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Wydawanie Biuletynu Fundacji „Pomóż Im” od‑

bywa się w określonym cyklu ściśle związanym 

z rytmem jej funkcjonowania. Numer bieżący 

to dobry czas na podsumowanie wiosenno‑letnich wydarzeń 

z otoczenia i życia Fundacji oraz zapowiedzenie oczekują‑

cych. W obu udział biorą nasi podopieczni, wolontariusze, 

pracownicy, współpracownicy oraz wiele innych osób od‑

dający się idei niesienia pomocy i wspierania tych, którym 

wsparcie jest potrzebne, bez którego dużo trudniej byłoby 

funkcjonować każdego dnia. 

W niezapomniane przeżycia obfitował letni turnus rehabilitacyjny w Zakopanem. Poświęcenia 

z nim związane do dziś przywodzą na myśl miłe wspomnienia z górskich wypraw licznej grupy 

dzieci i młodzieży. Okupione one były licznymi dokuczliwościami i bólami – wszak wędrówki 

wysokogórskie to obok pięknych krajobrazów także duży wysiłek fizyczny, szczególnie dla 

młodego organizmu. Wszystko to pod opieką organizacyjną, medyczną i logistyczną doktor 

Katarzyny Muszyńskiej‑Rosłan i wiceprezesa Arnolda Sobolewskiego. Wszyscy ludzie Fun‑

dacji starają się przybliżać jej działanie w bezpośrednich relacjach ze społeczeństwem m.in. 

poprzez Koloraton czy akcję Pola Nadziei.

Wreszcie codzienny rytm pracy Fundacji to hospicjum domowe dla dzieci i doświadczenia oraz 

przeżycia z tym związane. Nasi podopieczni i ich rodziny pod baczną opieką doktor Elżbiety So‑

larz wraz z zespołem medycznym: lekarzami, pielęgniarkami oraz rehabilitantkami, psycholog 

i duszpasterzami przeżywają chwile trudne i piękne, bolesne i kojące. To tysiące kilometrów 

przejechanych po to, by dotrzeć z pomocą jak najszybciej, by przysporzyć ulgi w cierpieniu. 

Jesteśmy na gorąco po podsumowaniu akcji jednego procentu. Czyli tego, co dostajemy 

od Państwa, a czego nie oddajecie do krajowego budżetu, zawierzając cząstkę swojego 

podatku nam. Za to uznanie chcę wyrazić wdzięczność, jednocześnie licząc na niezmienność 

Państwa postawy w nadchodzącym roku. O ile to możliwe, proszę zachęcić bliskich i zna‑

jomych do wsparcia naszego przedsięwzięcia, tak by było ono odzwierciedleniem naszych 

solidarnych postaw dla dobra potrzebujących.

W ramach naszego Biuletynu nie sposób ująć całości zagadnień związanych z planami, dzia‑

łaniami czy potrzebami Fundacji jako dzieła wszystkich wspierających hospicjum domowe 

oraz dzieci onkologiczne. Wobec tego zachęcam do współdziałania. Pozostajemy otwarci 

na wszelkie sugestie, rady, pomoc materialną, również tę wykraczającą poza akcję jednego 

procentu. Wspierając Fundację „Pomóż Im”, pomagacie Państwo dzieciom chorym, również 

nieuleczalnie, i ich rodzinom. 

Szczepan Kamil Barszczewski 
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Białostockie
Hospicjum 
dla Dzieci

Czy widziałeś dzisiaj miłość? Naprawdę można ją za-
uważyć! Tylko trzeba się dokładnie przyjrzeć.

Jestem chora na białaczkę limfoblastyczną. To do-
piero początek choroby i leczenia, więc można by po-
myśleć: Po co pisać świadectwo, kiedy dopiero zaczyna 
się doświadczać? Okazało się, że można. 

Sama choroba nie daje się we znaki, ale konieczne 
w tym przypadku leczenie jest niesamowicie uciążliwe. 
Polega ono na chemioterapii i masie innych środków 
(w tabletkach i zastrzykach). Teraz jest początek lutego, 
na tę chwilę moja odporność spadła i podlegam tak zwa-
nej „izolatce ochronnej”. Leżę w swojej sali sama i nie 
mogę wychodzić poza jej próg. Jeśli ktoś do mnie wcho-
dzi, to po pierwsze musi być w 100% zdrowy, a po drugie 
musi to być najbliższa rodzina (mama i tata). Poza tym 
wchodzą lekarze i pielęgniarki. Oczywiście wszyscy 
w maskach i fartuchach. 

Mam tu duże okno. Z niego widzę teren szpitala, mały 
fragmencik. Jest tarasik, ale teraz jest zimno i ta od-
porność… Przez najbliższy czas siedzę w zamknięciu. 
To było takie wprowadzenie.

Pewnego wieczoru leżałam na  łóżku i  myślałam. 
Patrzyłam na zdjęcie swego psa, który czeka na mnie 
w  domu. Pomyślałam, jak wiele radości wnosi on 
na co dzień do mojego życia. Przecież pomyślałam tylko 
o psie, który po prostu cieszy się na mój widok. To tylko 
pies, a ja zauważyłam, jak wielkie to dla mnie ma zna-
czenie. Wtedy pomyślałam również o innych rzeczach, 

o osobach. Jeżeli dotąd nie doceniałam zwykłego zwie-
rzaka, to jak wiele w życiu pominęłam? 

Moi rodzice. Wracałam co dzień ze szkoły, rozmawia-
łam z nimi chwilę i szłam do swego pokoju. Wieczorem 
zazwyczaj siedzieliśmy przed telewizorem. Czego brak? 
Miłości. Powinniśmy razem usiąść, pomodlić się, po-
rozmawiać o sobie, wyznać sobie, jak się nawzajem 
kochamy. 

Teraz leżę tu i oddałabym wszystko, żeby spędzić 
z nimi wieczór, dzień. Musimy doceniać!!! 

Moja starsza siostra. Prawie nigdy nie dziękowałam 
jej, tak naprawdę nigdy, że śpiewa i gra ze mną, roz-
mawia, śmieje się. Nie dziękujemy za codzienne spra-
wy ani Bogu, ani ludziom, a tak naprawdę dzięki nim 
nasze życie ma sens. 

Przyjaciele, znajomi. Spędzasz z nimi czas, a czy do-
ceniasz te chwile? Czy dziękujesz za nie Panu? 

To zabrzmi staroświecko i prosto: Dopiero jak coś 
tracisz, to to doceniasz. Owszem, twoja babcia zapewne 
tak mówi, ale ja nikomu nie życzę, by się o tym prze-
konał. Ja się przekonałam, cały czas się przekonuję 
podczas tej choroby. 

Gdy pomyślę, że mogłabym teraz spacerować i dzię-
kować Bogu za niebo, za powietrze, którym oddycham. 
Teraz mogę Mu dziękować za szpitalną duchotę, ale 
i za nią dziękuję, bo to naprawdę dużo.

Czy dziś, wychodząc z domu, zauważyłeś, ile darów 
i łask już ci zesłał Bóg? Założę się, że nie. Tak, zmierzam 
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Nie napisałam świadectwa, jak 
się można było spodziewać, 
o niesamowitym cudzie 
uzdrowienia z białaczki. Ale Pan 
uzdrowił spojrzenie mojego 
serca i teraz potrafię dziękować 
za każdy, najmniejszy szczegół 
mojego życia. To, że mogę usiąść, 
mogę wstać i iść, bo to też 
często jest niewykonalne. 

Doceń!
Ula



Pierwsze koty 
za płoty... 

Ulę poznałam na  początku mojej 
przygody z  wolontariatem. Było 
to moje pierwsze wejście na oddział 
onkologii w  tej roli. Oddział nie 
był (jest) mi obcy. Jako dziecko też 
zmagałam się z białaczką. Być może 
dlatego pomiędzy Nami nigdy nie 
było żadnych barier i nie miałyśmy 
trudności w rozmowie o zmaganiu 
się z tą chorobą. 
Z Ulą szybko nawiązałyśmy relację 
i złapałyśmy wspólny język. To Ona 
pomogła mi w nauce pierwszych gi-
tarowych akordów i dzięki jej cierp-
liwości zabrzmiała moja pierwsza 

piosenka Dżemu – „Wehikuł czasu”. 
Były to wspaniałe chwile, a ja uwie-
rzyłam w swoje umiejętności. Oprócz 
grania na gitarze, śpiewałyśmy ra-
zem piosenki i gadałyśmy o różnych 
sprawach, tych ważnych i po prostu 
o głupotkach, z których śmiałyśmy 
się do łez. Ula miała niezwykły talent 
muzyczny, plastyczny i dar do zjed-
nywania ludzi. Jej otwartość, ciepło, 
uśmiech, „to wewnętrzne coś” łama-
ło wszelkie bariery i granice. Uwiel-
białam się do niej przytulać i – może 
zabrzmi to dziwnie – czułam szcze-
rość jej uścisku. 
Miała w  sobie magiczną moc, coś 
co dawało nadzieję i wiarę w lepsze 
jutro. Młoda, a tak niezwykle dojrza-

ła, pełna pasji życia. To dawało jej 
siłę do zmagania się z chorobą do sa-
mego końca. Jej postawa skłania 
do refleksji nad istotą życia; pomimo 
przeciwności losu nigdy, NIGDY nie 
należy się poddawać. 
Była wspaniała... :) 

Magda Gwizdała, wolontariuszka 
Fundacji „Pomóż Im”
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do tego, że to drzewo, którego możesz dotknąć w drodze 
do domu, szkoły czy pracy to niesamowity dar. To, że 
możesz przełykać i jeść to dar. Nie zawsze można i kie-
dyś możesz żałować, że się tym nie zdążyłeś nacieszyć.

Szukaj miłości!!! Ona jest wszędzie! Na 100%! 
Wystarczy, że spojrzysz w oczy własnej mamusi i tam 

jest miłość! W biszkopcie babci jest miłość! W dziadku! 
W psie! 

Zastanów się, jak wiele musisz jeszcze docenić. Jak 
wiele Bóg już Ci dał i jak wiele ma Ci jeszcze do dania! 
Ty to tylko w końcu doceń! A najważniejsze jest to, że 
każdy człowiek na Twojej drodze życiowej to łaska. 
Ten, który pomoże Tobie i ten, któremu pomożesz Ty. 
Ten, który się modli za Ciebie i ten, za którego się mod-
lisz Ty. Szczególnie ci ludzie, którzy postępują niewłaś-
ciwie – oni Cię uświęcają. Musisz im pomagać i musisz 
za nich dziękować, bo to oni kierują Cię do świętości.

Nie napisałam świadectwa, jak się można było spo-
dziewać, o niesamowitym cudzie uzdrowienia z bia-
łaczki. Ale Pan uzdrowił spojrzenie mojego serca i teraz 

potrafię dziękować za każdy, najmniejszy szczegół mo-
jego życia. To, że mogę usiąść, mogę wstać i iść, bo to też 
często jest niewykonalne. 

Wierzę w to, że Bóg może mnie z tej choroby uzdrowić 
szybciej niż przewidywane leczenie, ale jeżeli On ze-
chce, to leczenie będzie przebiegało powoli albo wyzdro-
wienie nie nastąpi. Nie jest to choroba niewyleczalna, 
ale wiem, że cokolwiek Pan zrobi z moim życiem, będzie 
ono świadectwem wiary i miłości. Jestem przekonana, 
że czy ozdrowieję, czy umrę, moje życie będzie dowodem 
na to, że musimy szybko nauczyć się patrzeć przed sie-
bie z miłością do wszystkich i wszystkiego, czym Bóg 
nas obdarza i doceniać każdą chwilę prowadzącą nas 
do zbawienia. 

Jeśli umrę, to będę świadectwem mojej rodziny, któ-
ra będzie musiała pokazać, że to doceniają, doceniają 
moje cierpienie, poświęcenie. Będą mogli pokazać, że 
umieją patrzeć i wtedy każdy będzie miał szansę na-
uczyć się doceniać i widzieć. 

Urszula

Ula odeszła 18 września 2013 r. 
Miała 16 lat. Pod opieką 
Białostockiego Hospicjum dla 
Dzieci była trzy dni. 

W tej chwili do mnie dociera, że całe 
życie Uli, za które my teraz bardzo 
dziękujemy Bogu, za  obdarzenie 
nas tym życiem, tą łaską radości, 
miłości, bycia z  nią, że to  miało 
właśnie w  tym sens. To  świade-
ctwo, które już jest odczytywane 
czy przez młodzież, czy przez ludzi 
w różnym miejscach świata, daje ten 
wielki cud, jakim była Ula. To jest 
coś, co mnie osobiście pozwala się 
teraz odpychać kijami dalej i  da-
lej, i wciąż myśleć, co mogę jeszcze 
zrobić, żeby to świadectwo naświet-
lić, żeby jak najwięcej ludzi chcia-
ło tego posłuchać. To  świadectwo 
to  największy cud, jaki nam Ula 
zostawiła: cud zauważenia miłości 
bożej we  wszystkim, co  się dzieje 
na świecie, w każdym naszym dniu, 
w każdym wypiciu gorzkiej czy słod-
kiej herbaty, w krzyku czy w odbio-
rze krzyku, czy w  czymkolwiek, 
co się dzieje niekoniecznie dla nas 
dobrego, związanego z cierpieniem, 
żalem, złością – w tym wszystkim 
jest miłość, wystarczy ją dostrzec. 
W tym, że żona mnie czasami de-
nerwuje jest miłość, że ja ją czasa-
mi denerwuję też jest miłość. Sam 
wiem, jak ciężko jest mi powiedzieć 
tato, kocham Cię do  mojego taty. 
Mnie osobiście Ula jako tatę bardzo 
mocno tego nauczyła. Pokazała mo-
del, który we wszystkim ma działać. 
Masz iść do kościoła, zresztą kościół 
nie jest tutaj wyznacznikiem, masz 
stanąć przed Bogiem i powiedzieć 
mu, że Go kochasz, i masz wszystko 
załatwione. 

Choroba Uli próbowała nas mocno 
wytrącić z poszukiwań duchowych. 
Po rekolekcjach, w czasie których 
bardzo odczułem głębokie działa-
nie Ducha Świętego, pomyślałem, 
że te moje dotychczasowe spowie-
dzi były jakieś takie nie takie… 
Postanowiłem wyspowiadać się z ca-
łego życia, przygotowałem się, na-
pisałem trzy czy cztery strony tych 
swoich przypadłości życiowych, 
które nie pamiętam, czy wyznałem, 
czy chciałem je  wyznać raz jesz-
cze, żeby się poczuć w pełni wolny. 

Jeszcze tego samego dnia, w którym 
byłem na spowiedzi, zawiozłem Ulę 
do szpitala, a na drugi dzień dowie-
działem się, że ma białaczkę. W pew-
nym momencie był taki wielki żal 
we mnie: po co ja w ogóle się zbli-
żyłem do Boga, po co mu oddałem 
swoją rodzinę, skoro On mi teraz tak 
poniewiera córkę? To był moment 
strasznego zawirowania, ale myśmy 
się nie dali, chyba żeśmy się nie dali 
wytrącić… 

Kiedy dzisiaj czytam to świade-
ctwo, ten fragment, w którym Ula 
porównuje ludzi do  aniołów i  pi-
sze, że one nam zazdroszczą tego, 
że możemy cierpieć dla Jezusa, że 
możemy przyjąć Komunię Świętą, 
to wszystko do mnie dociera i ja tym 
bardziej wierzę w  to, że Pan Bóg 
jest. Nie wiem, skąd się we  mnie 
bierze spokój, skąd się bierze takie 
opanowanie? Tydzień przed (śmier-
cią Uli – przyp. red.) stałem przed 
zdjęciami, które wiszą tu na ścianie 
i mówiłem: Panie Boże nie możesz 
mi jej zabrać, bo jak ja tu będę stał? 
Jak będę na te zdjęcia patrzył, jak jej 
już tu nie będzie? A teraz zrobiłem 
jeszcze większe, piękniejsze zdjęcie. 
Ona się do mnie teraz śmieje i po-
twierdza tym uśmiechem wszystko, 
co mówię. 

Ta choroba, a szczególnie to świa-
dectwo, otworzyło mi oczy na to, cze-
go wcześniej nie widziałem w Niej. 
A  nie widziałem w  Niej aż takiej 
wiary w Boga, nie widziałem w Niej 
aż takiego obcowania z  Jezusem. 
Odbieram to  świadectwo nie tyl-
ko jako spuściznę zostawioną nam 
przez Ulę. Odbieram je jako formę 
modlitwy. Nie przejmuję się tym, 
że mam żyć tak, aby pokazać świa-
dectwo, bo ja ani przez chwilę nie 
chcę być sztuczny. Ja po prostu żyję 

z dnia na dzień i modlę się do Pana 
Naszego, żeby dał mi siłę i żeby On 
nas prowadził.

Dlaczego powiedziałem na  po-
grzebie: Ula, zrobimy wszystko, żeby 
żyć tak, żeby się z  Tobą spotkać? 
Od  pewnego czasu, zainspirowa-
ny przez swoje córki, bardzo moc-
no modliłem się do mojego Anioła 
Stróża, żeby mi  pomagał. Wierzę, 
że w  tym, co  powiedziałem, była, 
jak to określam, taka szpila bocz-
na, i to było powiedziane po to, że-
bym ja  to  usłyszał. Powiedziałem 
to  sam dla siebie, żebym usłyszał 
to, że od tej chwili mam się wyrze-
kać wszystkiego, co jest nieprawe, 
jest poza Panem Bogiem. Nie wy-
chodzi mi to. To jest bardzo trudne. 
Obiecałem kiedyś Uli, że już nigdy 
nie będę się złościł. Ale są takie sy-
tuacje, w których nie wytrzymuję. 
Staram się wtedy za  każdym ra-
zem iść do spowiedzi od razu Boga 
przeprosić. Gdy popełniam grzech, 
od  razu jestem niepewny, czy 
będę z Ulką i od razu muszę biec 
do księdza, do spowiedzi, do Jezusa 
i przeprosić. 

Podczas choroby Uli odbierałem 
śmierć jako coś ostatecznego, koniec 
i myślałem, że nie mogę dopuścić 
do  tego, żeby moja córka umarła. 
A  teraz wiem, że moja córka nie 
umarła. Moja córka żyje i jest cały 
czas ze mną. Wiem, bo już miałem 
sytuacje, kiedy prosiłem ją o wsta-
wiennictwo i odczułem bardzo moc-
no, że to działa. 

Krzysztof, tata Uli 

Tekst jest zbiorem wypowiedzi taty Uli 

wybranych z rozmowy kapelana hospicjum 

ks. Jerzego Kolniera z rodzicami, siostrą 

oraz przyjaciółmi Uli przeprowadzonej 

i zarejestrowanej kilka dni po Jej śmierci.

Ona się do mnie 
teraz śmieje
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Kiedy dowiedzieliśmy się, że zostaniemy rodzicami 
po raz drugi, byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na zie-
mi. Chcieliśmy, aby nasza starsza córka miała rodzeń-
stwo – nasze marzenie spełniło się.

Pamiętam pierwsze USG – mała kropeczka – łzy ra-
dości. Kolejne USG – też łzy, ale niepewności i strachu. 
Wynik testu PAPP‑A wskazał podwyższone ryzyko uro-
dzenia dziecka z zespołem genetycznym. Szok...

Wszystko przecież miało być dobrze. Ta ciąża też mia-
ła rozwijać się prawidłowo jak poprzednia. Mąż nie do-
puszczał do siebie myśli, że coś mogło być nie tak. Moje 
przeczucia mówiły co innego. Wynik amniopunkcji nie 
pozostawiał złudzeń. Wada letalna, zgon może nastąpić 
w każdej chwili. Niedowierzanie... rozpacz...

Dowiedzieliśmy się, że szanse naszego maleństwa 
na przeżycie są znikome, że nie będzie można go wy-
leczyć i  że prawdopodobnie umrze przed porodem 
bądź w niedługim czasie po nim. Statystyki też nie na-
pawały optymizmem – 90% tych dzieci umiera przed 

urodzeniem, tylko 10% dożywa pierwszego roku życia. 
Zostaliśmy poinformowani, że ze względów medycznych 
możemy usunąć tę ciążę, że mamy takie prawo.

Ale jak pozbawić życia swoje oczekiwane, wymarzone 
dziecko? Podjęliśmy świadomą decyzję i dokonaliśmy 
świadomego wyboru – Zosieńka zostaje z nami tak dłu-
go, jak długo będzie jej dane. Nie możemy odebrać życia 
swojemu dziecku, tylko za to, że nie miało tyle szczęścia 
co inne, ażeby być zdrowe. Uważamy, że każdy ma prawo 
do godnego życia.

Podczas ciąży staraliśmy się żyć w miarę normalnie. 
Spotykaliśmy się z rodziną, znajomymi, wyjeżdżaliśmy 
– nie było to łatwe. Cały czas mieliśmy świadomość tego, 
co może nastąpić. W ekspresowym tempie kończyliśmy 
urządzać dom. Chcieliśmy, aby wszystko było gotowe 
na przyjście naszej córki. Pamiętam pierwsze ruchy, 
pierwsze kopnięcie, „motyle w brzuchu”. Starsza córka 
głaskała mój coraz większy brzuch i dopytywała się, kie-
dy będzie już mogła bawić się z siostrą. 

W  lipcu dowiedzieliśmy się, że przy Warszawskim 
Hospicjum dla Dzieci funkcjonuje hospicjum perinatal-
ne. Jest to takie miejsce, gdzie kobiety w ciąży, które wie-
dzą o nieuleczalnej chorobie swojego dziecka, są objęte 
kompleksową opieką położników, neonatologów i innych 
specjalistów. Umówiliśmy się na wizytę. Spotkaliśmy 
się z psychologiem – Panią Grażyną Niewiadomską. Jest 
to bardzo ciepła i przyjazna osoba. Podeszła do nas z życz-
liwością i ze zrozumieniem. Wsparła nas w naszej decy-
zji, co było bardzo pomocne. Rozmowa z psychologiem 

Miłość istnieje. Miłość 
w najczystszej postaci, miłość 
silniejsza od śmierci. Miłość 
bezwarunkowa i ponad wszystko 
– miłość rodziców do swojego 
dziecka.

Miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie 
żądaj zbyt wiele. Po prostu kochaj…

Paulo CoelhoMiłość
bezwarunkowa
Wspomnienie o ZosiKiedy rodzice dziecka dowiadują się o śmiertelnej czy nie-

uleczalnej chorobie reagują pytaniem dlaczego? I to pyta-
nie kierują do Pana Boga.
– Dlaczego choroba? Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to py-
tanie. Mówimy, że Pan Bóg ani śmierci, ani choroby nie stwo-
rzył. Pojawiły się one jako następstwo grzechu pierworodnego. 
Choroby mogą też być spowodowane przez ludzi. Osoba dorosła 
może przyczyniać się sama do swojej choroby. Mogą też być 
one przekazywane dziedzicznie, a często jest to po prostu splot 
okoliczności. Nawet w przyrodzie nie istnieje żelazna regular-
ność, dochodzi do różnych przypadków. Przy tym wszystkim 
trzeba pamiętać, że Bóg jest miłością i chce, żeby człowiek Jego 
miłość odnalazł i cieszył się pełnią szczęścia. Choroba nie stoi 
na przeszkodzie do tego celu. Od rodziców zależy, czy uświado-
mią sobie, dokąd zmierza ich chora córka lub syn. 
Ale rodzice często buntują się, nie zgadzają się na chorobę 
dziecka. Mówią Bogu: nie!
– Tak bywa. Kiedy jednak człowiek buntuje się przeciwko 
Bogu, świadczy to o tym, że nie wie, kim Bóg jest. Jeśli bun-
tuje się, znaczy to, że jego wiara na tym etapie życia jest bar-
dzo słaba. Do tego się dorasta. Widziałem dziewczynę, która 
zachorowała, w szpitalu leżała pięć lat, potem w domu. Zapy-
tałem ją, czy chciałaby być zdrowa. Teraz już nie – odpowie-
działa. W chorobie znalazłam swoje miejsce w życiu, czuję się 
potrzebna, ważna dla innych, odwiedzają mnie różni ludzie. 
Ci ludzie w kontakcie z nią stawali się mocniejsi. Najgorzej 
jest na tym pierwszym etapie. Człowiek słabej wiary zaczyna 
wprawdzie od buntu, ale kiedy przejdzie wszystkie bunty, 
wtedy następuje cisza i człowiek zaczyna znajdować swoje 
miejsce w tej ciężkiej sytuacji. 
Tak samo, jak na chorobę, nie zgadzają się na śmierć dzie-
cka. To największa tragedia, jaka może spotkać matkę, ojca.
Tragedię z  dziećmi rodzice przeżywają bardzo długo. 
Na przykład: córka Pani Eleni została zastrzelona przez na-
rzeczonego. A jednak Eleni matce tego chłopaka powiedzia-
ła: nie trwajmy w nienawiści, starajmy się to przyjąć jako 
zadanie dla nas. I to jest to: buntem niewiele się uzyska. Na-
tomiast jeśli znajdzie się sens tego, co się stało – a może być 
w tym sens i można go odnaleźć – wtedy jest o wiele łatwiej. 
Ale jaki sens można znaleźć w cierpieniu, chorobie i śmier-
ci? Rodzice mówią: moje dziecko potrzebuje, żeby je przy-
tulać, a nie żeby cierpiało.

– Gdyby wszystko kończyło się nicością, to oczywiście nie 
miałoby to żadnego sensu. Ale w wierze chrześcijańskiej 
śmierć jest tylko przejściem do nowego życia. Mamy przede 
wszystkim Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawie-
nia wziął nasze grzechy i przybił je do swojego Krzyża. 
Jeżeli Bóg tak bardzo miłuje człowieka i wchodzi w jego 
choroby i cierpienia, to znaczy, że mogą się one stać dla 
człowieka zbawcze. Trzeba więc pamiętać, że jeśli jest cho-
roba i cierpienie, to miłość Boga idzie taką drogą do czło-
wieka, że w cierpieniu i umieraniu On jest obecny i trzeba 
Go tam odnaleźć. Gdybym czytał tylko książki, to pewnie 
bym mógł Panu łatwiej odpowiedzieć. Jednak rzeczywi-
stość wygląda inaczej, jest bardziej skomplikowana. Są 
rodzice, którzy porzucają chore dzieci. Ale większość jest 
takich, którzy trwają przy tych dzieciach. Ci ludzie sami 
stają się lepsi. Jest wiele przykładów, kiedy chore dziecko 
wzmacnia swoich rodziców. Odwrotnie bywa, kiedy rodzi-
ce są mocą dla swego dziecka. Kiedy się patrzy, jak w tej 
relacji kwitnie miłość, można dojść do wniosku, że więcej 
od chorych dzieci dostajemy, niż im dajemy.
Rozmawiamy przed dniami listopadowymi. 1 listopa-
da to Dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada to dzień 
tych, za których modlimy się: zmarłych, którzy jeszcze 
oczyszczają się. Który dzień jest przeznaczony dla na-
szych zmarłych dzieci? Jednym słowem, czy małe dziecko, 
które umiera, jest święte?
– Świętość zaczyna się tu. Na ziemi. Bo być świętym znaczy 
uczestniczyć w świętości Pana Boga. Pełnia tego uczestni-
ctwa jest w Niebie. A w związku z tym Dzień Wszystkich 
Świętych nie musi być zamykany do nieba. Można nim 
ogarniać wszystkich żyjących na ziemi, którzy są w sta-
nie łaski. Natomiast 2 listopada modlimy się za zmarłych; 
tych, którzy są w czyśćcu. Ale nie do nas należy ocena, czy 
dany człowiek jest jeszcze w czyśćcu, czy może już w Nie-
bie. To zostawmy Panu Bogu. Do nas należy modlić się. 
Możemy modlić się i jednego, i drugiego dnia. Na pewno 
ta modlitwa będzie pożyteczna. 
A ksiądz arcybiskup pomodli się za nas i nasze dzieci? 
Ja się modlę cały czas. Nie wiem tylko, jak Pan Bóg te modlitwy 
rozdziela. Ale może to, co do Niego dochodzi, pośle i do Was. 

*Dariusz Kuć jest lekarzem Białostockiego Hospicjum dla Dzieci  

Więcej OD CHORyCH DzIECI 
dostajemy, niż im dajemy
z JE księdzem arcybiskupem edwardem ozorowskim, metropolitą 
białostockim, rozmawia Dariusz Kuć*
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Wakacje już minęły, mamy jesień, 
powoli wyjmujemy ciepłe buty 
i swetry, przyszedł czas, aby pogo-
dzić się z tym, iż śnieg nieubłagalnie 
spadnie i, jak co roku, wszystkich 
zaskoczy. Zanim jednak białe kop-
ce wpiszą się w codzienny krajobraz 
ulic i chodników, rozpoczęliśmy ko-
lejną edycję akcji „Pola Nadziei”. 

Przypomnę, iż jest to kampania 
społeczna realizowana przez hospi-
cja na  całym świecie i  polegająca 
na  propagowaniu bezinteresownej 
pomocy osobom cierpiącym i  nie-
uleczalnie chorym, a także na sze-
rzeniu wiedzy o opiece paliatywnej. 
Symbolem akcji jest kwiat żonkila. 
Jesienią sadzimy kwiatowe cebulki, 

które wiosną tworzą piękne żonki-
lowe „pola nadziei”. Zebrane z nich 
kwiaty rozdajemy podczas ulicznych 
kwest, podczas których pozyskuje-
my fundusze na rzecz podopiecznych 
hospicjum. Poprzez szerzenie idei 
hospicyjnej, mamy uwrażliwiać spo-
łeczeństwo na potrzeby innych, przy-
pominać o  chorych i  cierpiących. 
Ważnym celem akcji jest również 
edukacja młodzieży, dlatego co roku 
organizujemy warsztaty, projekcje 
filmowe, pogadanki; wszystko po to, 
by już od najmłodszych lat zapozna-
wać dzieci z tematyką hospicyjną.

Co roku powstają nowe żonkilo-
we pola nadziei. Do ubiegłorocznych 
działań przyłączyło się dziewięć-
dziesiąt instytucji, głównie placówek 
edukacyjnych. Uczestnicy organizo-
wali dla swoich społeczności kier-
masze ciast i ozdób świątecznych, 
zbiórki słodyczy, artykułów szkol-
nych, zabawek, przygotowywali 
kartki świąteczne, wykonywali żon-
kile z origami, organizowali festyny. 
Cały dochód z  przeprowadzonych 
akcji przeznaczali na nasze domo-
we hospicjum. Z zachwytem moż-
na było podziwiać zaangażowanie 
uczniów, determinację nieugiętych 

nauczycieli, którzy każdy przejaw 
pomocy ze  strony młodych osób 
skrupulatnie wykorzystywali, oczy-
wiście w szczytnym celu, nagradza-
jąc niejednokrotnie dodatkowymi 
punktami na świadectwie.

Osobom, które dotychczas po-
święciły swój wolny czas, wykazały 
się zaangażowaniem, empatią, tym, 
którzy nie przeszli obojętnie obok 
potrzebującego człowieka, podzie-
lili się swoim sercem, serdecznie 
DZIĘKUJEMY! Wszyscy jesteście 
wspaniali. 

Kolejna, czwarta edycja będzie 
przebiegać pod hasłem: „Odkryjmy 
radość z dzielenia się”. Zachęcam 
każdego, aby podzielił się sobą, 
swoim wolnym czasem, swoim ta-
lentem, uśmiechem, tym, co posia-
da. Każdy gest, nawet najdrobniej-
szy, zmienia czyjś świat… Liczy się 
szczerość serca.

Zachęcam wszystkich, osoby in-
dywidualne oraz instytucje, do za-
angażowania się w  tegoroczne 
działania; do posadzenia w swoim 
ogródku cebulek żonkilowych, po-
darowania nadziei innym i odkrycia 
radości z pomagania. 

Jola Skarzyńska

odkryjmy 
raDość 

Rozpoczęliśmy  
czwartą edycję kampanii 
„Pola Nadziei” na Podlasiu.

z dzielenia się

umożliwiła nam oswojenie się z tragiczną sytuacją ocze-
kiwania na poród nieuleczalnie chorego dziecka. Zależało 
nam, aby uchronić naszego malucha przed uporczywą 
terapią, niepotrzebnym cierpieniem i wydłużaniem ży-
cia na siłę. Mieliśmy świadomość, że nie możemy Zosi 
skrzywdzić, że w naszych decyzjach i działaniach nie mo-
żemy postępować egoistycznie. Wiedzieliśmy, że kiedy 
przyjdzie „ten dzień”, pozwolimy naszej córeczce odejść. 
Wiedzieliśmy, że mamy wspólny, ograniczony czas, i że 
musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by Zosia była 
szczęśliwa, a jej życie było tak samo cenne i ważne jak 
życie innych ludzi.

1 listopada 2011 r. o godzinie 16:25 nasza córeczka 
przychodzi na świat. 46 cm i 1800 g miłości. Cud nowe-
go życia.

Na kilka minut przed porodem z ust pani doktor pa-
dają słowa: Trzeba było wcześniej tę ciążę usunąć, a nie 
czekać do tej pory. Choć od tych zdarzeń minęło już 
sporo czasu, wciąż nie mogę ochłonąć. Nie potrafię zna-
leźć słów, by opisać, jak się poczułam. Pamiętam mętlik 
w głowie i złość. Ogromną złość na lekarkę. Nie rozu-
miem, jak można w takiej chwili powiedzieć coś takiego? 
Pani doktor, nie można osądzać i krytykować rodziców 
za to, że mają odmienne zdanie niż Pani! To my ponosi-

my konsekwencje naszych decyzji i to my z tym żyjemy. 
Czy tak trudno to zrozumieć i zaakceptować? Przecież 
nie musimy się przed nikim tłumaczyć, dlaczego nie 
zabiliśmy swojego dziecka. To nie tak powinno wyglą-
dać. Zabrakło zwykłej, ludzkiej życzliwości. Koszmar… 
Nigdy nie zapomnę tego przerażającego uczucia osa-
motnienia, wielkie osamotnienie w tłumie obcych, choć 
„profesjonalnych” osób. Gdyby nie mąż, to nie wiem, 
jakbym to przetrwała.

Następnego dnia mogłam córeczkę zobaczyć. Leżała 
w inkubatorze – taka malutka, bezbronna, krucha osób-
ka – moja Zosieńka. Mogłam ją dotknąć i powiedzieć, 
jak bardzo ją kocham. Zosia została w szpitalu, a mnie 
w trzeciej dobie wypisano do domu.

W inkubatorze była tylko cztery dni, później mogłam 
już brać ją na ręce. Codziennie dojeżdżałam na oddział, 
aby ją zobaczyć, nakarmić, przytulić – nauczyć się jej. 
Chciałam, aby czuła moje ciepło. Z  niecierpliwością 
czekaliśmy, kiedy będziemy mogli zabrać córeczkę 
ze szpitala. Nie chcieliśmy przedłużać jej pobytu. Nie 
miało to  sensu. Dość szybko skontaktowaliśmy się 
z Białostockim Hospicjum dla Dzieci, prosząc o pomoc. 

Tę pomoc otrzymaliśmy. Hospicjum dostarczyło nam 
do domu koncentrator tlenu, ssak, pulsoksymetr, pompę 
infuzyjną. Otrzymaliśmy wszystko, aby móc sprawować 
opiekę nad Zosią w domu. Naszą pielęgniarką została 
Edyta. Wrażliwa, profesjonalna osoba. Z wielką deli-
katnością, troskliwością i miłością zajmowała się naszą 
córką. Zosia była dla niej ważna. Zaufaliśmy jej wiedzy. 
Dziękujemy Ci, Edytko, że byłaś z naszą rodziną w tych 
niełatwych dla nas chwilach.

23 listopada wszyscy wróciliśmy do domu.
Nastał niezwykły czas, nasz wspólny czas w domu. 

Cudowny, choć krótki. Cieszyliśmy się każdą chwilą spę-
dzoną razem. Zosia uwielbiała noszenie na rękach, przy-
tulanie, „kangurowanie” na brzuchu taty. Oczywiście 
były też łzy, zmęczenie, niepewność jutra, ale wiem, że 
wszystko, co można było zrobić po ludzku, zostało zro-
bione. Była spokojna, dużo spała, była karmiona przez 
sondę, ale też ładnie zjadała z butelki. Szybko jednak 
się męczyła. Wymagała podawania tlenu. Stan zdrowia 
Zosi pogorszył się na kilka dni przed jej odejściem. Stała 
się niespokojna, często płakała, „zapominała” oddychać, 
saturacja spadała...

Zosia odeszła 13 grudnia w nocy w domu, spokojnie, 
cichutko u nas na rękach...

Wierzymy, że nasza córeczka była z nami w jakimś 
celu, że miała tu do spełnienia swoją misję, i że zrobili-
śmy wszystko, by mogła spokojnie odejść.

Zosiu – wierzymy, że kiedyś Cię spotkamy, przytuli-
my, zobaczymy... Czekaj na nas, córeczko – Rodzice

Dziękujemy całemu personelowi Hospicjum za oka-
zanie pomocy. Zawsze mogliśmy i w dalszym ciągu mo-
żemy na Was liczyć. Szczególny ukłon kieruję w stronę 
psycholog – Edyto, rozmowy z Tobą podnoszą na du-
chu i sprawiają, że świat widzi się w innych barwach. 
Dziękujemy za Twe wsparcie i gorące serce. Pomagasz 
nam iść dalej z nadzieją w lepsze jutro.

Rodzice Zosi

Zosia odeszła 13 grudnia 2011 r.  
Pod opieką Białostockiego Hospicjum  
dla Dzieci była 20 dni.

– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając misiowi łapkę – Co wtedy? 
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek – posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się 

kogoś kocha, to ten ktoś nigdy nie znika tylko siedzi gdzieś i czeka na Ciebie.
A.A. M ilne
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Nasi podopieczni

Haniołek
Hania urodziła się w atmosferze niemal błogiego spo-
koju – szybko, naturalnie, bez komplikacji. A poza tym 
to nasze drugie dziecko, czyli szlaki przetarte, są ubranka 
i wózek, bez paniki, wiemy, co nas czeka. Dwa dni później 
okazało się, że weszliśmy w świat, o którym nie wiedzieli-
śmy, że w ogóle istnieje i odkryliśmy „głębię martwienia 
się”, o której nie mieliśmy pojęcia. Usłyszeliśmy pierw-
szą diagnozę: „ciężka wada mózgu”, a później z garścią 
skierowań do specjalistów zostaliśmy wypisani do domu. 
Tu okazało się, że wszystkie nasze wcześniejsze doświad-
czenia i rodzicielska intuicja są tym razem bezużyteczne. 
Wzmożone napięcie u Małej sprawiało, że nie potrafiła na-
wet sama leżeć, słaby odruch ssania i przełykania czynił 
z karmienia mękę, przez problemy z brzuszkiem płakała 
niemal nieprzerwanie. Już wtedy nasze pierwsze kontak-
ty z przychodnią i lekarzami rodzinnymi przekonywały 
mnie coraz bardziej, że mówimy w różnych językach, że 
metody, które działają na zdrowe dzieci, u Hani są po pro-
stu bezużyteczne. Po powrocie do domu znów byliśmy 
w punkcie wyjścia. A w międzyczasie niezliczone wizyty 
u specjalistów, niezliczone godziny w kolejkach i w su-
mie miesiące spędzone w szpitalu potwierdzały kolejno 
wszystkie najgorsze medyczne scenariusze. 

Po ostatnim ponadmiesięcznym pobycie w szpitalu 
nasz Haniołek znalazł się pod opieką hospicjum. Po nie-
mal dwóch latach trafiliśmy na  kogoś, kto rozumiał 
skalę naszych codziennych problemów i wiedział, jak 
wyjść im naprzeciw – kto nie bał się tak zwanego „ciężko 
chorego dziecka”. Zaskoczeni tym, że cokolwiek nam 

się należy, przyjęliśmy dużo profesjonalnego sprzętu 
medycznego: tlen, ssak, sprzęt do rehabilitacji, kartony 
innych medycznych skarbów, dzięki którym mogliśmy 
pomóc Hani w jej codziennych zmaganiach. Teraz pie-
lęgniarki odwiedzają nas w domu, wykonując zabiegi, 
które nas przerastają, pytają, czy czegoś nam jeszcze 
nie potrzeba, monitorują to, co nas niepokoi, dzielą się 
doświadczeniem swoim i innych rodziców z hospicjum. 
Już nie Internet jest naszym źródłem informacji w sy-
tuacjach kryzysowych, tylko nasz lekarz prowadzący, 
który o Hani wie wszystko, na bieżąco śledzi jej stan 
i przyjeżdża do nas w razie potrzeby. To prawda, że zrobił 
nam się w domu mały oddział szpitalny, ale gdy alterna-
tywą jest szpital w domu lub dom w szpitalu, hospicjum 
daje możliwość wybrania tego pierwszego.

Są różne rodzaje miłości rodzicielskiej. Jedna każe za-
pisać dziecko na dodatkowy angielski i ściankę wspinacz-
kową, inna wymaga, by w mgnieniu oka podać dziecku 
tlen w czasie napadu padaczki. Dane nam jest doświad-
czać obu tych rodzajów. O tym, jak bardzo narodziny 
dziecka z niepełnosprawnością budzą i rozszerzają serce, 
wiedzą najlepiej sami rodzice. Ale wielkie serce to ciągle 
jeszcze nie wszystko. Tu są potrzebni „wujkowie” i „cio-
cie” z medycznymi tytułami, którzy zręcznie poruszają 
się w świecie wielosylabowych łacińskich terminów i ro-
bią to z serdecznością; potrzeba sprzętu droższego niż ro-
werek czy kurs językowy; potrzeba... jednostki do zadań 
specjalnych. Dobrze, że w końcu taką znaleźliśmy.

Anna, mama Hani

Po  raz pierwszy wykonał ją prawdopodobnie 
starożytny lekarz Asklepiades, żyjący na przeło-
mie II i I w. p.n.e. Istnieje kilka doniesień o tracheo-
stomii sprzed XI w. n.e. W XI w. Albucasis Cordova 
z powodzeniem zszył tchawicę sługi, który próbo-
wał popełnić samobójstwo poprzez podcięcie gar-
dła. Pierwsza wzmianka o tracheotomiach wykony-
wanych w Europie ma miejsce w XVI w. Antonius 
Musa Brasavola wykonał ją u pacjenta, który miał 
ostry obrzęk krtani i był w ciężkiej niewydolności 
oddechowej. W 1540 r. Vesalius opisał swój sukces 
w wentylacji zwierzęcia poprzez tracheostomię. W 
1880 r. Parker pierwszy zastosował tracheostomię 
u dzieci chorujących na błonicę.

Tracheostomia to przetoka, czyli niewielki ot-
wór na  przedniej powierzchni szyi wchodzący 
do tchawicy. Wprowadza się przez niego do tcha-
wicy plastikową lub metalową rurkę, przez którą 
odbywa się oddychanie. Pozwala ona na bezpo-
średni dostęp powietrza do tchawicy i płuc z po-
minięciem jamy ustnej i nosowej. Tym samym 

tracheostomia staje się sztuczną, łatwiejszą drogą 
oddechową.

Rurki tracheostomijne są dostępne w różnych 
rozmiarach: dla noworodków, dzieci i osób doro-
słych. Wykonane są z różnego materiału i mogą 
mieć różną konstrukcję (posiadać lub nie uszczel-
niający mankiet, zawierać akcesoria umożliwia-
jące mówienie). Wszystkie rurki „jednorazowe” 
są wykonane z bezpiecznego, nietoksycznego ma-
teriału, który jest elastyczny i mięknie w tempe-
raturze ciała, przez co nie powoduje uszkodzeń 
tchawicy czy odleżyn. 

Zabieg założenia tracheostomii wykonywany 
jest często w nagłych wypadkach jako zabieg ra-
tujący życie lub jako zabieg planowy z różnych 
przyczyn. Wykonywany jest niemal wyłącznie 
w warunkach szpitalnych. Najczęstsze powody 
wykonania tracheostomii u dzieci to: 

 utrata lub osłabienie odruchów obronnych z dróg oddechowych 
(zaburzenia świadomości, uszkodzenia centralnego układu nerwowego),

 zaburzenia efektywnego oczyszczania dróg oddechowych z wy-
dzieliny, ułatwienie usuwania wydzieliny oskrzelowej,

 przewlekła wentylacja mechaniczna,
 utworzenie drogi oddechowej u pacjentów z obrażeniami głowy 

lub szyi, albo po operacji na tym obszarze,
 przedłużająca się intubacja.
Jak każdy zabieg chirurgiczny, tak i wytworzenie tracheostomii nie 

jest wolne od różnych powikłań, o których nie będę tu wspominał. 
Ponieważ oddychanie przez tracheostomię odbywa się z  pomi-

nięciem górnych dróg oddechowych, oznacza to, że nie odbywa się 
w naturalny sposób ogrzewanie, nawilżanie ani filtrowanie powietrza 
z cząstek kurzu i mikroorganizmów.

Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych tracheostomii należą:
 Pielęgnacja skóry wokół stomii – odkażanie skóry i zakładanie 

opatrunku.
 Toaleta drzewa oskrzelowego – odsysanie, mobilizacja wydzieliny.
 Nawilżanie powietrza – filtry, domowe nawilżacze powietrza.
 Okresowa wymiana rurki tracheostomijnej.
Rurka tracheostomijna wymieniana może być w warunkach do-

mowych, a pielęgnacja skóry wokół tracheostomii wykonywana jest 
codziennie przez opiekunów dziecka. 

Tracheostomia szczególnie pomocna bywa w chwilach infekcji ukła-
du oddechowego, gdyż znacząco ułatwia toaletę drzewa oskrzelowego, 
zwłaszcza przy niewydolnym odruchu kaszlowym. 

Usunięcie rurki tracheostomijnej, tzw. „dekaniulacja”, odbywa się 
wyłącznie w warunkach szpitalnych. Po usunięciu rurki otwór tra-
cheostomijny zamyka się zwykle samoczynnie w przeciągu kilku dni 
lub, w przypadku kiedy się nie zamknie, jest on zaszywany, pozosta-
wiając niewielką bliznę. 

Adam Hermanowicz, lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

Życiodajne powietrze  
czyli krótko o tracheostomii

tracheostomia jest to jeden z naj‑
częściej wykonywanych i najstar‑
szych zabiegów chirurgicznych. 
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Poznajcie Agatę i Julię – dwie młode, dzielne dziewczyny, podopieczne 
Fundacji, które są leczone w klinice onkologii dziecięcej.

cji”), gdy znajomi nie mogli mnie 
odwiedzać. Na szczęście wtedy za-
zwyczaj była przy mnie moja ko-
chana mama, czasami zmieniała się 
z moimi siostrami Asią i Dorotką, no 
i oczywiście z tatą.
Jakich ludzi spotykałaś i spotykasz 
na swojej drodze?
– Spotkałam, spotykam i na pewno 
(wierzę w to bardzo!) będę spotykać 
ludzi różnych, ale o wielkich sercach 
i takich, którzy chcą pomagać bezin-
teresownie.
Czy można mieć przyjemne wspo-
mnienia z kliniki onkologii?
Nie tylko można… moim zdaniem, 
trzeba żyć samymi dobrymi wspo-
mnieniami, tym że poznało się tam 
wspaniałych ludzi, takich jak: le-
karze, pielęgniarki, wolontariusze, 
rodzice i oczywiście nasze „łysolki”, 
czyli my – pacjenci. 

Katarzyna Muszyńska-Rosłan: Opowiedz o sobie – króciutko – od kiedy 
i na co chorujesz, po jakim jesteś leczeniu.
– Agata Kulesza: Był to koniec roku 2010, zima. Po świętach Bożego Naro-
dzenia wybrałam się z przyjaciółką na lodowisko. Niestety pech chciał, że 
tam upadłam i po tym upadku zaczęła boleć mnie prawa ręka w nadgarstku, 
ale że chciałam jechać jeszcze raz, nie powiedziałam o tym mamie. Potem 
znowu upadłam na tę samą rękę – po kilku dniach ból nadgarstka zaczął 
się nasilać – więc wybrałam się z mamą do lekarza. Ten oznajmił, że mam 
pękniętą kość promieniową i wysłał mnie do ortopedy w Białymstoku. Gdy 
tam dotarłyśmy, założyli mi gips. Po zdjęciu gipsu lekarz ortopeda zaniepo-
koił się zgrubieniem na nadgarstku. Dostałam skierowanie na biopsję. Z tego 
badania wyszło, że mam nowotwór kości promieniowej prawej ręki. Nazywał 
się tak okropnie – mięsak kościopochodny. Ta wiadomość zmieniła całe moje 
życie, wszystkie plany. W lutym 2011 roku zaczęłam leczenie, dostawałam 
bardzo silną chemię. Już po pierwszej dawce zaczęły się powikłania. Z ich 
powodu trafiłam do Kliniki Onkologii i Hematologii w Białymstoku. Te le-
czenie trwało aż do czerwca 2012 roku i większość tego czasu przebywałam 
w szpitalu. Mimo choroby i tych silnych powikłań, starałam się nie załamy-
wać i być dzielna. Już wydawało się, że ten zły czas mija i wracam do zdrowia, 
do domu. Niestety – we wrześniu 2012 roku przypadkowo wyszło, że mam 
drugą chorobę nowotworową. Teraz z kolei była to ostra białaczka szpiko-
wa. Zaczęło się kolejne leczenie, kolejne dawki chemii, kolejne powikłania, 

agatka kulesza to naprawdę wspaniała, superdziew‑

czyna. mimo że w jej krótkim życiu spotkało ją tyle tru‑

du, bólu i bardzo ciężkich chwil, zawsze potrafiła się 

pozbierać, pokazać sobie i innym, że życie jest wspa‑

niałe, szczególnie dla tych, którzy musieli o nie trochę 

powalczyć. dzięki takim pacjentom jak agata, człowiek 

widzi świat we właściwych proporcjach, wierzy w ludzi, 

w siebie.

Agata

Julia

julia jasionowska to pacjentka, która zna klinikę 

onkologii „od podszewki”, spędziła tam bowiem 

praktycznie rok. julka była zawsze jak barometr 

własnego stanu zdrowia: kiedy czuła się lepiej, 

cała klinika była jej, brała udział we wszystkich 

zajęciach, zabawach, potrzebowała wolontariu‑

szy i ich pomysłów „całą sobą”. kiedy jednak cho‑

roba i leczenie przytłaczały ją, cały czas spędzała 

w łóżku, blisko niej mogła być tylko mama. Wte‑

dy wydawać by się mogło, że radość i zabawa 

nie mają wstępu do kliniki onkologii dziecięcej. 

wreszcie konieczność przeszczepu 
szpiku. Przeszczep odbył się w Byd-
goszczy 24 czerwca 2013 roku. Tego 
dnia dostałam nowe życie.
Jakie masz plany w życiu – czego 
najbardziej byś chciała?
– Nie mam planów na daleką przy-
szłość… Na pewno chciałabym skoń-
czyć szkołę, a potem żyć każdą chwilą 
i cieszyć się z każdego przeżytego dnia 
razem ze swoimi bliskimi i moim ko-
chanym pieskiem Cygankiem.
Co w czasie choroby było dla Ciebie 
trudne? Co Cię wkurzało?
– W czasie choroby najtrudniejsze 
dla mnie były długie pobyty w szpi-
talu, czas gdy nie dałam rady jeść 
(a był on bardzo długi), no i rozłąka 
z moim najukochańszym pieskiem 
Cygankiem. Bardzo wkurzało mnie, 
gdy musiałam być zamknięta sama 
na sali (reżim by „nie złapać infek-

Razem z rodzicami pożegnała na zawsze wielu swoich oddziałowych przy-
jaciół. Może to sprawia, że rozmawia się z Julką bardzo poważnie, chociaż 
coraz częściej widać w jej oczach i w zachowaniu wesołe iskierki. Jest 
zawsze bardzo elegancka, umie korzystać z atrybutów dziewczęcej urody. 
A niektórych wolontariuszy to ma całkowicie „pod pantoflem”. 
Nasza rozmowa z Julią o życiu na onkologii zaczęła się tuż po rozpoczęciu 
przez nią chemioterapii podtrzymującej, czyli leczenia doustnego, które 
prowadzi się już w domu. To początek powrotu do zwykłego życia nasto-
latki. Wierzymy, że historia pełnego powrotu do zdrowia Julki dopiero się 
zaczyna i że wywiad z nią to „niekończąca się opowieść”, którą będziemy 
kontynuować w następnym wydaniu Biuletynu. 

Katarzyna Muszyńska‑Rosłan jest lekarzem w Białostockim Hospicjum dla Dzieci  

i w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK

Czy dzieci potrzebują według Ciebie Fundacji i ludzi, którzy w niej dzia-
łają?
– Tak, ponieważ wolontariusze poświęcają nam swój wolny czas, rozmawiają, 
organizują różne zabawy, święta, prezenty. Pracę i chęci wolontariuszy wi-
dać codziennie. Cieszymy się, że są i bardzo im za to dziękujemy. Bez nich 
byłoby nam bardzo trudno i źle. 
Co byś zmieniła na onkologii?
– Hmm… To podchwytliwe pytanie. Na pewno zmieniłabym zakaz odwie-
dzin pacjentów (chociaż wiem, że jest konieczny) i zakaz przebywania dzieci 
w pokoju przeznaczonym dla rodziców.
Co jeszcze według Ciebie powinna robić Fundacja?
– Powinna robić to, co do tej pory, czyli wolontariusze powinni być z nami 
zawsze, kiedy ich potrzebujemy. Mogliby jedynie częściej robić dni z goto-
waniem na onkologii!!! 
Gdybyś mogła zmieniać świat, co byś najpierw zrobiła? 
– Zlikwidowałabym wszystkie choroby, a szczególnie nowotwór. Chciała-
bym, aby ludzie byli dla siebie milsi i życzliwsi. Aby szanowali zdrowie, 
bo mają je tylko jedno!!!
Czy wiesz, że jesteś wspaniałą, dzielną dziewczyną? 
– Wiem, że jestem silna, ale to tylko dzięki mojej rodzinie, znajomym i Wam 
wolontariuszom dałam radę z tą chorobą. Zawsze byliście przy mnie i wspie-
raliście mnie w trudnych chwilach. Dziękuje Wam wszystkim za to!
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jesienne        
  kasztaniaki 
Ludki z kasztanów. Małe, niepozorne ludziki z kasztanów mogą sta-
nowić świetną zabawę dla dzieci. Przy pomocy kilku prostych rzeczy 
możemy kreatywnie tworzyć wszystko, co przyniesie nam wyobraźnia. 
Sprawia to dużo radości i wprowadza w dobry nastrój.

Potrzebujemy:
– kasztanów z łupinkami,
– wykałaczek,
– plasteliny,
– gwoździków,
– innych ozdób: liści, korali-
ków, makaronów itp.

Na zdęciach możemy zoba-
czyć gotowe stworki wyko-
nane przez dzieci. 
Przepis na stworzenie tych 
ludków wygląda następu-
jąco:

  Szczypta wyobraźni 
i dobry pomysł. 

  Na początku ostroż-
nie, najlepiej przy pomocy 
osoby dorosłej nakłuwamy 
kasztany i w miejscu otwo-
rów umieszczamy kawałki 
wykałaczek. To, co udało 
nam się połączyć, tworzy 
podstawę do dalszej pracy.

  Kolejną rzeczą jest 
zrobienie części ciała i twarzy: rąk, nóg, oczu, ust, nosa. Wyżej poka-
zane stworki są już bardzo pomysłowe. Dodatkowo zrobiliśmy kapelusz 
u bałwana oraz wąsy, uszy i piękny ogon z jarzębiny u kota. Gotowe! 

Wolontariuszka Monika Rogowska 

Kącik to miejsce, w którym wolontariusze Fundacji podpowiadają 
proste przepisy na udaną zabawę z dziećmi. Przepisy sprawdzone, 
bo zawsze wcześniej przetestowane na najbardziej wymagających 
artystach – małych pacjentach kliniki onkologii UDSK.

kącik wolontariusza

Jest pan nauczycielem, przewodnikiem tatrzańskim, 
instruktorem nauki jazdy na nartach. Spotyka Pan wie-
le różnych grup dzieci, młodzieży. Jak zaczęła się Pana 
znajomość z podopiecznymi Fundacji „Pomóż Im”?
– Nasze wspólne wędrowanie po Tatrach rozpoczęło się 
kilkanaście lat temu, a nasz pierwszy kontakt to piękne 
zrządzenie losu, którego opisanie zajęłoby sporo miejsca.
Co spowodowało, że związał się Pan z nimi na tyle lat? 

– Myślę, że w jakimś stopniu uzupełniamy się wzajem-
nie. Kontakt z dziećmi Fundacji przekonuje mnie, że 
przewodnictwo to przede wszystkim możliwość dawa-
nia innym okazji do pełnego poznania pięknego skraw-
ka naszego kraju, szansy pokonywania własnych słabo-
ści, dokonywania rzeczy prawie niemożliwych.
Czy taka forma turnusów rehabilitacyjnych: letnich 
i zimowych jest według Pana sensowna? Co daje tym 
dzieciom? 
– Dwukrotny pobyt dzieci w ciągu roku, zarówno latem, 
jak i zimą, daje im możliwość obserwacji zmienności 
warunków atmosferycznych w górach, bo przecież pobyt 
w zimie to nie tylko nauka jazdy na nartach, ale i wy-
cieczki górskie. Walory zdrowotne tak organizowanych 
wyjazdów są nie do przecenienia. 
Pobyty letnie skutkują „ciułaniem” punktów w celu zdo-
bycia kolejnych Górskich Odznak Turystycznych, z kolei 
pobyty zimowe to sposób zarówno na poznanie podstaw 

z przewodnikiem tatrzańskim 
andrzejem Boczoniem  
rozmawia Katarzyna 
Muszyńska-Rosłan.

Dobry  
  duch 
TaTR

narciarstwa, jak i perfekcyjne doskonale-
nie umiejętności narciarskich wśród dzieci 
przyjeżdżających kolejny raz.
Czy jest coś, co zapamiętał Pan najle-
piej? Coś śmiesznego? Coś wzruszające-
go? Coś dziwnego? 
– Najbardziej utkwiło mi w pamięci nasze 
pierwsze spotkanie, a w zasadzie wewnętrz-
ne obawy, czy podołam. Z perspektywy 
tylu lat okazały się one bezzasadne. „Dziw-
ny”, bo niespotykany wśród innych grup, 
jest wzajemny stosunek dzieci do siebie. 
Zero, podkreślam, zero agresji względem 
siebie, wzajemna pomoc i życzliwość, coś 
co tak niezwykle rzadko spotyka się dzi-
siaj, a także absolutne podporządkowanie 
się poleceniom czy na trasie wędrówki, czy 
na stoku narciarskim. Sądzę, że to właśnie 
ww. przymioty spowodowały, że nie mieli-
śmy żadnego wypadku.
Zdarzeń śmiesznych było bardzo wiele, 
chociażby tegoroczne „zamieszanie” spo-
wodowane imiennymi czapkami noszo-
nymi przez dzieci (świetny pomysł), kie-
dy to mijani turyści mylili nasze grupy, 
zadając sobie pytanie, czy aby nie chodzą 
w koło, skoro znów spotykają te same dzie-
ci. Inny, można powiedzieć kultowy przy-
padek, to zdarzenie z „Wodzem”, ale o tym 
wiedzą tylko uczestnicy tego pamiętnego 
zejścia z Krzyżnego do Doliny Pięciu Sta-
wów Polskich.
Wzruszają mnie pożegnania, czy to  la-
tem, czy zimą, bo niestety czasem nasze 
kolejne spotkanie rozpoczyna smutna 
wiadomość, że kogoś już nigdy nie będzie 
na tatrzańskim szlaku, że przeszedł już 
za Niebiańską Grań…
Jak ocenia Pan ludzi działających w Fun-
dacji? 
– Ocena ludzi Fundacji jest prosta. Ci lu-
dzie mają „większe” serca. Niezwykle an-
gażują się w opiekę nad dziećmi podczas 
ich zakopiańskich pobytów, mobilizują 
i pomagają w chwilach trudnych. 
Czy nadal będzie Pan „dobrym duchem” 
Tatr dla podopiecznych i pracowników 
Fundacji?
– Dzieci waszej Fundacji są nieodłącznym, 
stałym elementem mojej pracy przewod-
nicko‑instruktorskiej. Dopóki sił star-
czy, a Wam będę kojarzył się z „dobrym 
duchem”, dopóty „dobry duch” będzie 
z Wami. 



19 czerwca 2013 r. nadszedł dzień, na który 

czekaliśmy parę miesięcy – dzień bierzmowa‑

nia naszych dzieci: pauliny, dawida (pacjen‑

ci hospicjum – przyp. red.) i Natalii (zdrowa 

siostra dawida – przyp. red.). przed rozpo‑

częciem uroczystości nie zdawaliśmy sobie 

jeszcze sprawy, jakie przeżycia są przed nami. 

Nasi goście: księża opiekujący się naszymi ro‑

dzinami, nauczyciele, pracownicy hospicjum, 

świadkowie i najbliższa rodzina, też nie często 

mają możliwość uczestniczenia w tak kame‑

ralnym spotkaniu z je ks. biskupem henry‑

kiem ciereszko, który przewodniczył uroczy‑

stości i udzielał sakramentu. choć dzieci były 

w trochę gorszej kondycji zdrowotnej, trzy‑

mały się dzielnie i przezwyciężyły wszelkie 

niedogodności. doczekaliśmy takich pięknych 

chwil, a jednocześnie dopełniliśmy obowiąz‑

ku udzielenia naszym niepełnosprawnym 

dzieciom sakramentu bierzmowania. cere‑

monia, w której uczestniczyliśmy, umocniła 

nas duchowo. pokazała, że nasze dzieci, choć 

skrępowane w swoim zniekształconym ciele, 

umysł mają wolny i zdolny do emocji. Wielu 

z nas miało łzy w oczach i nie mogło mówić. 

Wspólnie ze wszystkimi gośćmi zasiedliśmy 

do stołu i z radością spożyliśmy poczęstunek 

jak jedna rodzina. cudownie jest przeżywać 

takie chwile, będąc rodzicem, i móc dzielić się 

z innymi tą radością. 

Dorota, mama Dawida

im bliżej ceremonii bierzmowania, tym wię‑

cej emocji kumulowało się we mnie. Nie spo‑

dziewałam się, że pozornie „zwykłe bierzmo‑

wanie” da mi tyle do myślenia. Gdy biskup 

podszedł do mnie, by namaścić mnie olej‑

kiem, miałam łzy w oczach. Było to da mnie 

emocjonujące wydarzenie. Bardzo mocno to 

przeżywałam, czego w ogóle się nie spodzie‑

wałam, bo nie jestem raczej osobą wylew‑

ną. to, że mogłam przeżyć tak ważną chwilę  

w życiu każdego chrześcijanina z moim bra‑

tem, który w zwykłych okolicznościach nie 

mógłby uczestniczyć wraz ze mną i moją ro‑

dziną w sakramencie bierzmowania, było dla 

mnie wielkim szczęściem. 

Natalia, siostra Dawida

22 – 23 czerwca 2013 r. odbyliśmy długo ocze‑

kiwaną pielgrzymkę do Wilna. już w tamtym 

roku planowaliśmy wyjazd, ale dopiero teraz 

wszystko udało się zorganizować. pojechaliśmy 

dwoma autokarami, ponieważ zgłosiło się wie‑

lu chętnych. Większość uczestników stanowiła 

grupa wsparcia rodzin w żałobie, ale udało się 

pojechać również rodzicom naszych obecnych 

i byłych pacjentów. pierwszym punktem na‑

szego pielgrzymowania była msza Święta w 

ostrej Bramie przed cudownym obrazem matki 

Boskiej ostrobramskiej. spokój tego miejsca 

oraz słowa naszego kapelana bardzo wzruszyły 

rodziców i bardzo nas do siebie zbliżyły. tak 

się zaczęło i ta atmosfera towarzyszyła nam 

do końca tego niezwykłego, dwudniowego 

spotkania.

pierwszy dzień spędziliśmy na starym mie‑

ście. odwiedzaliśmy kościoły, cerkwie, miejsca 

związane ze sławnymi polakami. tempo było 

szybkie, bo tak dużo chcieliśmy zobaczyć. tro‑

chę dokuczał nam upał, ale nikt nie marudził. 

dzieci tym bardziej, bo większość czasu prze‑

znaczonego na zwiedzanie spędziły w chłod‑

nym pomieszczeniu „słodkiej fabryki”, lepiąc 

najróżniejsze kształty z czekoladowej masy.

Wieczorem, po obiadokolacji i zakwaterowa‑

niu, pobiegliśmy do wieży telewizyjnej. tutaj 

nieoczekiwanie spędziliśmy czas na rozmo‑

wach, wzajemnym poznawaniu się w otoczeniu 

przepięknej panoramy miasta, co przeciągnęło 

się do późnych godzin nocnych.

drugi dzień rozpoczęliśmy mszą Świętą  

w sanktuarium miłosierdzia Bożego, gdzie 

znajduje się oryginał obrazu „jezu, ufam to‑

bie”. tutaj szczególnie modliliśmy się za Rafała, 

naszego podopiecznego, który umarł w sobo‑

tę (22 czerwca) i za jego rodzinę. uczestnicy 

naszej pielgrzymki byli bardzo blisko myślami 

z rodziną Rafała, bo najlepiej rozumieli, jakie 

uczucia teraz im towarzyszą. cisza, zaduma, 

modlitwa były wtedy bardzo potrzebne, aby 

ukoić odrobinę własny ból.

ten dzień w większości spędziliśmy podziwia‑

jąc piękne wileńskie plenery. Widzieliśmy kal‑

warię Wileńską, cmentarz na antokolu, pusz‑

karnię, Borejkowszczyznę, Wereki. znaleźliśmy 

też czas na odpoczynek i rozmowę podczas 

posiłku. Na koniec odwiedziliśmy kościół Św. 

piotra i pawła, jeden z najpiękniejszych w sto‑

licy litwy.

czas spędzony w Wilnie zapamiętamy jako 

czas niezwykłych spotkań, spokoju, modlitwy, 

a także odpoczynku, wspólnych przeżyć, za‑

bawy i oderwania od codzienności. Wszystkim 

uczestnikom bardzo dziękujemy za niezwykłą 

atmosferę, życzliwość, wytrwałość i wyrozu‑

miałość. Bardzo dziękujemy również za piękny 

obraz matki Boskiej ostrobramskiej, który od 

Was otrzymaliśmy. mamy nadzieję, że nabra‑

liście siły i zabraliście ze sobą z Wilna dobre 

wspomnienia, jak również chęć ponownego, 

szybkiego spotkania.

Organizatorzy: psycholog Edyta Sieńko (tekst)  

i ks. kapelan Jerzy Kolnier
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Pielgrzymka rodzin GRUPY WSPARCIA 
W ŻAłOBIE do Wilna 

Bierzmowanie  
Pauliny i Dawida

Pomoc duszpasterska  
kapelana prawosławnego  

w Białostockim Hospicjum dla dzieci  
Fundacji „Pomóż im” 

 

 
 

Kapłan pośredniczy między Bogiem i ludźmi.  
W imieniu wiernych wznosi modlitwy: dziękczynne, błagalne i pokutne.  

Sprawuje sakramenty, w których Bóg udziela swej łaski. 
Oprócz religijnych potrzeb, w trudnych chwilach życia,  

gdy przeżywasz troski i cierpienie,  
duchowny może być także  

zaufaną osobą, z którą podzielisz się  
swoimi problemami,  

porozmawiasz o trudnościach,  
których doświadczasz,  

otrzymasz duchowe wsparcie i poradę.   
  

 
Skorzystaj z pomocy duszpasterskiej oferowanej przez kapelana 
hospicjum. Napisz e-mail, lub zadzwoń: 

 
Ks. Piotr Pietkiewicz 

tel. 606 735 949 
e-mail:  

kspietkiewicz@poczta.onet.pl  

Poproś: 
o modlitwę za zdrowie 

lub spokój duszy zmarłych, 
udzielenie sakramentów, 

wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemów. 
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Dlaczego warto pomagać? 
W dzisiejszym świecie żyje się szybko, dużo za szybko. Dobre chwile przeplatają się z tymi 
mniej przyjemnymi i, niestety, błyskawicznie przemijają. W dodatku coraz więcej osób 
obojętnieje na trudną sytuację wielu ludzi, nie oddaje się refleksji, zakładając, iż jeśli kon-
kretny problem nie dotyka ich osobiście, nie dotyczy ich wcale. To powoduje, że niektóre 
ważne sprawy są ignorowane. Jest jednak coś, co nie prosi o uwagę – atakuje znienacka, 
w najmniej spodziewanym momencie i bezlitośnie zaburza dotychczasowe życie. To choro-
ba. Gdy wstrząśnie naszym światem, dopiero zaczynamy dostrzegać, że nasza wcześniejsza 
postawa była błędna i samolubna. Dopiero gdy szukamy pomocy, wsparcia, zrozumienia 
i współczucia, otwieramy się na innych ludzi. A może pora zatrzymać się już teraz, zacząć 
cieszyć z małych rzeczy, docenić to, co mamy, nawet jeśli w duchu uważamy, że mamy nie-
wiele? Nie pozostawajmy obojętni wobec nieszczęścia innych. Liczy się nawet najmniejsza 
pomoc. Uwierzcie nam – każdy taki gest przynosi niezwykłą satysfakcję i nieodwracalnie 
zmienia człowieka na lepsze. Dlatego warto pomagać. 

Kim jesteśmy? 
Kierus sp. jawna, jeden z największych biznesów e‑commerce funkcjonujących w naszym 
województwie, właściciel księgarni internetowej TaniaKsiążka.pl, jest prężnie rozwijającą 
się firmą z Białegostoku, funkcjonującą na rynku od ponad 12 lat. Od początku działal-
ności model przedsiębiorstwa, które nie lubi bierności, przynosił stopniowe, wymierne 
efekty. Dzięki sumiennej i solidnej pracy oraz rozwiązaniom najwyższej jakości, zaufały 
nam setki tysięcy Klientów. Firmę tworzy młody, dobrze zorganizowany zespół. Dbamy 
o rozwój Podlasia i na każdym kroku udowadniamy, iż prorodzinne, dbające o środowisko 
i praktykujące uczciwą konkurencyjność przedsiębiorstwo może zaistnieć na współczesnym 
rynku. Głównymi elementami oferty sklepu internetowego TaniaKsiążka.pl są książki, 
podręczniki i multimedia. Księgarnia zapewnia profesjonalną i szybką obsługę Klienta, 
prosty i nowoczesny system składania zamówień oraz niezliczoną ilość promocji. Księgar-
nia zapewnia również pełną informację o aktualnym postępie realizacji zamówienia oraz 
umożliwia mieszkańcom Białegostoku dogodny odbiór osobisty w centrum miasta. 

O rozpoczęciu akcji wspierania podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci zde-
cydowaliśmy wspólnie, bez wahania, i jesteśmy z tego bardzo dumni! Od tamtego pa-
miętnego dnia, przeznaczając od każdego sprzedanego produktu część zysków na rzecz 
Fundacji, w niespełna cztery miesiące przekazaliśmy już prawie 7000 zł na ten szlachetny 
cel. By poinformować o prowadzonej przez nas akcji i zdopingować innych do wspierania 
Hospicjum, na stronie TaniaKsiazka.pl umieściliśmy licznik zebranych przez nas środków. 
Mamy nadzieję, że wszystkich, którzy odwiedzą naszą księgarnię, zachęcimy do podążania 
naszym śladem. 

Pamiętajmy – cel jest szczytny, a nigdy nie jest 
za późno, aby zacząć pomagać. 

2 czerwca 2013 r. o godz. 13:00 ponad 180 

osób stanęło na starcie charytatywnego 

biegu koloraton organizowanego przez na‑

szą Fundację. Wszyscy uczestnicy dwa razy 

obiegli białostocki Ratusz i zostali „po dro‑

dze” obsypani pięcioma kolorami farb pu‑

drowych – w sumie na ich głowy i pozostałe 

części ciała, a w szczególności białe koszulki  

z logotypem akcji, spadło 25 kg farb. Na metę 

wszyscy przybiegli brudni i szczęśliwi. Było to 

pierwsze tego typu wydarzenie w polsce. ideą, 

która nam przyświecała, było pokolorowanie 

w symboliczny sposób świata nieuleczalnie 

chorych dzieci. Nie chodziło o rywalizację 

czy sprawność fizyczną, ale o dobrą zabawę 

i zebranie funduszy na podopiecznych Bia‑

łostockiego hospicjum dla dzieci. aby wziąć 

udział w biegu, należało się zarejestrować oraz 

wpłacić na konto Fundacji opłatę rejestracyjną  

w wysokości 20 zł. zachęcaliśmy jednak 

wszystkich do zebrania większej puli pienię‑

dzy, czy to szukając wokół siebie sponsorów, 

czy na przykład sprzedając własne wyroby – 

ciasta, biżuterię, ozdoby. pobiec w kolorato‑

nie mogły zarówno osoby indywidualne, jak 

i grupy. Wszyscy, którzy wnieśli opłatę reje‑

stracyjną, otrzymywali przed biegiem białą ko‑

szulkę z logotypem akcji oraz numer startowy.  

W biegu wzięły udział rodziny z dziećmi (na‑

wet czteroletnimi), rodzeństwo podopiecznych 

Białostockiego hospicjum dla dzieci i rodziny  

z grupy wsparcia w żałobie, drużyny harcerskie 

oraz pracownicy korporacji (wolontariat pra‑

cowniczy z auchan hetmańska z dyrektorem 

na czele oraz z Banku iNG z lwem). Wolon‑

tariusze Fundacji malowali dzieciom twarze 

oraz rozdawali balony. każdy uczestnik mógł 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Nagrodzili‑

śmy również biegaczy, którzy wpłacili najwięk‑

szą sumę (jako grupa bądź indywidualnie) na 

rzecz naszych podopiecznych. karnet na grę 

w paintballa wygrała pani kamila janowska, 

a seans w kinie grupa o wdzięcznie brzmiącej 

nazwie „społeczny katol”. 

Magdalena Wieremiejuk 

Brudni i szczęśliwi, 
czyli charytatywny bieg Koloraton

IV Regionalny 
Zjazd Onkologiczny 
„onkoludki 2013”
W niedzielę, 16 czerwca w centrum edukacji 

ekologicznej w ełku odbył się kolejny Regio‑

nalny zjazd onkologiczny „onkoludki 2013″, 
zorganizowany po raz czwarty przez Fundację 

„pomóż im” oraz ełckie stowarzyszenie „onko‑

ludki”. Rodziny z północnowschodniej polski, 

których dzieci zmagały się z chorobą nowotwo‑

rową, spotkały się, aby się odnowić i zawrzeć 

nowe przyjaźnie, dobrze się bawić i czegoś się 

od siebie nauczyć. Na najmłodszych czekały 

liczne atrakcje, m.in. zajęcia w parku linowym, 

trampolina, dmuchane zjeżdżalnie. Było strze‑

lanie z łuku, rzut piłką do bramki oraz zaba‑

wa paintballowa i przejazd motorami („har‑

lejowcy” wspierają nas od zawsze). Był czas 

również na rozmowy z ekspertami, a wykłady 

dla rodziców przygotowały: profesor maryna 

krawczuk‑Rybak i dr hab. n. med. katarzyna 

muszyńska‑Rosłan z kliniki onkologii i hema‑

tologii dziecięcej udsk. W kąciku medycznym 

przeprowadzana była ocena dermatoskopowa 

znamion skórnych pod kątem ewentualnego 

zagrożenia zmianami nowotworowymi. Roz‑

strzygnięto też konkurs na najlepsze domowe 

ciasto. autorki najpiękniejszych i najsmacz‑

niejszych wypieków zostały nagrodzone bez‑

płatnymi weekendami w pensjonacie stary 

spichlerz w ełku, w centrum Wypoczynkowym 

augustowia w przewięzi oraz zestawem kos‑

metyków mary kay i sprzętem gospodarstwa 

domowego. takiej pogody i szczerych dziecię‑

cych uśmiechów, relaksu rodziców i przyjaciół 

życzylibyśmy sobie każdego dnia. do zobacze‑

nia za rok – V jubileuszowy zjazd onkoludków 

odbędzie się w Białymstoku – zapraszamy już 

teraz!

Renata Maciorowska, 

Stowarzyszenie Onkoludki z Ełku 

Fot. Paweł Ławreszuk/www.lawreszuk.eu
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