicznego datku na naszą rzecz. Należy też 
wspomnieć o wydaniu specjalnego, charytatywnego kalendarza „Bohater kontra Bohater”z 
udziałem gwiazd polskiego show – biznesu. Udało się nam również zorganizować zupełnie 
wyjątkowy koncert charytatywny, w którym na dużej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej  
wystąpił wirtuoz akordeonu Maciej Frąckiewicz. 

 Ale  przede wszystkim byliśmy blisko naszych podopiecznych. Na co dzień i przez 
cały rok, nasze zespoły lekarsko – pielęgniarskie opiekowały się pacjentami hospicyjnymi. 
Byliśmy i jesteśmy na każdy ich telefon, prośbę, wezwanie. Dzięki naszym darczyńcom, kolej-
ny rok mogliśmy sprawować opiekę nad naszymi podopiecznymi oraz wspierać ich rodziny 
w codziennych, często prozaicznych czynnościach. Finansowaliśmy leczenie i rehabilitację, 
kupowaliśmy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, leki, środki opatrunkowe, artykuły gospo-
darstwa domowego i środki czystości, ubrania, opał, podręczniki... Wolontariusze Fundacji 
dzielnie urozmaicali  czas małym pacjentom znajdującym się w Klinice, organizując im 
zabawy, animacje, zajęcia plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, … Większość spośród 
naszych codziennych działań nie jest może tak spektakularna i medialna. Naszej pracy nie 
widać na co dzień w mediach, nie chwalimy się tym, bo to nasza misja, a najlepszym dla nas 
dowodem uznania są ciepłe i serdeczne słowa płynące od rodzin naszych podopiecznych i 
zwykłe „dziękuję, że jesteście z nami...”.

 Wkroczyliśmy w kolejny rok naszej działalności. Przed nami kolejne wyzwania –
zamierzamy kontynuować wszystkie dotychczasowe projekty i przedsięwzięcia, będzie też 
kilka nowości. O wielu spośród nich dowiecie się z naszej strony internetowej i profilu na 
portalu facebook, a także z regionalnych mediów. 

 Prowadzenie działalności medycznej i hospicyjnej wiąże się z dużymi potrzebami 
finansowymi. Procedury medyczne i rehabilitacyjne, leki,  aparatura medyczna i sprzęt 
rehabilitacyjny, to spore koszty. Dlatego Fundacja podejmuje szereg dodatkowych działań, 
które mają na celu pozyskiwanie funduszy na  sfinansowania bieżącej działalności. Nie 
jesteśmy jednak wstanie zaspokoić wszystkich potrzeb naszych podopiecznych bez 1% 
Państwa podatku przekazywanego na naszą rzecz. Stąd, korzystając z okazji, w imieniu 
podopiecznych Fundacji „Pomóż Im” oraz ich rodzin chciałbym prosić Wszystkich Państwa, 
abyście pamiętali o nas podczas wypełniania swoich tegorocznych zeznań podatkowych. 
Tych kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, to bardzo dużo, bo razem, wspólnie możemy 
sprawić, że los tych, którzy potrzebują Naszej pomocy może być nieco łaskawszy.

 

 Z serdecznymi pozdrowieniami,  
Arnold Sobolewski,  

Prezes Fundacji „Pomóż Im”
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Biła od niej siła i optymizm
Kasię spotkałam przy windzie. Siedziałam na ławce 

i próbowałam ogarnąć myślami wydarzenia ostatnich 
dni. To był początek choroby mojego syna... Tego dnia 
przyjechało wielu pacjentów na badania kontrolne, ale 
tylko Kasię zapamiętałam. 

Wyszła z gabinetu uśmiechnięta, biła od niej jakaś 
siła i optymizm, którego w tamtym momencie bardzo 
potrzebowałam. Wyglądała jak modelka z krótką czu-
prynką i pięknymi szarymi oczami. Czekał na nią tata 
i mały braciszek, który radośnie pokrzykiwał, że czas 
na McDonalda.

Pomyślałam wtedy, że to fajna, szczęśliwa rodzinka, 
która wszystko co najgorsze ma już za sobą. To był ma-
rzec. Parę tygodni później Kasia przyjechała na oddział 
na płukanie żelaza. Tym razem była sama, przychodzi-
ła więc czasem do kuchni. Okazało się, ze jest bardzo 
rozmowna i wyraźnie potrzebuje kontaktu z nami – ma-
mami. Chętnie bawiła się z dziećmi na oddziale, była 
pełna energii, można ją było pomylić z wolontariuszką. 
Miała piękny uśmiech, za który dzieci ją uwielbiały. 
Kiedy Kasia była na oddziale zawsze świeciło słońce.

Pewnego dnia posmutniała. Okazało się, że nikt 
nie może po nią przyjechać. Przyszła do kuchni zde-
nerwowana. Usiadłyśmy przy herbacie i opowiedziała 
mi o losach swojej rodziny. Najbardziej poruszył mnie 
fakt, że w życiu Kasi od wielu lat nie było już mamy. 
Chociaż była wtedy mała, dobrze pamiętała dzień jej 
śmierci. Tatę kochała bardzo, ale to była trudna miłość. 
Uśmiechnęła się smutno kiedy opowiedziałam jej o tym 
co pomyślałam o jej rodzinie, w marcu przy windzie. 
Tego dnia Kasia na dobre zamieszkała w moim sercu 
i zawsze będzie w nim miała swoje wyjątkowe miejsce. 

Wtedy też pomyślałam, że teraz to może już być tyl-
ko lepiej... Ogromnie ucieszyło mnie nasze spotkanie 
po jej powrocie z obozu na Węgrzech. Przyjechała taka 
radosna i promienna, nic nie zapowiadało jej powrotu 
na oddział. Kiedy pojawiła się z wiadomością o złych 
wynikach pomyślałam, że to pomyłka, że nic złego nie 
powinno się jej więcej przytrafić. Wiadomość o wznowie 
wstrząsnęła całym oddziałem. Kasią też, ale nie na dłu-
go. Tego samego dnia przyszła do kuchni i oświadczyła, 
że nie ma zamiaru się poddawać. Żaden z nas dorosłych 
nie potrafiłby tak szybko ochłonąć i stanąć na nogi po 
takiej diagnozie. Ale Kasia jak zwykle była wyjątkowa. 
Jej długi pobyt na izolatkach był lekcją dla nas wszyst-
kich. Kasia była naszą oddziałową córką. 

Przekonałam się wtedy co to znaczy, że cierpienie 

uszlachetnia. Jej piękne oczy każdego dnia nabierały 
innego blasku i chociaż wierzyłam, że wygra z choro-
bą, to w jednym oku widziałam nadzieję, a w drugim 
rezygnację. We wrześniu opuściłam oddział, mój syn 
pomyślnie zakończył leczenie. Od tej pory rzadziej 
widziałam Kasię, ale pisałyśmy do siebie codziennie 
SMS-y. Kasia zawsze pytała o zdrowie mojego Bartka, 
miała naprawdę wielkie serce. 

Wiedziała, że sprawi mi radość swoim nawróceniem, 
z taką dumą pisała o sakramencie bierzmowania, który 
przyjęła przed swoimi 18-tymi urodzinami. Te urodziny 
pokazały, co w życiu Kasi jest najważniejsze. Tego dnia 
wieczorem dostałam od niej wiadomość, jedną którą 
zachowałam: ,,Zrobili mi urodziny, był tort, przyszła 
pani doktor do sali i powiedziała żebym się ubrała i szła 
z siostrą, bo goście na mnie czekają. Nie wiedziałam kto, 
myślałam że jakaś fundacja, czy ktoś sławny. 

Wchodzę na dzienny a tam stoi tort, piccolo i moja 
rodzina. Jak ja pani Ulu się rozpłakałam gdy ich zo-
baczyłam, po prostu własnym oczom nie wierzyłam. 
Stałam, płakałam, odwracałam się i myślałam, że mi 
się to wydaje, ale oni naprawdę przyjechali. Mieliśmy 
czas dla siebie i mogliśmy sobie razem pobyć.

To był najwspanialszy prezent, jaki mógł być realny.”... 
Dwa tygodnie później widziałam Kasię po raz 

ostatni, tuż przed koncertem organizowanym dla niej 
przez Fundację „Pomóż Im”. Kasia ciągle walczyła, ale 
bardzo cierpiała... Ostatniego SMS-a napisała do mnie 
wieczorem, w dniu swoich imienin. W kolejnych dniach 
traciła przytomność. A ja miałam nadzieję, że odczy-
ta moją wiadomość, którą wysłałam w piątek o 22.44: 
,,Kasiu, wróciłam właśnie z wyjątkowej mszy. Cały koś-
ciół modlił się w Twojej intencji. Wierzę, że Bóg czuwa 
nad Tobą i wie, co dla Ciebie najlepsze. Mam nadzieję, 
że nie boli Cię tak bardzo i że są z Tobą Twoi bliscy.  
Śpij dobrze Kasiu kochana.”

Rano obudziły mnie kolejno przychodzące SMS-y. 
Przeczuwałam ich treść i długo nie odczytywałam.  
Dopóki nie brałam do ręki telefonu, Kasia żyła... Wierzę, 
że teraz przytula się do swojej mamy...

Choć czekał na nią dawca, nie doczekała drugiego 
przeszczepu szpiku, który mógł zwiększyć jej szansę 
pokonania choroby. Kasia odeszła po wielomiesięcznej 
walce z rakiem 29 listopada 2014 roku...

Urszula Dec. 

Byliśmy jak dwa  
pluszowe misie...

Kasiu … zaszczytem dla mnie było Cię znać, 
radością ogromną móc być blisko Ciebie i tragedią 
nie do opisania było Twoje odejście… Za szybko, 
za wcześnie, nie tak… Kasiuniu nigdy nie zapo-
mnę Twojej buzi, nawet gdy było źle uśmiechałaś 
się na mój widok. Poznałam Cię jako przyjaciółkę 
mojej Karolisi, choroba was do siebie zbliżyła. Za-
wsze nam mówiłaś, że jesteśmy uśmiechnięte, 
zadowolone - mimo choroby. Nasz uśmiech się 
Tobie udzielał, też byłaś dzielna i z podniesioną 
głową znosiłaś cierpienie, z godnością przyjęłaś 
Swój los.

Biegłam do Ciebie codziennie, jak do własne-
go dziecka, bo wiedziałam, że na mnie czekasz. 
Pamiętasz jak mnie witałaś?  Rozkładałaś ręce, 
kiwałaś głową dając mi znak, że dobrze nie jest i 
mówiłaś: Pani Bierć buzi. Przytulałam Cię, a Ty 
śmiejąc się mówiłaś, że my to takie dwa pluszo-
we misie. Kładłaś mi głowę na kolanach, a ja Cię 
głaskałam. Kasiu, nawet nie wiesz jak mi Ciebie 
brakuje.

Nigdy nie zapomnę Twoich słów, kiedy przed 
bierzmowaniem zadzwoniłaś do mnie z prośbą 
bym przyszła, kiedy powiedziałaś, że ja i dr Da-
kowicz to dwie najważniejsze dla Ciebie osoby. 
Kasiu ja Cię kochałam jak własne dziecko. Do 
dziś jak robię to ciasto na zimno, które tak Ci sma-
kowało łzy mi lecą po policzkach. 

Wspomnienie tego jak jadłaś je ze smakiem 
wywołuje jeszcze większą tęsknotę za Tobą. 
Kasiu jest mi bez Ciebie źle. Kasieńko byłaś cu-
downą dziewczynką, której świat powinien był 
leżeć u stóp. Stało się inaczej, ale widać tak Bóg 
chciał. Skoro Cię zabrał, to znaczy, że tam, na 
górze Jesteś mu bardzo potrzebna. Modlę się za 
Ciebie codziennie i wiem, że kiedyś się spotka-
my i znowu będziemy się przytulać jak te dwa 
pluszowe misie...

Alina Bierć - Górna

Kasia odeszła po wielomiesięcznej 
walce z rakiem 29 listopada 2014 r.

Wspomnienie  
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Fundacja „Pomóż Im” cieszy się największym zaufaniem podatników. 

W 2014 roku, podczas ubiegłorocznej kampanii 1%, Fundacja „Pomóż Im” była najchętniej obdarowywaną organizacją non – profit 
spośród wszystkich podlaskich NGO-sów. Z danych przedstawionych przez Podlaską Izbę Skarbową wynika, że ubiegły rok był zarazem 
drugim z rzędu, kiedy Fundacja cieszyła się największym zaufaniem wśród podatników podatku PIT. Mamy ogromną nadzieję, że w tym 
roku, wynik będzie podobny.

W imieniu Podopiecznych naszej Fundacji oraz ich rodzin pragniemy z całego serca podziękować wszystkim Darczyńcom, którzy zde-
cydowali się przekazać 1% swojego podatku PIT podczas ubiegłorocznej kampanii "PIT". Bez tych środków, nie bylibyśmy wstanie podjąć 
codziennej - być może mało medialnej - ale tak szalenie potrzebnej pracy na ich rzecz – zakup leków, środków opatrunkowych i pielęg-
nacyjnych, sprzętu medycznego, finansowanie zabiegów i urządzeń rehabilitacyjnych, stała opieka pielęgniarska i lekarska – nie byłoby 
to możliwe, bez wsparcia płynącego do naszej organizacji właśnie z 1% podatku – mówi Arnold Sobolewski, prezes Fundacji „Pomóż Im”.

Dziękujemy Wam za hojność! Cieszymy się, że po raz kolejny Fundacja "Pomóż Im" to najchętniej obdarowywana organizacja non-
-profit z naszego regionu przez mieszkańców Podlasia. W imieniu podopiecznych dziękujemy za wsparcie i zaufanie!

 
JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ 1% NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ? 

Wystarczy w formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT wpisać nasz numer KRS 0000 288  520 w następujący sposób: 
 

0000 288 520
Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.pomozim.org.pl/1procent znajdą Państwo również linki do prostego  

i przejrzystego programu do rozliczeń podatkowych oraz poszczególne formularze PIT do wydruku. 

Dziękujemy, że są Państwo z nami i razem opiekujemy się dziećmi, dla których liczy się każdy dzień. 

Janusz Mroczkowski

dla 
Fundacji

Fot: Magda Turowska
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Odeszła Amelka, odebrałam wieniec 
i dostałam telefon, że zmarł Czarek  
– to dwoje moich pacjentów.

Kasia Tarnowska – pielęgniarka Biało-
stockiego Hospicjum dla Dzieci, opowiada  
o rozterkach, emocjach i trudach związanych 
z codzienną pracą z pacjentami hospicyjnymi.

Życie z nieuleczalną chorobą dziecka jest 
ogromnym wyzwaniem dla każdej matki i 
każdego ojca. Kiedy dowiadują się o diagno-
zie choroby, której nie można wyleczyć, na 
pewno rodzi się w nich złość, bunt, gniew, 
bezsilność – przecież nie tego pragnęli dla 
swojego ukochanego dziecka a świadomość 
nieuchronności i patrzenie na postęp cho-
roby jest uczuciem, którego nikt nie potrafi 
zrozumieć, dopóki z tym się nie zetknie. 

W chwilach rozpaczy, walki, gdy medycy-
na jest już bezsilna towarzyszą im pracow-
nicy hospicjum: pielęgniarki, lekarze, reha-
bilitanci, wolontariusze, psycholog ksiądz, 
którzy robią wszystko co w ich mocy, aby 
dziecko i jego rodzina nie zostali sami. Nigdy 
nie myślałam, że trafię do tego zespołu, że 
będę potrafiła „wytrzymać” te newralgiczne 
sytuacje, bo o ile prościej jest nie utożsamiać 
się z pacjentem, jego chorobą, rodziną pra-
cując w szpitalu, gdzie jest się anonimowym 
pracownikiem jednym z wielu. 

Zawsze pracowałam na oddziałach in-
tensywnych, gdzie „przelotowość pacjen-
tów”, charakter pracy nie pozwalały mi na 
tworzenie bliskich relacji: pielęgniarka- pa-
cjent-rodzina. Zawsze powtarzałam też że 
nie wyobrażam sobie pracy z dziećmi – jed-
nak los potrafi spłatać figla. Wiele miesięcy 
rozważałam propozycję pracy w hospicjum, 
robiłam tabelę „za” i „przeciw”. I niestety... 
tych przeciw było znacznie więcej – bo jak 
ja - „zimna” racjonalistka, której pacjenci 
są pacjentami intensywnymi, odnajdę się 
w tej sytuacji, gdzie moim miejscem pracy 
będzie dom chorego nieuleczalnie dziecka, 
a główny kontakt będę musiała nawiązać z 
jego najbliższą rodziną? 

Jednak stwierdziłam, że jak nie zaryzy-
kuję to się nie przekonam i teraz już wiem, 
że nie wyobrażam sobie innej pracy. Nie 
spodziewałam się też, że będzie mi dawała 
tak wiele satysfakcji a więzi, które tworzą się 
pomiędzy mną a pacjentem i jego rodziną są 
wg mnie bezcenne. Zaczęłam również doce-
niać towarzyszenie w odprowadzaniu dzieci 
za „tęczowy most”, dzięki hospicjum nie są 
one same, mają poczucie, że wszyscy walczą 
o to by ich codzienność i choroba nie były 
tak uciążliwe, bo w domu dziecko czuje się 
bezpiecznie a to jest najważniejsze. 

Dziękuję losowi za to, że mogę nawiązy-

wać dzięki tej pracy niesamowite przyjaźnie 
z dzieckiem i jego rodziną, że ktoś obdarza 
mnie bezgranicznym zaufaniem – pozwala-
ją mi być w chwilach radości, smutku, bólu, 
bezradności. Dzięki temu uczę się ogromnej 
pokory, cierpliwości. Teraz też wiem, że dla 
dziecka nieuleczalnie chorego możliwość po-
zostania w domu do końca a nie w oddziałach 
szpitalnych jest bardzo ważna, bo poczucie 
bezpieczeństwa jest dla tych małych ludzi 
najważniejsze.

Nie rezygnując z pracy na bloku opera-
cyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, za-
łożyłam sobie, że popracuję „na próbę”, aby 
przekonać się czy nie popełniłam „błędu ży-
cia”. Jednak teraz wiem, że była to najlepsza 
decyzja jaką mogłam podjąć, bo pomimo cią-
głego obcowania z trudnymi chorobami, nie-
rokującymi przypadkami, śmiercią, praca w 
Białostockim Hospicjum dla Dzieci jest dla 
mnie czymś bardzo wyjątkowym, ponieważ 
ogromne zaufanie jakim zostałam obdarzo-
na przez moich małych pacjentów i ich rodzi-
ny oraz cały zespół pracujący w hospicjum 
jest czymś magicznym, co powoduje, że ta 
praca daje mi satysfakcję zawodową, jakiej 
nigdy nie czułam. 

 Świadomość tego jak bardzo potrzebna 
jest nasza praca pomimo złego roko- 
wania i wyczerpania metod leczniczych 
daje mi ogromną energię i chęć podej- 
mowania kolejnych wyzwań, bo nawet 
najmniejszy uśmiech chorego dziecka 
jest dla mnie największą nagrodą, czymś 
bezcennym, czego nie można porównać 
do żadnych skarbów świata.   

   Wiem teraz, że jeżeli dziecko zostanie 
uwolnione od bólu, będzie czuło się 
bezpiecznie. Będzie czuło się kochane przez 
najbliższych. Wówczas rzadko będzie się 
skarżyło na swój los a uśmiech na jego 
twarzy będzie gościł do samego końca. 

Nasza praca polega też na tym, że po-
magamy zaakceptować zaistniałą sytuację 
rodzinie dziecka, pełnimy też zatem funk-
cję edukacyjną – uczymy rodziców podsta-
wowych zabiegów jeśli takie są potrzebne, 
aby mieli poczucie że są dziecku potrzebni  

i potrafią mu pomoc dopóki nie dojedzie nasz 
zespół. Dziecko wówczas ma poczucie bez-
pieczeństwa, bo jego mama wie co ma zrobić 
kiedy będzie go bolało, gdy pojawią się wy-
mioty, napad padaczkowy – bo tak naprawdę 
to mama jest najlepszą pielęgniarką na świe-
cie, ponieważ każda matka najlepiej potrafi 
opiekować się swoim dzieckiem. 

Oczywiście oprócz chwil stabilności zda-
rzają się też chwile bardzo złe, gdzie znie-
nacka pojawia się śmierć i zabiera małego 
człowieka na drugą stronę, gdzie nic już nie 
boli a tu i teraz pozostaje ból, smutek żal, 
złość rozgoryczenie i pytanie dlaczego?

Osobiście nie spodziewałam się tego, że 
śmierć mojej Amelki i Czarusia odbije na 
mnie takie piętno. Każdy powie: „powinnaś 
się tego spodziewać, bo przecież pracujesz w 
hospicjum”, ale jednak… Kiedy musiałam 
jechać na pogrzeb 2-letniej Amelki, która 
dzielnie zmagała się z chorobą nowotworo-
wą, wiadomość od mamy 5-miesięcznego 
Czarka z rdzeniowym zanikiem mięśni była 
dla mnie jak grom z jasnego nieba. 

Przecież to nie tak miało być! To nie był 
jeszcze ich czas. Przeżycie śmierci dwóch 
pacjentów w ciągu zaledwie jednego tygo-
dnia pracy było dla mnie wyjątkowo trudne 
– wiedziałam, że muszę być silna, aby dać 
wsparcie rodzicom, jednak ból jaki czułam 
po stracie tych dzieci był dla mnie czymś 
nowym. Jednak moje cierpienie było oczy-
wiście niczym, przy smutku rodziców. Jeżeli 
mnie serce pękało na pół, to co oni wówczas 
czuli? Przecież śmierć dziecka jest czymś 
najgorszym, czego nie można porównać do 
żadnej innej tragedii, a strata powoduje 
ogromną, niewyobrażalną pustkę, której nic 
nie jest w stanie zapełnić. █

Jestem na każde          ich wezwanie...

PIELĘGNIARKA
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Edyta Rećko,  
rehabilitantka w Fundacji „Pomóż Im” 

Dzieci będące pod opieką 
Białostockiego Hospicjum  
dla Dzieci mają około dwóch 
godzin terapeutycznych 
rehabilitacji w tygodniu. 
Nie jest to na pewno ilość 
satysfakcjonująca dla pacjentów, 
rodziców jak i terapeutów. 
Tylko na tyle niestety pozwalają 
obecne fundusze. 

NFZ pokrywa zaledwie koszt jednej wizyty miesięcznie w domu pacjenta będą-
cego pod opieka hospicjum, a jednocześnie zamyka tym samym drogę do innych 
placówek świadczących usługi rehabilitacyjne w ramach NFZ. W związku z tym, 
aby zapewnić podopiecznym hospicjum jak najbardziej kompleksową opiekę, re-
habilitacja opłacana jest przez Fundację „Pomóż Im” ze środków pozyskiwanych 
w ramach darowizn. 

Na powyższe koszty składa się nie tylko wizyta terapeuty, ale również sprzęt 
rehabilitacyjny tj. wałki, piłki, asystor kaszlu itp., jak również dojazd do pacjentów, 
którzy mieszkają nawet w odległości 100 km od Białegostoku.

Rehabilitacja z pacjentem hospicyjnym zawsze jest zależna od jego stanu zdro-
wia. Mimo że rokowania dzieci nie są najlepsze, to lekarze i terapeuci hospicyjni ni-
gdy się nie poddają i nie przekreślają szans dziecka. Zawsze trzeba stawiać poprzecz-
kę jak najwyżej, bo jeśli chodzi o życie i śmierć to nigdy nie wiemy nic na pewno. 

Nasi wypisani podopieczni (ze względu na poprawę stanu zdrowia) są tego naj-
lepszym dowodem. Odpowiednia opieka medyczna połączona z szybką interwencją 
rehabilitacyjną, odpowiednio dobraną terapią i oczywiście zaangażowaniem rodzi-
ców może doprowadzić do spektakularnych sukcesów. W dotychczasowej historii 
hospicjum jest kilkoro pacjentów, którzy dzięki odpowiedniej terapii zaczęli samo-
dzielnie się poruszać, odzyskiwali władze i zdolności manualne w rękach czy też 
zaczynali samodzielnie jeść. 

Nie zawsze jednak możemy uzyskać takie efekty. Niektóre dzieci mają na tyle 
uszkodzony układ nerwowy, że takie osiągnięcia jak wyżej wymienione są po pro-
stu poza ich zasięgiem. Mimo to potrzebują niemniejszej pomocy rehabilitacyjnej.  
Czasem terapia skupia się na regulacji zaburzonego napięcia mięśniowego.  
Na pierwszy rzut oka - błaha sprawa - a tak naprawdę jest to przyczyna wielu do-
datkowych problemów: takich jak bóle, niemożność zmiany pozycji, a nawet brak 
możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu. 

Jakież szczęście jest w domu gdy po kilku tygodniach, czasem kilku miesiącach 
uda się wypracować rozluźnienie rączek u dziecka, tak aby mogło ono chwycić 
samodzielnie zabawkę czy pogłaskać mamę po twarzy lub gdy ból spowodowany 
zwiększonym napięciem i wymuszoną pozycją ciała ustąpi i dziecko prześpi cała noc. 

Niektóre wizyty ograniczają się do rehabilitacji oddechowej, odpowiednich pozy-
cji drenażowych i zastosowaniu asystora kaszlu, aby umożliwić dziecku odkrztusze-
nie zalegającej wydzieliny – co w przypadku osób przebywających w pozycji leżącej 
jest częstym zjawiskiem. 

Prowadzą one do poważnych infekcji, a te niejednokrotnie kończą się niestety 
najgorszym. Wówczas można odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest to tylko reha-
bilitacja oddechowa czy aż rehabilitacja oddechowa?

Należy również zaznaczyć, że w rehabilitacji domowej dzieci hospicyjnych 
bardzo ważna jest profilaktyka i instruktaż rodziców, którzy co ważne, również 
chcą możliwie jak najlepiej poznać metody pracy dzięki którym mogą skuteczniej  
pomagać swym dzieciom.

Jak widać słowo sukces w przypadku rehabilitacji dzieci hospicyjnych ma 
bardzo różne znaczenie. Na pewno nie można ich ze sobą porównywać i oceniać  
w skali ważności, gdyż każda z nich w tym wypadku jest ściśle subiektywna.  
U każdego z wyżej wymienionych pacjentów te małe i duże sukcesy przynoszą 
szczęście i uśmiech na twarzy dzieci i ich rodzin, a przecież mają go tak mało  
w swoim życiu codziennym. Warto dlatego pamiętać, że hospicjum to też życie,  
a pomoc jego podopiecznym może podnieść jego jakość.

Rehabilitacja w hospicjum:  
walka o uśmiech i mniejszy ból...
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Agnieszka Stepanczuk,  
rehabilitantka w Fundacji „Pomóż Im”

Jaki sens ma rehabilitacja  
w hospicjum? 

Rehabilitacja z założenia ma poprawiać komfort życia pacjenta. Niezależnie od 
jego wieku czy długości życia, która mu pozostała. Dziecko takiej opieki wymaga 
w szczególności. Może nasza praca nie niesie ze sobą spektakularnych efektów, 
często sukcesy są niewielkie, a nasi pacjenci nie odzyskują pełnej sprawności.  
Ale na pewno jest to najlepszy sposób aby ulżyć im w bólu i cierpieniu, aby odsunąć 
w czasie zaburzenia jakie niesie ze sobą choroba i sprawić by ich życie choć w nie-
wielkim stopniu było łatwiejsze i lepsze.

O czym marzysz? Spytałam kiedyś moją małą pacjentkę - 7-letnią Gabrysię. 
Mała dziewczynka, uczesana w dwa urocze warkoczyki, ubrana w różową sukien-
kę patrzyła na mnie z grymasem, swoimi wielkimi brązowymi oczkami. Wiem,  
że mi nie odpowie… nie dlatego, że nie ma marzeń… Gabi po prostu od urodzenia 
nie mówi.

Gabrysia jest nieuleczalnie chora, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.  
Nie potrafi mówić rysować, siedzieć czy całkiem samodzielnie oddychać. Jej ciało 
ułożone jest w nienaturalnej pozycji. Duża skolioza zniekształca kręgosłup, spycha 
narządy i ściska płuca. Rączki i nóżki nie wykonują ruchów, są tylko bardzo sztywne 
i przykurczone. To wszystko sprawia potworny ból. Czasem dołączają się napady 
padaczki, niekiedy powtarzające się kilka razy dziennie. 

Kiedy odwiedzam Gabi ona zawsze patrzy na mnie z oczekiwaniem…wie,  
że czeka nas godzina ciężkiej pracy. Powoli staramy się rozluźnić napięte mięśnie, 
rozciągnąć przykurcze w kończynach, tak aby nie sprawiały bólu i się nie pogłębiały. 
Później przechodzimy do ulubionej części ćwiczeń. Obie siadamy na ogromnym 
wałku i bujając się próbujemy utrzymać prawidłową pozycję ciała, proste plecki  
i główkę. Dziś świeci słońce i mała cały czas przechyla się w stronę promieni słońca, 
jest rozluźniona i spokojna, widać, że ból ustępuje...

Ta chwila przyjemnych dla Gabi ćwiczeń, dla mnie oznacza ciężką pracę nad 
zrównoważeniem napięcia mięśniowego, profilaktykę przykurczy, ćwiczenia  
oddechowe i dobór odpowiednich dla małej - pozycji. Bez opieki rehabilitacyjnej 
Gabi nie mogłaby jeździć wózkiem na spacery, ponieważ jej biodra byłyby na tyle 
sztywne, żeby uniemożliwić jej siedzenie. Bez rehabilitacji, układy krążenia i odde-
chowy byłyby bardziej niewydolne, czemu towarzyszyłby ból. 

Z Marysią poznałyśmy się gdy miała 3 miesiące. Malutka kruszynka mieściła 
mi się w dłoniach. Zespół genetyczny, który zdiagnozowano nie rokował dobrze. 
Wady rozwojowe centralnego układu nerwowego i narządów wewnętrznych, na-
pady bezdechu i padaczki rysowały czarny scenariusz. Początki były trudne. Obie 
musiałyśmy się poznać i sobie zaufać. Obie też nie wiedziałyśmy ile czasu będzie 
trwała nasza znajomość, ponieważ większość dzieci z chorobą Marysi nie dożywała 
pierwszych urodzin. Jednak nie poddawałyśmy się. Żmudna nauka leżenia na 
brzuszku, unoszenia główki. Trud w opanowaniu nieskoordynowanych ruchów 
rączek i nóżek, walka z hipotonią i budowanie siły każdego mięśnia- to były początki 
naszej współpracy. Niestety terapię przerywały częste wyjazdy Marysi do szpitala, 
które były konieczne. Niejednokrotnie taki wyjazd sprawiał, że Marysia traciła 
funkcję, którą udało nam się wcześniej wypracować. Jednak nadal walczyłyśmy…

Z czasem zaczęłyśmy naukę obrotów na boki i chwytania przedmiotów.  
Te umiejętności pozwalają teraz Marysi bawić się ulubionymi zabawkami  
w łóżeczku. Trudny czas opanowania pozycji siedzącej, utrzymania prostych ple-
cków i główki, nauka podporu na rączkach…tak minęły lata…

Marysia kocha spacery. Zdarz się, że kiedy do niej przyjeżdżam wita mnie na 
podwórku, dumnie siedząc w wózku, z uśmiechem trzymając w ręku swoją ulubioną 
zabawkę. To dla mnie największa nagroda…

Nasza 3,5-letnia Hania ma już za sobą nie setki, a tysiące godzin 
rehabilitacji. Różne miejsca, różne ręce, różne metody. Hania nie 
ma tutaj faworytów – wszystkich metod nie cierpi w tym samym 
stopniu. Czasem myślę, że gdybym to ja miała trenować jakiś sport 
tyle godzin, pewnie byłabym bliska zawodowstwa. Rehabilitacja 
nie zaprowadzi naszej córeczki na podium; prawdopodobnie nie 
sprawi, że zacznie chodzić; samodzielnego siedzenia też nikt nam 
nigdy nie zagwarantował. 

Dla niej te mnóstwo ćwiczeń to coś dużo ważniejszego – to być 
albo nie być na co dzień, bo nie tylko o motorykę tu chodzi. Dzięki 
nim Hania ma mniej dolegliwości gastrologicznych, mniej proble-
mów z zaparciami; jest bardziej rozluźniona i zasypia spokojniej 
nie mając bólu mięśni powodowanego wzmożonym napięciem; nie 
tworzą się jej odparzenia na szyi czy pod paszkami. Rehabilitacja 
w hospicjum ma dla nas olbrzymią wartość nie tylko przez to, że 
kieruje naszą Hanię w stronę nowych sprawności, ale również 
przez to, czego pomaga jej uniknąć.

Anna Szubzda mama Hani
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Dorota Buczyńska,  
mama Dawida, który otrzymał 
dzięki wsparciu sponsorów 
specjalny podnośnik 
ułatwiający codzienną 
pielęgnację, opowiada  
o pielęgnacji chorego syna.

Odetchnęłam z ulgą. Dzięki Fundacji 
mamy podnośnik sufitowy, który ułatwia 
mi przenoszenie Dawida. Główne podzię-
kowania należą się firmie Budimex i Keppel 
Seghers, które sfinansowały zakup urządzenia.

Dawid ma czterokończynowe porażenie 
mózgowe z padaczką. Dobrze słyszy, od-
czuwa smak, zapach, dotyk, nie mówi i nie 
chodzi.

Ktoś kto nie ma chorego dziecka nie 
wyobraża sobie ile poświęcenia i pracy to 
wymaga. W nocy muszę 2-3 razy przełożyć 
Dawida, żeby nie miał odleżyn. Wraz z roz-

wojem syna, jego kręgosłup zaczął się krzy-
wić, do tego ma wzmożone napięcie mięś-
niowe, sztywnienie kończyn – to wszystko 
sprawia, że podnoszenie go było ogromnym 
wysiłkiem. 

Dawid dzięki podnośnikowi również 
odczuwa różnicę. Nie czuje dyskomfortu 
spowodowanego własnoręcznym podnosze-
niem – jest zadowolony, co widać z resztą 
po minie. Czuje się w nim jak w huśtawce. 
Podnośnik jest prosty w obsłudze, to jedna 
z najważniejszych rzeczy, która przy opiece 
nad – jakby nie było dorosłą już osobą jest 
potrzebna. 

Teraz jestem niezależna. To ogromne 
udogodnienie, zawsze musiałam kogoś pro-
sić o pomoc - córkę, siostrę. Czułam się ob-
ciążona, że muszę prosić innych a z czasem 
coraz trudniej o to. Dwa - trzy razy w tygo-
dniu kąpię Dawida, co wiąże się z przełoże-
niem syna do wanny, która też jest dostoso-
wana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
ważna jest jej długość i zagłówek. 

Kąpiel z podnośnikiem to znaczne uła-
twienie. Przełożenie Dawida zajmuje chwilę.

Udało nam się spotkać ludzi, którzy do-
strzegają najprostsze potrzeby, w tę pomoc 
wpisuje się też Fundacja „Pomóż Im”. 

Kilka lat temu, koleżanka podpowiedzia-
ła mi żeby poszukać hospicjum i zapisać się, 
żeby nie być sama z problemami… I już nie 
jesteśmy.

Podnośnik dla DAWIDA

„Dawid waży 43 kg, a ja tylko o dziesięć więcej.  
Kilka razy dziennie musiałam przenosić syna z łóżka  
do wózka, z wózka na materac do ćwiczeń i do łazienki.  
Od początku listopada już nie muszę...”. 

Dzięki Wam  
jestem niezależna

Dziękujemy Firmie Rehamil ze Szczecina, która zamontowała podnośnik. 
To już czwarte takie urządzenie w domach naszych podopiecznych. 

Fot: Sławomir Szynwelski
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Od września ubiegłego roku jestem 
kapelanem w Fundacji "Pomóż im". 
Można powiedzieć, że wciąż się uczę, 
jak nieść pomoc duchową chorym 
dzieciom i ich rodzinom. 

Wiadomą rzeczą jest, że ksiądz ma za 
zadanie, aby towarzyszyć i pomagać czło-
wiekowi w drodze do zbawienia. Na drodze 
kapłańskiego życia spotykam się z ludz-
kim cierpieniem, doświadczeniem choroby  
i śmiercią. Choroba nowotworowa jest wiel-
kim wyzwaniem dla pacjenta, rodziny, ale 
także dla osób sprawujących nad chorymi 
opiekę. 

Pojawiają się dylematy, często porażki, 
zmagania chorych, rodzin i zespołu hospicyj-
nego. Spotkania z rodzicami ciężko chorych 
dzieci to hospicyjna codzienność. Ja i inni 
członkowie zespołu jesteśmy często świad-
kami nierozwiązanych spraw osobistych  
i rodzinnych, naznaczonych oczekiwaniem 
pacjentów i swoich bliskich na konieczność 
odejścia z tego świata.

Najbliżsi, których spotykam w domu cho-
rych dzieci są często otwarci na rozmowę  
i modlitwę. Można powiedzieć, że zespół 
hospicyjny w czasie choroby i umierania pa-
cjenta staje się jego drugą rodziną. 

Jeden z założycieli ruchu hospicyjnego,  
ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC, porównał 
swoją posługę do wydarzeń na Golgocie: 

"To nie tylko usługa medyczna czy 
opiekuńcza, jest to również rzeczywistość 
zbawcza, gdyż chory w swoim umieraniu  

i agonii jest jak Jezus na Golgocie,  
a rodzina zgromadzona przy łóżku - 
krzyżu cierpienia swojego bliskiego  

- jest podobna do Matki Bożej stojącej 
pod Krzyżem swojego Syna".

Nie wszyscy wierzą w Boga, jednak każ-
dy musi stanąć przed koniecznością dopeł-
nienia  ostatniego etapu życia. Można zadać 
pytanie: czy ksiądz jest dla wszystkich? My-
ślę, że tak: dla jednych jest przewodnikiem 
duchowym w Kościele do którego należą; dla 
niewierzących zaś misja Kościoła jest propo-
zycją. Są też osoby poszukujące czy wątpią-
ce. Kapelan powinien być dla wszystkich, 

ale wobec każdej z tych grup osób występuje 
w różnej roli.

Trzeba zauważyć, że osoby wierzące są 
spokojne, pogodzone z Wolą Bożą, pełne 
nadziei, z ufnością oczekujące na spotkanie  
z Bogiem. One wiedzą, że śmierć nie jest 
rozstaniem, ale spotkaniem z odwieczną 
miłością jaką jest Bóg.

Posługa w hospicjum jest jedną z form 
okazywania i otrzymywania miłości i na-
dziei. Ludziom chorym nie tylko potrzebne 
są leki, ale najważniejszym lekarstwem jest 
czas i obecność drugiego człowieka. Tego 
nie może zapisać na recepcie żaden lekarz.  
To zależy od wrażliwości i bezinteresowno-
ści każdego z nas.

Towarzyszenie chorym uczy pokory,  
innego spojrzenia na życie, przewartościo-
wania, ufności wobec tajemnicy cierpienia. 
Jest przypomnieniem, że jesteśmy tylko 
gośćmi na tej ziemi. My też kiedyś przemi-
niemy, warto więc poświęcić swój czas i siły,  
aby innym pomóc przejść na lepszą stronę 
życia.

Każde odejście jest inne. Śmierć młodych 
ludzi jest wielką tragedią, ale jednocześnie 
sygnałem, że trzeba dobrze wykorzystać 
każdą chwilę. Dziękuję Bogu, za tę posługę 
wobec chorych. Mimo trudów, jest satys-
fakcja, wciąż uczę się wartości życia, miło-
ści, ufności i bliskości drugiego człowieka,  
któremu mogę służyć.

Ks. Aleksander Dobroński

Cierpienie uczy pokory

Fot: Sławomir Szynwelski
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Dokładnie 17 172,93 zł – to łączna kwota, jaką ofiarowali Bia-
łostoczanie w trakcie trwającego od 17 do 23 listopada „Tygodnia 
Dobroczynności”. Środki miały zostać przeznaczone na pomoc dla 
naszej podopiecznej, cierpiącej na białaczkę, 18-letniej Kasi. Nieste-
ty, zaledwie tydzień po uroczystym koncercie charytatywnym, który 
kończył to tygodniowe wydarzenie Kasia odeszła. Nie zdążyliśmy... 
Ale ten trud nie poszedł na marne. Pieniądze zostały przeznaczone 
na zakup leków i urządzeń medycznych dla innych dzieci którymi 
się opiekujemy.

Pieniądze były zbierane do puszek, które znajdowały się przez ty-
dzień w kilkudziesięciu punktach miasta: w restauracjach, salonach 
fryzjerskich, kosmetycznych i ślubnych, centrach zabaw dla dzieci, 
placówkach medycznych. M.in. w restauracjach: Cristal, Wariatka, 
Good Food, Gram off on, Tanoshii, Lipcowy Ogród, Quick Burger, 
Kawelin, dworek Kiermusy, Pijalna Czekolady Wedel, salonach fry-
zjerskich Kameleon, Judyta Salon Fryzjerski, Alicja Salon Fryzjer-
ki i Kosmetyczny; centrach zabaw dla dzieci: Bajkoland, Fikoland, 

Psotnik, Kraina Smyka; salonach mody: Prestige Męski, Couture  
i La Mariee. Ponadto do akcji włączyły się również centrum medycz-
ne Humana Medica Omeda, Omeda Rehabilitacja, NZOZ Panaceum, 
gabinety NZOZ Hościłowicz Stomatologia, gabinet Twój Dentysta na 
Warszawskiej, Dentomax, Galeria Wnętrz Iguane, centrum motory-
zacyjne Martom oraz Magic GYM.

Tydzień Dobroczynności rozpoczął się wyjątkową konferencją 
prasową, która odbyła się w dość niecodziennym miejscu – w jednym 
z punktów biorących udział w akcji – Salonie Fryzjerskim Kameleon. 
Zakończył go specjalny koncert charytatywny na dużej scenie Opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Przed białostocką publicznością wystąpił 
wirtuoz akordeonu i laureat „Paszportów Polityki” – Maciej Frąckie-
wicz w duecie z pianistą Markiem Bracha. Było to charytatywne 
wydarzenie tej jesieni! Dochód z koncertu - podobnie jak z całego 
Tygodnia Dobroczynności miał zostać przeznaczony na pomoc dla 
„naszej” Kasi.

W ponad 30 miejscach w Białymstoku – w salonach fryzjerskich  
i kosmetycznych, w gabinetach lekarskich, restauracjach, sklepach,  
a nawet w centrum motoryzacyjnym i salonach ślubnych – wszędzie  
tam - przez okrągły tydzień listopadowy stały puszki Fundacji „Pomóż Im”, 
do których były zbierane środki na pomoc naszej podopiecznej – chorującej 
na raka Kasi. Wszystko w ramach kolejnej edycji kampanii realizowanej  
przez Fundację „Tydzień Dobroczynności”. Akcję zakończył wyjątkowy 
koncert charytatywny w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Tydzień Dobroczynności  
– zbieraliśmy pieniądze dla Kasi...    
      niestety nie zdążyliśmy, ale...

Fot: Sławomir Szynwelski
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Koncert stał się również okazją do licytacji ciekawych przedmio-
tów. Prowadzący wieczór - Dariusz Szada - Borzyszkowski - zlicyto-
wał m.in. kalendarze z podpisami gwiazd, płytę zespołu Hey, broszkę 
Elwiry Horosz, pobyt na planie serialu Rodzinka.pl, filiżankę od 
Prezydenta Białegostoku, koszulkę z podpisami graczy Jagiellonii 
Białystok, udział w programie "Sablewskiej sposób na modę" oraz 
dzień z projektantką Barbarą Piekut i wizażystką Dorotą Lange. 
Dochód z aukcji przyniósł 5 tys. złotych.

Wypełniona po brzegi, duża sala Opery była "świadkiem" nie tylko 
wirtuozerskich popisów akordeonisty, ale także premiery specjalne-
go kalendarza na 2015 rok „Bohater kontra bohater” wydanego przez 
Fundację „Pomóż Im”. W pracach nad nim wzięły udział gwiazdy 
polskiego show - biznesu i mediów.

Dziękujemy za waszą hojność!

Szczególne słowa podziękowania kierujemy z kolei do właścicieli 
i pracowników firm, które wzięły w tym roku udział w Tygodniu 
Dobroczynności. Bez was ta akcja by się po prostu nie powiodła.

Dziękujemy również Operze i Filharmonii Podlaskiej, która wzię-
ła na siebie znaczny ciężar współorganizacji koncertu oraz mediom 

- to dzięki Wam przyjaciele i waszym relacjom medialnym - idea akcji 
mogła dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców.

Choć Kasia nie zdążyła skorzystać ze środków, które udało się 
zebrać podczas całego "Tygodnia Dobroczynności" oraz charytatyw-
nego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale ten wysiłek 
nie poszedł na marne! Potrzeby nasz ych pozostałych podopiecz-
nych są znaczne, dlatego zgodnie z jej życzeniem pieniądze zosta-
ły przeznaczone m.in. na zakup leków czy finansowanie zabiegów  
rehabilitacyjnych.

W imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu 
naszych podopiecznych - pragniemy z całego serca 

podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta,  
którzy odpowiedzieli na nasz apel i zdecydowali się 

wesprzeć tę wyjątkową akcję. 

Fot: Sławomir Szynwelski
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W październiku 2014 roku ruszyła 5 edycja kampanii  
„Pola nadziei” w województwie podlaskim.

Łącznie 7 tysięcy sadzonek żonkili już na 
wiosnę stworzy „Pola nadziei” w kilkunastu 
miejscowościach całego regionu. Kwiaty te 
– to symbol nadziei i całej kampanii prowa-
dzonej na Podlasiu przez Fundację „Pomóż 
Im”. W tym roku bierze w niej udział nie-
spotykana dotąd liczba szkół i przedszkoli 
– prawie 150. 

10 października w Centrum Dydaktycz-
no-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UMB została zainaugurowana kolejna od-
słona tego projektu. Chwilę po oficjalnym 
rozpoczęciu kilkadziesiąt żonkili zasadzono 
przed budynkiem wydziału.

 ”Białostockie Hospicjum dla Dzieci prowa-
dzone przez Fundację „Pomóż Im” działa 
już od ponad 5 lat. W tym czasie stworzy-
liśmy zespół profesjonalistów wrażliwych 
na cierpienie innych. Kroczymy odważ-
nie, rozglądamy się i coraz więcej zauwa-
żamy. Zakup leków, rehabilitacja, opie-
ka medyczna to nasze główne działania. 
Ale wiemy, że musimy widzieć a przede 
wszystkim robić jeszcze więcej. W szczegól-
ności zaś nie możemy zapominać o rodzi-
nach naszych podopiecznych. Bo szczęśli-
wa i bezpieczna rodzina jest gwarantem 
lepszych efektów naszych działań medycz-
nych skierowanych do małych pacjentów  
 
– mówił podczas inauguracji Arnold  
Sobolewski, prezes Fundacji.

Jak co roku kampanię rozpoczęło sadze-
nie żonkili, które kwitnąc wiosną stworzą 
prawdziwe „Pola nadziei”. 

W ramach trwającej kilka miesięcy kam-
panii – od października do kwietnia, placów-
ki, które włączyły się do akcji organizują 
festyny, koncerty, konkursy, wystawy cha-
rytatywne, z których dochód jest przezna-
czany na rzecz podopiecznych hospicjum. 

W trakcie poprzedniej odsłony, w akcję 
było zaangażowanych łącznie niemal ty-
siąc wolontariuszy, z czego ponad 700 brało 
udział w „Żonkilowej kweście”, która jak co 
roku wieńczy ten projekt. Podczas 5 edycji, 
zaplanowano ją na 19 kwietnia 2015.

 ”Podczas całej 4 edycji, Fundacja zebrała 
ok. 148 tysięcy złotych. Dzięki tym środ-
kom zostały zakupione urządzenia me-
dyczne - inhalatory, koncentratory tlenu 
i ssaki. Dzięki temu również, mogliśmy 
sfinansować półroczną rehabilitację dla 
naszych hospicyjnych podopiecznych  
 
- podkreślał prezes. 

W ubiegłym roku uczestniczyło 113 szkół 
i przedszkoli. Teraz dołączyły kolejne 34 pla-
cówki. Co ważne, „Pola Nadziei” rozszerzają 
swój zasięg. Już wiosną żonkile zakwitną nie 
tylko w Białymstoku czy Łomży, ale rów-
nież w Czarnej Białostockiej, Grajewie, Ko-
rycinie, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, 
Mońkach, Dąbrowie Białostockiej, Sokółce, 
Hajnówce, Łapach i wielu innych mniej-
szych miejscowościach.

Jak co roku – tak i tym razem – Fundacja 
„Pomóż Im” zorganizuje kurs wolontaria-
tu. Wolontariusze będą również prowadzi-
li spotkania informacyjne w placówkach 
oświatowych, które zdecydowały się włą-
czyć do projektu. W trakcie zeszłorocznej 
kampanii Fundacja przeszkoliła ponad 200 
nowych wolontariuszy. Dodatkowo w spot-
kaniach edukacyjnych w szkołach i przed-
szkolach uczestniczyło przeszło 3300 osób. 
Bo „Pola nadziei”to właśnie także kampania 
społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi 
na problem wolontariatu.

W marcu ogłosimy też konkurs na logo, 
hasło, maskotkę i plakat „Pól nadziei”. Jego 
rozstrzygnięcie oraz podsumowanie kampa-
nii nastąpi 16 czerwca, podczas specjalnego 

rodzinnego pikniku.

O tym, że nasze codzienne działania rze-
czywiście przynoszą nadzieję przekonywała 
podczas inauguracji kampanii, w niezwykle 
emocjonalnym i wzruszającym wystąpieniu, 
mama 8-letniej Mai, dla której lekarze nie 
dawali większych szans na przeżycie. 

 ”Podczas pobytu w Klinice, dowiedzia-
łam się o istnieniu Fundacji „Pomóż 
Im”, która obejmuje opieką chore dzieci. 
Zwróciłam się do nich i Maja trafiła pod 
jej skrzydła – do domowego hospicjum. 
To był przełom. Naprawdę. Od tej chwili 
nasze życie zaczęło powoli się zmieniać. 
Tysiące towarzyszących mi wątpliwości, 
którego lekarza słuchać, gdzie zadzwonić, 
gdzie pójść po poradę zwyczajnie zniknę-
ły. Zyskałam wewnętrzny spokój. Wiem, 
że zawsze mogę zadzwonić do Fundacji 
i nigdy nie zostanę odesłana z kwitkiem  
 
- mówiła.

Maja urodziła się z poważną wadą serca. 
Cierpi na ubytek przegrody międzykomoro-
wej ze zwężeniem zastawki pnia płucnego, 
prawostronnym położeniem aorty i przero-
stem prawej komory. W trakcie pierwszego 
roku jej życia, dziewczynkę konsultowało 
blisko 30 różnych specjalistów. Dominowały 
przekonania, że wada serca jej córki jest nie-
operacyjna, a jej stan „nie rokował nadziei”.

 ”Dziś, mimo swoich własnych problemów 
ze zdrowiem, w końcu czuje się silna  
i dziękuję całemu zespołowi Fundacji – leka-
rzom, pielęgniarkom, psychologom pracują-
cym w hospicjum, że po prostu są i  znajdują 
się tuż przy mnie. Że z nimi czujemy się pew-
niej i że możemy na was polegać. Dziękuję...  
 
- mówiła wzruszona.

Wiosną znów  
zakwitnie nadzieja
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Wiosną znów  
zakwitnie nadzieja

Fot: Krzysztof Taiji / Trzecie OKO
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Promują opiekę paliatywną  
i wolontariat – uczestnicy  
„Pól Nadziei”

Doroczna, ogólnopolska akcja pod hasłem „Pola Nadziei” 
- to przede wszystkim promowanie opieki paliatywnej i wo-
lontariatu. W tym roku, już po raz piąty odbywa się w naszym 
regionie. Tym razem jednak, z jeszcze większym rozmachem i 
zaangażowaniem wolontariuszy. 

95 szkół, 47 przedszkoli i kilka firm. Łącznie 141 placówek 
włączyło się w tegoroczną edycję „Pól Nadziei” - akcji, którą 
na terenie północno – wschodniej Polski koordynuje Fundacja 
„Pomóż Im”. To o 28 placówek więcej niż przed rokiem. Jed-
nak naszym celem nie było zdobycie za wszelką cenę jeszcze 
większej niż przed rokiem liczby partnerów, ale rozszerzenie 
terytorialne. I tak, w tym roku „Pola Nadziei” zakwitną już nie 
tylko w Białymstoku i Łomży, lecz także w Grajewie, Czarnej 
Białostockiej, Sokółce, Kolnie, Siemiatyczach, Bielsku Podla-
skim, Tykocinie, Hajnówce, Wyszkach. Zależy nam żeby już od 
wczesnego wieku szkolnego wpajać dzieciom i młodzieży miłość 
do drugiego człowieka i potrzebę wsparcia osób potrzebujących, 
otwartość serc.

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego 
siebie jest zagubienie się w służeniu innym".

  —  Ghandi

Wolontariat, to najprościej mówiąc wspieranie innych ludzi znaj-
dujących się w potrzebie - dobrowolne i bezpłatne. Wolontariuszem 
może być każdy. Najpierw trzeba chcieć - to chyba najtrudniejsze...  

Na świecie jest wielu wolontariuszy, którzy pracują w różnych kra-
jach, warunkach, przy realizacji różnych zadań. Ci ludzie odkryli ra-
dość pomagania, radość bezinteresownego dzielenia się sobą (swoim 
czasem, talentami, uwagą) z innymi. 

Dzięki wolontariatowi mamy szansę poznać nowych ludzi, na-
uczyć się wielu nowych rzeczy - również o sobie samym. Wolontariat 
daje szansę spojrzenia na swoje własne życie z innej perspektywy, 
przekonania się, że jakże często niepotrzebnie narzekamy, nie potra-
fimy cieszyć się z tego, co mamy - a zwykle jest z czego... 

Co roku nasze przedszkole także z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia pamięta o potrzebujących. Nasi wychowankowie i ich rodzice 
przyłączają się do wielu akcji i zbiórek o charakterze charytatyw-
nym. Uczymy „nasze” dzieci dobroci i empatii wobec innych.

Akcje społeczne i charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami 
bardzo blisko, tuż obok nas, jest ktoś taki jak my, kto ma takie same 
potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. "Praca" na 
ich rzecz uczy nas pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają 
poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych - słab-
szych, mniej sprawnych, chorych - integrują środowisko, uczą em-
patii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych a przede 
wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom 
radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umie-
jętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także uwraż-
liwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na 
świat, na ludzi oraz na samych siebie.

Jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości 
wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi?  Aby po-
trafiły okazać serce i nieść zupełnie bezinteresowną pomoc istotom 
słabszym i potrzebującym. Jednym ze sposobów takiego wychowa-
nia może być włączanie dzieci do akcji charytatywnych. Od kilku 
lat nasze przedszkole propaguje między innymi taki właśnie sposób 
wychowania. Pięknym przykładem otwartości na potrzeby innych 
są akcje charytatywne.

Nasze działania: sadzenie cebulek żonkili, tworzenie ogródków 
nadziei, zajęcia grupowe, pogadanki, kiermasze  - to wszystko ma 
na celu propagowanie działań informacyjnych i promujących opiekę 

Wolontariat
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Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie, I przyjaznym geście,

W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,

Które stanowi zbawienny port dla nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, 
Jak klucz do raju.

Wolontariat
paliatywną, uwrażliwianie dzieci i młodzieży, do aktywnego podej-
mowania wolontariatu oraz poszerzenie świadomości społecznej. 
Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – będą rozdawane w ulicznych kwe-
stach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na częściowe 
zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma 
uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie.

Przedszkole odwiedza pani Ewelina Sobolewska – koordynator-
ka wolontariatu z Fundacji „Pomóż Im”, która w ciekawy sposób  
i z niesłabnącą pasją przekazuje dzieciom informacje na temat akcji 
„Pola Nadziei” i jej celu - pomocy dzieciom nieuleczalnie chorym. 
Nasza placówka również i w tym roku aktywnie włączyła się w to 
zacne przedsięwzięcie. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy jak co roku przerósł nasze oczeki-
wania, rodzice hojnie kupowali ozdoby świąteczne przygotowane 
przez cały personel placówki. Młodzież ze szkoły  pomagała przed-
szkolakom w sprzedaży. W akcję włączył się również proboszcz  
parafii, który osobiście zapraszał wiernych na kiermasz w przed-
szkolu. Dochód ze sprzedaży został przekazany na rzecz Fundacji 
„Pomóż Im”. 

Za zebrane w ten sposób pieniądze Fundacja może zapewnić 
swoim podopiecznym rehabilitację na najwyższym poziomie, za-
opatruje dzieci w sprzęt rehabilitacyjny, środki opatrunkowe i leki. 
Pod opieką Fundacji znajdują się również rodziny chorych dzieci, 
które otrzymują pomoc socjalną. Pomoc dociera również do Kliniki 
Onkologii i Hematologii UDSK.

Praca wychowawcza, prowadzona w naszym przedszkolu, skutkuje 
zwiększeniem wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowie-
ka. Dzieci dając radość innym, czują się potrzebne. Ich małe serduszka 
przepełnia radość i duma, bo przecież tak wiele od nich zależy…

Dzieci potrafią skutecznie motywować także swoich rodziców do 
czynnego udziału w organizowanych akcjach charytatywnych. Nasze 
dzieci wiedzą, że warto pomagać innym, zarówno tym najbliższym 
jak i całkiem obcym. Pomaganie potrzebującym oznacza czynienie 
dobra, które prędzej czy później do nas wróci. Najlepiej potwierdzą 
to słowa Jana Pawła II: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc 
dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie 
obdarowanym tym, co ten drugi człowiek przyjmie z miłością”.

Iwona Lewkowicz, nauczycielka z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu

Najlepszą zapłatą  
jest radość dzieciaków
Daria Zielińska, wolontariuszka Fundacji „Pomóż Im”

„Przygodę” z wolontariatem rozpo-
częłam w styczniu ubiegłego roku. Na 
początku przychodziłam do Kliniki On-
kologii i Hematologii UDSK raz w tygo-
dniu. Teraz pojawiam się tam znacznie 
częściej, ponieważ zaprzyjaźniłam się z 
przebywającymi tam maluchami. Stały 
się mi bardzo bliskie. Mam już swoich 
ulubieńców, którzy są dla mnie niemal 
jak rodzina. Kontakt z niektórymi ma-
mami również stał się bardziej już pry-
watny. 

Wolontariat? To co w nim najpiękniejsze to sytuacja, kiedy dzieci nie chcą 
mnie puścić do domu. Nawet pomimo tego że jest już późno i powinny iść spać. 
To cudowne chwile, kiedy tulą się do mnie, pytają czy przyjdę jutro i mówią, 
że... mnie kochają. Kiedy widzę jak się cieszą, śmieją, wychodzą z sal, żeby się 
przywitać i pobawić. Gdy rodzice są zadowoleni i dziękują za nasze wsparcie. 
To najpiękniejsze chwile... 

Kiedyś przyszłam na oddział po dłuższej przerwie. Było bardzo mało dzie-
ci, ale była tam mała Nikolka. Wtuliła się we mnie i wyszeptała, że tęskniła. 
Było to tak piękne i prawdziwe, że nie potrafiłam powstrzymać łez. Dostaję od 
maluchów masę najróżniejszych rysunków, karteczek, bransoletek, ludzików 
robionych z papieru. Są to najcudowniejsze prezenty. 

Myślę, że każdy wolontariusz zgodzi się ze mną, że najlepszą zapłatą za 
to co robimy jest radość dzieci. Odwiedzamy ich, żeby choć na chwilę zapo-
mniały o chorobie. Nie ma nic piękniejszego niż bezinteresowna pomoc i nic 
tak nie cieszy jak jej udzielanie. 

Pomimo tego, że czasami na oddziale bywają smutne chwile, to dzieciacz-
ki i ich wdzięczność dają mi niebywale dużo siły do dalszego działania. Cieszę 
się, że zostałam wolontariuszką, bo dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi 
– innych wolontariuszy, rodziców, ale przede wszystkim tych małych i bardzo 
dzielnych pacjentów, których nazywam „swoimi” dzieciaczkami.

— Phil Bosmans

Fot: Krzysztof Taiji / Trzecie OKO
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WYJAZD  
po zdrowie i wiarę w siebie

Podopieczni Fundacji „Pomóż Im” prawdopodobnie już pakują 
plecaki, wkładając do nich ciepłe swetry i wygodne buty. Niektórzy 
z nich są stałymi bywalcami, inni pojadą z Fundacją pierwszy 
raz.  Przygotowują się do wyjazdu do Zakopanego na turnus 
rehabilitacyjny. W tegoroczne ferie wyruszą w podróż po zdrowie, 
zabawę, oraz rozwój. Zarówno dzieci jak i pracownicy Fundacji  
z radością oczekują tych ważnych dni. 

Turnusy rehabilitacyjno- rekreacyjne Fundacja organizuje dwa 
razy w roku- zimą i latem od początku swojego istnienia. Jest to 
już tradycja i ważne zadanie w działalności organizacji. Wyjazd do 
Zakopanego łączy najważniejsze cele Fundacji- pomoc podopiecz-
nym promując zdrowie poprzez uśmiech i radość. W tym unikalnym 
projekcie rehabilitacja odbywa się w sposób naturalny dla rozwoju 
dziecka- promując sport, kontakty z rówieśnikami i zabawę. 

W ostatnim sierpniowym wyjeździe udział wzięło 43 dzieci  
w wieku od 8 do 18 lat.  Grupa dzieci jest bardzo różnorodna, ale 
łączy ich to, że w tak młodym wieku poznali czym jest choroba, lęk, 
smutek. Podopieczni są w trakcie leczenie onkologicznego bądź już 
je ukończyli. Ważną grupą uczestników jest również rodzeństwo 
dzieci chorujących onkologiczne bądź rodzeństwo podopiecznych 
hospicjum domowego prowadzonego przez Fundacje. 
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 ”Poza zajęciami terapeutycznymi, dzieci więk-
szość czasu spędzą na zabawie i odpoczynku. 
Dzięki tym wyjazdom nasi podopieczni zy-
skują szansę zapomnienia, choć na chwilę,  
o codziennych troskach, bólu i problemach 

– mówi dr hab. Katarzyna Muszyńska – Rosłan.

Ideą turnusów jest holistyczna rehabilitacja. Ważnym elementem 
jest sport i wysiłek fizyczny. Latem dzieciaki zdobywają górskie 
szczyty zyskując uznanie nawet bardzo doświadczonych przewod-
ników tatrzańskich. Zimą uczą się jeździć na nartach szusując po 
białych, zakopiańskich szczytach. Wyzwania są duże bo tylko wtedy 
kiedy poprzeczka postawiona jest wysoko można przełamywać swoje 
ograniczenia oraz zyskać poczucie siły i skuteczności. Opiekunami 
dzieci na wyjeździe są lekarze, psycholog, wolontariusze. Starają się 
oni przekazać dzieciom swoją wiedzę dotyczącą choroby i życiu po 

jej zakończeniu. Kluczowym aspektem rehabilitacyjnym jest tak-
że zabawa w grupie rówieśniczej. Kontakt z dziećmi, które mają 
podobne doświadczenia pozwala poprawić samoocenę, poćwiczyć 
umiejętności komunikacyjne i zapewnia dużo śmiechu, który jak 
jest niezbędnym elementem zdrowia!

Grupa dzieci mimo, iż jest różnorodna pod względem wieku,  
doświadczeń, miejsca zamieszkania i sprawności ma wyjątkową ce-
chę. Empatię i zrozumienie na drugiego człowieka. Młodzież pomaga 
sobie nawzajem. Silniejsi wspierają tych, którzy są na początku drogi 
po pełną sprawność. Starsi uczą młodszych. Również pracownicy 
fundacji, którzy zapewniają opiekę dzieciom na wyjeździe mają szan-
se uczyć się od dzieci przełamywania własnych granic, wyrozumia-
łości i umiejętności zabawy. 

Wyjazdy organizowane przez Fundację „Pomóż Im” są finan-
sowane dzięki ofiarności wrażliwości  podatników, którzy zdecy-
dowali się przekazać swój 1% podatku podczas rozliczania PIT. 

Kolejny, zimowy wyjazd wyruszy do Zakopanego już 26 stycznia – zapraszamy do 
śledzenia relacji z naszych przygód na stronie internetowej Fundacji.
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„Bohater vs. Bohater”
Charytatywny kalendarz Fundacji „Pomóż Im”

Małaszyński, Wesołowski, Musiał, Zdrójkowski,  
Kukulska, Kuźniar, Mazolewski, Sablewska. 
To tylko kilka znanych osób polskiego świata  
show – biznesu i mediów, które zdecydowały się  
wesprzeć działania Fundacji „Pomóż Im”. 

Po raz pierwszy w wieloletniej historii naszej działalności przygotowaliśmy wyjątkowy kalendarz. Jego tytuł to “Bohater kontra bohater”. 

Nazwa nie jest zresztą przypadkowa, bo na każdej stronie znalazło się zdjęcie bohatera codzienności czyli – podopiecznego Fundacji zmagającego się z chorobą, w zestawieniu 
z bohaterami, których znamy ze sceny, teatru i telewizji. Sesja zdjęciowa z udziałem gwiazd oraz dzieci odbyła się w Studiu Tęcza w Warszawie. Za obiektywem stała Marta Wojtal.  
Wyjątkowość kalendarza to jednak nie tylko cudowne zdjęcia gwiazd i naszych małych bohaterów, lecz również grafiki – rysunki w wykonaniu Michała Boruckiego.  
Kalendarze wzbogaciły dodatkowo podpisy - tych bardziej znanych - bohaterów.

Kalendarz został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy. 
Nie byłoby to z resztą możliwe gdyby nie sponsor – należąca do globalnego koncernu poligraficzna spółka Multi Packaging Solutions. Projekt udało się zrealizować 

również dzięki wsparciu innych partnerów: Globart, Samasz, Axami, Tanoshi.

Kalendarz trafił do sprzedaży pod koniec listopada. Wydawnictwo można było kupić w księgarni Selkar (na białostockim dworcu PKP), sklepie internetowym  
TaniaKsiążka.pl, restauracji Tanoshii, kawiarni Kaffka Bistro, szkole językowej Homeschool, myjni Car SPA (Galeria Alfa) i w butiku Love Concept.

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na realizację projektu Fundacji - „Bajkowe pokoje”, w ramach którego spełniane są dość przyziemne marzenia naszych 
podopiecznych i ich rodzin w zakresie modernizacji lub remontu pomieszczeń mieszkalnych. Kilkanaście rodzin, którymi się opiekujemy, żyje w wyjątkowo skromnych 
warunkach, utrudniających prawidłową rehabilitację i dochodzenie do zdrowia. 

Premiera kalendarza odbyła się w sobotę 22 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, podczas specjalnego koncertu charytatywnego, laureata 
Paszportów Polityki – Macieja Frąckiewicza, który zakończył prowadzony przez Fundację „Tydzień Dobroczynności”. Wtedy to również miała miejsce licytacja dwóch, 
własnoręcznie podpisanych egzemplarzy.

Fot: Marta Wojtal, Rys. Michał Jan Borucki

Fot: Magda Turowska

Fot: Jakub Ołowski
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Jednym z projektów Fundacji „Pomóż Im” są „Bajkowe Pokoje”.  
Dotychczas, udało się nam wyremontować i wyposażyć dwa pokoje naszych 
podopiecznych. Teraz, dzięki innej naszej akcji – „Nasercuj się” oraz dzięki 
prowadzonej od kilku lat przez białostocką Gazetę Wyborczą  
„Choince darczyńców”, pojawiła się szansa na kolejne remonty.  
A potrzeby w tym zakresie wciąż są znaczne.

AMELKA

 4-letnia Amelka z Bielska Podlaskiego, 
która od kilku miesięcy choruje na ostrą 
białaczkę limfoblastyczną w trakcie lecze-
nia przebywa w domu. Niestety, łazienka 
w mieszkaniu, w którym spędza większość 
swojego czasu praktycznie nie nadawała się 
do normalnego funkcjonowania. Obecnie 
dziewczynka jest po intensywnym lecze-
niu w szpitalu i może przebywać w domu, w 
którym przez prawie dwa lata będzie otrzy-
mywać doustną chemioterapię, dlatego tak 
ważne jest zapewnienie jej bardziej komfor-
towych warunków do życia. 

Dziewczynka mieszka wraz z mamą  
i bratem na piętrze domu. Dotąd, do ich dys-
pozycji znajdowały się dwa z trzech pokoi. 
Po przeprowadzonym remoncie, ich kom-
fort życia zmienił się diametralnie. Oprócz 
remontu łazienki, udało się również prze-
aranżować pozostałą przestrzeń, w wyniku 
czego wygospodarowano miejsce na czwarty 

pokój. Łazienka, z której teoretycznie mogli 
korzystać, w praktyce nie nadawała się do 
użycia – była niewykończona. Na podłodze 
była tylko betonowa posadzka, w całym – 
nieogrzewanym - pomieszczeniu panowała 
okropna wilgoć.

Oprócz łazienki, wyremontowaliśmy 
również wymarzony pokój Amelki, w któ-
rym może spokojnie nabierać sił i wracać do 
zdrowia. Prace zakończyły się tuż po Świę-
tach Bożego Narodzenia.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad  
26 tysięcy złotych, na który złożyły się kosz-
ty materiałów budowlanych, robocizny i wy-
posażenia. Jakże trudne byłoby to zadanie 
bez hojnych sponsorów: firm Cemhurt, Con-
sus, Rosti, Unicell.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do: biura projektowego J2Studio za bajko-
wy projekt łazienki i pokoju Amelki, wyko-
nawcy remontu – firmie Ma-Si za wspaniałe 
podejście, profesjonalizm i doświadczenie 
oraz Leroy Merlin za profesjonalną obsługę 
i korzystne rabaty.

ADAŚ

Przez kilka grudniowych tygodni Gazeta 
Wyborcza w Białymstoku prowadziła swój 
autorski projekt „Choinka darczyńców”. 
Pomysł był prosty – każdy, komu leżało na 
sercu dobro i los naszych podopiecznych – 
a konkretnie – 1,5 rocznego Adasia, mógł 
włączyć się do akcji kupując jedną z kilku 

Tworzymy kolejne 
     „Bajkowe Pokoje”

Fot: Sławomir Szynwelski

Fot: Krzysztof Taiji / Trzecie OKO
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Fot: Sławomir Szynwelski

dostępnych choinkowych ozdób. I tak, dzięki ogromnej hojności 
wielu firm, instytucji, ale też osób prywatnych udało się zebrać aż  
17 200 zł. Cała kwota zostanie zostanie przeznaczona na remont 
mieszkania Adasia. 

Chłopiec urodził się jako wcześniak i z dysplazją oskrzelowo-
-płucną, pierwsze pół roku życia spędził w szpitalach. Trzeba mu 
było podawać tlen, teraz na szczęście oddycha samodzielnie, ale 
każda infekcja może zagrażać życiu Adasia. Chora jest także mama 
chłopczyka, która ma niewydolność nerek, jeździ na dializy trzy razy 
w tygodniu, czeka na przeszczep nerki. Adaś wraz z trójką rodzeń-
stwa żyją na wsi. Ich rodzina żyje z gospodarstwa. 

Choć dom kilka lat temu udało się przebudować, ale cała, niemal 
półwieczna konstrukcja budynku pozostawia wiele do życzenia. 
Najgorsza sytuacja panuje w łazience, z której zimą praktycznie nie 
da się korzystać, ponieważ jest nieogrzewana. W wychłodzonym, 
ciemnym pomieszczeniu panuje wilgoć i grzyb, bo ściany są po-
malowane jedynie farbą. Na przełomie stycznia i lutego będzie już 
gotowy projekt, a prace powinny zakończyć się wiosną. Jeśli starczy 
środków, jest szansa na odświeżenie również i innych pomieszczeń.

W ramach projektu „Bajkowe pokoje” spełniamy dość przyziemne 
marzenia naszych podopiecznych i ich rodzin w zakresie moder-
nizacji lub remontu pomieszczeń mieszkalnych. Do tej pory udało 
się nam wyremontować i wyposażyć pokoje dwóch podopiecznych. 
„Bajkowe łazienki” w mieszkaniu Amelki i Adasia, będą więc trzecią 
i czwartą realizacją. Często się bowiem zdarza, że rodziny te żyją  
w wyjątkowo skromnych warunkach, utrudniających zarazem  
prawidłową rehabilitację i dochodzenie do zdrowia. 

Takich rodzin jest w naszym otoczeniu wiele, a potrzeby są znacz-
ne. Pieniędzy zebranych w ramach akcji „Nasercuj się” nie starczy 
dla wszystkich, tym bardziej, że koszty nawet podstawowych czyn-
ności remontowych są znaczne. Stąd tak ważne dla nas było wsparcie 
ze strony Gazety Wyborczej. 

Ale od czego są też pomysły! Po raz pierwszy w historii naszej 
działalności postanowiliśmy wydać specjalny, charytatywny ka-
lendarz. W jego tworzeniu pomagały nam gwiazdy, bez których wy-
dawnictwo to nie byłoby tak szczególne. Dochód ze sprzedaży ka-
lendarza „Bohater kontra bohater” zostanie przeznaczony również 
na rzecz akcji „Bajkowe pokoje”, dzięki czemu mamy nadzieję,  
że uda się nam wyremontować kolejne „bajkowe” pomieszczenia 
z których korzystają nasi bohaterowie... 

Katarzyna Oksieńczuk, mama Amelki: 

O chorobie Amelki dowiedziałam się ponad rok temu. 
Zakończyliśmy już leczenie w szpitalu, teraz jesteśmy na 
chemioterapii podtrzymującej w domu. Łazienka na pię-
trze, na którym mieszkamy wymagała gruntownego remon-
tu. Amelka nie miała też swojego kącika. Byłyśmy razem  
w jednym pokoju, a z powodu choroby potrzebne jest oddziel-
ne pomieszczenie. Udało się wyremontować łazienkę i po-
kój, z którego zrobiliśmy dwa – jeden bajkowy pokój Amelki  
i drugi dla mnie.

Bardzo ucieszyłam się z informacji, że otrzymamy tak 
duże wsparcie od Fundacji. Amelka też jest szczęśliwa. Tak 
długo czekała na swój własny pokój i to marzenie w koń-
cu się spełniło. W trakcie remontu często tam zaglądała.  
Bardzo ucieszył ją różowy kolor na ścianach, piękne mebelki,  
a po zakończeniu prac sama poukładała tam swoje zabawki. 
Lubi tam przebywać, bawić się, układać puzzle, siedzieć 
przy biurku i rysować oraz ubierać lalki. Nawet chętnie 
sprząta swoje zabawki po zakończonej zabawie...

Nie mam słów aby wyrazić wdzięczność Fundacji.  
Bardzo podobają mi się wyremontowane pomieszczenia. 
Jestem zaskoczona, że tyle osób okazało nam serce i chciało 
nam pomóc. Naprawdę nie spodziewałam się życzliwości, 
zrozumienia, współczucia innych ludzi. Jesteśmy wdzięczne  
i dziękujemy za każdy telefon. Nawet krótka rozmowa  
z Fundacją okazywała się dla nas znacznym wsparciem.

Strach minął, intensywne leczenie mamy na szczęś-
cie za sobą i możemy starać się normalnie funkcjonować  
w domu. Powoli wracamy do codzienności. Amelka często  
się uśmiecha, jest wesoła i miło wspomina panie w koszul-
kach z serduszkami ze szpitala. Gdy oglądała relację z Wigi-
lii w Klinice Onkologii w Obiektywie TVP Białystok zasko-
czyła mnie mówiąc, że ona też chce tam teraz być, bo panie 
(wolontariuszki Fundacji „Pomóż Im”) bawiły się z nią  
i spytała - „Kiedy tam pojedziemy?” Z mojej perspektywy 
oceniam, że dzięki Wam, dzięki wolontariuszom Fundacji, 
Amelka nie zachowała złych wspomnień po okresie, kiedy 
przebywała w szpitalu. 

To szczęście, że byliście tam z nami.
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Dzięki pasji i zaangażowaniu Oliviera Janiaka,  
któremu niezmiennie od 2007 roku udaje się 
zgromadzić w jednym miejscu i czasie najjaśniejsze 
gwiazdy polskiego show – biznesu co roku wyda- 
wany jest specjalny kalendarz Dżentelmeni. 
Nasi podopieczni 23 września mogli przyjechać 
na sesję zdjęciową, aby z bliska przyglądać się 
pracy gwiazd na planie do kolejnego wydania 
na 2015 rok.

To projekt charytatywny, a dochód ze sprzedaży kalendarzy jest 
przekazywany organizacjom non - profit z całego kraju. W czerwcu 
2014 roku „Dżentelmeni” przekazali na rzecz naszej Fundacji okrą-
głe 50 tysięcy złotych ze sprzedaży ubiegłorocznego wydania.

Środki, tak bardzo potrzebne w codziennej pracy na rzecz na-
szych podopiecznych zostały wydatkowane na zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego i materacy przeciwodleżynowych. Dodatkowo sfinan-
sowaliśmy 500 zabiegów rehabilitacyjnych naszym podopiecznym  
z całego makroregionu - czyli dwa miesiące rehabilitacji.

W imieniu własnym, ale przede wszystkim, w imieniu tych, 
którzy nie mogą tego uczynić osobiście - naszych maluchów  
- pragniemy Wam z całego serca podziękować za darowiznę. 

Podopieczni Fundacji na sesji „Dżentelmenów”  

Fot: EMPIC Magda Turowska
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Technika i forma są w zasadzie nieważne. Mogą być namalowane, 
ulepione, ułożone, ale najlepiej, aby zostały narysowane... na policzku. 

Mowa o sercach, do stworzenia których 
zachęca Fundacja „Pomóż Im” w ramach 
jej nowej akcji - „Nasercuj się!”, która 
wystartowała 9 września. Liczy się 
prosty symbol, który ma pokazać, że 
serce mamy nie tylko na dłoni! 

Każdy, komu trudny los chorych maluchów będących pod opieką 
naszej Fundacji jest bliski, może to wyrazić bardzo prostym, ale 
sympatycznym gestem – malując np. na swoim policzku serduszko. 
Nazwa akcji wzięła się od połączenie dwóch słów: narysuj i serce. 
Tak właśnie wyszło nam... „Nasercuj się!”

Decydując się na udział w projekcie, podejmujemy również zobo-
wiązanie, aby wesprzeć działania Fundacji symbolicznym datkiem 
w wysokości 10 zł. Akcja nosi cechy kampanii „wirusowej”, dlatego 
ma zarażać swoją pozytywną energią kolejne osoby. 

Najlepszym miejscem do prowadzenia takich działań są 
oczywiście media społecznościowe – a w szczególności portal fa-
cebook.com. To tam bowiem należy opublikować swoje „naser-
cowane” zdjęcie lub krótkie video dokumentujące nasze przy-
łączenie się do akcji oraz nominować kolejne 3 osoby. Jeżeli nie 
chcemy dosłownie się „nasercować”, ale pragniemy pomóc 
podopiecznym Fundacji powinniśmy przelać na jej konto 50 zł. 

 ”Poprzez akcję „Nasercuj się!” chcemy zbudować szerokie grono 
przyjaciół dzieci, którymi na co dzień opiekuje się Fundacja. Chce-
my zachęcić wszystkich ludzi o dobrych sercach, aby pokazali je 
innym malując je na swojej twarzy i  pomogli tym samym dzieciom 
w walce z chorobą...  

- wyjaśnia Inga Januszko – Manaches, która odpowiada w Fundacji 
za promocję i PR.

 

Do tej pory „nasercowało się” wielu znanych Białostoczan. Postawa 
tzw. VIP-ów, którzy zdecydowali się włączyć w ten dość nietypowy 
sposób w pomoc, Fundacji podziałała też motywująco na „zwykłych” 
ludzi, dla których ten prosty gest był okazją do wsparcia naszych co-
dziennych działań. Wśród znanych osób, swoje zdjęcie lub film video 
z wyeksponowanym na twarzy serduszkiem udostępnili na profilach 
portalu facebook.com m.in.: prezydent Białegostoku Tadeusz Tru-
skolaski, prof. Czesław Adam Dobroński, prof. Robert Ciborowski, 
aktorzy Paweł Małaszyński, Ryszard Doliński, Paweł Szymański, 
Krzysztof Dzierma, Andrzej Beya – Zaborski, dziennikarz Dariusz 
Szada – Borzyszkowski, radni: Jan Dobrzyński, Marcin Szczudło, Ja-
nusz Kochan, tancerze Fair Play Crew: Cezary „Kruk” Krukowski, 
Wojciech „Blacha” Blaszko, piłkarze Jagiellonii Białystok, na czele 
z jej trenerem – Michałem Probierzem, gracze białostockiej drużyny 
futbolu amerykańskiego Lowlanders.

Akcja ma charakter otwarty i można się do 
niej przyłączyć w dowolnym momencie.

„NASERCUJ SIĘ!” 
   I POMÓŻ IM WYGRAĆ Z CHOROBĄ

Fot: Krzysztof Taiji / Trzecie OKO
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Nasi sponsorzy   
- Multi Packaging Solutions 

 
 

Poligrafia w najwyższym wymiarze  

Wyjątkowości charytatywnego kalendarza "Bohater kontra bohater" oprócz magicznych grafik i cudownych zdjęć dodaje również 
jego forma i jakość wydania. Było to zaś możliwe dzięki współpracy z jedną z najlepszych w kraju firm poligraficznych - mieszczącą 
się w podbiałostockich Zaściankach spółką Multi Packaging Solutions. Firma niemal bez namysłu zgodziła się na własny koszt wy-
drukować cały nakład tego wspaniałego wydawnictwa, stając się zarazem jego głównym sponsorem. Na szczególną uwagę zasługuje 
pełne pasji zaangażowanie pracowników firmy w realizację tego projektu. Specjaliści z Multi Packaging Solutions zadbali o najwyż-
szą jakość druku i terminowe zakończenie produkcji. Pomoc Fundacji przy kalendarzu była dla firmy czymś zupełnie naturalnym ze 
względu na jej wysokie kompetencje w zakresie poligrafii oraz zrozumienie potrzeb naszych podopiecznych i chęć niesienia pomocy.  

Multi Packaging Solutions, a do niedawna Chesapeake Białystok z siedzibą w Zaściankach (województwo podlaskie), to drukarnia 
offsetowa wytwarzająca opakowania i etykiety dla produktów kategorii premium. Firma powstała na bazie działającej od 1989 
roku drukarni Cezar.  

Produkty spółki dedykowane są dla branż: kosmetycznej, farmaceutycznej, alkoholowej, spożywczej i chemicznej. Kluczowe marki 
obsługiwane przez firmę to: L’Oreal Paris, Nivea, Ballantine's, Chivas Regal, Żubrówka, Lindt, Davidoff, Aquafresh, Magnat, Lisner  
i Zielona Budka. Jej wyroby były wielokrotnie nagradzane w najważniejszych konkursach branżowych w kraju i zagranicą. 

W imieniu własnym i podopiecznych Fundacji "Pomóż Im" 
dziękujemy za wielkie serce i ogromną pomoc!

  W 2014 ROKU POŻEGNALIŚMY...
  Paweł   14.05.2011 – 10.04.2014   pod opieką hospicjum był 8 dni 
  Zosia   10.04.2014 – 09.06.2014   pod opieką hospicjum była 12 dni
  Miłosz   04.04.2011 – 01.05.2014   pod opieką hospicjum był 22 dni
  Karol   01.04.2014 – 06.07.2014   pod opieką hospicjum był 22 dni 
  Amelka  13.07.2013 – 31.10.2014   pod opieką hospicjum była 22 dni 
  Magda  13.10.1996 – 25.10.2014  pod opieką hospicjum była 51 dni 
  Czarek  12.07.2014 – 16.12.2014   pod opieką hospicjum był 58 dni 
  Amelka  24.01.2013 – 12.12.2014   pod opieką hospicjum była 79 dni 
  Jakub   23.06.2012 – 15.07.2014   pod opieką hospicjum był 132 dni 
  Szymon  20.03.2013 – 04.08.2014   
  Kinga   03.01.2014 – 27.08.2014   
  Kasia   08.11.1996 – 29.11.2014   
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