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Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego biuletynu. Staramy się w nim pokazać 

to czym się zajmujemy, z czym się zmagamy, jakie potrzeby mają nasi podopieczni. Na-

sze działania możliwe są jedynie dzięki Państwa wsparciu. Cieszy nas to, że w obecnym 

świecie, nastawionym na inwestowanie, oszczędzanie i zaspakajanie własnych potrzeb, 

są ludzie dla których nie jest to jedynym celem życia, ludzie dla których największą 

wartością jest drugi człowiek. Tacy jesteście właśnie Wy i za to z całego serca Wam 

dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo pamiętali o naszych podopiecznych 

w chwili dzielenia się 1% swojego podatku.

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

Nasza sytuacja finansowo-prawna  
nie stwarza możliwości jakiegokolwiek 
dalszego planowania działalności. 
Żyjemy z roku na rok. 
Tekst Elżbieta Solarz

Fundacja „Pomóż Im” działa od 2007 
roku, natomiast hospicjum dziecię-
ce pracuje już 3 lata. Przez ten okres 
mieliśmy pod opieką prawie 60 pa-
cjentów. Część z nich odeszło, inni 
zostali wypisani, jednak większość 
pozostaje z nami do tej pory. 

Wypracowujemy własne sposoby 
rozwiązywania trudnych proble-
mów, korzystając z doświadczeń in-
nych hospicjów, które w Polsce dzia-
łają znacznie dłużej. Przychodzą 
nowe dzieci z różnorodnymi rozpo-
znaniami, coraz młodsze i okazuje 
się, że – gdy kończy się wiedza książ-
kowa – zaczyna się prawdziwe życie 
i czuwanie przy naszym pacjencie. 

W ubiegłym roku udało się nam 
rozwinąć formę spotkań grupy 
wsparcia dla rodzin w  żałobie. 
Aktywnie funkcjonuje grupa dla 
rodzeństwa naszych pacjentów. 
Ciężka choroba dziecka powoduje, 
że różnorodnej pomocy potrzebu-
ją wszyscy w domu. Aby odciążyć 
rodziców, ale też stworzyć inną 
perspektywę spojrzenia na trudne 

problemy, rodzeństwo zabieramy 
na kręgle, do kina, na wakacje. 

W roku 2011 dużym wyzwaniem 
było dla nas zorganizowanie pomo-

cy socjalnej podopiecznym. Przy-
kładem jest znalezienie mieszkania 
dla jednej z rodzin. To mieszkanie 
musieliśmy pilnie wynająć i  wy-
posażyć w taki sposób, aby można 
było opiekować się ciężko chorym 

pacjentem. Wyposażenie jakie za-
kupiliśmy to  rzeczy codziennego 
użytku. Najbliższa rodzina, wypi-
sując chłopca ze szpitala, nie miała 

warunków, aby wrócić do własnego 
domu. W sumie pomogliśmy 6 rodzi-
nom w sprawach mieszkaniowych. 

W roku 2011 zakończyliśmy też 
pierwszą edycję akcji „Bajkowe po-
koje” – udało się odnowić i dosto-

sować pokoje do  potrzeb chorego 
rodzeństwa: Marty i Daniela.

O wiele łatwiej byłoby nam, gdy-
byśmy mieli własną siedzibę z za-

O nas

Gdzie kończy się wiedza książkowa, tam zaczyna się prawdziwe 
życie i czuwanie przy naszym pacjencie.

Dawid (19 lat) z mamą.
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pleczem socjalnym i  aneksami 
mieszkalnymi dla rodzin, a także 
salami, gdzie mogliby spotykać 
się podopieczni i  wolontariusze 
uczestniczący w różnych grupach 
wsparcia. Chcielibyśmy mieć włas-
ną kaplicę. 

Do  działań statutowych funda-
cji należy też opieka nad oddzia-
łem onkologicznym. Dzieciakom 
z Kliniki Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej organizujemy wyjazdy 
na  zimowiska oraz letnie obozy, 
a w czasie pobytu w szpitalu zajęcia 
popołudniowe, starając się urozma-
icić ich szarą codzienność. Stałym 
punktem programu jest „małe kino 
z popcornem” na oddziale. Wolon-

tariusze prowadzą zajęcia plastycz-
ne, ruchowe, teatralne, spotkania 
z  ciekawymi osobami. Młodzi, 
chętni, pełni zapału i  pomysłów 
ludzie przychodzą pomagać w kli-
nice, jeżdżą do domów naszych pod-
opiecznych, angażują się w zbiórki 
pieniędzy, różnorodne akcje infor-
macyjne. Tegoroczną „akcję miko-
łajową” polegającą na rozwiezieniu 
kilkudziesięciu prezentów do do-
mów naszych dzieci na terenie wo-
jewództwa i nieco dalej, tuż przed 
wigilią, potraktowali jako nagrodę! 

Drugi rok prowadzimy akcję 
„Pola Nadziei”. Jest to akcja, do któ-
rej zapraszamy uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów, ale też li-

cealistów i studentów. Sadzą razem 
z nami żonkile. Akcja ta jest połą-
czona z zajęciami, w trakcie których 
młodzież dowiaduje się czym jest 
opieka paliatywna, z drugiej strony 
w trakcie trwania tej akcji prowa-
dzimy zbiórkę pieniędzy. 

Największym zmartwieniem po-
zostaje wciąż sytuacja finansowo-
‑prawna, ponieważ ani nowo pod-
pisany kontrakt z NFZ, ani nowa 
ustawa o działalności leczniczej nie 
stwarza możliwości jakiegokolwiek 
dalszego planowania działalności. 
Można to lapidarnie ująć: żyjemy 
z roku na rok. ❚
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Fizjoterapeutki: edyta Niemotko, agnieszka stepanczuk-jasiuk

Pracownik socjalny: jolanta janiel

Duszpasterze: ks. jerzy Kolnier, ks. Piotr Pietkiewicz

Koordynator Biura: agnieszka zielińska

Promocja: Patrycja Krajewska

Jak się to wszystko zaczęło?
– Mama Weroniki: Chyba normalnie, jak u wszystkich. 
Początkowo leczenie obserwowanych objawów – może 
to wirusówka, może to refluks… i nagle lekarz, szpital, 
usłyszałam, jak ktoś powiedział, że to chyba guz. I wte-
dy bardzo się wystraszyłam, nie wiedziałam, co mam 
robić, gdzie iść. Wszystko działo się szybko i  jakby 
obok mnie. Tak jak stałam, zostałam wysłana karetką 
do Warszawy. Na sam widok Centrum Zdrowia Dziecka 
zwymiotowałam. Pamiętam ten okropny strach – bar-
dzo bałam się o dziecko. Weronikę gdzieś zabrano, coś 
podpisałam, nie do końca wiedząc, co podpisuję. Myślę, 
że podpisałabym wszystko, co miałabym podsunięte: 
kredyt, cokolwiek. Wiedziałam tylko, że z Weroniką 
jest źle, ogolono jej głowę, rozmawiałam z lekarzem, 
nawet nie wiem, o  czym. Zrozumiałam jedynie, że 
jest tragicznie, i mam nie wychodzić ze szpitala, tylko 
przygotować się na wszystko. Siedziałam, płakałam 
pod drzwiami, czekałam na męża. Operacja trwała 9 
godzin. Kiedy pozwolono nam wejść po wybudzeniu 
córki – podniosła rękę i pomachała do nas. Potem było 
coraz lepiej, zaczęła siedzieć, chodzić. No i kolejny cios! 
Rozmowa z neurochirurgiem – okazało się, że guz jest 
bardzo złośliwy, że jest to IV stadium zaawansowania. 
Ale to wtedy brzmiało jakoś inaczej, wydawało się, że 
to niemożliwe, za mało wiedzieliśmy o guzach mózgu. 
Dopiero na onkologii dziecięcej zaczęła do nas docierać 
prawda. No i krótka rozmowa z Panią Profesor, która 
powiedziała, że szanse są bardzo niewielkie.
Co to znaczyło? Pytali Państwo?
– Mama Weroniki: Tak, Pani Profesor powiedziała, 
ze daje Weronice 30% szans na wyleczenie. I tego się 
uchwyciliśmy, wcześniej myśleliśmy, że tych szans jest 
może 5 – 10%. A tu 30% – niby mało, ale nie mało! Po-
tem miało być już tylko dobrze – jeździliśmy na kolejne 
chemioterapie, Weronika nie znosiła ich źle, więc parę 
dni w szpitalu i do domu.
Jak Państwo znosili jej chorobę?
– Mama Weroniki: Ja na początku nie czytałam abso-
lutnie nic – żaden komputer, żaden internet. Żyłam tym 

co robiliśmy, czyli bieżącym leczeniem. Mąż zupełnie 
inaczej – czytał i początkowo się nie odzywał. Potem 
próbował mi coś powiedzieć na temat choroby Wero-
niki, ja jednak nie bardzo słuchałam. Niby dużo wie-
działam, ale nie chciałam wiedzieć. Nie dopuszczałam 
do siebie niedobrych informacji, bałam się.

Ogólnie człowiek zostaje sam – rozmowy z  leka-
rzami są krótkie, takie „bieżące”, pielęgniarki robią 
swoje (dzieci jest bardzo dużo na oddziale). Człowiek 
jest wrzucony na jakąś salę i zostaje tylko z innymi 
rodzicami.
Czy to dobrze, że są inni rodzice?
– Tata Weroniki: Jak się wracało do  domu to  nikt 
do nas nie przychodził. Każdy chciał nas niby pocie-
szyć a zupełnie nie wiedział jak się odezwać. W szpitalu 
było normalnie – każdy miał to samo, każdy wiedział 
o czym rozmawia.
– Mama Weroniki: Mąż chodził do pracy. Ja nigdzie 
nie wychodziłam, nikt do mnie nie przychodził, nie 
dzwonił. Poza Wami (personel hospicjum) z nikim nie 
rozmawiałam.
Czy to Wy unikaliście kontaktów?
– Tata Weroniki: Nie, skąd, jakieś 2 miesiące temu 
pytam dobrego kolegę na imprezie w pracy: dlaczego 
do nas nie wpadnie, nie odwiedzi żony, nie pogada? 
On odpowiedział: „Wiesz ja nie mogę, bo jak przyjdę 
to się rozpłaczę”.
Czy to ludzie, czy Wyście się zmienili?
– Tata Weroniki: Chyba coś, co tak długo trwa przestaje 
być „specjalne”. My żyjemy i zachowujemy się normal-
nie, reagujemy na kolegów jak zwykle, więc i oni też 
przestali być dziwni. Wcześniej, jak nas widzieli, to ro-
biło się sztucznie, ciężka atmosfera, cisza. Teraz prze-
stali być zdziwieni, że się śmiejemy, że mówimy o nor-
malnych rzeczach, a nie tylko o chorobie córki. Pytania 
o Weronikę są proste, łatwe do udzielenia odpowiedzi.
No a czas od informacji do postępu choroby?
– Mama Weroniki: Początkowo chciałam się jak naj-
szybciej znaleźć w Centrum Zdrowia Dziecka. Po roz-
mowie z lekarzem – zmiana chemioterapii.

tak szybko
WSzySTKO DzIAłO SIę

z Rodzicami Weroniki rozmawia 
Katarzyna Muszyńska-Rosłan

NAsZ ZEsPół

Pielęgniarka Małgosia jedzie do pacjenta.



zrobić…? Myślałam sobie: Boże, co tu się będzie działo, 
po co to wszystko? Po co dzwoniłam?!! Tak było na po-
czątku. Teraz jest inaczej: dzwonię co godzinę, bo coś 
się dzieje, bo się boję, bo czegoś nie wiem. Tak mi po-
wiedziano – proszę dzwonić, gdy tylko czegoś Pani po-
trzebuje. Okazuje się też, że po cichu, tak mimochodem 
nauczono mnie wielu rzeczy: przygotowywania i poda-
wania leków, pielęgnacji, obserwacji dziecka, reagowa-
nia na jej potrzeby, dolegliwości – tak, by jak najmniej 
cierpiała. Kolejny trudny moment to  „organizacja” 
domu dla aktualnych i przyszłych potrzeb Weroniki.
No właśnie, a jak Weronika? Pytała? Pyta? Zadaje 
trudne pytania?
– Tata Weroniki: Były dwa takie momenty. Jeden, gdy 
wracaliśmy po operacji ze szpitala – zapytała, czy to jest 
śmiertelna choroba. Potem długo nie pytała o  nic, 
do momentu, gdy musiałem ją zapytać, czy poddaje-
my się naświetlaniom. Musieliśmy podjąć decyzję i nie 
wiedzieliśmy, co robić. I wtedy wpadłem na pomysł (nie 
wiem, czy doby, czy zły), by zapytać o zdanie Weronikę. 
Powiedziała, że naświetlamy. Ja nie mogłem się nigdy 
zebrać, by z nią porozmawiać.
To właściwie o czym Weronika rozmawia?
– Mama Weroniki: Rzadko porusza ten temat. Kiedyś 
zapytała, czy umrze. Zapadła cisza i otrzymała odpo-
wiedź, że to raczej starsi ludzie umierają.
– Tata Weroniki: Ale mi się wydaje, że ona wie dużo 
na ten temat. Trochę z  telewizji, bo rak się kojarzy 
ze śmiercią, babcie rozmawiają między sobą. Ale ona 
jakby bała się zapytać, by nie usłyszeć prawdy.
– Mama Weroniki: To tak jak w momentach, gdy traci-
ła wzrok, to nie przyznawała się do tego i udawała, że 
wszystko widzi, na słuch i zgadywanie. Nie pyta o szpi-
tale, o leczenie.
Macie Państwo tak wiele różnych dobrych i niedo-
brych doświadczeń. A jak Państwo widzą nas – ho-
spicjum. To w sumie też instytucja. Co złego? Co do-
brego? Jak „ładnie” wyglądający zespół, czyli lekarz, 
pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, widać 
z drugiej strony?
– Tata Weroniki: Mamy takie wrażenie, że poszczegól-
ne osoby z zespołu są wybierane przez rodziców do roz-
mów, innych niż stan zdrowia dziecka. Dobry kontakt 
i chęć rozmowy wynikają same z siebie. Nam nie moż-
na zadawać pytania: jak Państwu pomóc? Bo nam nie 
można pomóc. Sprawić, żeby Weronika była zdrowa?! 
Ale tego nikt z zespołu nie potrafi…

Na początku było ciężko, gdy ja musiałem udawać 
twardziela, a żona o nic nie pytała. Teraz to już wiemy 
oboje wszystko, potrafimy o wszystkim, co nas czeka, 
rozmawiać. Również dzięki Wam.

Za każdym razem czekamy na Was, jak na… jak na…
nie wiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. ❚
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– Tata Weroniki: na wszystkie moje pytania słyszeli-
śmy, że to, co Weronika dostaje, to jest „maks”, co moż-
na zrobić w jej przypadku. Ja czytałem, szukałem, ja-
kieś gamma‑knife, ośrodki zagraniczne… Odpowiedź 
zawsze była taka sama. Powiedziano nam otwarcie, że 
kolejna chemioterapia może, ale nie musi przedłużyć 
życia Weronice, może o tygodnie, może o miesiące. Wie-
dzieliśmy, że nie uda jej się wyleczyć. Wręcz zasugero-
wano nam, że najlepsze, co możemy zrobić to zabrać 
Weronikę do  domu. Potem wielokrotnie słyszałam, 
od lekarzy prowadzących Weronikę, że powinniśmy 
zakończyć leczenie. Miałam wrażenie, że koniecznie 
wszyscy chcieli się nas pozbyć.
Czyli kto powinien podjąć decyzję o zakończeniu le-
czenia szpitalnego?
– Mama Weroniki: My. Decyzja należała do nas. Otrzy-
maliśmy informacje o możliwości bycia pod opieką 
hospicjum domowego. Ale nie dostaliśmy żadnych 

namiarów, telefonu, kontaktu. Wróciliśmy do domu 
po kolejnej chemii i nagle Weronikę zaczęła bardzo 
boleć głowa – myślałam, że każą nam przyjeżdżać 
do Centrum Zdrowia Dziecka, ale okazało się, że nie. 
Mamy zostać w domu, zwiększyć dawkę sterydów, cze-
kać. Wtedy poprosiłam kolegę, by znalazł mi kontakt 
do hospicjum dla dzieci.
– Tata Weroniki: Bardzo się broniliśmy przed hospi-
cjum. Bo co to znaczy? Zabieramy córkę do domu i cze-
kamy…??? Wiadomo na co! W Centrum raczej się o ho-
spicjum nie rozmawiało, bo było wiadomo, że po takiej 
rozmowie już się więcej nie przyjeżdża do szpitala.
Czy ktoś Państwu mówił, co jest hospicjum?
– Tata Weroniki: Nie, zupełnie nie. Była krótka infor-
macja, że zajmie się wami hospicjum.
– Mama Weroniki: Zadzwoniłam i  za  godzinę była 
u  mnie pani doktor i  pielęgniarka. Potem się jesz-
cze bardzo wystraszyłam… A może coś jeszcze da się 

Rekordową sumę 45 140 złotych udało się zebrać pod-
czas kolejnej już akcji charytatywnej „Gazety Wybor-
czej” w Białymstoku na rzecz naszego hospicjum. Dzię-
ki wszystkim wrażliwym ludziom i podlaskim firmom, 
które zechciały zawiesić symboliczną ozdobę na druko-
wanym w gazecie drzewku pomoc otrzymała chora na po-
rażenie mózgowe Paulinka Chudzian. Za te pieniądze 
można było zakupić specjalistyczny system podnośni-
ków, które ułatwiają wyjmowanie dziewczynki z łóżka 
czy kąpiel. Wystarczy przypiąć dziewczynkę w uprząż, 
a specjalny mechanizm z wysięgnikiem przenosi do wóz-
ka inwalidzkiego lub wanny. W pierwszym przypadku 
mamy rodzaj kamizelki, w drugim specjalną kąpielową 
wersję z siatki, którą można bez problemu zamoczyć.

Mama Pauliny ze łzami w oczach mówi, że jest szczęś-
liwa, bo nie będzie musiała już dźwigać córki, tym bar-
dziej, że sama potrzebuje pomocy. Po upadku i złama-
niu biodra od kilku miesięcy chodzi o kulach, wcześniej 
zupełnie nie wstawała. Kobieta niepełnosprawną córką 
opiekuje się sama, jej mąż od czterech lat jest w śpiączce 
po udarze mózgu. 

– Bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim ludziom, 
którzy wpłacali na akcję, sama nigdy bym sobie na to nie 
pozwoliła – wyjaśnia mama Pauliny. – Mogłabym tylko 
życzyć innym chorym i niepełnosprawnym, aby też mieli 
taką możliwość – dodaje mama podopiecznej Białosto-
ckiego Hospicjum dla Dzieci. ❚

Podnośnik  
dla Paulinki

Fot. Marcin Onufryjuk/Gazeta Wyborcza



Budżet projektu nie obejmuje również zakupu 
lampek Living Colours ufundowanych przez fir-
mę Philips. Koszt jednej takiej lampy to ok. 500 
zł. Przy pracy pomogły nam również firmy: BD 
Sklep, Aneks, Traffic, Elkond.

W marcu 2012 roku udało nam się otworzyć 
Drugi Bajkowy Pokój – pokój Gabrysi. Tutaj rów-
nież niezbędna była pomoc. W październiku ze-
szłego roku okazało się, iż w 100‑letnim domu, po-
zbawionym bieżącej wody i kanalizacji, w którym 
dotąd mieszkała Gabrysia z rodzicami, piec, bę-
dący jedynym źródłem ciepła – jest nieszczelny. 
Rodzina stanęła przed dylematem, jak przeżyć 
zimę? Nowy dom już stanął obok na podwórku, 
jednak rodzina nie miała środków na jego wykoń-
czenie. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, iż 
następny Bajkowy Pokój przygotujemy właśnie 
w tym domu. 

Dzięki pomocy hurtowni „Aneks”, która prze-
kazała niezbędne materiały po cenach zakupu, 
udało się wykończyć dół domu tak, aby jeszcze 
przed zimą można było w nim zamieszkać. W li-
stopadzie przekazaliśmy materiały na  kwotę 
17 502,71 zł i przystąpiliśmy do pracy nad poko-
jem Gabrysi. Podobnie jak przy pierwszym Baj-
kowym Pokoju, z pomocą przyszły architektki 
wnętrz z J2Studio, które po rozmowie z rodzicami 
i lekarzami Hospicjum, rozpoczęły projektowanie 
pokoju. Pokój musi być przede wszystkim funk-

cjonalny. Ma również stymulować rozwój i reha-
bilitację Gabrysi. Jest w kolorze różowym, jak dla 
prawdziwej księżniczki. Na ścianie przy łóżku 
znajdują się kolorowe motyle, które Gabrysia bar-
dzo lubi. W pokoju znajduje się szafa z drzwiami 
suwanymi, sofa, na której śpi mama Gabrysi oraz 
huśtawka i piłka rehabilitacyjna. Jest również 
ozdobna lampa LED zmieniająca kolory, na którą 
Gabrysia reaguje oraz wieża grająca. 

Drugi Bajkowy Pokój został sfinansowany 
ze środków pozyskanych przez Gazetę Wyborczą 
w akcji „Choinka Darczyńców” oraz ze środków 
Fundacji. Szczególne podziękowania należą się: 
wspomnianym już wcześniej firmie Aneks Sp. 
z o.o., J2Studio, kierownictwu marketu Leroy 
Merlin przy ulicy Hetmańskiej, firmie Elmir, 
oraz firmie Dortex Dorota Radziszewska. Dzięki 
tym firmom koszt remontu i wyposażenia pokoju 
Gabrysi wyniósł tylko 13  418,84 zł. 

W  imieniu dzieci i  ich rodziców, serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się 
w akcję i prosimy o pomoc przy urządzaniu ko-
lejnych pokoi dla naszych dzieci. Mamy nadzieję, 
iż dzięki darowiznom oraz środkom finansowym 
przekazywanym z 1% podatku będziemy mogli 
kontynuować tą akcję. Marzymy, by wszystkie na-
sze dzieci, których rodziny znajdują się w ciężkiej 
sytuacji finansowej, spędzały te ostatnie chwile 
w kolorowych BAJKOWYCH POKOJACH. ❚
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W  lutym 2011 zainspirowani efektem i  wręcz 
terapeutycznym wpływem na  dzieci remontu 
Oddziału Onkologii i Hematologii UDSK w Bia-
łymstoku, rozpoczęliśmy akcję Bajkowe Pokoje. 
W akcji przyświeca nam cel, aby każde dziecko, 
znajdujące się pod opieką prowadzonego przez 
nas Hospicjum dla Dzieci, ostatnie swoje chwile 
spędziło w kolorowym, funkcjonalnym pokoju. 
Niestety, wiele dzieci, ze względu na sytuację fi-
nansową rodziców, mieszka w warunkach zagra-
żających zdrowiu.

W lipcu oddaliśmy Pierwszy Bajkowy Pokój 
Marcie (15 lat) i Danielowi (21 lat) – rodzeństwu 
mieszkającym we wsi Smolugi, niedaleko Sie-
miatycz. Przed remontem pokoju Marta spała 
w dziecięcym łóżeczku, w którym nie było miej-
sca na wyprostowanie nóg. Dużo miejsca zajmo-
wała wersalka, na której spali rodzice. Ciężko 
było poruszać się po pokoju, a co dopiero opieko-
wać dziećmi. 

Dzięki pomocy Joanny Kijak‑Rajca oraz Joanny 
Dembowskiej z J2Studio, które zaprojektowały 
pokój tak, aby zmieściły się tam dwa profesjonal-
ne łóżka rehabilitacyjne oraz sofa dla rodziców 
(muszą czuwać nad dziećmi w nocy), pokój stał 
się funkcjonalny i kolorowy. Bardzo ważne jest, 
aby pokój stymulował rozwój dzieci. Dlatego też 
ściany przy łóżkach dzieci zostały pokryte specjal-
ną wykładziną, aby dzieci dotykiem poznawały 
przestrzeń. Zamontowaliśmy też lampy łagodnie 
zmieniające barwy, a także sprzęt grający.

Prace nad pokojem rozpoczęto na  początku 
kwietnia. Początkowo planowaliśmy, iż dzie-
ci wprowadzą się do pokoju na Święta Wielkiej 
Nocy, czyli pod koniec kwietnia. Jednak po usu-
nięciu mebli z pokoju, okazało się, że na ścianach 
znajduje się grzyb. Po wspólnych oględzinach 
z  firmą remontową Constructor ścian pokoju 
wewnątrz i na zewnątrz, doszliśmy do wniosku, 
iż niezbędne jest rozszerzenie zakresu remontu. 
Oczywiście mogliśmy poprzestać na samym od-
malowaniu i wyposażeniu pokoju, ale efekty tej 
pracy przetrwałyby najwyżej rok. Dom Państwa 
Głuchowskich nie był w żaden sposób zabezpie-
czony przed wilgocią, nie miał m.in. rynien. Stąd 
grzyb na ścianach w pokoju dzieci.

Koszt całego remontu z  wyposażeniem wy-
niósł: 18  734,74 zł. Pieniądze te pochodziły z akcji 
Modny Białystok Pomaga. Koszty wyposażenia 
pokoju byłyby o wiele wyższe gdyby nie firma 
KOI Kompleksowa Obsługa Inwestycji, która wy-
konała szafę, półki, szafkę na kółkach – całkowi-
cie bezpłatnie. Koszt materiałów, koszty dojazdu 
i  montażu nie powiększyły kosztów remontu. 

Pokoje
BAjKOWE

Fot. Marcin Onufryjuk/Gazeta Wyborcza

Tekst Patrycja Krajewska

Przyświeca nam cel, aby każde 
dziecko, znajdujące się pod opieką 
prowadzonego przez nas Hospicjum dla 
Dzieci, ostatnie swoje chwile spędziło 
w kolorowym, funkcjonalnym pokoju. 
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Przecież nie mieliśmy wcześniej zupełnie z tym styczno-
ści. Nasze wyobrażenie było takie, że przyjedzie lekarz, 
pielęgniarka, da jakiś lek przeciwbólowy i to wszystko. 
A tu się okazało, że byliśmy zabezpieczeni i sprzętowo, 
i przeciwbólowo, i nawet doradczo. Gdy była potrzeba, 
nie ważne, która byłaby godzina – lekarz czy pielęg-
niarka zawsze byli w gotowości do pomocy. Hospicjum 
pomagało nam przetrwać ten czas, mieliśmy takie psy-
chiczne oparcie, że ktoś jest, ktoś nam pomoże.

Wtedy też zrozumieliśmy, że dom to dom – nawet wte-
dy gdy przyszły te najgorsze chwile – to jednak był dom.

Kiedy Klaudia wróciła do domu, zaczęło się życie 
na pełnych obrotach, i to życie nas wzbogacało. Mała 
robiła, co chciała, miała dostęp do komputera, telewizji. 
Ten czas nie był obciążeniem, moglibyśmy to dalej ciąg-
nąć, byleby tylko córka żyła. Nadzieja była do końca, bez 
niej nie dałoby się funkcjonować normalnie a ona nas 
trzymała, dawała nam siłę.

– Pamiętam, jak na prośbę Klaudii miałam pojechać 
pierwszy raz do domu Klaudii, do Ełku, zadzwoniłam 
do rodziców i spytałam – czy mogę – oni się zgodzili. Klau-
dia leżała w łóżku ustawionym na środku pokoju – wspo-
mina doktor Łucja – W domu byli wszyscy: mama, tato, 
rodzeństwo, babcia, no i oczywiście szczurek. Pamiętam, 
że młodsza siostra gdzieś miała wyjść i przymierzała 
szpilki. Klaudia wtedy pouczała ją, jak należy chodzić, 
żeby iść prosto i odważnie. Przywiozłam wtedy ze sobą 
ciasto i ulubioną kawę Księżniczki: cappuccino. Niestety, 
powąchała tylko, nie dała rady spróbować.

– Ostatniego dnia rano Klaudia jeszcze z nami tak 
fajnie rozmawiała, nie mówiła już wyraźnie, więc sy-
labizowała, tak pomału, a my próbowaliśmy odczytać 
to, co chciała nam powiedzieć. 

I tak jak zaskoczyła nas choroba, tak i zaskoczyła nas 
śmierć – Klaudia, jak codziennie, dostała leki przeciw-
bólowe i zasnęła. 

To były ciężkie chwile. Jeszcze teraz jest mało chę-
ci, mało zapału do zrobienia czegoś kreatywnego – ale 
to może jeszcze za wcześnie, może za jakiś czas...

– Klaudia była dla mnie wyjątkowym pacjentem, 
przyjmowałam ją na oddział i to ja musiałam jej powie-
dzieć, że leczenie się nie udało. Moja relacja z Klaudią 
była inna niż wszystkie do tej pory. Choć jestem leka-
rzem od 20 lat, to Klaudia potwierdziła mi, że każdy pa-
cjent może nas ubogacić, ona potwierdziła mi to, z czym 
przyszłam do zawodu – że to cierpiący pacjent jest dla 
nas drogowskazem. Ten rok z Klaudią był czasem mo-
jego wzrastania. ❚

Klaudia odeszła 11 listopada. 
Chorowała na nowotwór. 

Pod opieką Białostockiego  
Hospicjum dla Dzieci była 37 dni.

Dr Łucja Dakowicz u Klaudii w domu.

Miczupaczu
z rodzicami Klaudii i dr łucją Dakowicz rozmawiał Andrzej Guzowski

– Zaczęło się niewinnie, jakieś bóle brzucha, gorsze samo-
poczucie. Wizyty u lekarzy. No i przyszedł ten moment, 
gdy usłyszeliśmy diagnozę, że jest guz. Wtedy czas jak-
by przyśpieszył, wszystko zaczęło się dziać tak szybko. 
Potem Wrocław i operacja – mama Klaudii wspomina. 
– Operacji się nie bałam, bo wiedziałam że będzie dobrze, 
że musi być dobrze.

– Z Klaudią byłam od samego początku jej pobytu tu-
taj w DSK, w klinice – wspomina dr Łucja Dakowicz, 
lekarz prowadzący – ona była bardzo dzielna. Zawsze 
kiedy ją pytaliśmy, czy coś boli odpowiadała bardzo 
krótko: „jest dobrze”. Coś ci potrzeba? „Nie, wszystko 
mam”. To były takie krótkie zdania. Cały ból i cierpienie, 
jakie przyniosła ze sobą na oddział, skrywała pod ma-
ską takiego nerwowego uśmiechu. Mam takie wrażenie, 
że ona pomimo bólu i cierpienia nie chciała obciążać 
swoim cierpieniem rodziny i stąd ta jej maska. Jednak 
kiedy zostawałyśmy same, wieczorami, gdy miałam dy-
żur, Klaudia zdejmowała maskę. Ale nie znaczy to, że 
pytała, czy jest źle.

– Raczej spędzałyśmy ten czas w ciszy, przy cieście, 
przy faworkach – do tej pory, gdy czuję zapach fawor-
ków, przypomina mi się Klaudia. Ona i tak wszystko 
wiedziała, chyba nawet wiedziała więcej od nas, tak 
sobie myślę.

– Przed córką nie miałam z mężem tajemnic. Ona, 
co chciała wiedzieć na temat swojej choroby to wie-
działa, razem z lekarzami ustaliliśmy, że mówimy tylko 
prawdę. Jednak to były ciężkie chwile, kiedy dowiady-
waliśmy się nowych informacji na temat stanu zdrowia 
naszego dziecka. 

– Wiedzieliśmy, że ona zaraz nas spyta „i co z badania-
mi?” Czasami to była taka ściana nie do przebicia, dla 
nas rodziców, kiedy musieliśmy tam iść do niej na salę 
i rozmawiać otwarcie i o tych lepszych, ale też i o tych 
gorszych możliwościach – wspomina tato. – Mała pytała 

zawsze bardzo konkretnie, ale też pozwalała nam mówić 
tyle, ile chciała usłyszeć. Wiele rzeczy odsuwała od sie-
bie złe informacje, na przykład kiedy zaczął się paraliż 
i powieka opadała to mówiła, że to od wiatraka, że pew-
nie ją przewiał. Ale później pytała o to lekarza i wtedy 
dowiadywała się, że to choroba postępuje. 

– W październiku pojechaliśmy na kontrolę, żeby po-
dać następną chemię, ale wieczorem przestała chodzić, 
tak szybko guz zaczął się rozrastać – opowiada mama. 

– Pamiętam tę chwilę, kiedy do kliniki przyszły ba-
dania kontrolne. Wiedziałam już, że „Miczupaczu” (tak 
nazywała go Klaudia) znów rośnie, czyli wygrał – wspo-
mina doktor Łucja. – Zadzwoniłam do rodziców, aby 
przyjechali, bo musimy porozmawiać. Wyjaśniłam im, 
że podanie kolejnej chemii nic już nie pomoże i że może 
tylko zaszkodzić. Dopiero wtedy zrozumiałam, że to ko-
niec leczenia, że nie ma już nic i trzeba to powiedzieć 
Księżniczce (tak ja nazywałam Klaudię). To takie trud-
ne… przecież to ja ją przyjmowałam do kliniki onkologii. 
Rodzice zdecydowali, że to ja mam powiedzieć Klaudii, 
że kończymy leczenie. Bardzo się tego bałam, szczerze mó-
wiąc wolałam, aby zrobili to oni. Jednak mama Klau-
dii powiedziała mi: „Pani umie o złych rzeczach mówić 
w dobry sposób”. Pamiętam tę chwilę, gdy szłam na salę 
do Księżniczki, weszłam tam, ona siedziała na łóżku i po-
wiedziałam – „Klaudia, mam twoje wyniki” – ona już 
wszystko wiedziała. Spytała tylko – „I co, Miczupaczu 
urósł?”, odpowiedziałam „tak”. Wtedy wpadłyśmy sobie 
w ramiona i obydwie płakałyśmy, czułam tę bliskość 
Klaudii, jej zapach… Po chwili Klaudia spytała: „I co da-
lej?”. „Możesz iść już do domu, do hospicjum”. „Odwiedzi 
mnie pani w domu?”. „Oczywiście”.

– My płakaliśmy, ale ona była dzielna – wspominają 
rodzice. – Decyzje o powrocie do domu Klaudia podjęła 
sama, wtedy też zaczęliśmy rozmowy o hospicjum. Py-
taliśmy, jak to będzie wyglądać, czym to w ogóle jest. 

Spytała tylko – „I co, Miczupaczu urósł?”, odpowiedziałam 
„tak”. Wtedy wpadłyśmy sobie w ramiona i obydwie 
płakałyśmy, czułam tę bliskość Klaudii, jej zapach…  
Po chwili Klaudia spytała: „I co dalej?”. 

wspomnienie o Klaudii
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DaMianek

Chcielibyśmy podzielić się z Wami 
wydarzeniem, które dla naszej rodziny było 
bardzo ważne i przyniosło wiele wrażeń.

Rodzice Damiana

Nasz synek Damianek w czerwcu, 
a dokładnie 4 czerwca 2011 r. o godz. 
10, w Kościele p.w. Miłosierdzia Bo-
żego w  Bielsku Podlaskim z  rąk 
ks.  kanonika Mariana Wyszkow-
skiego w obecności rodziny, nauczy-
cieli i pracowników Białostockiego 
Hospicjum dla Dzieci po raz pierw-
szy przyjął do swego serca Pana Je-
zusa. 

Razem z naszym synem do Pierw-
szej Komunii Świętej przystąpili 
jego przyjaciele: Jakub i Patrycja. 

To  była niesamowita chwila. Ale 
kiedy sięgamy pamięcią wstecz, 
do chwil na samym początku – by-
liśmy bardzo szczęśliwi, ale jedno-
cześnie pełni obaw. Uczucia ciągle 
były mieszane. Chcieliśmy i bardzo 
pragnęliśmy, by  nasz Damianek 
przyjął Pana Jezusa do swego ser-
duszka, ale jednocześnie baliśmy 
się, czy On da radę, czy wszystko 
będzie dobrze.

I wreszcie nadszedł ten oczekiwa-
ny przez nas wszystkich czas. Nasze 

serca biły bardzo mocno, gdy wno-
siliśmy naszego syna do kościoła. 
Damianek w bieli komunijnej, do oł-
tarza był prowadzony w otoczeniu 
rodziny – rodziców i braci. Wszyscy 
byli bardzo poruszeni i  przejęci, 
a jednocześnie bardzo szczęśliwi. 

W  pewnym momencie nie wie-
działam, co  się dzieje, ale kiedy 
przyszedł moment przyjęcia Pana 
Jezusa – byłam szczęśliwa i łzy cis-
nęły mi się do oczu. Damianek spo-
kojnie, z takim jakby zamyśleniem, 
przyjął Pana Jezusa, a na jego twa-
rzy pojawił się piękny uśmiech. 
W tym momencie cały strach, lęk 
i obawa jakby uleciały. Pozostała je-
dynie ogromna radość, wdzięczność 
Bogu, że mogliśmy wspólnie docze-
kać tej chwili. Od tej chwili nasz 
syn jest spokojny i co dla nas jest 
nowością – przesypia całe noce. Je-
steśmy wdzięczni i do końca życia 
nie zapomnimy tej cudownej chwi-
li, kiedy Damianek po raz pierwszy 
w pełni uczestniczył we Mszy Świę-
tej. Sakrament Eucharystii umoc-
nił w nas wiarę, nadzieję i miłość. 
Mamy nadzieję, że Dobroć Boża 
zawsze będzie naszego synka opro-
mieniać. ❚

Byliśmy bardzo szczęśliwi,  
ale jednocześnie pełni obaw. Baliśmy się, czy 

On da radę, czy wszystko będzie dobrze.



pomaganie rodziców sobie nawza-
jem. I dlatego najważniejsze jest to, 
co o tej formie pomocy myślą sami 
rodzice. Mama Przemka i Patryka, 
pani Kasia tak napisała o spotkaniu 
w Tykocinie:

„W czerwcu pojechaliśmy do Ty-
kocina. W piękną słoneczną sobotę 
otrzymaliśmy szansę poznania in-
nych rodziców, którzy czują i prze-
żywają taką samą tragedię. Do-
wiedzieliśmy się, że nie jesteśmy 
sami, że wokół nas są ludzie, z któ-
rymi możemy podzielić się naszym 
bólem. W  pierwszych chwilach 
po  przybyciu wszystkich uczest-
ników wyczuwało się napięcie, 
niepewność, a  nawet nerwowość. 
Zapewne każdy z nas zadawał so-
bie pytanie, jak to będzie, czy sobie 
poradzę. Zupełnie niepotrzebnie. 
Zapoznanie rodziców rozpoczęło się 
od  wspólnego obiadu. Potem cała 
grupa wyruszyła na  zwiedzanie 
okolicy. Spacer na  świeżym powie-
trzu, wśrod pięknej przyrody okazał 
się najlepszym lekarstwem na na-
sze smutki, lęki i zdenerwowanie. 
Zniknęło napięcie i niepewność. 

Lody zostały przełamane. Zrozu-
mieliśmy, ze wszyscy przeżywamy 
taką samą tragedię, stratę naszych 

dzieci. Między rodzicami wywią-
zały się rozmowy, wspomnienia, 
a nawet pojawiły się łzy. Przyniosły 
ulgę, bo czuliśmy się jak w jednej 
rodzinie, gdzie wszyscy rozumieją 
się bez słów. W tej rodzinie nikt ni-
kogo nie oceniał, a jedynie słuchał, 
rozumiał i rozmawiał. Prowadzone 
rozmowy powodowały, że na wie-
lu twarzach coraz częściej gościł 
uśmiech. Wracaliśmy już  spokoj-
niejsi i  pewniejsi siebie. Jednak 

wieczorem czekała nas najtrud-
niejsza część spotkania, wspólna 
rozmowa i powrót do wspomnień. 
Nie wiedzieliśmy czy sobie pora-
dzimy, kiedy wrócą wspomnienia, 
łzy, emocje. Pewni mogliśmy być 
tylko jednego, że wszyscy przeży-
wamy to samo. Łączyła nas tragedia 
i strata najcenniejszej istoty, jaką 
jest dziecko. Z   tego   spotkania 
wychodziliśmy podbudowani psy-
chicznie i duchowo. Wiedzieliśmy, 
że  taka rozmowa była nam potrzeb-
na. Po spotkaniu późnym wieczo-
rem byliśmy zmęczeni i  wyczerpa-
ni emocjami. Niedzielę rozpoczęła 
msza święta, potem śniadanie i wy-
cieczka. Zrozumieliśmy, że mamy 
wokół siebie ludzi, którzy pomogą 
nam przebrnąć trudną drogą. Po-
znaliśmy wspaniałe osoby, z który-
mi kiedyś może zostaną zbudowane 
nowe przyjaźnie. Najważniejsze jest 
jednak to, że mogliśmy spokojnie 
i bez lęku rozmawiać i wspominać 
nasze ukochane dzieci. One, mimo, 
że odeszły będą dla nas najważniej-
sze. Do domu wracaliśmy spokoj-
niejsi. To spotkanie nam, rodzicom 
było bardzo potrzebne. Wynieśli-
śmy z niego dużo nadziei i wspar-
cia, którym teraz sami chcemy się 
podzielić z  rodzicami idącymi tą 
samą droga co my”. ❚
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Rodzice szukają wtedy odosobnie-
nia, tym bardziej, że mogą czuć 
się wyobcowani w swoich środowi-
skach. Po śmierci dziecka kontakty 
towarzyskie urywają się – telefon 
milczy, znajomi a nawet przyjacie-
le rzadko zaglądają. Nie dlatego, że 
nie chcą pomóc, tylko nie zawsze 
wiedzą jak. Zwyczajowe pociesze-
nia, „trzeba żyć dalej, są inne dzieci, 

minął już miesiąc, rok”, nie pocie-
szają. Jednak to właśnie wysiłki, 
które czynią najbliżsi, rodzina, 
przyjaciele są ważnym elementem 
w  bezpiecznym przejściu przez 
ten trudny czas. 

Czasem bardzo skutecznym źród-
łem oparcia dla rodzin są spotkania 
z tymi, którzy zostali doświadczeni 
w podobny sposób. Grupa wsparcia 
przede wszystkim daje poczucie, że 
nie jest się jedynymi, którzy straci-
li ukochane dziecko, a także, może 
nawet ważniejsze, można zobaczyć 
to, co wydawało się niewyobrażal-
ne, że taką stratę można przeżyć. 

Przeżyć bez utraty zmysłów z bólu 
i tęsknoty.

Na  spotkaniach grupy wspar-
cia to rodzice udzielają sobie wza-
jemnej pomocy i oparcia poprzez 
przekazywanie własnej wiedzy, do-
świadczeń i umiejętności. Tu każdy 
może powiedzieć tyle ile sam chce, 
ale może do woli mówić o śmierci 
swego dziecka i o swoim dziecku. 
Można rozmawiać o  wszystkim 
co  jest ważne dla uczestników, 
o  sprawach małżeńskich, pracy, 
planach i  marzeniach. Z  czasem 
powstają silne więzi bliskości, na-
wiązują się nowe przyjaźnie.

Grupa wsparcia daje możliwość 
otwartego wyrażania uczuć zwią-
zanych z  utraconym dzieckiem, 
a także dzielenie się nimi. Pozwala 
na dobre przeżycie żałoby, przejście 
przez  wszystkie etapy: przez szok, 
zaprzeczenie do  fazy reorganizacji 
życia całej rodziny i próby nadania 
sensu śmierci.

Obecnie nasza grupa spotyka się 
dwa razy w miesiącu. Jedno spotka-
nie odbywa się w Bombli w parafii 
naszego księdza Jerzego Kolniera 
i  jest poprzedzone mszą świętą, 
drugie to  spotkanie w  siedzibie 
fundacji. Raz wyjechaliśmy do Ty-
kocina razem z grupą wsparcia War-
szawskiego Hospicjum dla Dzieci. 
Ideą pomocy w grupie wsparcia jest 

Żałoba to ogromnie trudny okres, czas przeżyć, 
które bywają tak intensywne i bolesne, że  
często przekraczają możliwości człowieka. 

Grupa wsparcia
dla rodziców

Tekst Edyta Sieńko

w żałobie

Czasem bardzo skutecznym źródłem oparcia 
dla rodzin są spotkania z tymi, którzy zostali 

doświadczeni w podobny sposób.
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Pola nadziei
Tekst Ewa Sadowska

Wraz z zakwitnięciem żonkili budzi się nadzieja; w nas i w innych.

Jesienią 2010 roku, gdy przystępowaliśmy po raz pierw-
szy do ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei” byliśmy 
pełni obaw, czy akcja spotka się z pozytywnym przy-
jęciem. Mimo, że cel i charakter kampanii promującej 
opiekę paliatywną jest szczytny, jednak w dobie kultu 
młodości, urody i braku cellulitu, mówienie o cierpie-
niu i umieraniu najmłodszych, bólu rodziny pozostają-
cej w żałobie po stracie ukochanego dziecka, wydaje się 
tematem nieatrakcyjnym, któremu trudno się przebić 
w natłoku codziennych informacji. Wydaje się, że za-
chęcanie do wolontariatu, jako bezinteresownego daru 
z siebie innym, nie może konkurować z powszechnie do-
minującym dążeniem do sukcesu i wszechobecnym pię-
ciem się po szczeblach kariery zawodowej. A jednak…

Odzew z jakim się spotkaliśmy był zaskakujący. Po-
nad 80 instytucji, w tym przedszkola, szkoły i uczelnie, 
jesienią posadziły żonkile – symbol akcji „Pola Nadziei” 
– dając tym samym zewnętrzny wyraz włączenia się 
w kampanię.

Wolontariusze Uniwersytetu Medycznego i Uniwer-
sytetu w Białymstoku oraz niezawodni wolontariusze 

Fundacji „Pomóż Im” prowadzili zajęcia edukacyjne 
w szkołach i przedszkolach. Spotkania z przedszkola-
kami miały zachęcać dzieci do prawidłowych zachowań 
wobec osób niepełnosprawnych, zdrowego stylu życia 
oraz pomagania innym już od najmłodszych lat. Każde 
zajęcia miały kończyć się wspólnym okrzykiem „Chociaż 
małe rączki mamy, wszystkim chętnie pomagamy!” I tak 
też było. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczy-
cieli organizowały kiermasze świąteczne, wykonywały 
żonkile. Potrafiły podzielić się pluszakami, książkami, 
grami, a także tym co lubią najbardziej – słodyczami, 
które trafiły do naszych podopiecznych. 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych również wykazali się dużą wrażliwoś-
cią. Młodość cechuje gotowość do działania. Dlatego miło 
było obserwować jak po spotkaniach z wolontariuszami, 
zgłaszało się wielu chętnych do kwestowania na rzecz 
hospicjum. Młodzież wraz z niezwykłymi nauczycielami 
organizowała mecze i koncerty charytatywne, zbierała 
zabawki i pieniądze dla naszych podopiecznych. Mło-
dzież z kół teatralnych i tanecznych organizowała poka-
zy dla naszych podopiecznych w Klinice Onkologii i He-
matologii Dziecięcej UDSK, zaś uczniowie VII Liceum 
Ogólnokształcącego przygotowali bardzo wzruszające 
przedstawienie „Jak żyć?” zaprezentowane w Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa. Każdy chciał pomóc na miarę 
swoich możliwości. Gorąco dziękujemy dyrekcji oraz 
nauczycielom poszczególnych placówek oświatowych 
za  zaangażowanie i  towarzyszenie nam podczas tej 
kampanii. 

Ponad 300 osób obejrzało film „Bez mojej zgody”. Wy-
warł on niemałe wrażenie na odbiorcach. Widoczne było 
to w dyskusji i rozmowie prowadzonej przez doc. Ka-
tarzynę Muszyńską‑Rosłan, która chętnie dzieliła się 
swoim doświadczeniem pracy z dziećmi chorymi on-
kologicznie. Jestem głęboko przekonana, iż dla wielu 
młodych osób było to cenne doświadczenie w okresie 
kształtowania postaw życiowych. 

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o dużej wraż-
liwości białostoczan, którzy hojnie wsparli nas podczas 
prowadzonych kwest żonkilowych. W zamian za skła-
dane datki ofiarowaliśmy im kwiat żonkila wykonany 
przez dzieci i wolontariuszy. Łącznie podczas całej kam-

Każdy może pomóc – taka właśnie idea przyświeca grupie 
ludzi, którzy pomagają naszej Fundacji.

Przed kilku laty zbierali pieniądze do skarbonek, które 
umieszczali w różnych punktach w okresie świątecznym. 
Przeprowadzali kwesty na  domy dziecka, ale z  czasem 
okazało się, że tam pomoc płynie szerokim strumieniem 
z różnych stron.

– Wtedy też – jak mówi jeden z  organizatorów akcji 
– postanowiliśmy zgłosić się do  Fundacji „Pomóż Im”. 
Zaproponowaliśmy naszą pomoc, właściwie przyszliśmy 
z pomysłem rozstawienia w różnych miejscach w mieście 
skarbonek, do których można wrzucać drobne pieniądze 
z reszty wydawanej w kasie. Na początku było zaledwie 
kilka takich miejsc i to tylko w Białymstoku. Teraz po trzech 
latach, miejsc (głównie aptek), gdzie są umieszczone 
skarbonki, jest w całym województwie ponad 300.

– Do akcji włączyli się też koledzy z pracy między innymi 
dyrekcja i pracownicy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Białymstoku. W Ośrodku przez cały rok stoją 
skarbonki, a personel czynnie wspiera Hospicjum (coroczne 
kwesty, Pola Nadziei, 1% podatku itp.) – wyjaśnia jeden 
z inicjatorów akcji, egzaminator WORD.

Skarbonki to propagowanie idei hospicyjnej, informacja 
o tym, że taka instytucja jak Białostockie Hospicjum dla 
Dzieci istnieje i jest chorym dzieciom bardzo potrzebne. Nie 
każdy ma czas i możliwość pomagania w innych formach, 
a ta polegająca na wrzuceniu niewielkich kwot do stojącej 
w aptece skarbonki jest łatwa i dostępna dla wszystkich. 
Na skarbonkach można także znaleźć adres i telefon do nas, 
gdyby ktoś potrzebował naszej pomocy, a także numer konta 
i KRS (przekazanie 1%), gdyby ktoś chciał nam pomóc. ❚

panii pozyskaliśmy 76 427,48 zł. Wszystkim darczyń-
com i sponsorom serdecznie dziękujemy!

Okazją do podziękowania wszystkim darczyńcom 
był Koncert Finałowy „Pól Nadziei”, który odbył się 22 
maja na placu przed Teatrem Dramatycznym. Na sce-
nie rozbrzmiewała muzyka prezentowana przez dzieci 
i młodzież, wsparli nas również soliści ze Szkoły Talen-
tów, Szkoły Estradowej, zespół „ignoto Deo” oraz grupy 
taneczne z V LO i Klubu „Kalina”. Atrakcją był rów-
nież zespół młodzieżowy z Limy (Peru), który zachwycił 
swoją egzotyką, kolorowymi strojami i prezentowaną 
muzyką. Zwieńczeniem koncertu był występ zespołu 
SOFA, poprzedzony bitwami freestylowymi. Mogliśmy 
w ten sposób zamanifestować, że „Hospicjum to też ży-
cie!”, gdzie nie brak uśmiechu, pogody ducha, przyjaźni 
i wspólnej zabawy.

Druga edycja akcji „Pola Nadziei 2011/2012” ruszyła 
jesienią przy wsparciu Pierwszej Damy Anny Komorow-
skiej oraz władz województwa. Powstały kolejne „pola 
żonkilowe”, przyłączyli się nowi uczestnicy. W tym roku 
przygotowaliśmy 3 edycje kursów dla wolontariuszy 
w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białym-
stoku, projekcję filmu „4 piętro”, konkursy: plastyczny, 
poetycki, fotograficzny i biżuterii żonkilowej. Przepro-
wadzimy kwestę miejską, a zwieńczeniem akcji będzie 
Koncert Finałowy 27 maja. ❚

Każdy może   
POmóC
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Gala Dobroczynności 

Podziękowaliśmy osobom, które poświęcają swój czas 
i energię, od lat wspierając działania Fundacji „Pomóż Im”.

W  grudniu ubiegłego roku dzięki 
pomocy Polskiego Radia Białystok 
zorganizowaliśmy „Galę Dobroczyn-
ności” połączoną z koncertem chary-
tatywnym Karoliny Cichej. Koncert 
ze studia Rembrandt był transmito-
wany na antenie radia. Wyróżniliśmy 
wówczas osoby oraz instytucje, które 
w ostatnim czasie najbardziej anga-
żowały się w działalność fundacji. 
Tytuł „Mecenasa Dobroczynności” 
decyzją Zarządu Fundacji przyznali-
śmy Auchan Hetmańska. Natomiast 
Certyfikaty Dobroczynności otrzy-
mały firmy: Octownia – Lech, PSS 
Społem, Spółdzielczy Bank Rozwoju, 
Wyższa Szkoła Administracji Publicz-
nej w Białymstoku.  

Podziękowaliśmy osobom, które 
poświęcają swój czas i energię, od lat 
wspierając działania Fundacji. Nie-
stety, nie byliśmy w stanie zaprosić 
i  podziękować wszystkim, którzy 
pomagają nam na co dzień. Dlatego 
w tym miejscu, wszystkim darczyń-
com i  przyjaciołom, z  całego serca 
dziękujemy!!!… bez Państwa wspar-
cia i pomocy nie bylibyśmy w stanie 
działać ❚

Dlaczego warto pomagać?
Motto naszego banku: „…bo najważniejsi są ludzie” sprawia, 
że nie możemy obojętnie przejść obok potrzebujących pomo-
cy. Choroba pojawia się niespodziewanie, burzy dotychcza-
sowy spokój w ich życiu przynosząc ból i cierpienie. Wszyst-
ko zostaje całkowicie podporządkowane bezwzględnej walce 
z chorobą. Tęsknota za normalnym dniem pełnym uśmiechu 
i beztroskich zabaw staje się marzeniem, które tylko dzięki 
wsparciu finansowemu i psychicznemu może zostać zrealizo-
wane. Bardzo chcemy, aby podopieczni Fundacji otrzymywali 
jak najwięcej uśmiechu, radości oraz wiary i siły do walki.
Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę pomocy 
i wesprzeć podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”. Świadomi 
potrzeb społecznych pragniemy zachęcić inne firmy i insty-
tucje do zaangażowania się w działania, które polepszą stan 
zdrowia małych pacjentów. Dzięki temu pracownicy będą 

zadowoleni z aktywności pracodawcy w działania charyta-
tywne, a klienci docenią, że liczy się nie tylko biznes.

Kim jesteśmy?
Od  początku istnienia Banku głównymi jego zadaniami 
jest działalność kredytowa i oszczędnościowa oraz obsłu-
ga kasowa. Prowadzona polityka finansowa i samorządowa 
bazuje na przejrzystych zasadach, które są fundamentem 
w przypadku działalności instytucji zaufania publicznego.
Spółdzielczy Bank Rozwoju – odzwierciedla w pełni kieru-
nek, w jakim Bank podąża już od lat. Wprowadzenie nowo-
czesnych rozwiązań w zakresie obsługi Klientów, korzystna 
i bogata oferta produktowa oraz nowoczesny wizerunek, 
pozwalają na konkurowanie z bankami komercyjnymi.
Podejmowane decyzje i osiągane wyniki świadczą o słuszno-
ści wybranego kierunku rozwoju Banku. Rozwój ten współ-
towarzyszy także naszym Klientom i pracownikom, którzy 
zbudowali ten Bank, a dziś tworzą jego jakość.

Najważniejsze!
Zadowolenie Klientów, którzy polecają Nas swoim znajomym i rodzinom.

…bo najważniejsi są ludzie

www.sbrbank.pl www.sbrbank.pl www.sbrbank.pl

Dziękujemy firmom i instytucjom za okazane serce  
i wsparcie naszych działań



działamy dzięki Państwa wsParciu

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

Tytuł wpłaty: wsparcie Fundacji

Kampanię informacyjną wspierają:


