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Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce nowy biuletyn, który mamy nadzieję choć trochę pokaże to 

czym się zajmujemy, z czym się zmagamy, jakie potrzeby mają nasi podopieczni. Mamy 

nadzieję, że przez tę publikację, lepiej nas Państwo poznają i zrozumieją, że znajdą się 

Państwo w gronie przyjaciół naszych dzieci z Hospicjum i Kliniki Onkologii, że zechcą 

Państwo wesprzeć naszą misję. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami do tej pory. 

To wszystko dla dzieci, dla których liczy się każdy dzień.

Arnold Sobolewski
wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”
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Białostockie
Hospicjum 
dla Dzieci

W dniu 1 marca minął drugi rok pracy 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. 
To jeszcze zbyt krótko, by mieć poczu-
cie stabilizacji i satysfakcji ze sprawnie 
działającego zespołu. Spróbujmy przy tej 
okazji podsumować to, co się wydarzyło 
w ciągu tych dwóch lat. 
Elżbieta Solarz, kierownik Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

Przede wszystkim cały zespół me-
dyczny (pięć pielęgniarek i czterech 
lekarzy) pracuje w  tym składzie 
od  początku, wciąż z  pełnym za-
angażowaniem, poświęcając dużo 
swojego czasu i dobrej woli na or-
ganizowanie opieki nad naszymi 
podopiecznymi. W ciągu dwóch lat 
zaopiekowaliśmy się czterdzieś-
ciorgiem siedmiorgiem dzieci, 
przejechaliśmy osiemdziesiąt ty-
sięcy kilometrów. Byliśmy zarów-
no w Białymstoku, jak i w małych 

miejscowościach, a  nawet poza 
województwem podlaskim. Prze-
brnęliśmy przez pierwsze trudności 
w kontaktach z  rodzicami, zyska-
liśmy akceptację rodzin naszych 
pacjentów. Przeżyliśmy wspólnie 
śmierć dziesięciorga dzieci, starając 
się towarzyszyć w żałobie. 

Nasza praca w hospicjum opiera 
się na kilku istotnych zasadach opie-
ki paliatywnej. Trzeba je zaakcen-
tować, bo to właśnie one stanowią 
o tym, że wykonujemy szczególne 
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zadanie. Określają naszą świado-
mość, stosunek do pacjenta i wyko-
nywanych czynności. 

Po pierwsze: to wszystko, co wyko-
nujemy wspólnie, zespołowo ma słu-
żyć jak najlepszym interesom dzie-
cka. Dlatego proponujemy opiekę 
w domu i razem z rodzicami, najle-
piej znającymi potrzeby swoich dzie-
ci, ustalamy dalsze postępowanie. 

Po drugie: szanujemy życie, re-
spektujemy godność i  autonomię 
dziecka. Oznacza to, że życie jest 
wartością podstawową, ale nie 
może być podtrzymywane za cenę 
działań, które powodują cierpienia 
przewyższające wszelkie korzyści. 
Tę prawdę jesteśmy zobowiązani 
przekazać rodzicom i  pacjentom. 
Jeśli dziecko jest w stanie zrozu-
mieć, co  dzieje się z  jego osobą, 
niezależnie od wieku otrzymuje in-
formacje stosowne do możliwości 
pojmowania. Zawsze staramy się 
wysłuchać jego zdania. Zatem mó-
wienie prawdy jest fundamentem 
w  relacji z  podopiecznymi. Tutaj 
nie ma miejsca na górnolotne uogól-
nienia. A wynika to także z trzeciej 
zasady: akceptacji nieuniknionej 
śmierci, która jest naturalnym na-
stępstwem nieuleczalnej choroby. 
Choroby naszych podopiecznych są 
różne. Dominują schorzenia neuro-
logiczne, powstałe w okresie oko-
łoporodowym, w wyniku zakażeń 
wewnątrzmacicznych, wypadków, 
ale też są choroby nowotworowe, ge-
netyczne. Jedne postępują bardzo 
gwałtownie i wtedy wcześnie wia-
domo o zbliżającej się śmierci, inne 
toczą się wolno z  okresami dłuż-
szych remisji, stabilizacji i bardzo 
trudno określić jak długo dziecko 
będzie żyło. 

Akceptacja naturalnego przebie-
gu choroby pozwala na zrozumienie 
i  przyjęcie czwartej zasady, którą 
jest: niestosowanie uporczywego 
leczenia z zamiarem przedłużania 
życia. W naturalnym procesie umie-
rania rozpoznajemy szczególną god-
ność pacjenta, niezależnie od wieku. 
Stosowanie technik i procedur, jak 
np. reanimacja, wydłużających ago-
nię sprzeciwia się tej godności. 

Piątą zasadą pracy w hospicjum 
jest nie stosowanie eutanazji, tj. 
działań zmierzających do skrócenia 
życia. Dlatego wszystkie decyzje po-
dejmowane są wspólnie z pacjentem 
świadomym, jego rodzicami w ca-
łym zespole hospicjum. 

Z przedstawionych wyżej funda-
mentalnych zasad wynika, że dba-
nie o  sferę ciała to  jedno a  drugą 
może „większą połowę” problemów 
naszej pracy stanowi sfera etyczna 
i  duchowa. Odnosi się to  zarówno 
do  podopiecznych, jak i pracowni-
ków. Dlatego stworzenie „zespołu 
duchowego” złożonego z psychologa, 
księży, staje się zadaniem najważ-
niejszym na najbliższy okres. Mamy 
także pracownika socjalnego. 

Jesteśmy wdzięczni osobom zaj-
mującym się pozyskiwaniem środ-
ków finansowych w fundacji. Dzięki 
nim możemy spokojnie pracować, 
realizując nasze założenia. Środki 
wpływające z kontraktu z NFZ po-
krywają zaledwie 20% potrzeb ho-
spicjum. Nie sposób pominąć pracę 
wolontariuszy poświęcających nie-
odpłatnie swój czas. Angażują się 
głównie w  działania fundacyjne, 
promocyjne, na  rzecz budowania 
świadomości społecznej, że wśród 
nas są osoby słabsze, rodziny wy-
magające pomocy. ❚
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Czy ze śmiercią można się oswoić? 
– Przeżywanie śmierci jest w pewnym sensie procesem. 
Zaprzyjaźniamy się ze swoimi pacjentami, towarzyszy-
my im przez różnie długi okres życia. Kiedy otrzymuje-
my pierwsze sygnały o zbliżającej się szybko, nieuchron-
nie śmierci – zawsze pojawia się lęk. Szybkie bicie serca, 
natłok myśli, chęć potwierdzenia, że to na pewno ten 
moment. Chciałoby się uciec, albo przynajmniej nie 
zostać samemu oko w oko, lepiej w grupie. Dotyczy 
to wszystkich: opiekunów i takich jak nas, czyli osób 
mających świadomość swojej pracy, pomagających cier-
piącym. Tracimy kogoś bliskiego w końcu. Chcąc dać 
oparcie dla umierających i towarzyszących im rodzin, 
musimy mieć świadomość celu, możliwość panowania 
nad swoimi emocjami i umiejętność radzenia z emo-
cjami tych, którzy nam ufają. Inaczej źle wykonamy 
powierzone zadania. Czy umiejętność panowania nad 
sobą, nazwania przeżywanych emocji jest oswojeniem 
ze  śmiercią – tego na  pewno nie wiem. Nie wierzę, 
by człowiek mógł zupełnie bezemocjonalnie, bez zaan-
gażowania przeżywać śmierć innego człowieka. To by-
łaby zupełna patologia. 
Obcuje Pani z dziećmi śmiertelnie chorymi – na czym 
polega Pani misja?
– Akceptuję dzieci i ich rodziny zupełnie takimi ja-
kie są. Tu nie ma wstydu. Nie próbuję dopasowywać 
ich do swojej wizji, do swoich potrzeb. Tak napraw-
dę, to jest podążanie za tym co dzieje się z dzieckiem 

podróż
WSPólNA

Rozmowa z dr Elżbietą Solarz  
o śmierci, lęku, oddaniu  
i wrażliwości

dr Elżbieta Solarz

Nie wierzę, by człowiek mógł 
zupełnie bezemocjonalnie,  

bez zaangażowania przeżywać 
śmierć innego człowieka.  

To byłaby zupełna patologia. 
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i rodziną, rozpoznanie – co byłoby dla nich najlepsze 
w danej chwili – teraz i rozwiązywanie bieżących prob-
lemów. Czasami są to trudne rozmowy, bo nie wszyscy 
rodzice w swoich wyborach kierują się faktycznym do-
brem własnych dzieci. Niektórzy forsują uporczywą 
terapię. Z różnych powodów: boją się własnych emocji, 
boją się zranić bliskich. Bywa, ze uciekają od rozmo-
wy z kimkolwiek. Żyją wyłączeni ze społeczeństwa, 
bo chore dziecko narzuca zupełnie inny, mało znany 
i akceptowany styl życia. Nie można poddawać ocenom 
ich wyborów. Mają takie doświadczenia, których może 
nigdy nie zrozumiemy. 

Naszą pracę porównuję do wspólnej podróży, trochę 
do dorastania. Trzeba przebrnąć kilka trudnych sytuacji 
z każdą rodziną, by zrozumieć co naprawdę ma sens. 
Co jest najtrudniejsze w tej misji? 
– Nie pamiętam nudnych dni w pracy w hospicjum. 
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, nowe problemy. 
Niewątpliwie trudne są rozmowy o wyczerpaniu możli-
wości dalszego leczenia choroby, przekazania informacji 
o zbliżającej się śmierci oraz o tym, co możemy jeszcze 

zrobić. Rodzice, czy też najbliżsi niejednokrotnie są po-
informowani o złym rokowaniu przez lekarzy, którzy 
wcześniej zajmowali się dzieckiem w szpitalu, czy innej 
placówce. Często jednak wypierają złe wiadomości i szu-
kają różnych innych możliwości terapii, czasami wręcz 
ryzykownych, zużywając czas, który mogliby ofiarować 
własnemu dziecku. Bywa też, że musimy budować mo-
sty do rozmowy między bliskimi chorego podopieczne-
go, bo nie potrafią mówić sobie nawzajem prawdy. 

Najtrudniej jest wtedy, gdy nie można znaleźć dobrego 
rozwiązania, lekarstwa a jednocześnie zaakceptować 
istniejącej sytuacji, jak na przykład wtedy, gdy rodzi-
na nie jest w stanie przyjąć swojego chorego dziecka 
do domu. Boi się jego stanu i podjęcia się trudu bycia 
z nim do śmierci. Nasze hospicjum pomaga rodzinie, 
ale jej nie zastępuje. W takiej sytuacji chore dziecko 
przekazuje się do placówki opiekuńczej. Wtedy zadaję 
sobie pytanie: czy zrobiliśmy wszystko jak należy, żeby 
dziecko mogło godnie odejść? 

Skąd Pani czerpie siły do tej pracy, do rozmów z dzieć-
mi, ich rodzicami? 
– Przede wszystkim głęboko wierzę, że to, co robimy 
ma sens – jest na właściwym miejscu i we właściwym 
czasie. Każdy z nas, jak drzewo, musi mieć korzenie głę-
boko. Moje są chrześcijańskie. 
Co jest najbardziej istotne w pracy hospicjum? 
– Myślę, że musimy być przede wszystkim prawdziwi 
w swoim sposobie bycia w relacjach z rodzinami. Tylko 
wtedy możemy budować zaufanie. Chore dzieci i rodzice, 
jak wszyscy ludzie, doświadczający krzywdy są bardzo 
wyczuleni na wszelki fałsz, puste słowa, zbędne deklara-
cje. Wypowiedzianą prawdę, nawet bolesną dużo łatwiej 
wybaczyć niż lizane kłamstwo. Obcowanie ze śmiercią 
dziecka weryfikuje. Stawia w jaskrawym świetle w nas 
to, co może chcielibyśmy, żeby było ukryte. 
Kto może pracować w hospicjum? 
– Hospicjum to przede wszystkim grupa osób ufających 
sobie a nie indywidualności. Pracujemy w bardzo ści-
słym powiązaniu ze sobą. To nic, że do każdego pacjenta 
jeździ głównie jedna pielęgniarka i jeden lekarz. W chwi-

lach trudnych, na dyżurach jesteśmy wszyscy razem. 
Niektóre ważne decyzje muszą być przedyskutowane 
i podjęte wspólnie. Poza tym zawsze może się zdarzyć 
sytuacja kryzysowa – każdemu z  członków zespołu. 
W końcu mamy prawo również przeżywać żałobę. 

W szpitalu pacjent traci swoją prywatność, jest na ob-
cym terenie, anonimowy. Personel szpitala dyktuje wa-
runki. W hospicjum – to my wkraczamy na obcy teren 
– do domu pacjenta i musimy dostosować się do zasad 
i reguł tam panujących. Z wyczuciem. Zatem w hospi-
cjum mogą pracować ci, którzy poza swoją wiedzą i fa-
chowością, rozumieją te różnice. ❚
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Adrian ma  18 lat, jego brat Kuba 
jest o 10 lat młodszy. Obaj chorują 
od urodzenia na bardzo ciężką cho-
robę skóry – to schorzenie genetycz-
ne – epidermolysis bullosa, postać 
dystroficzna. W ciąży nic nie zapo-
wiadało, że Adrian będzie chory. Do-
piero, kiedy się urodził okazało się, 
że nie ma skóry na rękach aż do łok-
ci i na nóżkach; zeszła mu w czasie 
porodu. 

Z Łomży od  razu trafił do Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Od samego 
początku schodziła mu nie tylko 
skóra, ale także nabłonek z przeły-
ku, wtedy powstawały pękające pę-
cherze i wówczas trafiał do szpitala 
z zachłystowym zapaleniem płuc. 

Do 3 roku życia scenariusz był taki: 
kilka dni w domu, podczas których 
tworzyły się pęcherze w  przełyku, 
potem zapalenie płuc, następnie 
szpital przez 2 tygodnie, kilka dni 
w domu i od początku to samo. Po-
dawane wówczas antybiotyki mocno 
go osłabiły, gentamycyna zniszczyła 
mu słuch. Jak mówi mama chłopców 
każdy mocniejszy od bardzo delikat-
nego dotyk, każde otarcie powoduje 
oddzielanie się naskórka, przeszka-
dza ubranie, przeszkadzają buty. 
Nawet po zwykłym podrapaniu się, 
kiedy coś zaswędzi, powstają pęche-
rze. Trzeba je natychmiast przekłuć, 
w tym miejscu tworzą się rany, które 
z czasem goją się, ale pozostają blizny. 

W ciągu tych 18 lat nie było dnia, 
żeby choroba dała o sobie zapomnieć. 
Raz tylko błysnęło światełko, że 
może będzie lepiej. Mama usłysza-
ła o terapii głodowej, jak dziś mówi 
tonący brzytwy się chwyta, zdecy-
dowała się. Przez 18 dni głodowała 
razem z Adrianem, skóra zrobiła się 
ładniejsza, ale synek z głodu słaniał 
się na nogach. Eksperyment trzeba 
było przerwać. 

Ponieważ Adrian słabo słyszał, 
wstawiono mu aparaty słuchowe, 
niestety drażniły naskórek, w uszach 

Nie móc przytulić
 własnego dziecka

Dariusz Kuć

Adrian i Kuba chorują od urodzenia na bardzo ciężką 
chorobę skóry – epidermolysis bullosa

Palce Adriana są zrośnięte. 
Potrzebna jest kosztowna 

operacja za granicą.



tworzyły się rany i po kilku latach 
uszy zarosły, aparaty trzeba było usu-
nąć, chłopiec znów przestał słyszeć. 
Od 2 lat ma wszczepiony implant śli-
makowy. Adrian cały czas uczy się 
słuchać i mówić, mowę rozpoznaje 
też z ruchów warg. 

Od początku rodzice wiedzieli, że 
to nieuleczalna choroba genetyczna. 
Wiedzieli też, że jeśli zdecydują się 
na kolejne dziecko prawdopodobień-
stwo urodzenia chorego dziecka bę-
dzie 25‑procentowe. Jednak zdecy-
dowali się. Jak dziś mówią, to było 
chciane i planowane dziecko. 

Kuba też niestety urodził się 
chory. Z nim było już lepiej, przede 
wszystkim rodzice i  lekarze wie-
dzieli jak postępować, co robić z ra-
nami i bliznami, nie trzeba było tylu 
antybiotyków i tylu dni w szpitalu. 
Jednak choroba młodszego chłopca 
postępuje szybciej, już zrobiły się 
zrosty i przykurcze rąk. 

Obaj chłopcy codziennie muszą 
mieć zmieniane opatrunki dosłow-
nie na całym ciele. Miesięcznie zu-

żywa się kilka tysięcy opatrunków.  
– Najgorsze są kąpiele – mówi mama. 
– Trzeba zerwać wszystkie gaziki, 
chłopcy krzyczą i płaczą, ja razem 
z  nimi – dodaje. Mimo najlepszej 
pielęgnacji skóra schodzi a  palce 

się zrastają. Być może pomogłaby 
operacja rozdzielenia palców u rąk. 
To  marzenie rodziców i  Adriana. 
Znaleźli już klinikę w Austrii, gdzie 
lekarze mają doświadczenie w tego 
typu zabiegach. Nie wiadomo tylko, 
ile mogłoby to kosztować, rodzice li-
czą, że razem z konieczną rehabilita-
cją minimum kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. 

Teraz już ludzie w Łomży ich zna-
ją. Rodzice chłopców nie doświad-
czają już spojrzeń tych, którzy uwa-
żali, że dzieci zostały poparzone 
przez rodziców. Na plaży czy w skle-
pie wszyscy na  nich patrzyli. Raz 
nawet fryzjer prosił, żeby z chłop-
cami nie przychodzić, bo  odstra-
szają klientów. Musieli tłumaczyć, 
na czym polega choroba, sami też 
musieli nauczyć się z nią żyć. Jak 
mówi mama chłopców najgorsze 
jednak jest to, że nie może przytulić 
swego własnego dziecka. Od lute-
go 2011 roku Adrian i Kuba są pod 
opieką Białostockiego Hospicjum 
dla Dzieci. 

Adrian chodzi do liceum ogólno-
kształcącego na zajęcia indywidual-
ne. Tata jest dumny, że chłopak bar-
dzo dobrze się uczy i pięknie rysuje. 
Ołówek i kredki trzyma w zrośnię-
tych ze sobą palcach. ❚
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Adrian bardzo dobrze się uczy i pięknie rysuje. Ołówek 
i kredki trzyma w zrośniętych ze sobą palcach.

Gastrostomia – jest to przetoka pomiędzy środowiskiem 
zewnętrznym a żołądkiem. Jest stosowana w celu podawania 
substancji odżywczych u osób wymagających sztucznego dostępu 
do przewodu pokarmowego. Poprzez gastrostomię podaje się 
gotowe mieszaniny odżywcze lub zmiksowany pokarm.

Gastrostomia

Adam Hermanowicz

 Odżywianie jest jedną z podstawowych funkcji organi-
zmu. Obok innych niezbędnych do życia i zachowania 
homeostazy – jest jedną z przyjemniejszych potrzeb bio-
logicznych. Istnieją uwarunkowania psychiczne bądź 
fizyczne spowodowane chorobą, urazem, kiedy to fizjo-
logiczną drogą, czyli przez usta przyjęcie pokarmu staje 
się bardzo utrudnione bądź niemożliwe. Brak łaknienia, 
utrata masy ciała, postępujące osłabienie powodują za-
burzenia we wszystkich układach i narządach organi-
zmu prowadząc do zespołu wyniszczenia (kacheksji). 
W takich przypadkach alternatywą staje się wytworze-
nie gastrostomii odżywczej.

Najważniejsze wskazania do założenia gastrostomii 
to: niedrożność przełyku, choroby nowotworowe przeły-
ku, nosa, szyi, gardła, ślinianek, zaburzenia połykania 
spowodowane przez choroby neurologiczne – jak mózgo-
we porażenie dziecięce, stwardnienie zanikowe boczne, 
udary, choroba Parkinsona, choroby otępienne, a także 
niedożywienie, pacjenci pozostający w stanie śpiączki, 
chorzy z mukowiscydozą, pacjenci przebywający w od-
działach OIOM, a także niektóre przypadki w okresie 
chemio i radioterapii.

Gastrostomia może być czasowa lub ostateczna. Ga-
strostomię czasową usuwa się po ustaniu przyczyny, dla 
której została założona (np. udana operacja początkowo 
nieoperacyjnego raka przełyku, ustępowanie objawów 
neurologicznych, wybudzenie ze  śpiączki itp.) Zało-
żenie gastrostomii jest stosunkowo prostą procedurą 
chirurgiczną i może być wykonane w dwojaki sposób. 
Na drodze klasycznej laparotomii, a więc niewielkiego 
cięcia na powłokach brzucha długości 3–4 cm i założeniu 
drenu gastrostomijnego do żołądka według metody opi-

sanej przez krakowskiego chirurga Bronisława Kadera 
(1863–1937), lub endoskopowo (PEG) przy użyciu gastro-
skopu i wyprowadzeniu drenu we właściwym miejscu 
przez powłoki brzuszne. Zakładane cewniki wykonane 
są z silikonu lub poliuretanu i mogą mieć różną średnicę 
w zależności od wieku i masy dziecka. Zarówno jedna 
jak i druga metoda wymaga znieczulenia ogólnego pa-
cjenta w przypadku dzieci. 

Podaż płynów po wykonaniu gastrostomii rozpoczyna 
się już kilka godzin po założeniu PEG lub na drugi dzień 
od założenia zgłębnika, najpierw małe ilości 50–100 ml 
glukozy 5%, 0,9% NaCl lub letnia przegotowana woda 
w odstępach, co 2–4 godz. Obie metody też niosą ze sobą 
niebezpieczeństwo różnych powikłań, a sposób założe-
nia musi być w każdym przypadku dobrany indywidu-
alnie. Do powikłań zaliczamy przede wszystkim zmiany 
skórne wokół stomii związane z obecnością kwasu sol-
nego w żołądku. Występują również zapchania drenu 
czy jego wypadanie. Może także zdarzyć się wyciekanie 
treści żołądkowej wokół cewnika powodując infekcję 
i owrzodzenia skóry, odleżyny wokół cewnika w miej-
scu jego wkłucia, znacznie rzadziej: przetoki żołądkowo-
‑okrężnicze, zapalenie otrzewnej, perforacja przewodu 
pokarmowego, zapalenie powięzi. Gastrostomia popra-
wia warunki pielęgnacji chorego, w porównaniu z sondą 
żołądkową, która nie powinna być utrzymywana dłu-
żej niż 6 tygodni. Zmniejsza ona ryzyko zapalenia płuc 
spowodowanego zachłyśnięciem, zwłaszcza u pacjentów 
nieprzytomnych, nie powoduje dyskomfortu, stanów 
zapalnych, odleżyn w jamie nosowej i gardle. Ryzyko 
przypadkowego usunięcia jest mniejsze, gastrostomia 
jest łatwa w pielęgnacji. W każdym przypadku niedo-
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żywienia spowodowanego zaburzeniami połykania czy 
jakąś inną chorobą z towarzyszącym BMI < 19 należy 
rozważyć założenie sztucznego dostępu do przewodu po-
karmowego. Do oceny stanu ogólnego pacjenta i stanu 
jego odżywienia wykorzystuje się specjalne skale. Naj-
bardziej przydatna jest skala Karnofskiego, Subiektyw-
na Globalna Ocena Stanu Odżywienia (SGA) oraz Ocena 
Ryzyka Związanego ze Stanem Odżywienia (Nutritional 
Risk Score, NRS).

Zasady karmienia przez gastrostomię:
  przygotowanie sprzętu do karmienia;
   ułożenie pacjenta leżącego w pozycji antyrefluk-

sowej, zapobiegającej aspiracji treści pokarmowej 
do dróg oddechowych i ułatwiającej pasaż treści 
pokarmowej;

   należy unikać pozycji na lewym boku ze wzglę-
du na większą możliwość przeciekania pokarmu 
przez przetokę;

   podaż posiłków u pacjentów leżących powinna być 
o określonych porach;

   podanie płynu po raz pierwszy do nowo założonej 
gastrostomii powinno odbywać się w obecności le-
karza zwykle w warunkach oddziału szpitalnego;

   sprawdzenie zalegania pokarmu w  żołądku 
po karmieniu;

   optymalna temperatura posiłku powinna być 
w granicach 35–37°C;

   odpowiednio dobrana ilość podawanego pokarmu 
(u dzieci jednorazowa podaż pokarmu będzie do-
stosowana do wieku i budowy anatomicznej);

  papka pokarmowa nie powinna być zbyt gęsta;
   podanie 20–50 ml wody przegotowanej w celu wy-

płukania drenu z treści pokarmowej, założenie za-
cisku na koniec drenu po zakończeniu karmienia;

   niezalecane są pokarmy rozdymające, 
ciężkostrawne. 

Pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci znaj-
duje się obecnie dziesięcioro dzieci, żywionych przez 
gastrostomię. We wszystkich przypadkach nie ma moż-
liwości dostatecznego pod względem kalorycznym i ob-
jętościowym karmienia drogą doustną. Kilkoro naszych 
podopiecznych przyjęliśmy, mimo ogromnych starań 
rodziców, w stanie znacznego niedożywienia. U części 
małych pacjentów, przez pewien okres przed zabiegiem, 
stosowano do karmienia sondę żołądkową. U siedmiorga 
dzieci, już w trakcie opieki hospicyjnej została założona 
gastrostomia. Troje zostało wypisanych z Oddziału In-
tensywnej Terapii z założoną gastrostomią. 

Zabieg wykonuje się w Klinice Chirurgii Dziecięcej 
UDSK w Białymstoku, w znieczuleniu ogólnym. Hospi-
talizacja zwykle trwa od 2 do 7 dni, w zależności od sta-
nu dziecka i charakteru zabiegu. Dziecko po wypisaniu 
ze szpitala wraca pod opiekę hospicjum. ❚

Patryk urodził się z wrodzoną cytomegalią, zespołem 
Dandy‑Walkera (zespół wad wrodzonych móżdżku 
z obecnością torbieli w tylnej jamie czaszki). Jest dzie-
ckiem leżącym. Obecnie ma 1 rok i 9 miesięcy. Wiele 
razy był hospitalizowany, przeważnie z powodu zapa-
lenia płuc. W wieku 9 miesięcy Patryk trafił do szpitala 
na OIT (Oddział Intensywnej Terapii) z silnym zapale-
niem płuc. Około miesiąca leżał pod respiratorem. Leka-
rze zaproponowali nam założenie gastrostomii, jednak 
my nie byliśmy do końca przekonani. 

Po wyjściu ze szpitala syn coraz częściej zaczął choro-
wać, a każda infekcja, czy zapalenie płuc zmuszała nas 
do zakładania sondy. Cały czas miał zalegania w gór-
nych drogach oddechowych. Sam nie kaszlał, bo sonda 
mu to utrudniała. Musiałam prowokować kaszel ssa-
kiem. Wówczas pielęgniarka z hospicjum zaczęła z nami 
rozmawiać na temat założenia gastrostomii. Wraz z mę-
żem coraz częściej zaczęliśmy zastanawiać się na ten 
temat. I w końcu zdecydowaliśmy. Na początku było 
trochę strachu, obawy, pierwsza kąpiel, pielęgnacja ga-
strostomii. Ale przyzwyczailiśmy się. Dzisiaj jesteśmy 
zadowoleni z podjętej decyzji.

Patryk zaczął przybierać na wadze, więcej się uśmie-
cha, gaworzy, sam wykrztusza wydzielinę zalegającą mu 
w górnych drogach oddechowych. A co najważniejsze, 
Patryk od założenia gastrostomii nie chorował na zapa-
lenie płuc. I my – rodzice jesteśmy pewni, że leki, które 
dostaje codziennie przyjmie w odpowiednich dawkach. 
Teraz wiemy, że to była nasza najlepsza decyzja, jaką 
mogliśmy podjąć w tej sytuacji. ❚

Patryk
Teraz wiemy, że to była nasza 
najlepsza decyzja, jaką mogliśmy 
podjąć w tej sytuacji.
Rodzice Patryka

Wspomnienie o Kubusiu

Mieliśmy być szczęśliwymi rodzicami. Ale to był tylko nasz plan, jak 
się okazało, zbyt zuchwały. 

Rodzice Kubusia:

rogal śpi z nami 

Nasz synek kończyłby właśnie 8 miesięcy. Staram się 
unikać wyobrażania sobie, jak wyglądałby, co już potra-
fiłby, czym rozbawiałby nas, a czym irytował. Takie wizje 
bardzo bolą, podobnie jak widok szczęśliwych rodziców 
z niemowlakami. My mieliśmy być jednymi z nich. Ale 
to był tylko nasz plan, jak się okazało, zbyt zuchwały. 

Naszego synka nosimy w sercach, w myślach. Jego 
zdjęcie jest najważniejszym obiektem na naszej półce 
w sypialni. Nasz smutasek codziennie spogląda na nas 
swymi prześlicznymi czarnymi oczętami. Jego ubranka 
wciąż zajmują tę samą szafkę, a rogal, którego obejmo-
wał, leżąc w łóżeczku, śpi z nami w łóżku. Wciąż mamy 
też fotelik, w którym kołysaliśmy Kubusia, kołderkę, 
poduszeczkę, kocyki.

Nasz synek gościł w domu zaledwie dziesięć dni, ale 
zostawił w nim wiele śladów swojej obecności. Mam 
na myśli nie tylko te widoczne ślady. Najważniejsze 
dla nas, rodziców są wspomnienia związane z  jego 
obecnością. To obrazy chwil spędzonych wreszcie ra-
zem w domu: poranne kangurowanie w swoim łóżku, 
wspólne rodzinne oglądanie meczu, odprawianie rytu-
ału kąpania, wieczorne kołysanie w ramionach, ukła-
danie w łóżeczku, spoglądanie sobie w oczy, kojenie 
płaczu, wygłaszanie monologów do synka. Widzę jego 
uważne, mądre, pełne skupienia spojrzenie, czuję gład-
kość i zapach jego skóry. W pamięci przechowujemy 
też, niczym skarb, jego uśmiech, którym obdarzył nas 
właśnie w domu, w dzień swego odejścia.



W domu poczuliśmy się prawdziwą rodziną. Tu było 
nam razem ciepło, intymnie, tak, jak bywa tylko u sie-
bie. Nasz powrót do domu nie byłby możliwy, gdyby nie 
pomoc Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Z czasem 
jeszcze bardziej doceniamy, jak wiele zawdzięczamy 
ludziom w nim pracującym. Dzięki nim doświadczy-
liśmy, choć w części zwyczajnego (dla nas niezwykłe-
go) codziennego życia rodziny posiadającej zdrowe 
maleństwo. 

Nasza szpitalna tułaczka trwała ponad trzy mie-
siące. To czas wypełniony morzem łez i górą emo-
cji: niewyobrażalnie wielką obawą o życie i zdrowie 
synka, rosnącą miłością rodzicielską, obezwładnia-
jącym poczuciem bezsilności i nieopisanym bólem, 
tęsknotą, złością, zazdrością, zwątpieniem, rozpaczą, 
buntem i oczywiście nadzieją. Ta rzeczywiście umiera 
ostatnia. Wyrok usłyszeliśmy w połowie październi-
ka. Okazało się, że już nigdy nie będzie dobrze, jak 
nam wmawiali wszyscy wokół. Przekazaliśmy synko-
wi geny letalnej choroby, nasze dziecko miało przed 
sobą około pół roku życia. Usłyszeliśmy, że najlepszym 
rozwiązaniem jest opieka nad dzieckiem w domu, przy 
pomocy hospicjum. 

Jeszcze wtedy nie miałam nawet odwagi na tyle, aby 
myśleć o takiej możliwości. Nie wyobrażałam sobie, że 
moglibyśmy sami poradzić sobie z opieką nad tak cho-
rym dzieckiem. 

W szpitalu nasze dziecko miało profesjonalną opiekę 
przez całą dobę. Pielęgniarki zmieniały sondę, odsysały 
wydzielinę, czuwały nad ilością dostarczanego tlenu. Po-
trzebowaliśmy czasu, aby najpierw oswoić się z brutalną 
rzeczywistością. Musieliśmy uzmysłowić sobie, że liczy 
się tu i teraz, że nie wolno nam myśleć o przyszłości, że 
musimy skupić się na tym, aby dać jak najwięcej siebie 
i naszej miłości synkowi. Na zawsze pożegnaliśmy się 

z wizjami zarezerwowanymi dla całkowicie szczęśli-
wych rodzin. 

Wciąż miałam ogromne wątpliwości, czy poradzimy 
sobie. Przerażała mnie odpowiedzialność, konieczność 
wykonywania trudnych dla mnie i dla dziecka pielęg-
niarskich zabiegów. Te wątpliwości rozwiał mój mąż. 
Swoją wiarą, odwagą, siłą i pewnością zaraził mnie. 
Dotarło do mnie, że nie możemy zmarnotrawić danego 
nam czasu na spędzanie kolejnych miesięcy w szpita-
lu. Przecież mamy dom i siebie. Z Centrum Zdrowia 
Dziecka wróciliśmy na tydzień do szpitala w Łomży, już 
z postanowieniem szukania pomocy. Po nieudanych po-
szukiwaniach, w okolicy naszego miejsca zamieszkania, 
znaleźliśmy ją w Białostockim Hospicjum dla Dzieci. 
Dziś żałuję, że stało się to tak późno. Nasza tułaczka 
mogła być krótsza o dwa, dla nas długie tygodnie, które 
spędzilibyśmy już z Kubusiem w domu. 

Czekała nas jeszcze jedna wyprawa, tym razem 
do Białegostoku. Kubuś miał zostać poddany operacji 
wszczepienia gastrostomii, co jednak okazało się nie-
możliwe w jego stanie. Nasz synek był skazany do końca 
na żywienie przez sondę.

28 listopada nadszedł TEN dzień. Do domu przyjecha-
liśmy w towarzystwie dwóch przemiłych pielęgniarek 
z hospicjum, samochodem wypełnionym potrzebnym 
nam sprzętem do oddychania, lekarstwami i innym nie-
zbędnym medycznym wyposażeniem. Nasza sypialnia 
przypominała tego dnia przytulną, domową izolatkę. 
Znów ogarnęły mnie wątpliwości, co do słuszności na-
szej decyzji. Przecież za chwilę mieliśmy zostać sami, 
a ja jeszcze nie zapamiętałam wszystkiego, co mi prze-
kazano odnośnie podawania leków i opieki. Z pomocą 
przyszedł mi oczywiście mąż. Pielęgniarki zapewniły 
nas o możliwości przyjazdu czy też zasięgnięcia pora-
dy o każdej porze. Rzeczywiście, zawsze można na nie 
liczyć. Nasza pielęgniarka – Edyta – odwiedzała i dzwo-
niła do nas regularnie, zawsze służyła pomocą – nawet 
w tak trudnej chwili, jaką jest pogrzeb dziecka. 

Było niełatwo, ale miłość przecież nawet góry przeno-
si. Najtrudniejsze zabiegi wykonywał mąż. Uczyliśmy się 
siebie nawzajem. Rejestrowaliśmy na zdjęciach każdy 
dzień. Ten czas był i pozostanie dla nas powodem do ra-
dości. Radości niełatwej, bo przez łzy. Jak się okazało, 
nasz synek przybył do nas, aby się pożegnać. Te dziesięć 
dni spędzonych razem w domu, są dla nas najcenniej-
szym podarunkiem. 

Te rozważania nie oddają w pełni tego, co przeżyliśmy 
i wciąż przeżywamy. Nadal trudno jest mówić o tym, 
co  się stało. O  wiele łatwiej przelać myśli i  uczucia 
na papier. 

Z trudem uczymy się nowej sztuki życia z Kubusiem 
w naszych sercach.  ❚
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Moja rola – mówi ksiądz Marek – 
nie sprowadza się tylko do odpra-
wiania w  tutejszej kaplicy nabo-
żeństw dla personelu szpitalnego 
i  pacjentów. Moim zadaniem jest 
przede wszystkim być przy cier-
piącym małym pacjencie. Towarzy-
szyć mu w jego cierpieniu, ale także 
powrocie do zdrowia. To także by-
cie przy rodzicach, których w tych 
najcięższych chwilach trzeba pod-
nieść na duchu. Kapelan ma jesz-
cze jedną szczególna rolę, udziela 
Sakramentów Świętych, począwszy 
od chrztu do – w moim przypadku 
– bierzmowania. 

Jeśli chodzi o  sakramenty to 
oczywiście najczęściej sprawowa-
na jest Eucharystia, ale także bar-
dzo często udzielane są w szpitalu 

chrzty, głównie nowo narodzonych 
dzieci, które są w stanie zagraża-
jącym ich życiu. Taki chrzest jest 
najczęściej tylko z  wody, nie na-
maszcza się dziecka olejami, ani nie 
odmawia przewidzianych przepisa-
mi kościelnymi modlitw. Udzielić 
takiego chrztu może każda osoba. 
Wystarczy, że poleje głowę wodą 
dziecka i powie np. Adamie ja cie-
bie chrzczę w imię Ojca i Syna i Du-
cha świętego. Oczywiście w kaplicy 
szpitalnej można też dokonać peł-
nego obrzędu chrztu, jednak musi 
być na to zgoda parafii, na terenie 
której szpital się znajduje, czyli 
w tym wypadku katedry. Czasami, 
też w szpitalu, udzielana jest dzie-
ciom pierwsza Komunia Święta, 
jednak to zdarza się rzadko. Teraz 

właśnie przygotowujemy do  tego 
sakramentu dziecko, które jest 
u nas w szpitalu. Niestety stan tej 
dziewczynki jest na tyle ciężki, że 
pierwszą komunię będzie musiała 
przyjąć w  kaplicy szpitalnej. Pa-
miętam też jak udzielałem pierw-
szej komunii dziewczynce chorej 
genetycznie, nawet nie mogła być 
w kaplicy, więc uroczystość odbyła 
się na sali. Podobnie też jest z Sa-
kramentem Bierzmowania, jeżeli 
dziecko jest ciężko chore to wtedy 
tego sakramentu udziela się właś-
nie w szpitalu. Kolejnym sakramen-
tem, który jest udzielany w naszym 
szpitalu to Sakrament Chorych.

Sakramentu tego udziela się 
dzieciom, które mają tak zwane ro-
zeznanie rozumowe, czyli tak mniej 

Kapelan w szpitalu jest potrzebny w wie-
lu miejscach, sam nawet nie wiedziałem 
w ilu, przekonałem się o tym dość szyb-
ko – mówi ksiądz Marek Gryko kapelan 
pracujący w Uniwersyteckim Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Nie ma ostatniego 
namaszczenia

Jest sakrament 
chorych
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więcej od 7 roku życia. Sakrament 
ten ma przede wszystkim wzmocnić 
pacjenta w cierpieniu i muszę przy-
znać, że ten sakrament w wielu wy-
padkach pomaga, wspiera w prze-
żywaniu choroby. Niestety jeszcze 
pokutuje do tej pory opinia, że jest 
to tak zwane ostatnie namaszcze-
nie, czyli przygotowanie na śmierć. 
Absolutnie tak nie jest, sakrament 
ten ma pomóc pacjentowi w przeży-
waniu cierpienia. Sakramentu tego 
udzielam często na  prośbę rodzi-
ców. Zwracają się do mnie lekarze, 
kiedy stan pacjenta się pogarsza. 
Sakramentu tego nie zawsze mogę 
udzielić. Głównie chodzi o  małe 
dzieci, u których działa po prostu 
jeszcze moc Sakramentu Chrztu 
Świętego. Czasami rodzice nale-
gają, abym udzielił sakramentu 
chorych, jednak zawsze staram się 
wytłumaczyć, że nie ma takiej po-
trzeby. Ostatnio miałem taki przy-
padek, kiedy jedna z mam bardzo 
prosiła o  taki sakrament, jednak 
dziecko było za małe. 

Warto może też przypomnieć 
o tym, że w szpitalu nie obowiązu-
je post eucharystyczny, więc nie 
trzeba się wstrzymywać od spoży-
wania posiłków a nawet, jeżeli jest 
taka potrzeba po przyjęciu komunii 
można ją popić wodą. Oczywiście 
są przypadki gdzie pacjent jest 
w takim stanie, że nie może przy-
jąć komunii, jest na przykład nie-
przytomny, wtedy komunię w jego 
intencji może przyjąć któryś z ro-
dziców. ❚

Ksiądz Marek jako kapelan 

pracuje 13 lat z  czego 8 po-

sługuje w Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym. Można go spotkać 

tam codziennie oprócz sobót 

i poniedziałków w godzinach 

od 10 do 15. Kaplica w szpi-

talna znajduje się na parterze 

szpitala naprzeciwko wind.

Rodzice wiedzą, kto o to zabiega? 
– Kliniką opiekuje się Fundacja „Pomóż im”. Jest 
to dla nas dar serca ludzi dobrej woli. Obcy ludzie 
wpłacają 1% podatku, bardzo ważny procent. NFZ 
wspomaga nas niewiele, a  na  pewno nie pomaga 
w stworzeniu warunków do życia w szpitalu. Funda-
cja prowadzi też hospicjum domowe i pomaga wielu 
dzieciom w bardzo różnych ich potrzebach. Potrzeby 
dzieci onkologicznych to specyficzne potrzeby, inne 
niż ludzi zdrowych. Cała nasza rodzina wspiera fun-
dację i ten ośrodek, bo wiemy, że warto. Standardy 
opieki są lepsze nawet od większych ośrodków i miast 
(czytamy prasę, internet i opinie innych pacjentów). 
To wspaniałe, że są tacy ludzie, którzy nie szczędzą 
swojego czasu, energii by pomóc innym – tak od serca.

Jak Pani ocenia działania Fundacji na rzecz Kli-
niki? 
– Nasze życie bardzo się zmieniło – wydaje nam się, 
że fundacja wie, jak wspierać takich jak my. Wiem, że 
pracują tam też ludzie, którzy kiedyś byli w naszej sy-
tuacji. Najlepiej wiedzą, co czujemy, czego się boimy, 
na czym najbardziej zależy chorym dzieciom i ich ro-
dzinom. Dzięki ich działaniom, czujemy się prawie jak 
w domu, w myśl hasła: Stwórzmy dzieciom dom w szpi-
talu. Z moich obserwacji, z obserwacji mojej rodziny 
wynika, że warto wspierać fundację.

Co jest ważne, gdy jest się w takim miejscu, jak Kli-
nika Onkologii Dziecięcej? 
– Gdy jest się na takim oddziale jak nasza klinika 
ważna jest atmosfera panująca tutaj, życzliwość. My-
śleliśmy, że innych to dotyczy, ale nie nas! Musieliśmy 
nauczyć się wszystkiego, oswoić się z tym, zaakcepto-
wać, podjąć walkę i mieć nadzieję, że nasz syn będzie 
kiedyś żył normalnie, jak jego rówieśnicy. Otrzyma-
liśmy tutaj wsparcie, zrozumienie i pomoc. Panuje 
tutaj taka dobra współpraca i kontakt między dziećmi, 
lekarzami, rodzicami, pielęgniarkami. Nie odczuwa-
my dyskomfortu przebywania w strasznym miejscu, 
wręcz przeciwnie chętnie z nami wszyscy rozmawiają, 
wysłuchają naszych obaw, spostrzeżeń, uwag. Nasze 
dzieci widząc wracających na badania kontrolne in-
nych, są pełne podziwu i dobrych myśli, że ja też będę 
zdrowy, widzę siebie wśród nich za kilka miesięcy. 
Jest to  miejsce specyficzne a  zarazem wyjątkowe. 
Przebywanie w tej klinice to życiowe doświadczenie 
i lekcja pokory. Leczenie chemią i dobrym słowem 
przynosi całkiem dobre efekty.

Do rozmowy włączył się Mateusz:
 – Ważne jest nauczyć się funkcjonować i żyć w miarę 
normalnie, a tutaj to jest możliwe. Dzięki ludziom, 
którym chciało się zorganizować, którzy o nas myślą, 
którzy są dla nas. ❚

Można wyGrać 
Rozmowa z panią Renatą  
Sulewską, matką 17-letniego 
Mateusza, chorującego od  
stycznia 2011 roku na ostrą 
białaczkę limfoblastyczną.  
Mateusz jest leczony  
w Klinice Onkologii Dziecięcej 
uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Białymstoku.

TRZEBA WAlCZyć
Rozmawiała Katarzyna Muszyńska‑Rosłan

Co Pani czuła, gdy dowiedziała się o chorobie syna? 
– Gdy zachoruje dziecko na chorobę onkologiczną 
– czuje się strach, przerażenie, niepewność. Tysią-
ce pytań – dlaczego? Bez odpowiedzi! Morze wy-
lanych łez. Najważniejsza dla mnie była szczera 
rozmowa z lekarzami, kompetentne i szybkie dzia-
łania związane z diagnostyką i  leczeniem mojego 
dziecka. Uświadomili mi, że można wygrać i trzeba 
walczyć. Ich wiedza była naszą szansą. Rozmowa 
z psychologiem była bardzo ważna dla mnie i dla 
dziecka. Rodzice w klinice wspierają się, wymie-
niają poglądami, nie tylko o chorobach. Atmosfera 
sprzyja leczeniu i przebywaniu tutaj a fachowość 
i profesjonalizm spotykanych tu ludzi budzi zaufa-
nie i daje nadzieję. 

Jak się Pani czuje na oddziale? 
– Jesteśmy tutaj długo i to, że przebywamy w czy-
stych, kolorowych salach, leczymy się w doposażo-
nym oddziale onkologicznym, w komfortowych wa-
runkach dla dzieci i rodziców robi wrażenie i daje 
nadzieję, że jesteśmy ważni, w dobrych rękach. Ro-
dzice mają miejsce by się spotkać, wypić kawę, po-
rozmawiać, wypłakać się. Dzieciaki mają telewizory, 
radia, komputery, zabawki – zupełnie jak w domu. 
Oby tylko był na tyle dobry stan zdrowia, by można 
było to wykorzystać! 
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Kampania „Pola Nadziei” jest ogólnopolską akcją 
promującą opiekę paliatywną. Ma ona na celu uwraż-
liwianie społeczeństwa na potrzeby osób nieuleczal-
nie chorych, oczekujących naszej pomocy w trud-
nych chwilach odchodzenia z tego świata. Fundacja 
„Pomóż Im” wraz z Fundacją Podlaskie Hospicjum 
Onkologiczne prowadzi tę akcję na Podlasiu po raz 
pierwszy. W tegoroczną edycję włączyło się 80 insty-
tucji, w tym ponad 60 szkół i przedszkoli. Symbolem 
akcji jest żonkil, który już w starożytności uchodził 
za znak nadziei. Po tym, jak zimą obumiera, wiosną 
rodzi się na nowo, zwiastując nowe życie. Jesienią po-
sadziliśmy 6 tysięcy cebulek żonkili, które zakwitły 
przy przedszkolach, szkołach i instytucjach, tworząc 
żonkilowe – pola nadziei. Mają nam one przypominać 
o obecności wśród nas osób ciężko chorych, samot-
nych, którym każdy z nas może nieść pomoc na wiele 
sposobów. Poprzez różnorodne inicjatywy skierowa-
ne do dzieci i młodzieży białostockich szkół i przed-
szkoli chcemy zachęcać do podejmowania twórczych 
działań na rzecz cierpiących. Ogłosiliśmy konkursy 

plastyczny, poetycki, fotograficzny i biżuterii żon-
kilowej. Zorganizowaliśmy projekcję filmu pt. Bez 
mojej zgody, po którym rozmawialiśmy o tym jak 
towarzyszyć osobie cierpiącej. Została odprawiona 
Msza Święta w intencji podopiecznych naszego ho-
spicjum oraz wolontariuszy, włączających się w kam-
panię Pola Nadziei. Po mszy uczniowie z VII Liceum 
Ogólnokształcącego zaprezentowali spektakl teatral-
ny, powstały na kanwie książki Erica Emmanuela 
Schmitta Oskar i Pani Róża.
Warsztaty i pogadanki prowadzone przez wolontariu-
szy i pracowników hospicjum w szkołach i przedszko-
lach, były okazją do szerzenia idei wolontariatu i bezin-
teresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Wierzymy, 
że te działania przyczynią się do większej wrażliwości 
na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, nie-
uleczalnie chorych, że będziemy umieli zachować się 
godnie wobec umierających. 
Cieszymy się również z różnych inicjatyw podejmowa-
nych przez szkoły i przedszkola na rzecz hospicjum. 
Zbiórki słodyczy, maskotek i książek, koncert, mecz 
o charakterze charytatywnym to tylko niektóre formy 
wspierania nas przez uczniów i nauczycieli. Bardzo 
ważnym elementem akcji jest pozyskiwanie dodatko-
wych funduszy na prowadzenie bieżącej działalności 
Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Dlatego w ra-
mach akcji Pola Nadziei zaplanowaliśmy dwie kwe-
sty żonkilowe. Jedna odbyła się w marcu, na ulicach 
Białegostoku, druga w kwietniu. Każdy darczyńca, 
za złożony datek, otrzymywał kwiat żonkila lub jego 
symbol. 
Zwieńczenie akcji to Festyn Rodzinny 22 maja 2011 
roku na placu przed Teatrem Dramatycznym w Bia-
łymstoku. Podczas festynu nagradzamy laureatów 
konkursów, wręczamy podziękowania tym, którzy 
włączyli się w naszą akcję. Całodniowy festyn wień-
czy występ zespołu SOFA. Zachęcamy wszystkich 
do włączenia się w akcję Pola Nadziei i budzenia 
nadziei w sobie i innych. ❚

Pola nadziei

Tekst: Ewa Sadowska

Jesienią posadziliśmy 6 tysięcy cebulek żonkili, które 
zakwitły przy przedszkolach, szkołach i instytucjach, 
tworząc żonkilowe – pola nadziei.

Nie da się ukryć, że żyjemy w dobie powszechnego kon-
sumpcjonizmu i pogoni za pieniądzem. Bombardowani 
z każdej strony reklamami mówiącymi o łatwym i szyb-
kim życiu, często wpadamy w pułapkę własnego egoi-
zmu, który zamyka nas na drugiego człowieka. Człowie-
ka, który może właśnie czeka na naszą pomocną dłoń, 
na jakiś gest życzliwości, nadzieję na lepsze jutro…? 
Życie nie powinno polegać jedynie na inwestowaniu, 
oszczędzaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb. Często 
niewielkim wysiłkiem możemy podzielić się z innymi. 
Możliwości są ogromne, potrzebujących – mnóstwo. 

 „Dzisiaj wielką sztuką jest pomagać bezinteresow-
nie…” Nie mniej jednak naturalną sprawą jest, że chęt-
nie pomagamy bliskim i krewnym. Następną kategorię 
stanowią ludzie, których lubimy. Z obcych wybierzemy 
tych, którzy są do nas w jakiś sposób podobni.

A co z pomocą tym, którzy się nam nie zrewanżują? 
Co z tymi, którzy nie proszą o pomoc, choć bardzo jej po-
trzebują? Co z pomocą dzieciom, które walczą z chorobą, 
dzieciom, które od nas odchodzą…?

Jedni wzruszą się ich losem, lecz pójdą dalej, inni 
uczynią więcej bo w ślad za ich wzruszeniem pójdzie 
jakiś gest życzliwości, lecz oni również odejdą do swoich 
codziennych spraw i obowiązków. Ale będą też tacy, któ-
rzy otworzą swoje serca na potrzeby drugiego człowieka 
i przy nim zostaną. Będą służyć swoim czasem i energią, 
pogodą ducha i dobrym słowem. Oni mają niezachwianą 
nadzieję, że są jeszcze ludzie, dla których uśmiech cho-
rego dziecka jest ważniejszy od pieniędzy.

Czynienie dobra jest wpisane w naturę każdego czło-
wieka, z kolei aktywność na polu filantropii, dobroczyn-
ności, czy też działalności charytatywnej – w naturę czło-
wieka dojrzałego, który chce mieć wpływ na otaczający 
go świat. Pocieszający jest fakt, że w ostatnich latach 

działalność charytatywna staje się integralną częścią 
strategii rozwoju wielu firm, również w naszym regionie. 
Przedsiębiorstwa podejmują działania ukierunkowane 
na angażowanie swoich pracowników w działalność wo-
lontarystyczną  na rzecz organizacji społecznych.

Krzewienie idei odpowiedzialności społecznej przyno-
si firmom niewymierne korzyści. Zauważa się poprawę 
klimatu nie tylko pracy w takiej firmie, ale również po-
czucie identyfikacji ze społecznością lokalną. Programy 
wolontarystyczne budują poczucie więzi i solidarności z 
otoczeniem i jego problemami. Przełamują negatywne 
stereotypy o ludziach dotkniętych ubóstwem, choroba-
mi, niepełnosprawnością. Niewątpliwą korzyścią jest 
pozytywne postrzeganie firmy w lokalnej społeczności. 
Pokazanie, że przedsiębiorstwo nie jest tylko nastawione 
na osiąganie zysku, ale interesują go również potrzeby i 
bolączki otoczenia, co podnosi jej prestiż. Badania ryn-
ku wyraźnie pokazują, że znaczna część Polaków bierze 
pod uwagę działania sponsorskie firm przy decyzjach 
zakupowych. 

Fundacja „Pomóż Im” niejednokrotnie przekonała 
się, że zaangażowanie społeczne czy działalność chary-
tatywna podlaskich firm nie jest jedynie sposobem na 
kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, ale wynika 
z głębokiego przekonania o konieczności wspierania  
najbardziej potrzebujących.

Do takich chlubnych przykładów prospołecznej dzia-
łalności należy akcja „Zróbmy razem coś dobrego” 
organizowana przez BRE Bank S.A. Celem akcji jest 
cykliczne przeprowadzanie projektów wolontariatu 
pracowniczego polegających na umożliwieniu aktyw-
ności, w których pracownicy proponują i angażują się 
w działania wynikające z zainteresowania problemami 
społecznymi osób ze swojego otoczenia. Po każdorazo-

Działalność prospołeczna firm
  Nadzieja na lepsze jutro

Fundacja „Pomóż Im” niejednokrotnie przekonała się, że 
zaangażowanie społeczne czy działalność charytatywna 
podlaskich firm nie jest jedynie sposobem na kształtowanie ich 
pozytywnego wizerunku, ale wynika z głębokiego przekonania 
o konieczności wspierania  najbardziej potrzebujących.
Agnieszka Zielińska
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wym przeprowadzeniu akcji wyłonionych zostaje pięć 
projektów. Dzięki pomysłowi oraz inicjatywie jednej z 
pracownic MultiBanku (Oddział Bankowości Detalicz-
nej BRE Bank S.A.) – Julicie Jankowskiej – w konkursie 
wziął udział projekt zorganizowania Dnia Dziecka dla 
podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”. Jako jeden z naj-
ciekawszych pomysłów został on nagrodzony w postaci 
jego sfinansowania. Dzięki tym pieniądzom będziemy 
mogli zapewnić chorym dzieciom i ich rodzeństwu wspa-
niałą zabawę i prezenty w tym, jakże ważnym dla każ-
dego dziecka, dniu. 

Na szczególne uznanie zasługuje również innowacyjny 
program współpracy z aptekami na terenie Białegosto-
ku, który został wdrożony wiosną 2010 r. i jest kontynuo-
wany do chwili obecnej. Pomysłodawcą i koordynatorem 
tej akcji jest nasz wolontariusz. W aptekach zostały usta-
wione specjalnie oznakowane skarbony przeznaczone 
do zbiórki pieniędzy na rzecz ciężko chorych dzieci. W 
ten oto sposób Fundacja „Pomóż Im” wyszła na przeciw 
potrzebie społecznej, umożliwiając osobom chętnym 
wspieranie podopiecznych Białostockiego Hospicjum 
dla Dzieci. Dobrowolne datki można wrzucić do zaplom-
bowanych skarbon wyeksponowanych w ogólnodostęp-
nych miejscach na terenie całego miasta. Zakup 150 
skarbon był możliwy dzięki sponsorom. 

Ten innowacyjny program, dzięki zaangażowaniu na-
szego wolontariusza zaprocentował zebraniem pokaźnej 
kwoty pieniędzy, która została przeznaczona na zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego potrzebnego do opieki 
w hospicjum. Korzyścią wtórną związaną z ekspozycją 
skarbon było szerzenie świadomości lokalnej społeczno-
ści o istnieniu potrzeby wspierania ciężko chorych dzieci, 
a co za tym idzie propagowanie idei opieki paliatywnej. 

Kolejnym, godnym naśladowania, przykładem ak-
tywności pracowniczej na polu dobroczynności jest 
wspaniała akcja zorganizowana przez dyrekcję oraz pra-
cowników Makro Cash and Carry w Warszawie. Dzięki 
ich inicjatywie i wspaniałomyślności nasi podopieczni, 
zarówno mali pacjenci Kliniki Onkologii i Hematologii 
UDSK w Białymstoku, jak i podopieczni Białostockiego 
Hospicjum dla Dzieci oraz ich rodzeństwo, otrzymali w 
2009 r. wymarzone prezenty gwiazdkowe ‑ w odpowiedzi 
na listy, które dzieci napisały do św. Mikołaja. W grud-
niu 2010 r. również mogliśmy liczyć na wsparcie Makro 
Cash and Carry, które obdarowało naszych milusińskich 
całą górą zabawek. Zorganizowanie gwiazdki w ubie-
głym roku było w dużej mierze możliwe również dzięki 
lokalnej firmie Rosti Sp. z o.o., a w szczególności pra-
cownikom, którzy w ramach akcji „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem” zakupili naszym podopiecznym 
upragnione prezenty.  

To tylko nieliczne, ale jakże chlubne, przykłady ak-
tywności charytatywnej, których doświadczyliśmy ze 
strony firm i instytucji. Ludzie, którzy w nich pracują, 

PODZIĘKOWANIE
Białostockie Hospicjum dla Dzieci wsparła 
Pani Karolina Kaczorowska, wdowa 
po Ostatnim Prezydencie RP na Uchodź-
stwie Ryszardzie Kaczorowskim. Kiedy 
dowiedziałam się o  Białostockim Hospi-
cjum dla Dzieci, bardzo zainteresowałam 
się tym – powiedziała Pani Prezydentowa. 
Zrobię wszystko, żeby pomóc… Zwrócę 
się do ośrodków (w Anglii), które pomagają, 
a Państwa – zaapelowała Pani Karolina 
Kaczorowska – zachęcam z całego serca 
– pomóżcie. Bo każdy grosz i każde dobre 
serce będzie bardzo doceniane.
Za pośrednictwem Pani Prezydentowej 
wsparcie hospicjum okazało Zrzeszenie 
Polek w Wielkiej Brytanii. Zarząd sto-
warzyszenia zdecydował o przekazaniu 
na rzecz pomocy dzieciom będącym pod 
opieką fundacji, funduszy w wysokości 
1500 funtów. 
W imieniu dzieci, którymi się opiekujemy 
dziękujemy Pani Prezydentowej, Paniom 
ze Zrzeszenia Polek w Wielkiej Brytanii 
i Wszystkim, którzy okazali serce, zainte-
resowanie, wsparli nas finansowo, swoją 
pracą i życzliwością. 
Dzięki Państwu możemy pomagać dzie-
ciom, dla których liczy się każdy dzień. 

Środowisko białostockich fryzje-
rów, stylistów, projektantów mody 
i  fotografików pod wodzą Piotrka 
Mordasa zorganizowało akcję pod 
hasłem Modny Białystok pomaga. 
Przez kilka tygodni w kilkunastu 
salonach fryzjerskich stały pusz-
ki, do których można było wrzucać 
datki na rzecz hospicjum. Punktem 
kulminacyjnym było widowisko fry-
zjersko‑artystyczne w wypełnionej 
po brzegi auli Pałacu Branickich. 
20 lutego 2011 r. można było zoba-
czyć niezwykłe pokazy tańca, mody 
i fryzur. W czasie gali po raz pierw-
szy wręczyliśmy tytuły Ambasadora 
Fundacji „Pomóż Im”: projektantce 
mody – Elwirze Horosz oraz aktoro-
wi – Cezaremu Żakowi. W licytacji 
pięknych przedmiotów Cezaremu 

Żakowi pomogła Miss Polonia Ro-
zalia Mancewicz. Wzruszona nakrę-
conym przez Wojtka Zdanowicza 
filmem o hospicjum Katarzyna Żak 
zdjęła własne kolczyki i przekazała 
mężowi do zlicytowania. W sumie 
zebraliśmy 18.400 złotych – te pie-
niądze przeznaczymy na  bajkowe 
pokoje, czyli remont i wyposażenie 

pokoi ciężko chorych podopiecznych 
hospicjum. 

Jako pierwszy będzie odnowio-
ny pokój rodzeństwa ze  wsi koło 
Siemiatycz. Marta i Daniel cierpią 
na rzadką chorobę genetyczną – nie 
chodzą, nie są rozwinięte intelek-
tualnie, są osobami niedowidzą-
cymi. Projekt wykonały architek-
tki wnętrz: Joanna Kijak i Joanna 
Dembowska a w dostosowaniu po-
koju do potrzeb rodzeństwa pomoc 
zadeklarowała Barbara Szymańska 
– z Fundacji Audiodeskrypcja. W no-
wym pokoju Marta i  Daniel będą 
się czuli lepiej a dzięki specjalnym 
światłom i tworzywom na ścianach 
możliwy będzie ich lepszy rozwój. ❚

 aMbasaDorzy 
    Fundacji „Pomóż Im” 

Dariusz Kuć
Fotografie: Przemek Sejwa i Tomasz Dawidziuk

Po raz pierwszy wręczyliśmy tytuły 
Ambasadora Fundacji „Pomóż Im”: 
projektantce mody – Elwirze Horosz 
oraz aktorowi – Cezaremu Żakowi.

są prawdziwymi przyjaciółmi naszych podopiecznych, 
dzieci, dla których liczy się każdy dzień i każdy gest 
życzliwości. Wystarczy odrobina chęci i otwarte serce, 
żeby zostać naszym przyjacielem!

Przyjaźń jest najwspanialszym darem, którym mo-
żemy obdarować drugiego człowieka. Istotę przyjaźni 
pięknie oddaje myśl Joseph’a Addisona: Przyjaźń po-
większa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając 
naszą radość i dzieląc na pół smutek. ❚



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

Dziękujemy również wszystkim za przekazanie 1% podatku. 

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

Tytuł wpłaty: wsparcie Fundacji


