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Od redakcji
Po roku istnienia hospicjum – trzeba dodać, że jest to jedyne domowe hospicjum dla 

dzieci na terenie województwa podlaskiego – w coraz większym stopniu wyraźna sta-

wała się potrzeba opowiedzenia Państwu (naszym potencjalnym Czytelnikom, ale też 

po prostu mieszkańcom województwa) o tym, czym się zajmujemy, co robimy, z jakimi 

problemami się borykamy – i z jakimi kłopotami zmagają się rodziny, które są pod naszą 

opieką. Wydaje nam się ogromnie ważne, by informacja o istnieniu hospicjum dla dzieci 

w terminalnym stanie mogła dotrzeć do wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują 

(także do osób, które nie mieszkają w mieście i tych, które nie trafią na naszą stronę 

internetową). Marzy nam się, by opowiedziane przez nas (lub rodziców naszych pod-

opiecznych) historie przyczyniły się do większej otwartości społeczeństwa na sytuację 

osób chorych i niepełnosprawnych, a także by tematy związane z umieraniem nie były 

trywializowane – jak w codziennych mediach – głęboko wypchnięte poza świadomość 

i objęte ścisłym tabu. Może uda nam się pokazać (mamy nadzieję – bez zadęcia), że gdy 

perspektywa śmierci jest bardzo bliska, ogromnie ważne staje się życie. 

Postanowiliśmy więc odezwać się do Państwa. Nie wszystkie kwestie, które mieliśmy 

zamiar poruszyć, zmieściły się w tym numerze – z góry więc zapowiadamy następne. 

Prosimy, byście Państwo dzielili się z nami Waszymi uwagami, refleksjami, pomysłami 

(redakcjapi@prokonto.pl). Chcielibyśmy, by nasze pismo, mające formę bezpłatnego 

informatora, zainicjowało społeczną rozmowę. Serdecznie też dziękujemy naszym dar-

czyńcom, dzięki którym stało się możliwe wydanie tego numeru. 

Zapraszamy do lektury!

W imieniu Zespołu  

– Agnieszka Masłowiecka  

redaktor wydania
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PODZIĘKOWANIE

Nasze Hospicjum, jako samodzielna organizacja, nie powstałaby i nie mogłaby istnieć do tej pory 
bez pomocy życzliwych, wspierających, wrażliwych ludzi. To wszyscy ci, którzy pomagają nam 
swoją pracą, dyspozycyjnością wolnego czasu, wpłatą darowizn czy jednego procenta, także 
dobrą radą. Wszystkim tym ludziom jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Szczególne podziękowanie chcielibyśmy skierować do Pana Docenta Tomasza Dangla  
i całego Zespołu Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum Warszawskiemu i panu  
doc. T. Danglowi zawdzięczamy bardzo wiele, przede wszystkim pomoc w zorganizowaniu 
systemu opieki paliatywnej nad dziećmi w naszym województwie,  a także merytoryczne przy-
gotowanie pracowników Hospicjum. WHD użyczyło nam sprzęt medyczny i dwa samocho-
dy, którymi dojeżdżamy do domów pacjentów. W znaczący sposób Hospicjum Warszawskie 
wspiera nas finansowo, co umożliwia zatrudnienie profesjonalnej kadry medycznej, zakup leków, 
rehabilitację chorych dzieci. 

Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, przesyłamy ciepłe myśli…

Chcielibyśmy, by nasze pismo zainicjowało  
społeczną rozmowę.

Białostockie
Hospicjum 
dla Dzieci
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i co chyba najważniejsze byli świa-
dectwem, że ten ciężki czas kiedyś 
się skończy, że ich dzieci mają szan-
se, by stać się tacy jak ich zdrowi 
rówieśnicy. Dla nas najwspanialsze 
było to, że dzieci zawsze chciały 
uczestniczyć w naszych imprezach, 
że jeździły z nami wielokrotnie, że 
widzieliśmy jak rosną, zdrowieją 
i  jak ich wzajemne przyjaźnie nie 
giną z upływem czasu. 

Nasze działania były na  miarę 
tamtych czasów – dawały satysfak-
cję, ułatwiały pokonanie własnych 
trudności życiowych i zawodowych. 
Ale przyszedł czas, gdy zaczęliśmy 
odczuwać niedosyt, gdy poczuliśmy, 
że idea stowarzyszenia jakby się 
wyczerpała… że chyba trzeba cze-
goś więcej. Gdzieś w pamięci obok 
dzieci i rodziców, którym udało się 
przejść tą bardzo trudną drogę prze-
wijali się Ci, którzy odeszli, którym 
nie dane było skorzystać z naszej 
radosnej działalności. 

Patrząc i ucząc się od innych bar-
dzo powoli dojrzewaliśmy do myśli 
o pracy dla tych, którym najtrudniej 
pomóc, dla tych, którzy potrzebują 
wsparcia i  opieki jeszcze bardziej 
niż Ci, dla których do tej pory pra-
cowaliśmy… Jeśli nie potrafimy wy-
grać z chorobą to wcale nie znaczy, 
że to koniec… To w pewnym sensie 
początek… innej, ale bardzo, bardzo 
trudnej drogi. Powoli stały się nam 
bliskie takie piękne słowa: hospi-
cjum to też życie. 

I  tak powstała fundacja – orga-
nizacja, która ma pełniejsze możli-
wości działania. Zaczęliśmy myśleć 
o stworzeniu dzieciom, których czas 
przemija, wsparcia i opieki w domu 
– tam gdzie jest miłość, bezpieczeń-
stwo, gdzie nie powinno być bólu 
i lęku. I zaczęła się zupełnie nowa, 
piękna historia… ❚
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Jak to się wszystko zaczęło?

Uczestnicy turnusu (druga 
z prawej – Agnieszka Zielińska, 
koordynator biura Fundacji).

Naturalną potrzebą. Chcieliśmy pojechać z całą grupą dzieci w trakcie 
i po leczeniu choroby nowotworowej do jedynego sanatorium 
hematologicznego dla dzieci w Kudowie Zdroju. No i zaczęły się schody… 

rdr hab. Katarzyna  
Muszyńska-Rosłan
Współzałożycielka stowarzy-
szenia przyjaciół dzieci  
z chorobami Rozrostowymi, 
przewodnicząca Rady Fundacji 
„pomóż im”, lekarz Białosto-
ckiego hospicjum dla dzieci

Tekst: dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłanr

Rodzice nie mieli pieniędzy, by za-
wieźć i  przywieźć swoje dziecko 
– raptem okazało się, że możemy 
zabrać 40 dzieci a pojedzie tylko kil-
koro. Ktoś wpadł na pomysł, by zro-
bić z  tego zorganizowany wyjazd, 
wynająć autokar i pojechać z dzieć-
mi. I  znowu pojawiło się jakieś 
„ale”… Nikt nie chciał wynająć au-
tokaru indywidualnej osobie, potem 
padło pytanie – „Kto za to zapłaci?”. 
I nagle okazało się, że najlepiej bę-
dzie, jeśli założymy stowarzyszenie. 
Pozwoli ono na organizację różnego 
typu pomysłów, na zbieranie pienię-

dzy, no i jako „forma zorganizowa-
na” umożliwi starania o różne dofi-
nansowania i pomoc. To było w 1991 
roku… Trudno uwierzyć, że za rok 
będziemy obchodzić 20‑lecie!

Wśród ludzi, którzy poświecili 
swój czas, zapał i umiejętności byli 
rodzice, lekarze, pielęgniarki. Każ-
dy wniósł w nasze społeczne życie 
i  w  rozwój stowarzyszenia coś no-
wego, własnego. Oprócz sanatorium 
zaczęliśmy organizować własne 
turnusy rehabilitacyjne – w różnych 
miejscach: nad morzem, na Mazu-
rach, w górach. Czas płynął, dzieci, 

które zaczęły jeździć z nami – dora-
stały. Zmieniali się również ludzie 
pracujący w stowarzyszeniu – jedni 
odchodzili, inni przychodzili, jedni 
na krótko, tylko na czas choroby dzie-
cka, inni na dłużej. Jakby mając stale 
w sobie poczucie, że trzeba coś zrobić 
dla innych, dla tych, którzy tą bardzo 
trudną drogę zaczynają, którzy są 
zagubieni, przerażeni. Wymiar dzia-
łalności stowarzyszenia był znacznie 
większy niż tylko organizacja wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci. 

Rodzice dzielili się doświadcze-
niami, pomagali sobie nawzajem 

Turnus w Zakopanem, 
styczeń 2010
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Trzeba regularnie  
wyrywać chwasty
Rozmowa z Martą, mamą 13‑let‑
niej Moniki. Monika cierpi na sze-
reg wad wrodzonych centralnego 
układu nerwowego i układu krąże-
nia. Samodzielnie nie siedzi, nie cho-
dzi, nie mówi. Pod opieką domowego 
hospicjum jest od kwietnia 2009 r.

Jak ją sobie wyobrażasz?
– Śmierć? Po pierwsze, zgodnie z tra-
dycją, jak kobietę, zakapturzoną 
postać z kosą (śmiech)... Ona jest... 
niebezpieczna i  budzi grozę... Ale 
tak w życiu – śmierć jest zwyczaj-
na. Długo bardzo bałam się śmierci. 
Ostatnio miałam z nią bezpośredni 
kontakt, kiedy miesiąc temu umarła 
matka mojego męża. Towarzyszenie 
jej w umieraniu wiele mi dało. Po-
czułam, że się już nie boję, że wiem, 
jak to jest. Jak to jest, gdy umiera 
ktoś chory (bo gdy traci życie ktoś 
w wyniku wypadku, nagle, to zu-
pełnie inne doświadczenie). To roz-
grywało się w czasie, staraliśmy się 
przygotować... Próbowałam pomóc 
mężowi w poradzeniu sobie z tą sy-
tuacją. Teściowej też mówiłam wte-
dy (chociaż nie wiem, czy mnie sły-
szała), żeby się nie bała, że wszystko 
będzie dobrze. Teraz myślę, że gdy 
przyjdzie czas Moniki, to... też so-
bie poradzę. Nie wiem, jak. Jakoś... 

Będę musiała sobie jakoś poradzić. 
Tak przynajmniej myślę.
Co będzie, gdy ona przyjdzie?
– Mam tylko nadzieję, że będzie 
bezbolesna. Najlepiej, gdyby przy-
szła w czasie snu, można sobie tak 
pomarzyć. Bo gdy dziecko bardzo 
cierpi, to potem rodzicom dużo trud-
niej sobie z jego odejściem poradzić, 
to bardzo boli i wraca... 

Ta myśl o jej śmierci ciągle wra-
ca, ale nie da się myśleć o tym cały 
czas. Tak naprawdę, mimo wszyst-
ko, to ja liczę na to, że Monika bę-
dzie żyła długo, że mnie przeżyje. 
Przecież lekarze ciągle nie wiedzą, 
ile czasu mogą żyć dzieci z podobny-
mi schorzeniami. Nam po urodzeniu 
Moniki mówili, że umrze za 10 dni, 
a minęło 13 lat. To szmat czasu.
Jak sobie radzisz? 
– Pomaga mi świadomość obecności 
mojego męża. To, że bardzo ciężko 
pracuje, a  jednocześnie jest zaan-
gażowany w nasze domowe sprawy, 
ma bardzo dobry kontakt z Moniką. 
Mam oparcie w  rodzicach, teściu, 
wielkim wsparciem jest dla mnie 
szwagier. Ważni są też przyjaciele. 
Nie jest ich wielu i spotkania z nimi 
nie są jakoś bardzo częste, ale są, pa-
miętamy o sobie, możemy na sobie 
polegać.
Jak to jest żyć z myślami o śmierci 
Twojego dziecka? 

Rozmowy o śmierci,  
samotności, wolności  

IRvIN D. YALOM, najznamienitszy pisarz 

wśród psychoterapeutów i wielki psycho-

terapeuta pośród pisarzy, wiele miejsca  

w swoich rozważaniach dotyczących ludz-

kiej kondycji poświęca czterem troskom, 

z którymi każdy człowiek, niezależnie od 

swojej przeszłości, cech charakteru i aktu-

alnej sytuacji, musi się zmierzyć. są nimi: 

pewność czekającej nas śmierci, samotność, 

wolność i sens życia.

jeśli głęboko zastanowimy się nad własną 

sytuacją, nad swoim istnieniem, nad możli-

wościami, nad życiem po prostu, zbliżymy 

się do tych podstawowych elementów egzy-

stencji. oczywiście zwykle staramy się takiej 

refleksji unikać, uciekamy od niej, bo kojarzy 

nam się z cierpieniem, lękiem, bezradnością, 

wysiłkiem. Nie lubimy rzeczy trudnych. Nie 

chcemy zbliżać się do myślenia o naszym 

losie. liczymy na to, że wszystko z czasem 

powinno być łatwiejsze. i lepsze.

Niepokoi jednak w tym miejscu myśl tho-

masa hardy’go: jeśli istnieje droga ku lep-

szemu, to z pewnością wymaga starannego 

przyjrzenia się Najgorszemu. czyli jednak 

ucieczka od spotkania z własnym lękiem 

przed śmiercią, przed samotnością, przed 

rozważaniem granic (czy braku granic) włas-

nej wolności i przed pytaniem, jaki jest sens 

mojego istnienia, może nie całkiem być dla 

nas najkorzystniejsza?

zdarza się i tak, że się nie ma wyboru – 

konfrontować się, czy nie. czasem, niektó-

rych ludzi, los po prostu wrzuca, jak gladia-

torów na arenę – tylko oni i cztery troski 

istnienia. Nie są wielkimi filozofami, nawet 

niekoniecznie psychoterapeutami czy pisa-

rzami. to ludzie, którzy zmagają się z kry-

tycznymi doświadczeniami, tzw. sytuacja-

mi granicznymi. Na przykład rodzice ciężko 

chorych i niepełnosprawnych dzieci.

i sensie życia

Tekst: Agnieszka Masłowieckar

Nie lubimy rzeczy trudnych. Nie chcemy 
zbliżać się do myślenia o naszym losie. 
Liczymy na to, że wszystko z czasem 
powinno być łatwiejsze.

Jego celem jest zapewnienie jak 
największego komfortu fizycznego 
i emocjonalnego dzieciom, których 
stan zdrowia nie daje możliwości 
wyleczenia. Chodzi o to, by chorym 
dzieciom i ich rodzinom dać szansę 
na dobry, w miarę spokojny, bezpiecz-
ny czas, w którym opieka medyczna, 
rehabilitacyjna, psychologiczna bę-
dzie dopełnieniem normalnego ży-
cia, bez zbędnej ingerencji i odbiera-
nia intymności domowego ogniska. 
Dla rodziców naszych podopiecznych 
szczególnie istotne jest to, że mogą 
liczyć na pomoc medyczną 24 godzi-
ny na dobę, w ich własnym domu, 
na każde wezwanie, bez konieczno-
ści hospitalizacji, co  w  przypadku 
tak ciężko chorych dzieci najczęściej 
wiąże się z dużym ryzykiem, m.in. 
infekcji. Co najważniejsze, dziecko 
jest w swoim domu, z rodzicami, ro-
dzeństwem, zaopiekowane.

Opiekujemy się dwudziesto-
ma pacjentami, którzy mieszkają 
w różnych częściach województwa 
podlaskiego. Wizyty pielęgniarskie 
odbywają się co najmniej dwa razy 

w tygodniu, podobnie terapia rehabi-
litacyjna. Pacjenci mają zapewniony 
stały kontakt z lekarzem prowadzą-
cym i z psychologiem. Hospicjum wy-
pożycza swoim pacjentom sprzęt me-
dyczny (ssaki, koncentratory tlenu, 
inhalatory i inne), bez których prze-
życie dzieci i komfort ich funkcjono-
wania mogłyby być problematyczne. 

Opieka hospicjum jest z perspek-
tywy pacjenta bezpłatna. Jednak, 
by mogła być świadczona, potrzeb-
ne są duże kwoty, każdego dnia. 
Kosztują leki, utrzymanie, dojazdy, 
sprzęt. Finansowe wsparcie płyną-
ce od darczyńców jest bezwzględnie 
potrzebne, by hospicjum mogło da-
lej wykonywać swoją pracę. Dlatego 
zwracamy się o pomoc do każdego, 
kto jest wrażliwy na cierpienie cho-
rych dzieci. 

Pomagają nam wolontariusze. Od-
wiedzają naszych pacjentów, spędza-
ją czas z ich zdrowym rodzeństwem, 
wyręczają rodziców w drobnych za-
daniach poza domem. Udzielają się 
w  trakcie imprez dla dzieci, biorą 
udział w akcjach charytatywnych. 

Jesteśmy im ogromnie wdzięczni. 
Co najmniej tak samo rodziny cho-
rych dzieci.

Rodzicom dzieci, które odeszły, 
proponujemy dalszy kontakt i wspar-
cie w postaci grup spotkaniowych. 
W  tej chwili przez psychologa ho-
spicjum prowadzone są dwie grupy 
wsparcia w  żałobie: dla rodziców 
ze stratą okołoporodową, a także dla 
rodziców, którzy stracili dziecko star-
sze. Nie zapominamy też o zdrowym 
rodzeństwie naszych aktualnych lub 
byłych pacjentów – organizujemy im-
prezy i spotkania, które mają służyć 
ich integrowaniu się, możliwości 
powrotu do  normalnej dla dzieci 
umiejętności cieszenia się i  zaba-
wy, kształtowania lepszej umiejęt-
ności radzenia sobie z problemami 
emocjonalnymi. 

Odchodzenie naszych małych pa-
cjentów jest dla nas wszystkich wiel-
kim przeżyciem. Jesteśmy wdzięcz-
ni rodzinom, że otwierają się na nas 
i traktują nas jak domowników. Dzię-
ki temu, jak się wydaje, wspólna żało-
ba jest trochę lżejsza do uniesienia.  ❚

Domowe Hospicjum 
dla Dzieci powstało 
w Białymstoku pierwszego 
marca 2009 roku, 
powołane przez Fundację 
„Pomóż Im” – przy wielkiej 
pomocy Warszawskiego 
Hospicjum dla Dzieci. 

Domowe hospicjum 
– kilka słów o nas

Tekst: Agnieszka Masłowiecka
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– Koncentruję się na każdym dniu, 
dzień za  dniem... Każdy dzień 
jest inny. Uczymy się wszystkiego 
za każdym razem od początku. Każ-
dego dnia kto inny do ciebie przy-
chodzi (albo nie przychodzi), każde-
go dnia jestem sama z Moniką, ale 
zawsze coś tam się wymyśli, zawsze 
coś tam się robi, poza tymi wszyst-
kimi chwilami pracy jest czas, gdy 
Monia zajmie się oglądaniem bajek, 
a ja mogę zająć się sobą. Mogę coś 
zjeść, odpocząć, mogę pomyśleć na-
wet, co dalej, jak dalej.

Na co dzień właściwie ciągle je-
steśmy w domu. Taki mamy klimat 
w naszym kraju, że ponad pół roku 
jest buro i zimno, i z chorym dzie-
ckiem nie można się ruszyć. Wtedy 
myślę o nartach... Bo  trzeba mieć 
jakąś rzecz, która jest interesująca, 
jakąś pasję, żeby nie zwariować. 
Ja już nie marzę, że pojadę zobaczyć 
drugą półkulę, nie mogę wylegiwać 
się 2 tygodnie na plaży pod palma-
mi, albo wyruszyć na podbój Alp, 
ale myśl o tym, że przez 2 godziny 
(pewnie tylko kilka razy w sezonie 
zimowym) pozjeżdżam na nartach 

z  jakiejś podlaskiej górki, ratuje 
mnie od marazmu.

Bo trzeba unikać monotonii. Moż-
na zawsze postawić na stole kwiaty, 
coś ułożyć inaczej. Kiedyś na przy-
kład raz na tydzień zmieniałam fi-
ranki. Skoro przez większość dnia 
mam patrzeć w  okno, to  chociaż 
niech to okno będzie ładnie wyglą-
dało – i świeżo. Zmiana, zmiana! Nie 
popaść w rutynę!
Powiedziałaś, że jesteś ciągle sama. 
Czy doskwiera Ci samotność?
– Był taki czas, w pierwszym roku 
życia Moniki. To był okres zupeł-
nego odcięcia się od  życia, ludzi, 
od wszystkiego. Depresja, stan odrę-
twienia. Jakbym była zawieszona 
w powietrzu albo inaczej – jakbym 
zapadła się w  sobie. Nie mogłam 
za nic się wziąć, nie potrafiłam sku-
pić się na  niczym, na  książce, fil-
mie, jakiejś innej myśli poza moim 
nieszczęściem. Chciało mi się tyl-
ko krzyczeć – Boże, dlaczego mnie 
to spotkało?! Jaka jestem samotna! 
Ale potem otworzyły mi  się oczy, 
przebudziłam się i  wzięłam się 
w garść – za robotę! 

Potem było działanie. Po  roku 
trzeba się było wziąć do działania, 
co dalej, jak dalej. Zaczęła się inten-
sywna rehabilitacja Moniki, wyjaz-
dy do szpitali, zabiegi. Przestałam 
budować wokół siebie mur ze szkła, 
jak niektórzy ludzie, nie mówiłam 
już, że jestem nieszczęśliwa, że nic 
nie warta, co mnie spotkało! Jak ho-
spicjum się zaczęło, to jakby promy-
czek się jakiś we mnie zapalił. A jed-
nak można! Przestałam być martwą 
wyspą, do której nikt nie może do-
trzeć. Ja mogę tę pomoc przyjąć. Ale 
postawiłam sobie za punkt honoru, 
że będę pomocy także udzielać. 
Okazało się, że dzięki Monice, z po-
wodu jej choroby, poznałam świat, 
którego istnienia nie byłam wcześ-
niej zupełnie świadoma. Zaprzyjaź-
niłam się z wieloma osobami, które 
są wspaniałe, cóż z tego, że nie mogą 
samodzielnie chodzić albo wygląda-
ją inaczej? Wcześniej może bym ich 
nie zauważyła, albo nie miała odwa-
gi do nich podejść... 
Zmieniłaś się?
– Tak, gdyby nie Monika, taka jaka 
jest, byłabym bardzo złym czło-
wiekiem – i smutnym. Bo ja byłam 
taką osobą, która jest skupiona tyl-
ko na sobie, a Monika rozszerzyła 
mi horyzonty. Teraz ważna jest ona, 
mój mąż, ale też mam świadomość, 
że skoro tak wiele dostaję od innych 
ludzi, to chcę i powinnam wiele da-
wać. Staram się.
Czy to znaczy, że przestałaś być sa-
motna?
– I tak, i nie. Jestem i nie jestem sa-
motna. Czuję się samotna, gdy mnie 
boli głowa, kiedy czegoś nie mogę 
zrobić, gdy czuję się niezrozumiana, 
gdy widzę kłody pod nogami, gdy 
jestem sfrustrowana. Mam ochotę 
wyjść z domu i krzyczeć: jaka jestem 
nieszczęśliwa! Jestem taka samot-
na! (śmiech)
A czy jesteś czasem samotna pozy-
tywnie? Czy myślisz, że może być 
coś dobrego w samotności?
– Ale ja  muszę być sama! Mam 
trudny charakter – muszę ciągle 
pracować nad sobą. Bez Moni była-

Każdy dzień jest 
inny. Uczymy się 

wszystkiego za 
każdym razem od 

początku.

bym straszną egoistką, byłabym na-
prawdę samotna. Kochałabym tylko 
siebie. A tak muszę się dzielić sobą – 
z Moniką, z mężem... Najważniejsze 
jest to, żeby zaakceptować samą sie-
bie. Samotność, w negatywnym sen-
sie, to jest coś, co możemy sami sobie 
zrobić. Wtedy żadne leki, żaden tera-
peuta nie może tego zmienić. Trzeba 
samemu się nauczyć żyć i uczyć lu-
dzi dookoła, że sytuacja, w której się 
żyje, jest normalna. To zabawne, że 
inni ludzie odbierają nas jak jakichś 
bohaterów, gdy próbujemy zachowy-
wać się i żyć normalnie, jak zwykła 
rodzina, która czasem wychodzi 
z dzieckiem na ulicę. 
 Chciałabym Cię zapytać o sens życia.
– Moim sensem życia jest Monika, 
bycie z  nią, przeżywanie każdego 
dnia, cieszenie się drobnymi chwi-
lami, teraźniejszością. Życie z Mo-
niką mnie nauczyło, że życie jest 
nie tylko bajką. Moje macierzyń-
stwo to coś innego niż bycie mamą 
dziecka zdrowego. Monika jest dzie-
ckiem, które trzeba zrozumieć, na-
uczyć się je rozumieć, chociaż ona 
niczego nie podpowie. Wszystko jest 
inaczej. Jest to trudniejsza sytuacja, 
bo dziecko chore, niepełnosprawne 
nie schodzi mamie z rączek, z kola-
nek. Moje macierzyństwo wymaga 
większej bliskości fizycznej z dzie-
ckiem. Co jest miłe. Ale wcale nie 
jest tak, że Monika się nie zmienia, 
że ciągle, mimo upływu lat, jest 
małym dzieckiem. Jej potrzeby, jej 
psychika pomału wkracza w fazę na-
stolatki. Trzeba to uszanować.
 A  co  to  jest dla Ciebie wolność? 
Kim jest wolny człowiek?
– Wolny człowiek to ktoś, kto mimo 
swoich codziennych obowiązków 
może raz na jakiś czas zrealizować 
jakieś swoje zamierzenie. Może 
na  przykład wyruszyć w  podróż. 
W tym sensie my nie jesteśmy w peł-
ni wolni. Najczęściej nie możemy 
się nigdzie wybrać, potrzebujemy 
do tego szczególnie korzystnych wa-
runków. My musimy zgrać fizyczne 
możliwości Moniki i możliwości sy-
tuacji. Ale umiem się cieszyć inny-

mi rodzajami wolności, czy lepiej, 
budować je w sobie, np. starać się 
być wolnym człowiekiem, który jest 
z drugim człowiekiem, z moim mę-
żem. Nie mam tu absolutnie na my-
śli tzw. „wolnego związku” (śmiech), 
staram się tylko tę wolność odnaj-
dywać w sobie, w środku. Mogę tak 
sobie życie ułożyć, żeby raz na jakiś 
czas pójść z kijem i torbą na grzyby, 
iść i myśleć, co tylko sobie chcę...

Nasze życie, życie rodziców cho-
rych, niepełnosprawnych dzieci 
musi być bardzo poukładane. Mam 
na  myśli to, że my  musimy mieć 
w  życiu porządek, bo  inaczej ka-
tastrofa. Wszystkiego musimy się 
nauczyć od  początku, pielęgnacji, 
opieki, akceptacji (chociaż nie po-

godzenia się, bo ja się nigdy nie po-
godzę, że moje dziecko jest chore i że 
umrze) i te wszystkie rzeczy trzeba 
wykonywać systematycznie, rutyno-
wo, według planu. 

Dlatego nie mogę sobie pozwalać 
na dodatkowe problemy, nie mogę 
obciążać się dodatkowo planami nie 
do zrealizowania, nie wolno mi nie-
wolić mojego umysłu jakimiś niepo-
trzebnymi emocjami, trzeba ciągle 
walczyć ze sobą, żeby wszystko się 
nie zawaliło. Nie wolno mi popaść 
w  depresję, muszę dbać, by  moje 
myśli były w miarę spokojne, muszę 
dać sobie więc czas na ich uspoka-
janie. Bo moje dziecko potrzebuje 
mnie w dobrym stanie. To jak z dba-
niem o ogródek, trzeba regularnie 
wyrywać chwasty. 

Życia nie przespać
Rozmowa z panią Danusią, mamą 
14‑letniego Damiana. Damian cier-
pi na mózgowe porażenie dziecięce, 
oddycha przez rurkę tracheosto-
mijną, jest karmiony sondą. W do-

mowym hospicjum jest od stycznia 
2010 r.

Jest Pani mamą w szczególnej sytu-
acji, ponieważ ma Pani dwóch zdro-
wych, dorosłych już synów i jednego 
niepełnosprawnego, ciężko chorego. 
Czy mogłaby Pani powiedzieć, czy 
jest jakaś różnica w  Pani uczu-
ciach? Czy inaczej kocha się dziecko 
chore i dziecko zdrowe?
– Czy jest różnica? Nie ma żadnej. 
Kocha się tak samo i te, i te... (mil-
czenie) To chore to nawet może moc-
niej. Bo przy chorym dziecku jest 
więcej zmartwień. A przy zdrowym 
to sama radość. Jakieś drobne prze-
ziębienie, bolące gardło – przyjdzie 
i pójdzie. Człowiek się pomartwi ty-

dzień. Przy dziecku chorym zmar-
twienia 24 godziny na dobę! Coś tam 
zawsze musi martwić człowieka.
Czy to z tego powodu ta większa 
miłość?
– Czy to stąd, przez chorobę? Może 
nie tak, że większa? Może ona jest 
nie większa, ale dłuższa? Zdrowy, 
jak ma  kilkanaście lat, to  się nie 
da przytulać, całować, a  tu  moż-
na zawsze (śmiech). Chore dziecko 
cały czas jest dzieckiem. Wymaga 
tulenia i kochania. Dorosłe zdrowe 
dziecko nie da się wziąć na kolan-
ka! A  tu  takie maleństwo chore... 
(pieszczotliwie, do Damiana) Może 
i Damianek tego nie lubi, ale cóż on 
może zwojować (śmiech)... 
A rodzeństwo jest zazdrosne?
– Nie. Nie, nigdy nie byli, od małego.
Ale jak to Pani tłumaczy, że nie są, 
nie byli? Rodzeństwo zwykle jest 
zazdrosne, nawet z samego faktu, 
że się młodsze rodzi, a co dopiero, 
gdy skupia całą uwagę rodziców?
– Bo  oni też są na  nim skupieni. 
Cały czas się chcą nim zajmować, 

Okazało się, że dzięki Monice, z powodu jej 
choroby, poznałam świat, którego is tnienia nie 

byłam wcześniej zupełnie świadoma. Zaprzyjaźniłam 
się z wieloma osobami, które są wspaniałe…
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pomagać. Nawet mają pretensję, że 
ja Damianka z nimi samego nie zo-
stawiam. Ale ja nie mogę ich nara-
żać, że coś się stanie, gdy on zostanie 
przy nich.
Pani sprawia wrażenie osoby bar-
dzo pogodnej.
– Ja muszę być pogodna, Damianek 
to lubi, on czuje, gdy ja płaczę. Trze-
ba cieszyć się. Co więcej zrobić, gdy 
ta bieda nie da wygnać się. Trzeba 
brać życie, jakie jest. A wobec ludzi 
udawać, że się jest radosnym. Bo i tak 
niczego nie zmienią, a najwyżej wy-
śmieją? No może nie wszyscy...
Jak przeżywa to trudne rodziciel-
stwo Pani, a jak Pani mąż?
– Tata jest ciągle obecny. Dużo pra-
cuje, bo musi, ale jest. Mąż myśli 
w tragedii logiczniej. Z ojomu jak 
wracałam, to myślałam, że ja tego 
nie przetrwam. A on do mnie wte-
dy powiedział: Nie sztuka nie prze-
trwać, ale co będzie, jak on (Damian) 
wróci, przeżyje? 
Myśl o tym, że Damian mógłby nie 
przeżyć jest czymś nie do wytrzy-
mania?
– Nie do wytrzymania, nie do po-
układania sobie w głowie. Ale różnie 

może być. Na ojomie, jak leżeliśmy, 
to wiele dzieci odeszło...

Może gdyby Damian chory już się 
urodził, to by to tak nie bolało. A ten 
ból jest. On nie minie. Zwłaszcza, 
że u sąsiadów jest chłopiec w tym 
samym wieku, a  ja zawsze muszę 
na niego trafić, gdy z kwiatami idzie 
po szkolne świadectwo. To zawsze 
boli. Ale tego nie wyleczysz. A  że 
to człowiek przetrwa, to chyba tyl-
ko miłość sprawia. Bo jak się te ocz-
ka uśmiechną, to to jest wspaniałe. 
One wszystko powiedzą, nie muszą 
mówić słowa (do Damiana: I co po-
radzisz? Czasem tak jest, że nie 
ma słów!). 
Czy czuje się Pani samotna? Inne 
mamy często mówią, że całe dnie 
tylko od okna do okna...
– Nasz dom jest daleko od ulicy, to na-
wet na ludzi nie można popatrzeć. 
(Do Damiana:) Więc się zastanawia-
my: jak go przenieść bliżej? (śmiech).

Nie jestem samotna. Spojrzę 
na  Damianka czy na  jego braci – 
sama radość. A jak się uśmiechną 
– o wszystkim można zapomnieć.

Człowiek teraz, jak jest hospi-
cjum, zrobił się spokojny. Wcześ-

niej musiał sam szukać ratunku, 
a nie zawsze, wiadomo, można mieć 
szczęście. Jesteśmy teraz spokojni 
i  jak to  powiedzieć? Może takich 
słów nie ma. Nie wiem, jakich słów 
użyć, że to  hospicjum to  jest coś 
pięknego... Choć ja  się wcześniej 
broniłam, ciarki mnie przechodzi-
ły od  góry do  dołu, że hospicjum 
to przecież kojarzy się, że śmierć. 
Tylko, że domowe, to zaryzykowa-
łam, że mi Damianka nie odbiorą, 
choć tyle. Dopiero jak pani doktór 
przyszła na ojom z nami porozma-
wiać i powiedziała, że trzeba będzie 
w  domu Damianka „podtuczyć”, 
to dotarło do mnie, że on wróci i że 
będzie żył, że jest nadzieja.
Skoro dotarłyśmy do  nadziei, to 
chciałabym jeszcze zapytać o sens 
życia...
– A  wczoraj ja  się pytałam – Czy 
to życie ma sens?? (śmiech) To był 
moment, gdy Damianek nie mógł 
odkaszlnąć, były problemy z oddy-
chaniem. Potem się udało i  zapo-
mniałam o wszystkim. 

Trzeba wypełniać swoje obowiąz-
ki i okazywać miłość. Miłość, to naj-
ważniejsza rzecz. Sens życia, trud-
ne pytanie... (Do Damiana: niechby 
pani te  pytania zostawiła dla nas 
na później) To sprawa do przemy-
ślenia... (Do Damiana:) A najlepiej 
myśli się w nocy!
W nocy to trzeba spać!
– A tam, całe życie przespać! (śmiech)
Czy myśli Pani, że jest Pani wolną 
osobą? Czym jest dla Pani wolność?
– Wolność... My  jesteśmy wolni. 
(Do  Damiana:) Przyjdzie wiosna, 
to pójdziemy na podwórko, bo zimą 
to wyjść nie można. Wiosną ładniej-
szy świat. Wolność... Trzeba życie 
brać, takie, jak daje los... Jak zima, 
to czekać na wiosnę, a wiosną wy-
chodzić na zieloną trawę...  ❚

Sens życia? – trudne py tanie...

r dr Agnieszka 
Masłowiecka
psycholog Białostockiego 
hospicjum dla dzieci, adiunkt 
na Wydziale pedagogiki  
i psychologii uwB, redaktor 
biuletynu „pomóż im”

Może więc zanim wpadnę na  po-
mysł, jakich tu przemyślnych argu-
mentów użyć, żeby ten lęk, jak jakąś 
boleść, odjąć, co nie wiem, czy jest 
w ogóle możliwe (ale na razie się nie 
przyznam, że nie wiem), to najpierw 
ucieknę myślami w inną stronę i po-
marzę sobie o  jakiejś nagrodzie – 
gdyby to wyzwanie, cudem zapewne, 
udało mi się zrealizować, a cel osiąg-
nąć... Na przykład habilitację honoris 
causa mogłabym w takiej sytuacji 
dostać, ot tak, bez tych wszystkich 
pozostałych nudnych zabiegów! Albo 
inny zaszczyt. No dobrze, co najmniej 
pochwałę Szefostwa... Nie? Nic takie-
go?...Chociaż czekoladkę?

Myślenie o przyjemnych rzeczach 
nie jest czymś, co się kojarzy z hospi-
cjum. Temu nie można zaprzeczyć. 
Wystarczy popatrzeć na to słowo, zo-
baczyć je choćby przelotnie na miej-
skim billboardzie, a chcąc, czy nawet 
nie chcąc, pojawia się w okolicach 
żołądka jakiś ucisk, a serce na mo-

ment zamiera. Do samego brzmienia 
tego wyrazu nie można się właściwie 
przyczepić, jest zgrabne, dźwięczne, 
mądrze z  łaciny pochodzące. Ale 
w żadnym razie nie można powie-
dzieć, że te foremne dźwięki lekko 
się wypowiada albo słyszy. 

Bo hospicjum, chociaż przywołu-
je konotację z gościnnością, a więc 
pośrednio z domem, brzmi znacznie 

gorzej niż dom starców, dom opieki, 
a także dom dziecka. Hospicjum... 
to  brzmi jak wyrok! Hospicjum 
to  śmierć! Cierpienie, samotność, 
brak nadziei! A już hospicjum dzie-
cięce, to jest... to nawet nie wiadomo, 
jak to określić! Największy koszmar!

No bo… dzieci  
nie powinny umierać 
Nie ma na to zgody, niczyjej, nigdzie. 
Jestem ostatnią osobą, która by mia-
ła zamiar kogokolwiek przekonywać, 
że śmierć dziecka można znieść. Jeśli 
miałabym powiedzieć to z głębi włas-
nego serca (pod którym kiedyś prze-
bywało inne, malutkie), to myślę, że 
nie można. Takie jest moje osobiste 
wyobrażenie tej sytuacji. Śmierć 
dziecka? Paniczny lęk i koniec świa-
ta. Zdaję sobie sprawę, że to swego 
rodzaju paradoks: moje wyobrażenie 
końca świata i to, że na co dzień to-
warzyszę w swojej pracy rodzicom 
osieroconym, a także tym, których 
dzieciom zostało prawdopodobnie 

Oto wyzwanie! Napisać coś, co by mogło kogoś przekonać,  
żeby się przestać bać najstraszliwszej rzeczy na świecie... 

Dlaczego nie należy                
   się bać hospicjum?

Tekst: Agnieszka Masłowiecka

Jedna z akcji – zbiórka 
pieniędzy na rzecz hospicjum.

Eliza skończyła 
rok! – jej rodzina 
odwiedziła nasze 
biuro z pysznym 

tortem.
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niewiele czasu. Boję się, oni zresztą 
też się boją. Lęk snuje się pomiędzy 
codziennymi czynnościami i radoś-
ciami, które niesie życie. Ono wszyst-
ko weryfikuje, także to  czy jakąś 
stratę daje się znieść, czy nie. 

Lęk jest paraliżujący
Lęk jest czymś paraliżującym. 
Zatrzymuje nas. Na przykład, gdy 
wyobrazimy sobie, że niedługo 
umrzemy, albo że umrze ktoś nam 
najdroższy – to  aż trudno nabrać 
tchu. Jakby nasze płuca na  samą 
taką myśl nieruchomiały. Podobnie 
strach ten zatrzymuje nas na myśle-
niu ciągle o tym samym – że to nie 
do pomyślenia (a jednak myślimy), 
że to niemożliwe (a jednak się boi-
my), że to coś złego i złe jest wszyst-
ko to, co się z tym tematem wiąże 
(hospicjum jest złe, bo kojarzy się 
ze  śmiercią), że nie należy nawet 
o  tym myśleć (jednak myślenie 
o tym, by nie myśleć z reguły nie-
specjalnie pomaga w niemyśleniu)…

Nie jest więc moim zamiarem 
przekonywanie, że myśl o traceniu 
osób, które kochamy nie powin-
na budzić reakcji lękowych, albo, 
że w  jakiś sposób można ten lęk 
oddalić, przesłonić czymś innym, 
powiedzmy jakąś wzniosłą ideą. 
Byłoby to  po  prostu... nieszczere, 
zważywszy choćby na poczynione 
powyżej osobiste wyznanie.

Stereotyp a rzeczywistość
Chcę tylko, za pośrednictwem tego 
niewielkiego tekstu, zadbać o uważ-

ność w  rozróżnianiu tego, co  jest 
myślowym skrótem a co rzeczywi-
stością.

Uproszczeniem, czyli stereoty-
pem, jest kojarzenie hospicjum 
z cierpieniem, samotnością, skazy-
waniem na śmierć. Stereotypy cza-
sami ułatwiają nam życie, dzięki 
nim nie musimy bowiem przemy-
śliwać świata ciągle od nowa, mamy 
gotowy schemat. Ale ten akurat 
skrót, nie tylko jest krzywdzący, ale 
po prostu nieprawdziwy, co więcej 
bierze się nie skąd inąd, jak z na-
szego, rozpoznanego już lęku, który, 
niepilnowany, rozlewa się na bliskie 
jego przedmiotowi tematy. Nie tylko 
boimy się śmierci, swojej i bliskich, 
zaczynamy też bać się wszystkie-
go co wokół niej. Więc na przykład 
możemy czuć silny lęk przed chory-
mi onkologicznie (jakby mogli nas 
tą chorobą zarazić), przed osobami 
niepełnosprawnymi, ciężko cho-
rymi oraz ich rodzinami (pewnie 
jakoś zasłużyli na to nieszczęście), 
przed domami opieki i hospicjami 
(to w nich się umiera, więc pewnie 
jakoś się do tego przyczyniają). 

Rzeczywistość, w  odróżnie-
niu od  myślowych generalizacji 
i uproszczeń, jest prosta, choć nie-
łatwa w  akceptacji. Śmierć, cier-
pienie, samotność, smutek, strata 
są wpisane w nasze życie. Niestety 
dotyczą także dzieci, nawet jeśli 
nie chcemy tego przyjąć do  wia-
domości. Od tych trudnych spraw 
nie sposób uciec. Poza tym, jeśli 
nawet byśmy uciekli, to co się sta-

nie z tymi, którzy chorują, cierpią, 
potrzebują pomocy? 

Piękne hasło warszawskiego ho-
spicjum dziecięcego „W domu dzie-
ci mniej się boją” wiele mówi o idei 
hospicjum domowego. Chodzi o to, 
by chorym dzieciom i ich rodzinom 
dać szansę na dobry, w miarę spo-
kojny, bezpieczny czas, w  którym 
opieka medyczna, rehabilitacyjna, 
psychologiczna będzie dopełnie-
niem normalnego życia, bez zbędnej 
ingerencji i odbierania intymności 
domowego ogniska. 

Rzeczywistość, w  odróżnieniu 
od krzywdzących stereotypów, jest 
prosta także dlatego, że skłania 
do koncentracji na tym, co jest, a nie 
na tym, co będzie lub mogłoby być. 
Rodziny naszych pacjentów nie my-
ślą bez przerwy o najgorszym. Wcale 
nie są w totalnym chaosie i dezinte-
gracji, nie rwą szat, nie targają się 
na swoje życie w depresji i rozpaczy. 
W  rzeczywistości, na  co  wskazują 
relacje rodziców dzieci, którymi się 
opiekujemy (a  także relacje rodzi-
ców z innych domowych hospicjów 
dziecięcych) ich wizja hospicjum jest 
zaskakująco pozytywna, wręcz nie-
zwykle korzystna. Dlaczego? Bo nie 
są sami, bo otrzymują potrzebną im 
opiekę, bo mogą się skupić na prze-
żywaniu wspólnego czasu, który im 
pozostał. Perspektywa rozstania pro-
wadzi też do zmiany w doświadczaniu 
upływającego czasu. Niepostrzeżenie 
wydarza się coś, o co latami upomina-
ją się mędrcy, asceci, chrześcijańscy 
i buddyjscy mnisi – umiejętność życia 
chwilą obecną, tu i teraz.

Dlaczego więc nie należy bać się 
hospicjum? Najprościej mówiąc – 
bo to nie hospicjum tak naprawdę 
się boimy. A także dlatego, że jeśli 
pozwolimy, by naturalny lęk przed 
ostatecznymi sprawami nas zdo-
minował, to  nie będziemy zdolni 
do pomocy tym, którzy tego potrze-
bują. Bo czy właściwie mamy jakiś 
wybór? Mali pacjenci w dziecięcym 
hospicjum potrzebują naszej od-
wagi. To jedyny ważny argument. 
I żadnej nagrody nie trzeba. ❚

Uroczystość urodzinowa 
w domu Marty i Damiana 
(z lewej pielęgniarka BHD  
– Małgosia Radomska).

No właśnie, po co? Ludzie się pyta-
ją: po co w hospicjum rehabilitacja? 
Bo to się tak kojarzy, że rehabilita-
cję należy stosować wtedy, gdy są 
szanse, by postawić kogoś na nogi...
– Tak jak u  każdego innego pa-
cjenta, rehabilitacja jest dobierana 
indywidualnie. Inaczej pracuje się 
z kimś, kto ma uraz stawowo‑kola-
nowy, inaczej w  przypadku prob-
lemów z  kręgosłupem. Ponieważ 
dziecko podlegające opiece w hospi-
cjum ma krótko rokującą diagno-
zę, terapia ma służyć temu, by jak 
najbardziej poprawić komfort jego 
życia w tym czasie, który mu pozo-
stał. Nie do pomyślenia jest przecież 
taka sytuacja, w której zostawiamy 
to dziecko leżące w łóżku, podpię-
te do  kroplówek, podajemy leki, 
to  prawda i  opiekujemy się nim, 
ale poza tym czekamy bezczynnie. 
Przede wszystkim dlatego, że bez-
czynność pogarsza stan dziecka. 
Do  prawidłowej pracy wszystkich 
narządów wewnętrznych potrzebny 
jest ruch. Fachowa rehabilitacja od-
dechowa, masaż.
– Co się dzieje, gdy tego ruchu albo 
rehabilitacji nie ma? Większość 
pacjentów, którymi w tej chwili się 
opiekujemy w ich domach, to dzie-
ci, które latami nie zaznały ruchu: 
leżące, nieporuszające się samo-
dzielnie, zapieluchowane, z  pora-
żeniami, skrajnie fizycznie wycień-
czone... 
– Brak rehabilitacji najczęściej 
prowadzi do przykurczów mięśnio-
wych. Mięśnie napinają się, stawy 

unieruchamiają, ciało przyjmuje 
niewygodną, jednakową przez cały 
czas pozycję. To powoduje ból, przy-
czynia się do powstawania odleżyn, 
bardzo często wykrzywia kręgosłup 
dziecka w sposób trudny do wyob-
rażenia sobie przez przeciętnego 
człowieka (wielu ortopedów nie 
może uwierzyć, widząc zdjęcia rent-
genowskie naszych pacjentów). Ta-
kie wykrzywienie kręgosłupa jest 
bardzo niebezpieczne samo w sobie. 
Narządy wewnętrzne ulegają prze-
mieszczeniu wskutek ucisku żeber 
i funkcjonują nieprawidłowo, ściś-
nięte płuca nie mogą odpowiednio 
natleniać organizmu, pojawiają się 
problemy z  oddychaniem... Ruch, 
masaż usprawniają też krążenie, 
poprawiają odżywienie skóry. Dzię-
ki rehabilitacji mali pacjenci roz-
luźniają się, oddychają pełniej, choć 
na jakiś czas mogą zmienić pozycję, 
krew dociera do wszystkich części 
organizmu, rzadziej zdarzają się 
problemy z odleżynami. Co najważ-
niejsze, mają mniej dolegliwości bó-
lowych.
Rehabilitacja każdego pacjenta 
w hospicjum ma miejsce dwa razy 
w tygodniu – czy to wystarczy?
– Nie. Ale musi. Na tę częstotliwość 
mają wpływ instytucje państwo-
we, które nie widzą konieczności 
częstszych zabiegów. W hospicjum 
zatrudnione są dwie fizjoterapeutki, 
a dzieci jest dwadzieścioro, w więk-
szości mieszkających w odległych 
od  Białegostoku o  nawet 100  km 
miejscowościach. Robimy więc, 

hospicyjnym

mgr Edyta Niemotko

PO CO DZIECIOM

REHABILITACJA?
Rozmowa z mgr Edytą Niemotko, 
fizjoterapeutką BHD
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co możemy. Między innymi staramy 
się uczyć rodziców rehabilitowania 
ich dzieci, aby mogli poprawiać ich 
stan, gdy nas nie ma. 
Czym się różni rehabilitowanie 
dzieci zdrowych i chorych – będą-
cych po opieką hospicjum?
– Ze śmiercią nie można wygrać.
To wpływa na Twoją pracę?
– W jakimś stopniu tak. Często jest 
tak, że udaje się osiągnąć pewne 
efekty, wydaje się, że już jest lepiej, 
że jest fajnie, a potem przychodzi 
zapalenie płuc, napad padaczkowy 
– i wszystko cofa się, trzeba zaczynać 
praktycznie od początku, od nowa 
cały proces...
Podobnie mówią rodzice naszych 
pacjentów. Że posiadanie dziecka 
niepełnosprawnego wymaga ciągle 
uczenia się wszystkiego od począt-
ku, że nie można sobie niczego osta-
tecznie zaplanować... Więc to chy-
ba tak już jest, że kontakt z takimi 
dziećmi wymaga jakiejś zmiany we-
wnętrznej, wypracowania w sobie 
pewnych cech. Na przykład cierpli-
wości, spokoju, nieoczekiwania du-
żych efektów, koncentrowania się 
na tym, co teraz... Co o tym myślisz?
– Tak właśnie jest. Efekty przycho-
dzą z dużym opóźnieniem, nie są 
duże, nie są szybko, mogą się cofać. 
Sprawiasz, mimo wszystko, wra-
żenie zaangażowanego terapeuty?
– Bo ta praca sprawia prawdziwą ra-
dość. Zwłaszcza, że rodzice bardzo 
się cieszą z opieki rehabilitacyjnej. 
Nie zawsze przecież mogą zatrudnić 
prywatnego rehabilitanta. A odwie-
dzanie z  chorym, niepełnospraw-
nym dzieckiem poradni rehabili-
tacyjnej w  szpitalu, jest dla nich 
bardzo uciążliwe oraz niebezpiecz-
ne ze względu na ryzyko szpitalnej 
flory bakteryjnej i wirusy. Kontakt 
z rodzicami naszych pacjentów jest 
bardzo przyjemny właśnie dlatego, 
że są ogromnie wdzięczni, serdecz-
ni, darzą nas dużym zaufaniem. 
A same dzieci, którymi się opieku-
jemy, są bardzo miłe w terapii, cierp-
liwe, dużo spokojniejsze niż inni pa-
cjenci. ❚

cia. Myślałam – widocznie wszyscy sobie umieją jakoś 
poradzić, tylko ja się tak posypałam i ciągle nie mogę 
pozbierać. Do dzisiaj mnie to zastanawia. A może jest 
tak jak w tej bajce?

pewien mężczyzna miał przymiarkę u szabo (krawca). 

stojąc przed lustrem zauważył, że kamizelka jest 

u dołu trochę nierówna.

– och – powiedział krawiec – nie ma się 

czym przejmować. musi pan tylko przytrzy-

mać krótszy koniec lewą ręką i nikt nie 

zauważy.

kiedy klient zrobił jak mu polecono, 

zauważył, że klapa marynarki odstaje 

zamiast leżeć płasko.

– to? – zdziwił się krawiec. – to dro-

biazg. Niech pan przekręci trochę gło-

wę i przytrzyma klapę podbródkiem.

klient przystał i  na  to  i  wtedy 

odczuł, że wewnętrzny szew w spod-

niach jest za ciasny i spodnie uwierają 

go w kroku.

– to też nic wielkiego – uznał krawiec. 

– prawą ręką niech pan pociągnie za  szew 

i wszystko będzie dobrze.

klient zgodził się i zapłacił za ubranie.

Następnego dnia założył garnitur, nie zapominając o ra-

dach krawca. kiedy kuśtykał po parku z brodą przyciśniętą 

do klapy, jedną ręką ciągnąc kamizelką, a drugą – spod-

nie w kroku, dwóch staruszków przerwało grę w warcaby, 

by mu się przyjrzeć.

– m’isten, mój Boże – odezwał się jeden. – spójrz na tego 

biednego kalekę!

drugi człowiek podumał chwilę, a potem mruknął: igen, 

rzeczywiście, ledwie idzie, ale wiesz… zastanawiam się gdzie 

on dostał taki piękny garnitur?

„Biegnąca z wilkami” c. pinkola estes

Próbujemy funkcjonować normalnie, robić wszyst-
ko, by trzymać się w garści. Sprawiamy wrażenie, że 
wszystko gra, że dajemy sobie radę, że po prostu życie 
płynie dalej… nikt nie widzi jak bardzo uwierają szwy, 
jak trudny jest każdy krok…

Grupa wsparcia daje możliwość „zrzucenia tego nie-
wygodnego ubrania”, spotkania – „na żywo”. To bardzo 
ważne, to zupełnie inny rodzaj relacji niż rozmowa przez 
ekran komputera.

Tak sobie myślę, że to musi być bardzo trudne ‑przyjść 
pierwszy raz. My z dziewczynami miałyśmy dużo ła-
twiej, znałyśmy się z forum, widziałyśmy się już wcześ-
niej, rozmawiałyśmy, opłakałyśmy wspólnie nasze rany, 
historie…

Chociaż nasze dzieci nie były pod opieką Białosto-
ckiego Hospicjum dla Dzieci, to właśnie tutaj znalazło 

się miejsce i  ludzie, którzy pomogli stworzyć grupę 
wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci w wyniku 
poronienia i w okresie okołoporodowym. Nawet prowa-
dząca nam się trafiła jakby szyta na miarę i nie uwiera 

w żaden sposób ;)
Tym, którzy potrzebują takiej formy pomocy, 

którzy może zastanawiają się czy do nas dołączyć, 
chcę powiedzieć, że naprawdę warto. 

Grupa daje poczucie przynależności. Ra-
zem jest raźniej przechodzić lepsze i gor-

sze dni. Stwarza bezpieczną przestrzeń 
na opowieść o dziecku, które otoczenie 

okryło „całunem milczenia”. Wyra-
żenie swoich uczuć pomaga je upo-
rządkować.  Tu  nikt nie  oceniania 
ani nie prawi morałów, nie zmusza 
do mówienia.

Co  może wydawać się dziwne, 
wcale nie jest trudniej, bo „rozdra-
puje się ranę”. Ja bym powiedziała, 
że opatruje, przemywa...a to przecież 

pomaga w  gojeniu i  przynosi ulgę. 
Co może wydawać się jeszcze bardziej 

dziwne – gdy wypłyną łzy smutku, bólu...
pojawia się miejsce na śmiech, taki spontanicz-

ny, nie wymuszony, nie udawany.
Jak to mi kiedyś powiedział mój psychiatra – podzie-

lony smutek o połowę lżejszy, podzielona radość stokroć 
większa.

(ilustracja sporządzona przez autorkę tekstu) 

dla mnie stałeś się 
całym światem...

Anna Jakończuk-Stepaniuk, mama Teo 
(ur. 15 lipca 2008, zm. 20 lipca 2008)

Choć dla świata nie 
zdążyłeś stać się kimś,

Gdy po śmierci mojego synka przeczytałam to zdanie na forum (www.
dlaczego.org.pl – przyp. red.), zadziwiło mnie, jak trafnie ktoś ujął sło-
wami coś, co czułam, a nie byłam w stanie nazwać.

Wśród osieroconych rodziców są też tacy rodzice, których dzieci nie 
zdążyły zaistnieć społecznie. Choć były wyczekiwane, choć były kocha-
ne... odeszły zanim inni mogli je zobaczyć, dotknąć, zachwycić się, zoba-
czyć do kogo są podobne, zanim ich zdjęcia zapełniły choć jeden album.

Podejrzewam, że trudno tęsknić za kimś, kogo nie zdążyło się poznać. 
Trudno zrozumieć, że choć tak niewiele było czasu, by coś razem prze-
żyć, a jednak wystarczyło, by pokochać całym sercem. A jak powiedział 
S. Freud: Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia  jak 
wtedy, gdy kochamy, nigdy tak beznadziejnie nieszczęśliwi jak wtedy, 
gdy straciliśmy przedmiot miłości.

Dla medycyny te dzieci są  „płodem z wadami”, czasem niewytłuma-
czalnym „przypadkiem, który niestety musi na kogoś trafić”… dowodem 
na to, że nawet medycyna XXI wieku bywa bezradna wobec natury.

Dla otoczenia to „rana, którą niepotrzebnie się rozdrapuje”, przecież 
„jesteście młodzi i będziecie jeszcze mieli dzieci” …i dowód, jak trudno 
towarzyszyć w bólu, smutku, w milczeniu.

Z tym większą wdzięcznością myślę o tych wszystkich ludziach, którzy 
mają tyle empatii, wyobraźni...i odwagi, by nie uciekać od tematu, nie 
bagatelizować, nie chować się za słowami „taniego pocieszania”. I choć 
sami nie doświadczyli takiej straty, to jednak potrafią dostrzec jej ogrom.

Wdzięczna jestem również osieroconym rodzicom, którzy mimo swego 
bólu, pomagają innym w podobnej sytuacji. Z ich inicjatywy ponad 5 lat 
temu powstał serwis  www.dlaczego.org.pl.

Jest to azyl dla rodziców dzieci nieuleczalnie i nieoperacyjnie chorych, 
rodziców, którzy stanęli w obliczu decyzji o terminacji ciąży, rodziców 
w żałobie. 

To właśnie tam znaleźliśmy tak potrzebne zrozumienie i wsparcie, tam 
uczyliśmy się czym jest żałoba, jak ją mądrze przeżyć – by wzmocniła 
a nie złamała. 

Gdyby nie moje wizyty w czasie ciąży na oddziale patologii ciąży, 
właściwie mogłabym myśleć, że Podlasia takie tragedie nie dotyczą – 
przez ponad rok nikt nie odezwał się na forum, nie było grupy wspar-

GRUPY WSPARCIA W ŻAŁOBIE  
– INFORMACJA
W ramach opieki nad rodzinami naszych podopiecznych 

prowadzone są dwie grupy wsparcia w żałobie. pierw-

sza kierowana jest do rodziców, którzy stracili dziecko  

w okresie okołoporodowym. drugą grupa wsparcia tworzą 

rodzice starszych dzieci. 

Grupa wsparcia w żałobie dla rodziców ze stratą oko-

łoporodową, prowadzona przez psychologa hospicjum, 

spotyka się w naszej siedzibie przy ulicy kleeberga 8 

(naprzeciwko cefarmu) w każdy ostatni wtorek miesiąca  

o godzinie siedemnastej. 

termin spotkań grupy wsparcia w żałobie dla rodziców 

starszych dzieci to trzeci wtorek miesiąca, także o godzinie 

siedemnastej, w tym samym miejscu.

serdecznie zapraszamy rodziców w  żałobie, by do 

nas dołączyli. szczegółowe informacje można uzyskać 

pod numerem telefonu 85 679 24 24 lub pisząc na adres 

a.maslowiecka@gmail.com. terminy spotkań mogą ule-

gać przesunięciu, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt  

z prowadzącą.



wydarzenia  POMóŻ IM 15POMóŻ IM  grupa wsparcia14

„WRAŻLIWOŚĆ”  
na Onkologii
23 lutego 2010 w klinice onkologii  

i hematologii dziecięcej udsk, za po-

średnictwem Fundacji, miało miejsce 

kolejne spotkanie dzieci z teatrem 

i kulturą. Białostocki teatr „conie-

co”  założony i prowadzony przez 

kilkanaście lat przez mariana ołdzie-

jewskiego, zaprezentował spektakl 

pt. „Wrażliwość”. Była to marionetko-

wa pantomima o potrzebie wrażliwo-

ści pozwalającej dostrzec słabszych 

i potrzebujących pomocy. spektakl 

ten był nagrodzony główną nagrodą 

„złotej ręki” na międzynarodowym 

Festiwalu teatrów lalkowych w ima-

trze – Finlandia 2006.

takie spotkania z teatrem są dla dzie-

ci formą rozrywki, zabawy, a jedno-

cześnie psychologiczną pomocą  

w oderwaniu się od szpitalnej rzeczy-

wistości.

By skuteczniej 
walczyć z chorobą
zorganizowaliśmy też spotkanie i pokaz szermierki dla 

pacjentów kliniki onkologii i hematologii dziecięcej. 

zawodnikami klubu biorącymi udział w pokazie byli 

uczniowie szkoły podstawowej Nr 11 i publicznego 

Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku. 

młodzi szermierze prowadzeni przez jarosława 

mazurka i Grzegorza Florczaka, trenerów i byłych za-

wodników tej dyscypliny, pokazali dzieciom, na czym 

polega i jakie są zasady szermierki.

atmosfera spotkania była bardzo żywiołowa. dzieci 

z kliniki mogły zobaczyć fragmenty pokazu lekcji – 

szabli, dowiedzieć się jak wygląda trening, na czym 

polega atak i jakie są formy i sposoby obrony przed 

atakiem. dodatkową atrakcją była możliwość zało-

żenia maski, rękawic i wzięcia do ręki szabli. kilkoro 

dzieci brało bezpośredni udział w pokazach, próbując 

walki z zawodnikami. dzieci, które nie mogły przyjść 

na pokaz i leżały w łóżkach, sportowcy odwiedzili 

osobiście w ich salach szpitalnych, opowiadając im  

o swojej sportowej pasji. 

spotkanie z szablistami cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem chorych dzieci i ich rodziców.

Fryzjerzy w Fikolandzie 
ponieważ życie składa się i ze smutku (którego naszym pacjentom i ich opiekunom nie brakuje)  

i radości (tej ciągle za mało) razem z białostockimi fryzjerami, kosmetyczkami i instruktorami Fikolandu 

w sobotę 24 kwietnia 2010 r. zaprosiliśmy mamy naszych chorych pacjentów i ich zdrowe rodzeństwo do 

Fikolandu w Białymstoku.  mamy, przywiązane do łóżek swoich ciężko chorych dzieci, na kilka godzin 

wyszły z domu, zadbały o siebie, poczuły się piękne i młodsze, mniej umęczone.

Fryzjerzy i wizażyści doradzili, jak w prosty i szybki sposób zadbać o siebie, natomiast animatorzy 

Fikolandu zaprosili na warsztaty filcowania. Na imprezę przyszły mamy pacjentów z Białostockiego ho-

spicjum dla dzieci, mamy pacjentów z kliniki onkologii i hematologii dziecięcej udsk i mamy, których 

dzieci odeszły (z grupy wsparcia w żałobie) oraz rodzeństwo – w sumie kilkadziesiąt osób. zupełnie 

charytatywnie pomieszczenia, animatorów, poczęstunek, warsztaty, pokazy, kosmetyki zapewniły biało-

stocki Fikoland, salony Fryzur i kosmetyki kameleon oraz perfumerie douglas z galerii alfa i hetmańska.

Mówią, że żałoba ma różne etapy. Że na początku jest jeszcze dużo 
energii – takiego rozpędu, który bierze się nie wiadomo skąd, może 
z szoku czy z konieczności działania, bo jest tyle spraw, które trzeba 
załatwić w związku z pogrzebem, kontaktem z dalszą rodziną i tak 
dalej. Czasem przecież tak się zdarza, że jeśli się nie dopilnuje gości, 
nie zadba o przebieg uroczystości, to będą z tego tylko plotki, jakieś 
bezsensowne szemranie. Człowiek by chciał na to machnąć ręką, ale 
czasem nawet w takiej chwili nie umie.

Potem przychodzi wyciszenie. Nie ma się siły, słów. Przychodzisz 
do pokoju, w którym wszystko jest ciągle dokładnie tak jak wcześniej, 
zatrzymane, patrzysz na te rzeczy i masz ochotę je wyrzucić, wszystko 
wyrzucić za okno, bo dociera do ciebie, że rzeczy nie mają już żadnego 
znaczenia, a jeśli kiedyś miały, to całkiem niepotrzebnie. Tyle zresztą 
niepotrzebnych spraw. Tyle słów i czynów chciałoby się cofnąć.

Mówią, że jak teraz patrzą na ekran telewizora, oglądając uroczy-
stości żałobne po katastrofie, to im najbardziej przykro, gdy kamera 
nawet na moment nie opuszcza najbliższych żegnających tragicznie 
zmarłych. Że im nie daje spokoju i nie pozwala na rozpacz doświadcza-
ną intymnie. I że organizacja tych uroczystości wymusza na rodzinach 
pożegnania po wielokroć (na lotnisku, w stolicy, w Krakowie), to tak, 
jakby nie jeden pogrzeb przeżywać, ale co najmniej kilka. A to ponad 
ludzką siłę. Wiedzą o tym najlepiej.

Żałoba narodowa otwiera ich własne, czasem nieco zasklepione rany. 
Matka młodego mężczyzny, który zginął nagle, potrącony przez samo-
chód, dobrze rozumie stratę z dnia na dzień. To wyraźne rozgranicze-
nie na przedtem i potem. Rodzice innych nieżyjących dzieci rozważają 
los matki pana Prezydenta, zastanawiają się, czy chcieliby usłyszeć 
złą wiadomość dotyczącą ich dziecka w sytuacji złego stanu zdrowia, 
który by nawet zagrażał ich własnemu życiu. Przez chwilę rodziny 
najwyższych osób w państwie wydają się bliskie, jakby siedziały obok. 

Po czym któraś z mam obchodzi wszystkich zebranych z pudełkiem 
śliwek w czekoladzie. Ksiądz wspomina o swoich sukcesach w związ-
ku z dietą, inni przeżuwają z uśmiechem przyjemności na twarzy. 
Ta grupa ma dość długi staż. Ilość rozmów o stracie jest już raczej 
wyrównana z rozmowami o życiu, o zwykłych sprawach, o nowych 
wyzwaniach, ze śmiechem także. Nowoprzybyła mama dwójki zmar-
łych dzieci uśmiecha się jednak jeszcze bardziej z onieśmielenia niż 
spontanicznie. Potrzebuje czasu, by się tu poczuć bezpiecznie i u sie-
bie. Prowadząca grupę kilkakrotnie powtarza szczególnie w jej stro-
nę kierowane zaproszenie na następne spotkanie. Czas pokaże czy 
zwycięży w niej pragnienie bycia z ludźmi, czy też rozpacz zamknie 
ją w domu na wiele dni i tygodni. 

22 kwietnia 2010 r.

Czas pożegnania

Grupa wsparcia w żałobie dla rodziców  
przy Warszawskim Hospicjum Dziecięcym

Z podziękowaniem za możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia  

w żałobie dla rodziców przy Warszawskim Hospicjum Dziecięcym – Agnieszka Masłowiecka



POMóŻ IM  onkologia16 Białostockie hospicjum dla dzieci

Mamy zaszczyt poinformować, że pani dr  Elżbieta  
Solarz, Prezes Fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Biało-
stockie Hospicjum Dla Dzieci została główna laureatką 
nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego. Celem nagrody 
jest promowanie lekarzy, którzy wykonują swoją pracę 
z powołaniem należnym dla tego zawodu. Pani Prezes  
otrzymała statuetkę, wykonaną przez białostocką 
rzeźbiarkę Małgorzatę Niedzielko i 10 tysięcy złotych, 
które przekazała na rzecz Hospicjum. 

Jesteśmy ogromnie dumni i serdecznie gratulujemy!

– Jesteśmy dzieciaki. 
– Jakie?
– Prześliczne. 
– Przeszłyśmy choroby.
– Jakie?
– Onkologiczne. 
– Jeździmy często do kliniki.
– Dlaczego?
– Sprawdzać, czy dobre mamy wyniki. 
– Jesteśmy zwyczajni i odmieńcy.
– Dlaczego?
– Bo my jesteśmy OZDROWIEŃCY. 

Bardzo cieszyłam się, kiedy Ania zakończyła intensyw-
ną chemioterapię. Mamy to już  za sobą! Ale strach nadal po-
został. Ta obawa będzie już chyba towarzyszyć mi do końca 
życia. Ciągle boję się,  żeby nie było nawrotu choroby. Będąc 
na oddziale, widziałam „powracające”  dzieci. Dlaczego to te, 
a nie inne? Jaki dalszy los zapisany jest dla mojej córki? 
Czuję strach i nadal towarzyszy mi ta okropna bezsilność 
– nie mam wpływu na to, żeby uchronić ją przed wznową, 
przed skutkami ubocznymi chemioterapii. Wychodziłam 
z oddziału z radością, że udało się nam zakończyć najważ-
niejszy etap leczenia, ale też z wielką obawą. Czy sobie 
poradzę? Wszystko teraz jest w moich rękach. Codziennie 
muszę obserwować Anię, nie będzie już przy mnie bacznie 
czuwającego personelu. To ja musze być najczujniejszym ob-
serwatorem. Czasami czułam, jak bardzo przygniata mnie 
to brzemię odpowiedzialności. Okropnie bałam się powrotu 
do „normalności”. Na szczęście wiedziałam, że mogę zawsze 
liczyć na kontakt z lekarzem prowadzącym, że Ania będzie 
pod stałą kontrolą poradni onkologicznej, że mam dobrego 
lekarza rodzinnego. Wraz z rodzicami, których poznałam 
na oddziale stworzyliśmy wspaniałą grupę. Spotykamy się, 
dzieci beztrosko bawią się, a my wymieniamy swoje do-
świadczenia, obawy, obserwacje. To bardzo ważne. A strach? 
Nadal pozostaje. Może tak naprawdę jest nam potrzebny, 
żeby nie osłabić naszej czujności… ❚

 

Renata Maciorowska  
mama ani i oli, wiceprezes stowarzyszenia „onkoludki” 
pomagającego dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową, 
chorobami przewlekłymi, ofiarom wypadków drogowych i ich 
rodzinom.

Ozdrowieńcy
Wraz z rodzicami, których pozna-
łam na oddziale, stworzyliśmy 
wspaniałą grupę.

Dzień Dziecka w Parku  
Dinozaurów w Jurowcach
dla naszych podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa 

zorganizowaliśmy w parku jurajskim imprezę z okazji 

dnia dziecka. Rodziny przybyłe z Białegostoku i oko-

licznych miejscowości, dzięki uprzejmości kierownictwa 

parku, mogły zgromadzić się wokół ogniska, pod zada-

szeniem, w pewnej odległości od pozostałych odwiedza-

jących, co zapewniało komfort wspólnego przebywania, 

intymność rozmów rodziców chorych dzieci, spokojną 

drzemkę młodszych pociech. chętnym dzieciakom po-

malowaliśmy na kolorowo włosy, a nasze wolontariuszki 

pięknie ozdobiły ich twarze.  pan przewodnik (który nie 

oparł się naszym zapędom fryzjerskim i pozwolił pomalo-

wać sobie brodę w różowo-rude paski) oprowadził dzieci 

po parku, barwnie urozmaicając wycieczkę opowieścia-

mi.  po powrocie z wyprawy po świecie dinozaurów na 

wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami, a potem pysz-

ne lody. Najlepsze jednak ciągle było przed dziećmi – po 

posiłku, dzięki karnetom na kolejne atrakcje (kolejka, 

linowy tor przeszkód, dmuchany „skakaniec” itp.) dzieci 

mogły wyszaleć się do granic możliwości. ogromnie zmę-

czone, ale bardzo szczęśliwe, wróciły do domów późnym 

popołudniem. 

Nagroda im. Krzysztofa Kanigowskiego 
dla dr Elżbiety Solarz



Dziękujemy firmom i instytucjom za okazane serce  
i wsparcie naszych działań. 

Dziękujemy również wszystkim za przekazanie 1% podatku. 
Wasza wrażliwość umożliwia nam sprawowanie opieki  

nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach  
oraz pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci  

z chorobą nowotworową.

Możesz nam pomóc poprzez wpłatę na konto:
Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536

Tytuł wpłaty: wsparcie Fundacji


