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Kwiecień to jak co roku dobrze na-
strajający czas. Tym razem po zimie, 
która nie zdążyła zaleźć nam za skórę; 

w trakcie której mieliśmy tyle słonecznych 
i ciepłych, iście wiosennych dni, że można 
by nimi obdzielić kilka poprzednich zim. 
Kalendarzowo nastała wiosna i zdążyliśmy 
się już poczuć „jak w garncu”. Były tłumy  
w parkach, widać było ludzi w lasach i na 
ścieżkach rowerowych. Były też dni, że lepiej 
nosa z domu nie wyściubiać. Jaki będzie kwie-
cień oraz pozostałe miesiące roku dla Fun-
dacji? To pytanie zadajemy sobie w Fundacji zawsze w tym okresie. Zdaje się,  
że ten rok jest szczególny. Niby jak zawsze prowadzimy akcję jednego procentu, 
ale odpowiedzialność, jaką bierzemy na siebie, jest coraz większa. Pomagamy 
naszym podopiecznym coraz bardziej i coraz lepiej. Choć pytanie o to, czy 
można jeszcze bardziej i jeszcze lepiej, jest kluczowe. Na pewno można i się da.  
Do tego trzeba jednak środków… pieniężnych i materialnych – realnych. Może-
my je dla naszych podopiecznych uzyskać od Państwa – naszych czytelników, 
darczyńców: tych stałych i wiernych oraz tych debiutujących, oby niebawem 
również zdeklarowanych na dłużej. Dlatego zachęcam do podarowania swego 
cennego jednego procentu podatku właśnie Fundacji „Pomóż Im”. Dzięki temu 
na terenie całego województwa podlaskiego i w niektórych miejscowościach 
województw ościennych będziemy mogli wspierać dzieci i ich rodziny w trudach 
walki z chorobą i cierpieniem, jakimi obdarzył ich los. Oby wiosna pozostała 
jak najdłużej w sercach naszych podopiecznych i upewniła ich w tym, że podą-
żają za nimi liczne rzesze wspierających ich osób. Nam, którzy dzięki Państwa 
wsparciu pracujemy na rzecz rodzin dotkniętych trudnymi przeżyciami, niech 
dane będzie owocnie wypełniać powierzone role. Zachęcam do lektury Biule-
tynu i podzielenia się jednym procentem podatku z podopiecznymi Fundacji 
„Pomóż Im”.

Szczepan Kamil Barszczewski 
Prezes Fundacji „Pomóż Im” 
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Potem słyszeliśmy już tylko same złe wiadomości:  
o niedonoszeniu ciąży, o urodzeniu potwora, o śmierci za-
raz po porodzie, o niedożyciu dwóch lat.

Urodziła się z wagą 1480 g z donoszonej ciąży. Miniatur-
ka dzieciątka, laleczka, Calineczka. Z ośmiu miesięcy ży-
cia sześć spędziła w szpitalu. Kilkakrotnie reanimowana, 
intubowana nie poddawała się, walczyła wbrew opiniom 
lekarzy.

Uważano mnie chyba trochę za szaloną, gdy zdecydo-
wałam się zaopiekować Wikunią. Nie rozumiano mojej 
decyzji, jednak byłam pewna tego, co robię. Po pewnym 
czasie inni przyznali mi rację. Zrozumieli, że nie mogłam 
inaczej. 

Wikunia odeszła… Cicho, spokojnie. Siedziałam obok 
i nie zauważyłam tego momentu. Zrobiła nam wcześniej 
kilka prób generalnych, żeby oswoić nas, przygotować, 
a potem odeszła cichutko bez znaków, że to nadchodzi. 
Niecałą godzinę wcześniej zadziwiła lekarza i nas prawid-
łową saturacją, rehabilitantkę – pogłębionym oddechem.  
Z uśmiechem doktor powiedział do mnie: Wiki może z tego 
wyjść, ona jest niesamowita i nieprzewidywalna.

Stało się jednak inaczej. Odeszła… odeszła mała wo-
jowniczka, siłaczka, której imię wybrano, zanim było wia-
domo, że będzie chora. Może to nie przypadek, że nazwano 
Małą WIKTORIA?

Nie podobało mi się. Jak to zdrobnić? – pytałam. Wiku-
sia, Wikunia, Wikulinka, Wiktorynka, Wika… znalazłam 
te wszystkie zdrobnienia w sercu.

Po próbie generalnej w Wielką Sobotę wiedziałam, że 
chcę pochować Wikunię w sukieneczce uszytej z mojej 
sukienki ślubnej, w wianuszku Dorotki z komunii, a wy-
stawienie i pogrzeb mają być w domu. Tak zrobiliśmy. 

Była z nami do końca, do ostatniego momentu, najdłu-
żej jak mogła być. Sama włożyłam Ją do trumienki, poło-
żyliśmy Ją na lewym boczku, tak jak lubiła spać, okryli-
śmy kocykiem… Najlepiej jak mogliśmy, wyszykowaliśmy  
Ją na ten najdłuższy sen. Nie mogłam pozwolić, żeby obce 

dłonie układały Wikunię. Nie umiałyby. Wariatka? Może  
i tak. To tylko ciało, ktoś powie. Tak, ale dla mnie to ciałko 
Wikuni, które całowałam, pieściłam, myłam, masowałam. 
Tak czułam  i tak zrobiłam.

Jest ciężko, bardzo ciężko, serce boli, ale rozum mówi, 
że to już był ten czas. Czas odejścia, pożegnania. Dalej 
byłoby tylko gorzej. Gorzej i ciężej dla Wikuni. To prze-
cież Wikusia jest, była najważniejsza, to o Jej dobre, godne 
życie walczyliśmy. 

Przyszedł czas końca tego życia. Życia, które oprócz 
cierpienia przynosiło też radość i miłość, mnóstwo przeżyć 
i wrażeń. Teraz zostałoby już tylko cierpienie. 

Miłość oczywiście też, ale nawet ta największa mi-
łość nie ukoi bólu i właśnie z miłości do dziecka trze-
ba pozwolić mu odejść do lepszego świata. Świata, 
gdzie Wikusia biega po zielonych łąkach, wśród motyli  
i biedronek, gdzie nie ma padaczki , gdzie nic nie boli.   
Chcę wierzyć, że tak jest…

Dziękuję Wikuniu za czas, który był nam dany, który 
spędziłyśmy razem…

Kocham Ciebie i to się nigdy nie zmieni. 
Twoja Babcia

Wikunia odeszła
Przyszedł czas, chwila, moment, o którym wiedziałam, że nadejdzie.  
Wcześniej, później, ale musi przyjść. Nie mieliśmy wyboru.  
Od piątego miesiąca ciąży wiedzieliśmy o chorobie dziecka. 

Wiktoria odeszła 20 listopada 2013 roku. 
Miała trzy lata. Pod opieką Fundacji „Pomóż Im” 
była 731 dni.
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Często słyszę od znajomych, 
że jeden procent ich podatku  
to bardzo mała suma. 

Mówią to z pewnym zakłopotaniem, 
myśląc, że te kilka lub kilkanaście złotych 
przekazanych na rzecz organizacji OPP 
właściwie niewiele zmienia. Spróbujmy 
jednak policzyć wspólnie przez chwilę. Za-
łóżmy, że mój 1% wynosi 10 zł – tyle kosz-
tuje paczka gazików, których dziesiątki 
tygodniowo zużywane są w Hospicjum. 
Brzmi zbyt mało spektakularnie? OK, za-
łóżmy, że podczas spotkania rodzinnego 
uda mi się namówić dorosłych krewnych 
do przekazania swojego 1% na wspólny 
cel. W zaokrągleniu 20 osób, które wpłacą  
10 zł, daje sumę 200 zł. Tyle kosztuje np. inhalator,  
z którego korzystają podopieczni Hospicjum i który 
posłuży im przez lata. Przykłady można mnożyć. Bez 
trudu mogę sobie wyobrazić, że całe osiedle lub małe 
miasteczko składa się swoim jednym procentem na 
remont pokoju dziecka z sąsiedztwa, które po prze-
szczepie szpiku powinno wracać do zdrowia w nowym 
i czystym pokoju. 

ZiARenKA DoBRoCi

Przyjrzyjmy się przez chwilę temu, w jaki sposób wy-
dajemy Państwa pieniądze i jak niewielkie, zdawałoby 
się, sumy staramy się codziennie mnożyć przez liczbę 
naszych podopiecznych. 

Nasza Fundacja opiekuje się małymi pacjentami 
białostockiej kliniki onkologii dziecięcej, także tymi, 
którzy zakończyli już leczenie. 

Dzięki wpłatom z 1% podatku pomagamy rodzi-
com w leczeniu i rehabilitacji dzieci, organizując m.in. 
turnusy rehabilitacyjne oraz refundując zakup leków. 
Stworzyliśmy rodzicom warunki, dzięki którym mogą 

przebywać z dzieckiem na 
oddziale przez całą dobę długie tygodnie i miesiące. 
Nasi wolontariusze spędzają z małymi pacjentami czas: 
wspólnie świętują, bawią się i uczą. Aktywnie działamy 
na rzecz tego, aby dzieci szybciej wyzdrowiały i uwie-
rzyły w to, że mogą żyć jak ich rówieśnicy. 

Fundacja „Pomóż Im” prowadzi także Domowe  
Hospicjum  dla Dzieci. Stale opiekujemy się ok.  
30 nieuleczalnie chorymi dziećmi z terenu całego wo-
jewództwa podlaskiego. Nasi podopieczni przebywają  
w swoich domach, wśród bliskich, otoczeni ich miłoś-
cią. Jesteśmy na każde ich wezwanie 365 dni w roku, 
24 godziny na dobę. Wspieramy całą rodzinę chorego 
dziecka: opiekunów i rodzeństwo, bo to od nich w dużej 
mierze zależą efekty naszej pracy. 

Dzięki wpłatom z 1% podatku zapewniamy naszym 
podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabi-
litację, wsparcie psychologiczne i duchowe, a także leki, 
aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny. Rodzice 
nie ponoszą żadnych kosztów związanych z naszą opie-
ką nad dzieckiem. 

Jesteśmy jedynym hospicjum domowym dla dzieci 
w Podlaskiem. Leczenie, rehabilitacja, walka z bólem 
oraz polepszanie jakości życia nieuleczalnie chorych 
dzieci to sedno naszych działań, jednak za swoją misję 
uważamy również propagowanie w społeczeństwie 
wiedzy na temat nowotworów u dzieci, idei hospicjum 
domowego oraz wolontariatu. 

Dlatego rokrocznie organizujemy m.in.: akcję Pola 
Nadziei (na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie 
chorymi, ponad 100 przedszkoli i szkół partnerskich 
z całego woj. podlaskiego), Bajkowe Pokoje (remontu-
jemy i wyposażamy pokoje w domach naszych małych 
podopiecznych), kampanię społeczną Dobroczynność 
to nasza codzienność, turnusy rehabilitacyjne, kursy 
wolontariatu, Międzynarodowy Dzień Dziecka z Cho-
robą Nowotworową czy charytatywny bieg Koloraton  
(25 kg kolorowych farb i dużo uśmiechu dla chorych 
dzieci). 

Wielki mały jeden procent

M echanizm jednego procentu świetnie 
sprawdza się jako ilu s tracja powiedzenia 
„ziarko do ziarka, a zbierze się miarka”. 
Wys tarczy powiedzieć, że dzięki Pańs twa 

„ziarenkom” już siódmy rok możemy 
profesjonalnie pomagać rodzicom  

w leczeniu dzieci z chorobą 
nowotworową, a od pięciu prowadzić  

Domowe Hospicjum dla Dzieci. 

4 Domowe hospicjum Dla Dzieci4



JAK pRZeKAZAć swóJ 1% nA nAsZą DZiAłAlność? 
Wystarczy w formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT wpisać nasz numer KRS 0000 288  520  

w następujący sposób:

Aby wspomóc konkretnego podopiecznego Fundacji, należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w rubryce  
„Cel szczegółowy 1%” wpisać jego imię i nazwisko w następujący sposób:

Na naszej stronie internetowej pod adresem: pomozim.org.pl/1 znajdą Państwo również linki do prostego  
i przejrzystego programu do rozliczeń podatkowych oraz poszczególne formularze PIT do wydruku. 

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

Magdalena Wieremiejuk, 
koordynator promocji i PR w Fundacji „Pomóż Im”

0000 288 520

Jan Kowalski
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Wspólnie z gospodarzami otwar-
cia – dziekanem Wydziału Nauk  
o Zdrowiu, prof. Sławomirem Ter-
likowskim oraz prodziekan ds. stu-
denckich, prof. Elżbietą Krajewską- 
Kułak – oraz przedstawicielami pa-
tronów honorowych i naszymi przy-
jaciółmi posadziliśmy cebulki żon-
kilowe przed budynkiem Centrum 
Dydaktyczno-Naukowego Wydziału. 

W tegorocznej akcji bierze udział 
112 instytucji, głównie szkół i przed-
szkoli z Białegostoku i Łomży. Mimo 
tego, iż nastał okres jesienno-zimo-
wy, a cebulki żonkilowe czekają do 
wiosny, by zakwitnąć, my nie marno-
waliśmy czasu i rozpoczęliśmy dzia-
łalność edukacyjną. Odwiedzaliśmy 
szkoły i przedszkola, by opowiedzieć 
im o działalności Fundacji „Pomóż 
Im”, o idei kampanii „Pola Nadziei”, 
o opiece paliatywnej oraz wolontaria-
cie. Łącznie w naszych spotkaniach 
edukacyjnych wzięło udział 3376 
osób – dzieci, młodzieży i nauczycieli.

W wielu szkołach i przedszkolach 
odbywały się również w tym czasie 
akcje charytatywne na rzecz pod-
opiecznych Domowego Hospicjum 
dla Dzieci. Były to głównie kierma-
sze ozdób i kartek świątecznych, 

kiermasze ciast, kwesty oraz zbiórki 
słodyczy, zabawek, gier planszowych 
czy środków higienicznych. Wszyst-
kie przekazane dary trafiły do na-
szych podopiecznych i sprawiły im 
wiele radości.

Wielkimi krokami zbliżamy się 
do wiosennej części „Pól Nadziei”, 

a co za tym idzie, uczestnicy kam-
panii zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału  w konkursach.  Swój talent 
można pokazać, startując w konkur-
sie plastycznym, poetyckim, fotogra-
ficznym oraz biżuterii żonkilowej. 
Marzec i kwiecień to czas nadsyłania 
prac konkursowych, a ich rozstrzyg-
nięcie zaplanowane jest na koniec 
maja, kiedy to podczas podsumowa-
nia kampanii autorzy najlepszych 
prac zostaną nagrodzeni. Wyróżnimy 

wtedy również najbardziej aktywne 
instytucje.

Nieodłącznym elementem kam-
panii „Pola Nadziei” jest kwesta 
żonkilowa, podczas której zbieramy 
fundusze na rzecz podopiecznych 
Domowego Hospicjum dla Dzieci. 
W tym roku przypada ona 6 kwiet-
nia. Będą w niej uczestniczyć wo-
lontariusze Fundacji oraz uczniowie 
zaprzyjaźnionych szkół, a spotkać 
ich będzie można na terenie całe-
go Białegostoku,  m.in. w galeriach 
handlowych i przed kościołami  oraz 
w centrach handlowych w Łomży. 
Uczestników kwesty będzie można 
rozpoznać po żółtej koszulce lub 
kamizelce z logotypem Fundacji 
„Pomóż Im”, imiennym identyfika-
torze oraz specjalnie przygotowanej 
puszce. 

W podziękowaniu za wsparcie 
Domowego Hospicjum dla Dzieci 
rozdawane będą m.in. żonkile, któ-
re zostały posadzone jesienią pod 
każdą instytucją biorącą udział  
w kampanii.

Ewelina Sobolewska,  koordy-
nator wolontariatu i akcji „Pola 

Nadziei” w Fundacji „Pomóż Im”

Czwarta edycja  
kampanii „Pola Nadziei”
10 października uroczyście rozpoczęliśmy czwartą edycję 
kampanii społecznej „Pola Nadziei” przebiegającą pod 
hasłem „Odkryjmy radość z dzielenia się”. 
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dla dzieci, które odeszły 
Już po raz drugi obchodziliśmy w Białymstoku Ogólnoświatowy Dzień Palenia Świec, 
zorganizowany przez grupę wsparcia rodziców w żałobie działającą przy Domowym 
Hospicjum dla Dzieci. 

8 grudnia 2013 r., w drugą niedzielę miesiąca, w starym kościele parafii katedralnej, rodzice po stracie dziecka 
mogli spotkać się na Mszy Świętej i równo o godz. 19.00  zapalić światełka na znak pamięci o wszystkich zmarłych 
dzieciach, bez względu na ich wiek i okoliczności śmierci. Ideą spotkań tego dnia było utworzenie dwudziesto-
czterogodzinnego kręgu pamięci, miłości i zjednoczenia. Dlatego, kiedy w naszej strefie czasowej płomienie gasły, 
zapalały się w kolejnej.

Podczas spotkania widzieliśmy znajome twarze, ale dołączyły też do nas osoby, które przyszły po raz pierwszy. 
Rodziny przyniosły ze sobą symboliczne pamiątki i zdjęcia swoich zmarłych dzieci. Umieściliśmy je na tablicach, 
które później przenieśliśmy do kościoła.  Spokój, cisza, ale też smutek i tęsknota towarzyszyły nam tego wieczoru. 
Byliśmy jednak razem, połączeni wspólnym doświadczeniem. Mszę Świętą celebrował kapelan hospicyjny ksiądz 
Jerzy Kolnier, a jego ciepłe, mądre słowa dodały nam otuchy i nadziei. Dostaliśmy też prezent, którym było wygłoszo-
ne świadectwo jednej z mam, pani Małgorzaty Je-
romin. Opowiedziała nam historię swojej rodziny,  
a także przekazała nam testament, pozostawiony 
przez córkę Urszulę.

Na koniec świece, znicze, światełka przenieśli-
śmy na plac katedralny pod pomnik Jana Pawła 
II. Pomimo zimna jeszcze długo staliśmy i roz-
mawialiśmy, a w oczach pojawiały się łzy. Tam 
rozstaliśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie, 
pozostawiając blask świec wiecznej pamięci.

Przy naszych różnych akcjach i projektach 
zawsze pomagają nam wolontariusze. I tego dnia 
mogliśmy na nich liczyć. Bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie i wsparcie. 

Edyta Sieńko,  psycholog 
Domowego Hospicjum dla Dzieci 

Fundacji „Pomóż Im”

Światło

Domowe hospicjum Dla Dzieci
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KACPER

Nasi 
podopieczni

Przewieziono nas na OIOM dzie-
cięcy do UDSK w Białymstoku. Tam 
zrobiono badania, z Kacprem nic się 
złego nie działo, sytuacja była opa-
nowana. Wypisano nas na oddział 
pediatryczny na „doleczenie” zapa-
lenia płuc. Tam zaczęły się pierwsze 
kłopoty: bezdechy, spadki saturacji  
i znowu OIOM, tym razem na dłużej. 
Robiono wiele badań, ale nie było 
wiadomo, skąd to wszystko się bierze.  
W końcu padła diagnoza: padaczka 
wczesnodziecięca. Włączono leczenie, 
opanowano napady i wypisano nas do 
domu. Kacper przyjechał do domu po 
raz pierwszy, gdy miał sześć tygodni. 
Była wielka radość, że wreszcie wró-
ciliśmy, ale chyba jeszcze większa była 
obawa, że to wszystko wróci. Kacper był 
kontaktowy, uśmiechnięty, sam jadł, 
dobrze się rozwijał, wprawdzie trochę 
z opóźnieniem (wymagał rehabilitacji), 
ale fajnie „nadrabiał zaległości”. 

Radość nie trwała jednak długo: 
znowu wróciły napady, znowu szpital, 
badania, konsultacje, zrobiono RM 
głowy, który na szczęście wyszedł 
prawidłowy. I tak żyliśmy: kilka ty-
godni w domu, kilka w szpitalu, bo 
napady wracały. Łącznie byliśmy  
w szpitalu na różnych oddziałach 30 
razy, w tym 25 razy w czasie pierwszego 
roku życia Kacpra. 

„Nierokujący przypadek”
W sierpniu 2011 roku wszyst-

ko, co do tej pory wypracowaliśmy  
z Kacprem, zaczęło się psuć na dobre. 
Bardzo się męczył podczas jedzenia, 
dużo płakał, nie dawał rady spać, no  
i znowu te nieszczęsne napady, i szpital. 

Nie poznawałam swego dziecka, każde-
go dnia coraz bardziej cofał się w rozwoju.  
W ciągu dwóch tygodni ubyło mu 
wszystko, co potrafił. Nie ruszał 
się, nie reagował na nas, wzrok 
mu uciekał, nie potrafił sam jeść, 
zniknął „w innym świecie”. Myśla-
łam, że serce mi pęknie. Bałam się. 
Pierwszy raz w życiu widziałam łzy  
w oczach męża. Zrobiono kolejny RM 
i ten nie pozostawił złudzeń. Zmiany 
obejmują cały mózg, są postępujące  
i nieodwracalne. Zamarłam. Przewie-
ziono nas do Instytutu Matki i Dzie-
cka w Warszawie. Kolejne badania  
i rozpoznania, jedno grosze od drugie-
go. I mimo naprawdę wielu badań, m.in. 
w kierunku wad genetycznych, chorób 
metabolicznych i wielu innych, do dziś 
nie nazwano choroby Kacpra. Leczymy 
go od padaczki i chorób współtowarzy-
szących. Byliśmy tzw. „nierokującym 
przypadkiem”, więc po badaniach 
przewieziono nas z powrotem do  
UDSK w Białymstoku. Nie potrafiono 
nam pomóc, odesłano i już. 

Po kilku tygodniach pobytu, z za-
łożoną tracheostomią, gastrostomią  
i podłączonym tlenem wypisano nas 
do domu. Boże, co to był za żal, taki 
okrutny żal do losu, do świata, do 
Boga. I pytanie, które zadają pewnie 
wszyscy w podobnej sytuacji: dla-
czego my? Dlaczego nasze dziecko? 
Nie wiem, czy kiedykolwiek dosta-
niemy odpowiedź. Byliśmy bezradni  
i przerażeni. Dotychczasowa wiedza 
na temat wychowania dzieci była na 
nic. Chore dziecko to zupełnie „inna” 
bajka. Co my mamy w ogóle robić, 
jak? Największą pracę wewnętrz-

ną wykonał mój mąż. Na początku 
nie zbliżał się do syna, potrzebował 
czasu, by się oswoić. Małymi kroka-
mi doszedł do etapu, w którym po-
trafi wszystko zrobić przy dziecku.  
Ja oswajałam się już w szpitalu, obser-
wowałam pielęgniarki na co dzień. Mie-
liśmy z mężem obawy, jak nasza, wte-
dy dwuipółletnia, Julka zareaguje na 
brata, czy go zaakceptuje. Pamiętała go 
zdrowego, a teraz to zupełnie inny czło-
wiek. Ale Jula jest dzielna, ma silny cha-
rakter, ma w sobie wiele empatii, ciepła  
i wrażliwości; przyjęła Kacpra takiego, 
jakim jest. Opiekuje się nim, szanuje  
i kocha najmocniej na świecie. Dba  
o to, by inni nie robili mu krzywdy. 

Samotność wśród ludzi
Mimo, że wtedy dookoła nas było 

wiele osób, to czuliśmy się osamotnie-
ni w tej sytuacji. Każdy miał dla nas 
„dobre rady” i „złote myśli”, nie mając 
zupełnie pojęcia, co my czujemy. Nie-
nawidzę tekstów w stylu: powinnaś to 
i tamto zrobić, za dużo czasu poświę-
casz Kacprowi, ja na Twoim miejscu, 
to..., bo nikt nie jest na moim miejscu  
i nie sądzę, że dobrowolnie ktoś chciał-
by się ze mną zamienić, chociaż na 
jedną dobę. Łatwo tak sobie z boku 
pogadać i oceniać. Niewiele osób jest 
w stanie zadać sobie trochę trudu  
i chociaż spróbować wczuć się w naszą 
sytuację. Nie lubię i nie akceptuję sytua-
cji, gdy Kacpra traktuje się, jakby go nie 
było, niesprawiedliwie i nie na równi  
z naszą zdrową córką, bo to też czło-
wiek, ciężko chory człowiek. Ucie-
kam od głupich ludzi jak najdalej. Na 
szczęście świat jest różnorodny i są też 

Kacper dziś ma trzy lata, od dwóch i pół jest chory. Urodził się 08.02.2011 r.  
z wrodzonym zapaleniem płuc. Był duży – ważył 3900 g – i silny. Radził sobie z infekcją. 
Nagle nie wiadomo skąd, w piątej dobie życia wystąpiło zatrzymanie krążenia. 
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tacy, którzy zaskoczyli nas pozytywnie 
swoim stosunkiem do naszego chorego 
dziecka. Istnieją ludzie, którzy mają w 
sobie duże pokłady empatii, wrażliwo-
ści i spokoju. Potrafią wczuć się w nasze 
położenie, zrozumieć „nasze humory” 
i traktować Kacpra z szacunkiem  
i na równi z innymi ludźmi. Z wieloma 
osobami z naszego otoczenia nie rozma-
wialiśmy o chorobie Kacpra, bo miałam 
wrażenie, że będę się musiała tłumaczyć 
z tego, że on jest chory, a ja nie czuję się 
niczemu winna, nikt nie jest, taki Los... 

Hospicjum to nie tylko umieranie
Jeszcze w szpitalu dostaliśmy skie-

rowanie do Domowego Hospicjum dla 
Dzieci. Wtedy pomyślałam, że Ci le-
karze zwariowali, przecież moje dzie-
cko nie umiera. Ale zrozumiałam, że 
Hospicjum to nie tylko umieranie, to 
też ciężkie choroby i fachowa opieka 
w tej chorobie. Mieliśmy trudne roz-
mowy z lekarzem z Hospicjum, który 
uświadomił nam, w jakiej jesteśmy 
teraz sytuacji, że nie będzie łatwo, 

ale oni są po to, by pomóc. Zaopatrzy-
li nas w potrzebny sprzęt i artykuły 
medyczne. Odwiedza nas też rehabili-
tantka. Mimo wielkiego nieszczęścia, 
jakim jest choroba dziecka, pociesza 
nas przynajmniej to, że spotkaliśmy 
na naszej drodze życzliwych lekarzy  
i świetne pielęgniarki, zwłaszcza  
w białostockiej klinice neurologii dzie-
cięcej. W Hospicjum naszym lekarzem 
została dr Elżbieta Solarz. Niezwykle 
oddana i cierpliwa. Pielęgniarką Kac-
pra na początku była Ewa Sadowska, 
która wprowadziła nas w medyczny 
świat, a oprócz tego jest serdeczną, 
wrażliwą i szczerą osobą. Po prostu 
fajna kobieta. Teraz naszą pielęgniarką 
jest Edyta Kapica, która oprócz facho-
wej, medycznej opieki, okazuje nam 
wiele serca. Wysłucha żalów, zrozumie 
słabości. Dobry człowiek, jakich mało  
w dzisiejszym świecie.

„Mały komputerek” z humorami
Choroba bardzo zmieniła nasze 

dziecko. Musieliśmy „uczyć się” Kac-
pra od nowa, nauczyć pielęgnacji, opie-
ki, rozpoznawania potrzeb, wniknąć 
w jego świat, zupełnie inny niż nasz, 
często niedostępny. Kacper też powoli 
się do nas przyzwyczajał, do naszych 
głosów i zachowań. Dziś potrafię oce-
nić po płaczu czy zachowaniu, czego 
właśnie potrzebuje, ale na początku 
byłam „jak dziecko we mgle”. Ile pracy 
trzeba wykonać, opiekując się chorym 
dzieckiem? To trudna i wyczerpująca, 
nieraz do granic wytrzymałości, pra-
ca. Cały dzień kręci się wokół niego. 
Wszystko trzeba przy nim zrobić, jest 
zupełnie niesamodzielny. Kacper ma 
też „swoje humory”. Potrafi dwie lub 
trzy doby w ogóle nie spać – ja razem  
z nim – a potem przez trzy doby nie budzi 
się w ogóle. Jednak wypracowaliśmy so-
bie rytm dnia, żeby jakoś funkcjonować. 
Kacper działa jak „mały komputerek”,  
o tych samych porach leki, jedzenie, spa-
nie, rehabilitacja, kąpanie. Oprócz nie-
go też jest Julka, która chodzi od szkoły  
i też potrzebuje naszej uwagi i czasu, 
przytulenia i bajki na dobranoc. Jak 
choruje dziecko, to choruje cała rodzina, 
więc staramy się z mężem nie zatracić  
w tej sytuacji, zachować proporcje, pa-
miętać o sobie i swoich potrzebach. Sta-
ramy się funkcjonować w miarę normal-
nie, oczywiście, na ile się da. Wychodzić 
z domu, spotykać z ludźmi, rozmawiać 
o rzeczach błahych, a nie tylko o choro-
bach, śmiać się, choć często przez łzy. 

„Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono”

Opiekujemy się Kacprem najlepiej, 
jak potrafimy, pielęgnujemy, kochamy, 
ale w głowie jest świadomość, że choro-
ba nam go kiedyś zabierze. Julii też tłu-
maczymy, że jej brat ma chorobę, która 
nie zniknie i kiedyś jego serduszko 
mocno się zmęczy i odejdzie. Ona mówi, 
że jak nie będzie Felusia (tak nazywa 
Kacpra), to zawsze będzie już smutna. 
Jest bardzo z nim zżyta. Ta bezsilność 
i niemoc jest bardzo wyniszczająca, 
bo cała moja praca z Kacprem jest po 
to, by żyło mu się lepiej, ale w naszym 
przypadku niestety to tak nie działa. 
Staram się nie roztkliwiać nad sobą, 
nie rozpamiętywać, jakby to było, gdy-
by był zdrowy, bo nie jest. Nie chcę pod-
upadać emocjonalnie, choć często są 
gorsze dni, zwłaszcza wtedy, gdy nasz 
chłopczyk gorzej się czuje, gdy przycho-
dzi jakiś kryzys. Wtedy czuwam, płaczę, 
w duszy błagam Najwyższego, żeby to 
się skończyło, żeby już nie cierpiał, że 
nie mam już sił. Ale w tej samej chwili 
odwołuję wszystko, nie chcę, by odcho-

dził, bo to jest moje dziecko, chciane, 
wyczekiwane i nie wyobrażam sobie 
życia bez niego. W głowie ciągle miesza-
ją się tysiące myśli, od których można 
zwariować, ale mimo wszystko trzeba 
się jakoś zebrać w sobie, bo nie ma innej 
rady i tyle. Mimo najszczerszych chę-
ci i starań wielu osób nie uzdrowimy 
naszego dziecka. Staramy się chociaż 
poprawić jakość jego życia.

Muszę powiedzieć, że choroba dzie-
cka wiele zmieniła w naszym życiu,  
w myśleniu i postrzeganiu świata. Prze-
wartościowaliśmy wiele spraw, nabrali-
śmy pokory wobec życia, które jest kru-
che i ulotne. Jedni mają problemy typu: 
zła pogoda w czasie urlopu, a ja marzę  
o tym, by się wyspać, bo od trzech lat nie 
przespałam ani jednej nocy. Są różne 
dzieje życia i różne problemy. W oczach 
naszych dzieci zawsze jesteśmy dziel-
ni, wszechmocni, wszystko potrafimy, 
ale gdy przychodzi choroba dziecka, 
nasza wszechmoc się kończy, pewnych 
rzeczy nie pokonamy. Cała ta sytuacja 
zahartowała nasze charaktery. Okazuje 
się, że człowiek naprawdę jest w stanie 
wiele znieść i wytrzymać. Zgadzam się 
z myślą poetki: „Tyle wiemy o sobie, 
ile nas sprawdzono”. Trudno jest pogo-
dzić się z chorobą własnego dziecka, bo  
z tym nie da się pogodzić, ale trzeba żyć 
dla niego, dla córki, kochać i szanować. 
I mimo, że jest ciężko, nie żałuję mojej 
pracy, nieprzespanych nocy, wysiłku  
i poświęcenia, bo to jest moje dziecko. 
Cieszymy się, że jest z nami i mamy na-
dzieję, że przed nami tylko te lepsze dni, 
bez kryzysów, że my też będziemy się 
śmiać razem z naszymi dziećmi.

Dziękujemy Hospicjum za to, że jest, 
za to, że dba o nieuleczalnie chore dzie-
ci i o ich rodziny, za to, że nie jesteśmy 
sami na świecie z naszymi troskami, za 
to, że dajecie nam poczucie bezpieczeń-
stwa i zawsze można na Was liczyć.

Marta Szuflicka, mama Kacpra 
Współpraca Adam Szczęsny,  

wolontariusz w Fundacji „Pomóż Im”



Mama Beata wciąż czuje jego 
obecność. Przez wiele lat towarzy-
szyły jej ciągły niepokój i troska  
w opiece nad synem. Odgłos ssaka, 
walka o każdy oddech. Lata choroby, 
różne dolegliwości, infekcje, proble-
my związane z codzienną pielęgnacją 
i niezbędnymi zabiegami. Koncentra-
tor tlenu, asystor kaszlu, rehabilita-
cja, sonda żołądkowa, gastrostomia, 
pompa żywieniowa, całe mnóstwo le-
karstw; to hasła towarzyszące jednej 
ze stron życia Rafała.

Wystarczało jedno spojrzenie

Czternastoletni chłopiec – szczup-
ły, niewysoki. Na pierwszym planie 
duże, brązowe oczy – czasem śmieją-
ce się i szukające kontaktu, czasem 
smutne i wymijające. Ciemna, gęsta 
czupryna (na której w późniejszym 
czasie trenowałam, za zgodą mamy 
oczywiście, swoje fryzjerskie umie-
jętności). Poza tym zgrabny, mały 
nos, delikatne ręce, kruche ciało. 
Tak właśnie widziałam Rafała, kiedy 
zaczęłam się nim opiekować w 2009 
roku. Musieliśmy się poznać, nauczyć 
wspólnego porozumiewania, odczy-
tywania potrzeb. Nieoceniona była 
w tym pomoc jego mamy. Później 
wystarczało jedno spojrzenie, żeby 
zauważyć już coś istotnego.

Rafał otoczony był kochającymi 
go bliskimi osobami. Nawet w tak 
zwane gorsze dni podczas odwie-
dzin odczuwało się ciepłą i życzliwą 
atmosferę. Bardzo dobrze współ-
pracowało mi się z jego rodziną  
w opiece nad nim. Przeżyliśmy razem 
wiele trudnych, ale także wzruszają-
cych i naprawdę radosnych chwil. Ra-
fał uczył pokory, ale też lepszego spoj-

rzenia na świat. Często właśnie przy 
nim zastanawiałam się nad sensem  
i prawdziwą istotą cierpienia. Uda-
ło mi się coś zrozumieć i myślę, że 
to była moja ostatnia, wewnętrzna 
i nieco buntownicza polemika na 
ten temat. Uważam, że każdy z nas 
dojdzie do tego w odpowiednim dla 
siebie czasie. Mogłabym tu obszernie 
napisać o jego chorobie i cierpieniu – 
zwłaszcza w ostatnim okresie życia 
– ale ten najtrudniejszy czas niech 
pozostanie niedopowiedziany...

Najlepszy słuchacz

Wróćmy do początków naszej 
znajomości: Rafał ma 14 lat. Choro-
ba nie zdołała mu odebrać uśmiechu  
z twarzy i pogody ducha. Mimo braku 
porozumienia słownego dużo potrafi 
nam przekazać w inny sposób, ma 
ulubione „powiedzonka” poszczegól-
nych domowników. Jest „Rafusiem” 
mamy, uśmiechem reaguje na przy-
tulenie Karoliny (młodszej siostry). 
Wręcz trzęsie się ze śmiechu, kiedy 
babcia Kazimiera kicha i udaje ka-
szel, żeby rozśmieszyć wnuka. Z tatą 
– panem Tadeuszem i bratem Mateu-
szem – porozumiewa się bardziej po 
męsku. Uśmiechem odpowiada tak-
że na pozdrowienia od kuzynki Kasi. 
Niektóre utwory muzyczne czy teksty 
z książek podobają mu się bardziej od 
innych. Lubi zabawę w chowanego (w 
jaki sposób? – to tajemnica ;) ). W do-
bre dni cieszy się odwiedzinami ro-
dziny i innych gości. Chętnie uczest-
niczy w domowych uroczystościach 
i wydarzeniach, rozglądając się przy 
tym ciekawie. Codziennymi zabie-
gami pielęgnacyjnymi jest zaintere-
sowany w dużo mniejszym stopniu 

– jak to nastolatek – ma swój świat  
i upodobania.

Mijają kolejne lata, przeplatają się 
dni trudniejsze z lepszymi. Rafał jako 
najstarszy wiekiem i stażem wśród 
podopiecznych Hospicjum, których 
odwiedzam, jest nazywany przeze 
mnie Kapitanem mojej drużyny. Moż-
na o nim powiedzieć, że jest bardzo 
dobrym słuchaczem, zarówno słowa 
mówionego, jak i śpiewanego (lepsze-
go nie miałam :) ) – a milczenie w jego 
wydaniu rzeczywiście jest złotem...

Pan Rafał

Wreszcie Rafał ma 18 lat... W za-
sadzie to już pan Rafał, nawet z we-
zwaniem do służby wojskowej – żar-
towałyśmy z panią Beatą. Wspaniały 
tort urodzinowy, mnóstwo balonów  
z napisem „Osiemnaste urodziny Ra-
fała” nadmuchanych przez Karolinę, 
kapela składająca się z akordeonu, 
ustnej harmonijki i grzechotek – na-
prędce utworzona dla potrzeby chwi-
li. Cała rodzina stawiła się chętnie  
w dość licznym gronie. Był uroczy-
sty obiad, poprzedzony Mszą Świętą, 
odprawioną przez naszego ks. kape-
lana w domu. Miła, ciepła atmosfera  
i prawdziwa radość – mimo wszystko. 
Wiele zdjęć z tej uroczystości zostało 
na pamiątkę w rodzinnym albumie. 
Płonące świeczki na torcie, uwiecz-
nione aparatem – wyglądają tak re-
alnie...

Przysłowiową wisienką na torcie 
dopełniającą wszystko i najlepszym 
podziękowaniem był zawsze uśmiech 
Rafała i blask jego jakże wymow-
nych, brązowych oczu. Często je sobie 
przypominam. Pamiętam też jedno  
z wielu zdjęć zrobionych przez siostrę: 
lekki uśmiech, sonda, wąsy tlenowe 
i do tego przeciwsłoneczne okulary. 
Według mnie, wyglądał szałowo.  
Jestem mu wdzięczna za ten wspólny 
czas. Mam nadzieję, że spotkamy się 
jeszcze tam, gdzie nie ma ssaków, ru-
rek i rzeczy, które na ziemi były mu 
niezbędne. Brakuje go nam – ale czę-
sto spotykamy go w naszych myślach.

 
Karolina Kranc, pielęgniarka  

Domowego Hospicjum dla Dzieci  
Współpraca Adam Szczęsny,  

wolontariusz  w  Fundacji „Pomóż Im” 

Rafał odszedł 22 czerwca 2013 r.  
Pod opieką Fundacji „Pomóż Im” 
był 1525 dni.

Kapitan 
         mojej drużyny
Był i wciąż jest życiem, światem i siłą swoich rodziców, 
a pamięć o nim impulsem do przeżywania kolejnych dni. 
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Rozmawiam z jej rodzicami na kilka 
dni przed wypisaniem Julii do domu  
z kliniki onkologii. 
Jakie Julia ma marzenia?
 Podczas choroby Julka miała bardzo pro-
zaiczne marzenia: marzyła o wyjściu do 
domu, pragnęła spotkać się z koleżanka-
mi, chodzić do szkoły, robić to, co dzieci 
w jej wieku robią codziennie. Teraz chce 
być lekarzem lub pielęgniarką i pomagać 
chorym dzieciom. No i bardzo czeka na 
spełnienie marzenia, jakim jest wyjazd do 
Disneylandu…
Co w czasie choroby było dla Was, rodzi-
ców, najtrudniejsze? 

Najtrudniejsze było rozstanie z bliski-
mi. Ja nigdy nie straciłam siły, wierzy-
łam, modliłam się i czekałam cierpliwie. 
Gorzej było z nadzieją, szczególnie, gdy 
odchodziły na zawsze inne dzieci. Albo 
jak wracały ze wznową, to wtedy przy-
chodziły do głowy różne myśli, pojawiał 
się strach i ta nadzieja gdzieś odchodziła.  
A wkurzało mnie to, że zostawiłam  
w domu starszą córkę, której nie mogłam 
pomóc na odległość, a która czasami 
potrzebowała zwykłego przytulenia się  
i wypłakania w rękaw mamy.

Dla Julii najtrudniejszy był długi po-
byt w szpitalu, utrata włosów, boląca buzia 
po chemioterapii. Dla jej siostry najtrud-
niejszy był brak mamy i siostry. Każda 

musiała być dzielna i dawać sobie radę  
z tym, co na nie spadło. Dla Julci duże zna-
czenie mają też otaczający ją ludzie, ponie-
waż ona obserwuje innych i zwraca uwagę 
na to, jak się do niej odnoszą, jak ją trak-
tują, odgaduje, jakie przynoszą nowiny.

My spotkaliśmy wspaniałych ludzi, 
którzy nam pomogli w tych trudnych mo-
mentach, ale też niestety i takich, którzy 
uważają, że mamy korzyści z tego, że na-

sze dziecko choruje i to jest okrutne.
Nauczyliśmy się, że dobro, które do 

nas przychodzi, trzeba oddać dalej – po-
magać innym, bo są tak samo lub bardziej 
potrzebujący.

To niewiarygodne, ale można mieć 
fajne wspomnienia z kliniki onkologii. 
Naszym takim wspomnieniem była moż-
liwość bycia ze sobą razem cały czas, to 
że Julia zawsze kogoś z rodziców miała 
u swojego boku, mniej się wtedy bała.  
No i spotkanie ludzi, których w innych 
okolicznościach byśmy na pewno nie po-
znali – wspaniałych wolontariuszy, leka-
rzy i pielęgniarek z WIELKIMI sercami  
i żelaznymi nerwami.

W klinice jest też różnie. Większość 
informacji, tych dobrych i tych złych, 
otrzymuje się od lekarzy i pielęgniarek. 
Ale są też inne źródła, inne sposoby… 
Stosunki między rodzicami są różne, cza-
sami spotyka się takich, którzy wspiera-
ją się wzajemnie, ale są też i tacy, którzy 
myślą tylko o sobie. Wyolbrzymiają trochę 
niektóre informacje, nie zawsze są szcze-
rzy, ale to są sporadyczne przypadki i całe 
szczęście, ponieważ każdy nowy rodzic 
powinien dowiedzieć się całej prawdy  
o chorobie od lekarza, a nie od rodzica.  

Fundacja w klinice jest bardzo ważna, 
wolontariusze, którzy umilają czas dzie-
ciom – to taka odskocznia od codzienno-
ści; dzieci choć na chwilkę zapominają  

o chorobie. Fundacja pomaga rodzicom  
w zakupie bardzo drogich leków, dostoso-
waniu mieszkań do potrzeb chorych dzie-
ci (Fundacja pozyskała od Leroy Merlin 
materiały wykończeniowe oraz wyposaże-
nie na kwotę 6,5 tys. zł do remontowanej 
łazienki w domu Julki – przyp. red.). Kon-
kretne działania, szybkie i zdecydowane 
decyzje, nawet przy takich „drobiazgach” 
jak zmiana routera do Internetu. Można 
sobie wyobrazić, czym jest brak dostępu 
do Internetu! Fundacja zrobiła bardzo 
dużo i to widać, wystarczy przejść się po 
innych oddziałach w szpitalu i porównać. 
Nie mówiąc już o pobytach w oddziałach 
w innych miastach! 

Co byście zmienili na onkologii?  
Po pierwsze, potrzebny jest większy od-

dział, bo na tym zostało zrobione więcej niż 
można. Potrzeba więcej oddzielnych sal lub 
chociaż oddzielnych łazienek dla dzieci le-
żących na salach ogólnych. Marzy nam się 
zadaszony taras, no i plac zabaw. Chociaż 
Julka mówi, że Fundacja dużo zrobiła, że 
prawie wszystko już jest na oddziale. Wię-
cej spotkań z wolontariuszami – najlepiej 
codzienne! Gdyby Julka mogła zmieniać 
świat to: po pierwsze, wyleczyłaby wszyst-
kie chore dzieci, po drugie, spowodowała, 

by cały świat był szczęśliwy, ludzie więcej 
się uśmiechali i byli mili dla siebie.

Czego można życzyć Julii, jej siostrze  
i Wam? 

Oczywiście oprócz ZDROWIA? Dla 
Julci spełnienia marzenia wyjazdu do 
Disneylandu, jej siostrze, aby jej rodzina 
była zawsze w komplecie, a nam, żeby wró-
ciła do domu radość i żebyśmy już nigdy 
nie musieli zmagać się z takimi ciężkimi 
przeżyciami jak choroba dziecka.

Katarzyna Muszyńska-Rosłan, lekarz 
Domowego Hospicjum dla Dzieci Fun-

dacji „Pomóż Im” i Kliniki Onkologii  
i Hematologii Dziecięcej UMB

Julia
Od sierpnia 2012 roku Julia choruje na ostrą białaczkę 
limfoblastyczną wysokiego ryzyka, co oznacza, że przez rok, 
z krótkimi przerwami, na przemian otrzymywała agresywną 
chemioterapię i walczyła z ciężkimi powikłaniami. 
Dopiero od września zeszłego roku rozpoczęto leczenie 
podtrzymujące, czyli doustne cytostatyki, które się 
przyjmuje w domu i które nie są już aż tak „zajadłe”.

Nauczyliśmy się, że dobro, które do nas 
przychodzi, trzeba oddać dalej



12 Domowe hospicjum Dla DzieciFUNDACJA „POMÓŻ IM”  wYwiAD

Katarzyna Muszyńska-Rosłan: 
Kiedy i jak to się zaczęło? 
Aneta Piekarska:

Białaczka – to brzmiało jak wy-
rok. Po raz pierwszy usłyszeliśmy 
tę diagnozę 4 maja 2010 roku. Szok, 
pytania bez odpowiedzi, ciężka che-
mioterapia, łzy, ból i ta bezradność, 
która dla rodzica jest najgorszą 
prawdą, i do której trzeba się przy-
zwyczaić.
Jak Norbert podchodził do choroby, 
leczenia? Do szpitala? O czym ma-
rzył? Czego chciał? 

Norbik miał niecałe cztery latka, 
nie rozumiał, co się dzieje, dlaczego 
tak długo przebywa w szpitalu, któ-
ry wkrótce miał się stać jego drugim 
domem. Ciężko przechodził cykle 
chemioterapii. Były takie dni, kiedy 
krzyczał z bólu. Był zły na wszyst-
kich i wszystko. Często wyganiał pa-
nie pielęgniarki, nawet mnie, swoją 
mamę często „wyganiał” za drzwi. 

Ale szpital powoli stał się naszym do-
mem – na długie osiem miesięcy. Po-
tem mieliśmy jechać na przeszczep 
szpiku kostnego.

Norbik marzył o zwykłych, pro-
stych rzeczach. O grze w piłkę z kole-
gami,  jeździe na swoim trzykołowym 
rowerku. Chciał iść na podwórko do 
piaskownicy. Niby proste, zwykłe dzie-
cięce zabawy, ale jak bardzo odległe  
z perspektywy dziecka, którego życie 
jest zagrożone.

Lubił choć na chwilę wyjść ze szpi-
talnej sali, szczególnie na korytarz, 
który stał się bajkowy i piękny dzięki 
Fundacji, która do wspólnego projek-
tu „pokolorowania kliniki” zaprosiła 
malarza, Pana Macieja Kota. Zdobył on 
wielkie uznanie w oczach mego cztero-
letniego wówczas synka. Lubił z nim 
rozmawiać, raz nawet pomalował ka-
wałek ryby, z czego był bardzo dumny.
A Pani? Co z resztą rodzinki? 

Dla mnie, jako matki, patrzenie na 

ból było najgorsze. Były chwile zwąt-
pienia, pretensji do Boga, rozpaczy. 
Bardzo dużo  w moje życie wniosła 
modlitwa. Z dnia na dzień czułam się 
mocniejsza, silniejsza. Kiedy opuszcza-
ły mnie siły, czerpałam je z modlitwy, 
która przenikała me serce i otulała mój 
lęk. Mąż i synowie musieli radzić sobie 
sami. Zabrakło w domu mamy, żony, 
kucharki, sprzątaczki i opiekunki. 
Zaczęli uczyć się od podstaw. Każda 
czynność, nawet pranie, sprawiała 
im kłopot. Miałam dużo telefonów  
z domu, gdzie co leży, jak zrobić to czy 
tamto. Chłopcy (10, 12 lat) musieli bar-
dzo szybko dorosnąć. Zapewniali, że 
nie „opuszczą się” w szkole i będą po-
magać tacie – i jak się okazało – słowa 
dotrzymali. Jestem dumna, że pomimo 
różnych przeciwieństw dali sobie radę 
z problemami. Oni chyba też mają du-
sze wojowników! 
Przeszczep szpiku kostnego – inny 
szpital, inne doświadczenia. Co 
było najtrudniejsze? Co stanowiło 
światełko w tunelu? 

Przeszczep – to określenie zawsze, 
w moim odczuciu, będzie wiązać się  
z bólem, cierpieniem,  złym samopo-
czuciem. 14 stycznia 2011 roku byli-
śmy na miejscu. Megachemia (czyli  
w bardzo dużych, toksycznych daw-
kach) zrobiła swoje. Norbik był bardzo 
słaby, nie wstawał z łóżka. 27 stycznia 
2011 roku odbył się przeszczep. Tego, 
co się działo przez 2 – 3 tygodnie po 
przeszczepie nie opiszą żadne słowa. 
„Burza”, która zaczęła się z dużą siłą, 
zmieniła się w „huragan”. Wymioty 
(krwawe), ból brzucha, oczyszczanie 
się jelit do 40 razy w ciągu dnia prze-
rastały moje siły i małego. Ale mój 
wojownik ciągle zrywał się do walki 
– wstawał, padał, wstawał, padał!  Co-
dzienna pielęgnacja, mycie wacikami, 
bardzo sterylne warunki stały się de-
wizą na każdy dzień. Aby do przodu, 
małymi kroczkami – powtarzałam co-
dziennie. Nie było łatwo. Kiedy myśla-
łam, że wszystko jest na dobrej drodze, 
pojawił się „wirus”, który niestety „po-
lubił”  Norbika i jego układ nerwowy, 
który był zainfekowany w 80 procen-
tach. Kolejne leki, kolejny tydzień za 
tygodniem. Badania, leki, konsultacje, 
wszystko to trwało w nieskończoność. 
Wreszcie udało się wrócić do Białego-
stoku, bliżej domu, ale nie do domu! 
Ostatnią dawkę immunoterapii do-
staliśmy w klinice w Białymstoku. Tu 
przyszedł kryzys.  Norbi załamał się 
psychicznie. Krzyczał, swoimi małymi 
piąstkami uderzał w drzwi i krzyczał 
wypuście mnie już! Serce ściskało, gdy 
czteroipółletnie dziecko wołało o nor-
malne życie, takie jak u innych dzieci. 
Czy to tak dużo? Po prostu normalne 
życie…
Plany? Marzenia? Pani, Norberta, 
rodzinki? 

Jak dobrze wejść do własnego domu 
z walizką doświadczeń, bólu i cierpie-
nia – już zamkniętą. Niby zwykłe wej-
ście – ale po dwóch i pół miesiącach 
spędzonych w trudnych warunkach, 
własne mieszkanie to azyl, raj i nadzie-

Norbik  
– nasz wielki wojownik



8 czerwca2014 roku
Fundacja „Pomóż Im” zaprasza wszystkie „onkoludki”, 

czyli dzieci i dorosłych po przebytej w dzieciństwie chorobie 
nowotworowej, na piąte jubileuszowe spotkanie,

które odbędzie się w Białymstoku, na terenie
Szkoły Podstawowej nr 12 (ul. KEN 1A). 

Tego dnia będziemy też świętować 15 urodziny 
Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMB! 

 
Zjazd współorganizowany jest przez Ełckie Stowarzyszenie  

„Onkoludki” oraz SP nr 12. Dokładne informacje znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. 

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY! 

Zapraszamy na V Regionalny Zjazd Onkologiczny! 
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ja na to, że wszystko wróci do normal-
ności. Pamiętam, jak usiedliśmy wszy-
scy do obiadu – razem, uśmiechnięci 
i szczęśliwi. Zwykły obiad, normalna 
rzecz, jaką robi się w wielu domach. 
Norbi powiedział wtedy: mamo, patrz 
jak fajnie, jesteśmy wszyscy razem. 
Łzy szczęścia spłynęły mi po policz-
kach, poczułam się szczęśliwa jak ni-
gdy dotąd. 

Po przeszczepie nie wszystko tak 
szybko wróciło do normy. Dieta, czysta 
pościel zmieniana codziennie, sterylne 
warunki, własny pokój – wszystkiego 
starannie pilnowaliśmy. Zwykłe od-
wiedziny znajomych wielokrotnie od-
bywały się w maseczce, żeby uchronić 
Norbiego przed wirusami i chorobami. 
Przez dwa lata miał indywidualne nau-
czanie. Nie mógł doczekać się spotkań 
z rówieśnikami i kolegami i bardzo 
chciał pójść do szkoły. Przez dwa lata 
często jeździliśmy na kontrole do Bia-
łegostoku i Bydgoszczy. Za każdym 
razem, kiedy pobierano krew na ba-
dania, umierałam z przerażenia, aby 
wszystko było dobrze. Te obawy zni-
kały z miesiąca na miesiąc. Mogliśmy 
zacząć „normalnie” żyć – tak jak inni 
ludzie bez obawy „łapać” każdy dzień 
i cieszyć się każdym nadchodzącym 
porankiem.
Porozmawiajmy o wznowie. Co się 
zmieniło w Pani podejściu w porów-
naniu do pierwszego leczenia?

24 lutego 2014 roku – cios, który 
w jeden dzień wywrócił wszystko do 
góry nogami. Kiedy przestałam się w 
końcu bać o zdrowie małego, muszę 
znów walczyć o jego życie. Nie chcąc 
go oszukiwać, „delikatnie” opowie-
działam mu o jego chorobie. Znowu – 
powiedział. Zaczął płakać i wtulił się 
w poduszkę. Ja tego drugi raz już nie 
wytrzymam – wyszeptał. Czułam, że 
moje serce pęka. Mój wojownik znowu 
został zmuszony do walki na śmierć  
i życie. A ja – matka, która tak wierzyła, 
współcierpiała – muszę stoczyć tę wal-
kę z nim, od początku. Pierwsze trzy 

dni były bardzo specyficzne. Wszyst-
ko zaczęło wracać do mnie ze zdwojoną 
siłą. Nawet na widok pompy wracały 
obrazy, sytuacje przeżyte cztery lata 
wcześniej. Jak można przeżywać kilka 
razy to samo?
Co jest ważne w takich chwilach? 

Na pewno nie jest lekko, zdaję 
sobie sprawę z tego, że wznowę leczy 
się gorzej. Lecz przecież zawsze jest 
jakieś światełko w tunelu. Wszystko 
dzieje się po coś, wszystko ma swój 
początek i koniec. Krzyż, który niesie 
Norbert, a wraz z nim ja, mąż i jego 
bracia, jest dużo cięższy niż cztery lata 
temu. Chociaż wszyscy jesteśmy dużo 
starsi, jego ciężar przerasta czasami 
nasze siły. Gdyby nie rodzina, znajomi 
i ich modlitwa, na pewno byłoby nam 
trudniej. Czasami wystarcza SMS lub 
drobny gest, by od razu zrobiło się lżej, 
tym bardziej jeśli sprawia to radość 
małemu. Ważne jest pozytywne myśle-
nie. Czasem jest to bardzo trudne, ale 
przecież zawsze po deszczu przychodzi 
słońce – to światełko, które nadal prze-
pełnia mi serce i mówi, że wszystko 
musi być dobrze. Często rozmawiam 
z Bogiem, zadaję mu pytania, opowia-
dam o swoich uczuciach – odpowiedź 
będzie wkrótce…
Czy potrafi Pani myśleć o przyszło-
ści? Potrafi Pani się uśmiechać? 

Myślami w przyszłość nie wybie-
gam zbyt daleko. Liczy się to, co jest 
tu i teraz. Każdy dzień, ba! – każda 
godzina – stoi pod wielkim znakiem 
zapytania. Tego, co się dzieje, nie da 
się przeskoczyć, przyspieszyć czy za-
trzymać. Żyję każdą chwilą, cierpię, 
gdy Norbert cierpi, płaczę, kiedy on 
płacze. Uśmiecham się przez łzy, ma-
jąc nadzieję, że i tym razem zdarzy się 
cud i wszystko będzie tak jak dawniej. 
Nadziei nikt i nic mi nie odbierze. Ona 
napawa mnie optymizmem, dzięki niej 
mam siłę i po prostu „wierzę”. Wycho-
dząc ze szpitala, staram się żyć tak jak 
wszyscy. Uśmiechać się tak, jak to ro-
biłam dawniej. Tylko moje oczy, mam 

wrażenie, po prostu nie potrafią ukryć 
tego, co się dzieje wewnątrz mnie. One 
po prostu nie potrafią kłamać… Widać 
w nich całą moją rozpacz, lęk, ale na-
dzieję też można zobaczyć!
Czego Norbik potrzebuje codzien-
nie, oprócz leczenia i nadziei? 

Norbert w lipcu będzie miał osiem 
lat. W jego wieku dzieci bawią się, po-
znają świat, chodzą do szkoły. On też 
przez ostatnie pół roku żył jak normal-
ne, zdrowe dziecko – poznawał świat, 
bawił się z kolegami, był radosny  
i zwariowany. W jednej chwili cały jego 
świat runął jak domek z kart. Nagły na-
wrót białaczki po raz kolejny zmienił 
jego życie. Znowu izolacja, sala szpital-
na, bardzo silna chemioterapia. Zada-
je mi pytania, na które jako mama nie 
umiem mu odpowiedzieć… Próbuję 
mu zaszczepić swoją nadzieję, że tak 
jak wcześniej wszystko zakończy się 
szczęśliwie i wróci do domu, do swego 
pokoju, zabawek, kolegów…   Pomimo 
kiepskiego nastroju i wszechobecnego 
bólu, Norbik ma siłę na wymyślanie 
różnych zachcianek i rzeczy, które 
nagle są mu bardzo potrzebne (jak 
twierdzi) do życia! Potrzebuje też wizyt 
osób mu bliskich, przyjaznych. Przed 
nimi się „otwiera” i opowiada różne hi-
storie o przyrodzie, zwierzętach, które 
bardzo lubi. Pani psycholog z Fundacji 
prowadzi z nim długie rozmowy o ży-
ciu, marzeniach, pomysłach. Okazało 
się, że Norbik marzy o psie, którego 
będzie mógł mieć tylko dla siebie. Po 
burzliwych rodzinnych i medycznych 
naradach doszliśmy do wniosku, że 
jeżeli Norbiś wyzdrowieje, to będzie 
mógł mieć psa. Jego mina była bez-
cenna – warto się starać i walczyć 
– powiedział. Gdzieś głęboko kolejny 
raz pojawiła się w nim ta słynna wojow-
nicza natura i chęć walki! Przyszłość to 
bardzo odległe słowo, nierealne dzisiaj, 
ale ja wierzę, że będziemy znowu cie-
szyć się życiem.

Mamy wokół siebie wspaniałych 
ludzi i to też rozbudza nadzieję!   █
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Choroba nowotworowa dziecka 
stanowi ogromne wyzwanie dla dzie-
cka, jego rodziców, rodzeństwa, dla 
lekarza, pielęgniarki, psychologa. 
Niepewne rokowanie, agresywne, 
pełne bólu i nieprzyjemnych doznań 
długotrwałe leczenie pozostawiają 
„ślady” fizyczne i psychiczne w rodzi-
nie dziecka, które ma „raka”. Najważ-
niejszym celem leczenia przeciwno-
wotworowego jest wyleczenie dziecka 
i wszystkie działania są temu pod-
porządkowane. Niewiele osób wie, 
że zakończenie chemioterapii czy 
radioterapii nie kończy problemów 
dziecka i jego rodziny. Konieczny 
jest powrót do sposobu życia sprzed 
choroby, bez szpitala w tle, bez sta-
łego zagrożenia, ale i bez specjalnej 
ochrony. Ten okres jest szczególnie 
trudny, bo często dzieci i rodzice zo-
stają sami. Fundacja próbuje pomóc, 
organizując m.in. zimowe i letnie 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w 
trakcie i po leczeniu „raka” oraz dla 
ich rodzeństwa. Taka „integracyjna” 
forma ma duże znaczenie, ponieważ 
choroba nowotworowa u dziecka to 
choroba całej rodziny. By wzmocnić 
siły fizyczne i psychiczne, spróbo-
wać zrobić coś bez udziału rodziców, 
odnaleźć się w gronie rówieśników 
– grupa 34 dzieciaków (w większości 
nowicjuszy narciarskich) pojechała 
na kolejny zimowy turnus rehabili-
tacyjny w góry. Takiej zimy w Zako-
panem to nawet najstarsi górale nie 
pamiętali – halny, wiosenne ciepło, 
praktycznie nie było widać śniegu. 
I jak tu realizować nasze turnusowe 
„zadania” i plany rehabilitacyjne?  Na 
szczęście stoki narciarskie były na-
śnieżone i pracowały wyciągi, więc  

i my mogliśmy spędzić czas zgodnie  
z założeniami turnusu! 

Na początku była „rozgrzewka”. 
Pierwsze narty na nogach i pierwsze 
kroki narciarskie. Bywało różnie… 
Wyciąg orczykowy potrafi zmusić do 
maksymalnego wysiłku, ale daliśmy 
mu radę! 

Dni w Zakopanem mijały bardzo 
szybko i pracowicie. Mimo zupeł-
nie niezimowej aury turnus reha-
bilitacyjny rozkręcił się na całego. 
Dzieciaki zrobiły ogromne postępy 
– wjazd na orczyku, dłuższe zjazdy, 
slalom między tyczkami to była dla 
nich „pestka”. Turnus minął bardzo 
szybko i tyle się w nim działo! Narty 
opanowane zostały w stopniu, który 
pozwolił na zmianę stoku na większy. 
Tu dopiero  można było poczuć, co to 
znaczy pęd powietrza! Dodatkowe za-
jęcia i zawody na sali gimnastycznej 
(oprócz wspaniałej zabawy) pokazały, 
jak bardzo poprawiła się tzw. ogólna 

sprawność fizyczna uczestników. Re-
generację nadwątlonych wyczynami 
narciarskimi sił ułatwił też pobyt w 
aquaparku. Nad zdrowiem i humora-
mi uczestników turnusu czuwała wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna  
i medyczna. Bardzo wymagająca, ale  
i w życzliwy sposób zachęcająca dzie-
ci do pokonywania własnych słabości. 
Humory, jak widać na zdjęciach, dopi-
sywały wszystkim.  Końcowe zawody 
slalomowe to już były wyczyny godne 
reprezentacji olimpijskiej! Dyplomy 
uznania i kubki z motywem narciar-
skim, otrzymane od naszego najwspa-
nialszego instruktora narciarskiego 
Pana Andrzeja Boczonia, będą przy-
pominały wspaniałe dni na turnusie. 
Wrócimy tam na pewno! 

Katarzyna Muszyńska-Rosłan, 
lekarz Domowego Hospicjum dla 

Dzieci Fundacji „Pomóż Im”  
i Kliniki Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej UMB  

ZimoWy turnus

rehabilitacyjny
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15 lutego, czyli Międzynarodowy  
Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową, 
został zainicjowany przez  rodziców 
dzieci chorych na nowotwory już  
w 2002 roku.

Stopniowo idea ta zyskiwała naśladowców i w różnych 
krajach Europy i świata ludzie, którym dzieci i onkologia 
dziecięca były bliskie, włączali się do działań na rzecz tej 
bardzo specjalnej grupy pacjentów. 

Rocznie w Polsce u około 1200 dzieci w różnym wieku 
rozpoznawany jest nowotwór złośliwy. Ta niby rzadka cho-
roba jest jednak pierwszą chorobową przyczyną śmierci 
dzieci. Dzieje się tak mimo ogromnego postępu w lecze-
niu dokonanego w onkologii dziecięcej.  Obecnie udaje się 
wyleczyć ponad 70% dzieci chorujących na nowotwór. To 
pokazuje, że nadal potrzeba wszechstronnych działań, by 
wyleczyć wszystkie chore onkologicznie dzieci!

Jednym z podstawowych czynników dających szansę 
na całkowite wyleczenie nowotworu u dzieci jest wczesne 
wykrycie choroby. Kolejny czynnik to, oprócz uznanych 
metod terapii przeciwnowotworowej, poprawa leczenia 
wspomagającego i opieki nad dziećmi w trakcie i po le-
czeniu „raka”. 

Stąd właśnie taki ważny dzień – Międzynarodowy 
Dzień Dziecka z Chorobą Nowotworową, podsumowują-
cy przeróżne działania na rzecz dzieci –  nazwany został  
szansą organizacji pozarządowych związanych z onkolo-

gią dziecięcą, by w swoim środowisku pokazać ten ważny 
problem, podnieść świadomość istnienia nowotworów  
u dzieci. 

Fundacja „Pomóż im” jako pierwsza organizacja po-
zarządowa w Polsce chce wykorzystać 15 lutego do pod-
sumowania swoich działań na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową. Chcemy zachęcić innych  do współpracy, 
pomocy i wspólnych inicjatyw w wymiarze nie tylko na-
szego makroregionu, ale i całej Polski. To bardzo ważne 
dla pokonania „raka” – wzmocnić siły i przekonać  nowe 
organizacje i instytucje do współpracy i pomocy tak, by 
zechciały dać swój czas, pieniądze lub swoje usługi na po-
trzeby tej grupy dzieci. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że jest to wyjątkowa grupa 
pacjentów, która ma zupełnie specjalne potrzeby. Wśród 
nich najważniejsze, to wczesne wykrywanie i konieczność  
upowszechnienia wśród dzieci, rodziców, lekarzy – obja-
wów, mogących stanowić pierwsze oznaki nowotworu  
u dziecka. Nasza Fundacja stara się współpracować z kli-
niką onkologii dziecięcej w działaniach na rzecz wczesne-
go rozpoznawania nowotworów u dzieci.  Inne konieczne  
działania to wsparcie w trakcie intensywnego leczenia 
onkologicznego, bardzo obciążającego i agresywnego dla 
dziecka. Staramy się pomagać dzieciom w klinice i ich 
opiekunom w tym bardzo  trudnym okresie terapii. By 
skrócić czas leżenia w szpitalu i umożliwić kontynuację 
terapii w domu, kupujemy dla dzieci m.in. leki  przeciw-
grzybicze, zbyt drogie do sfinansowania przez rodziców. 
Pokrywamy koszty związane z pobytem rodziców dzie-
cka w szpitalu, dojazdami do kliniki, śpieszymy z pomocą 

społeczną ⁄socjalną, starając się wspierać rodziny, które 
znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji życiowej  
z powodu choroby dziecka. Fundacja wspólnie ze szpita-
lem zatrudniła psychologa, którego zadaniem jest m.in.:  
tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego 
nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców oraz rodzeństwa. 
Staramy się również jako Fundacja motywować i zachęcić 
zespół, wolontariuszy, sympatyków, darczyńców do udzia-
łu w różnych wydarzeniach, organizowanych na potrzeby 
dzieci walczących z chorobą nowotworową. Mimo choroby 
przywracamy dzieciom dzieciństwo: nasi wolontariusze 
organizują indywidualne i grupowe zajęcia artystyczne, 
kulinarne, teatralne i kinowe oraz imprezy okolicznościo-
we (święta, urodziny, Dzień Dziecka, odwiedziny sławnych 

ludzi).
Bardzo trudno jest krótko zebrać i podsumować 

wszystkie potrzeby naszych podopiecznych. Stąd ogrom-
ne znaczenie tego specjalnego dnia –  Międzynarodowego 
Dnia Dziecka z Chorobą Nowotworową. Udało nam się  
w tym dniu, we współpracy z Białostockim Teatrem Lalek, 
zaprosić dzieci w trakcie choroby albo bardzo krótko po 
zakończeniu leczenia na krótką podróż do świata bajek 
i lalek, czyli wycieczkę za kulisy teatru i do Piwnicy La-
lek. Naszym przewodnikiem był Pan Piotr Damulewicz, 
wieloletni aktor BTL-u, który każdy zakątek sceny zna 
od podszewki. Dzieci, które jeszcze niedawno walczyły  
z całych swoich sił o życie, mogły teraz beztrosko zagłębić 
się w świat baśniowych postaci i poznać teatr „od kuchni”. 
Pan Piotr pokazał dzieciom różne typy lalek, m.in. ku-
kły, marionetki i pacynki, teatralne maski i opowiedział  
o najciekawszych przedstawieniach, w których miał przy-
jemność grać, m.in. o „Tygrysie Pietrku”, „Parsifalu” czy 
„Koziołku Matołku”. Dzieciaki mogły też po raz pierwszy 
w życiu stanąć na teatralnej scenie i zwiedzić kulisy. Były 
bardzo podekscytowane, zadawały wiele pytań i na pewno 
zapamiętają tę wizytę na długo.

A Fundacja wróciła do codziennych zadań, których 
ukoronowaniem będzie następny Międzynarodowy Dzień  
Dziecka z Chorobą Nowotworową – 15 lutego 2015 roku!

Katarzyna Muszyńska-Rosłan, lekarz Domowego 
Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im” i Kliniki 

Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMB

Międzynarodowy Dzień Dziecka  
z Chorobą Nowotworową

Ten dzień jest symbolem i powinien stanowić podsumowanie  
stałych starań na rzecz poprawy opieki nad dziećmi chorującymi na „raka”.
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Święta w Onkolandii 
Od początku grudnia na oddzia-

łowym korytarzu stoi ozdobiona 
choinka i dmuchany bałwan, a na 
ścianach i pod sufitem wiszą koloro-
we, świąteczne ozdoby. To wszystko 
tworzy niepowtarzalną atmosferę  
i zapowiada: zbliża się czas PRE-
ZENTÓW! 8 grudnia 2013 r. wraz  
z pacjentami kliniki obchodziliśmy 
mikołajki. Radości było co niemia-
ra, ponieważ naszych podopiecz-
nych odwiedziło dwóch Mikołajów. 
Najpierw pojawił się najprawdziw-
szy Mikołaj z Laponii, który wraz 
z Miss Polonią Rozalią Mancewicz 
wręczył dzieciom podarunki. Po-
tem nadszedł czas na odwiedziny 
drugiego, „fundacyjnego” Mikoła-
ja, który również przybył z pomoc-
nikiem: aktorem Cezarym Żakiem  
i obdarował naszych podopiecznych 

prezentami. W tym dniu nie mogło 
też zabraknąć naszych wolontariu-
szy, którzy przygotowali i prowadzi-
li całą imprezę.

Nie mogliśmy też nie pojawić się  
w klinice w dniu Wigilii. Zgodnie  
z naszą fundacyjną tradycją, 24 
grudnia wolontariusze wraz z Mi-
kołajem odwiedzają dzieci, które 
muszą zostać na święta w szpita-
lu. Oprócz samej wizyty Mikołaja  
i wręczania prezentów postanowili-
śmy przygotować dodatkową atrak-
cję. Była to wizyta Pawła Małaszyń-
skiego, który odwiedził wszystkie 
sale, porozmawiał chwilę z każdym 
dzieckiem i rodzicami. 

Mikołaje w akcji 
„Nazywam się Mariola i mam 4 

lata, a Marysia, moja siostrzyczka, 
prawie 2 latka. Na drugiej stronie 
narysowałam nas obie. Napiszę,  
o jakich prezentach marzymy” – to 
początek listu siostry podopiecznej 
Domowego Hospicjum dla Dzieci 
Marysi do Mikołaja. Co roku prosi-
my dzieci będące pod opieką Hospi-
cjum i ich rodzeństwo o napisanie 
takich listów. Tworzy je zazwyczaj 
cała rodzina, dzięki czemu powsta-
ją małe dzieła sztuki świątecznej. 
Dzieci proszą w listach o wymarzo-
ne prezenty, tradycyjnie informują 
Świętego o tym, że były grzeczne  
i zapraszają Go do swoich domów. 
A my przekazujemy te listy zaprzy-

jaźnionym firmom i darczyńcom 
prywatnym, którzy te marzenia 
spełniają. Wychodzimy z założe-
nia, że równie ważny jak same pre-
zenty, jest sposób ich doręczenia. 
Dlatego kilka dni przez Gwiazdką 
ponad 30 wolontariuszy w przebra-
niach mikołajów i śnieżynek rusza  
w trasę po całym województwie, aby 
dostarczyć w sumie ponad 50 pa-
czek do wszystkich podopiecznych 
Domowego Hospicjum dla Dzieci  
i ich rodzeństwa. W tym roku w ak-
cji uczestniczyły również trzy har-
cerki oraz dwóch piłkarzy Jagiello-
nii Białystok. 

Potwory i szkółka 
Czas prezentów nie kończy się 

dla naszych podopiecznych w grud-
niu. Co roku bowiem w styczniu 

Świąteczny czas
Boże Narodzenie to ulubione 
święta wszystkich dzieci,  
także tych chorych. Nikt z nas 
nie chciałby spędzić Gwiazdki 
w szpitalu czy w chorobie, 
dlatego Fundacja „Pomóż Im” 
dokłada szczególnych starań, 
aby w tym okresie nasi mali 
podopieczni z Domowego 
Hospicjum i kliniki onkologii 
dziecięcej mogli poczuć 
świąteczną atmosferę. 
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organizujemy zabawę choinkową.  
12 stycznia w białostockich Spod-
kach WOAK razem bawili się pacjen-
ci Domowego Hospicjum dla Dzieci  
z całego województwa podlaskiego, 
ich rodzeństwo, dzieci wypisane 
spod opieki hospicyjnej oraz dzieci 
z grupy wsparcia w żałobie. Głów-
nym celem imprezy było podarowa-
nie chwili radości i karnawałowego 
szaleństwa nieuleczalnie chorym 
dzieciom – naszym podopiecznym – 
które spędzają czas głównie we włas-
nym łóżku i bardzo rzadko opuszcza-
ją cztery ściany własnego domu, ich 
rodzeństwu, które żyje na co dzień  
w cieniu choroby brata lub siostry 
oraz wzajemna integracja dzieci  
i rodzin.

„Potwory i szkółka” to hasło wy-
woławcze zabawy. Pięknie przebrani 
animatorzy rodem z filmowego hitu 
„Potwory i spółka” zaprosili wszyst-
kie dzieci do uniwersytetu straszo-
logii. Było mnóstwo śmiechu, zabaw  
i tanecznych korowodów. Żywe węże 
na parkiecie zgodnie tworzyły dzie-
ci zdrowe i chore, poruszające się na 
wózkach oraz rodzice. Szał pląsów 
przerwała dopiero wizyta Świętego 
Mikołaja, który tradycyjnie wręczył 
wszystkim dzieciom prezenty.

Serdecznie dziękujemy zaprzy-
jaźnionym firmom, osobom indywi-
dualnym oraz przedszkolom i szko-

łom, które sprawiły, że fundacyjny 
Mikołaj był w tym roku bardzo bo-
gaty i z nawiązką spełnił marzenia 
dzieci. 

Ewelina Sobolewska,  
Magdalena Wieremiejuk
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papierowe cuda 
Dziękujemy z całego serca Pani Edycie Makowskiej 

z hospicyjnej grupy wsparcia w żałobie za własnoręczne 
przygotowanie ponad 100 pięknych ozdób świątecznych 
z papierowej wikliny oraz ich sprzedaż na kiermaszu  
w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach. Zjawisko-
we i bardzo pracochłonne choinki, gwiazdki, wieńce, 
bombki i bałwanki powstawały przez cztery tygodnie. 
Kiermasz odbył się 11 grudnia 2013 roku, a Pani Edy-

ta zebrała zawrotną sumę 2652 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na pomoc podopiecznym Domowego Ho-
spicjum dla Dzieci. Składamy też serdeczne podzięko-
wania dyrekcji Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach 
za pomoc w organizacji kiermaszu oraz wszystkim ucz-
niom i rodzicom, którzy wrzucili datki do puszki. Gest 
Pani Edyty to jawny dowód na to, że warto pomagać, 
bo dobro, które rozdajemy, wraca do nas w dwójnasób!

 
                        Redakcja      

Kilka miesięcy temu do naszej 
Fundacji zgłosiła się Urszula 
Tuszewicka, właścicielka firmy  
Tula Baby Carriers, z propozycją 
podarowania nam nosideł 
ergonomicznych. 

Wyjaśniam, że nosidła te służą do 
noszenia niemowląt i kilkulatków z 
przodu i na plecach, są bardzo solid-
nie uszyte, kolorowe, wygodne, wspie-
rają właściwy rozwój stawów biodro-
wych dziecka i, co najważniejsze, 
zapewniają wielką bliskość rodzica i 
malucha oraz uwalniają ręce opieku-
nów. Nie mieliśmy pojęcia, czy spraw-
dzą się one w przypadku podopiecz-
nych Hospicjum, czyli dzieci bardzo 
poważnie chorych i w większości 
wiotkich, nietrzymających głowy  
i niesiedzących, ale bardzo chcieli-
śmy to sprawdzić. 

Po konsultacji z lekarzami i reha-
bilitantkami z Hospicjum wybrali-
śmy czworo maluchów i zaczęliśmy 
odwiedzać ich domy z nosidłami. 
Pierwsza wizyta odbyła się w domu 
ponad dwuletniej Hani. O fachowy 
instruktaż noszenia poprosiliśmy 
Dorotę Zaniewską – certyfikowaną 
doradczynię noszenia współpracującą 
z firmą Tula. Dorota najpierw poka-
zała na sobie i lalce właściwe zapięcie 
nosidła, a następnie pomogła mamie 
Hani umieścić dziewczynkę w nosid-
le. Hania z początku była lekko zanie-
pokojona, ale zaraz potem rozpoznała 
nową sytuację jako komfortową, bo 
spokojnie obserwowała otoczenie. 
Wszystkiemu przyglądała się hospi-
cyjna rehabilitantka – Edyta, która 
uznała, że nie ma przeciwskazań do 
noszenia Hani w nosidle. 

Po debiucie u Hani, udałyśmy się 
z wizytą jeszcze do Wiktorii i Mary-
si z Sokółki oraz Gabrysi z Białego-
stoku. Wszystkie trzy dziewczynki 
i ich mamy pokochały nosidełka od 
pierwszego noszenia. Zyskały cudow-
ną bliskość, wolne ręce i możliwość 
spacerów na świeżym powietrzu. Wi-

dok Marysi szczerze śmiejącej się w 
nosidle utkwi mi w pamięci na długo. 

Z całego serca dziękujemy Pani 
Urszuli Tuszewickiej z firmy Tula 
za obdarowanie naszych podopiecz-
nych nosidłami oraz za to, że mimo 
emigracji pamięta o potrzebujących 
dzieciach z jej rodzinnego miasta Bia-
łegostoku, oraz Dorocie Zaniewskiej 
za fachowy instruktaż noszenia. Dzię-
kujemy również firmie LennyLamb 
za podarowanie nam trzech chust do 
noszenia niemowląt, z których rów-
nież korzystać będą mali podopieczni 
Hospicjum.  

Magdalena Wieremiejuk,  
koordynator promocji i PR  

w Fundacji „Pomóż Im” 

Miłość od pierwszego  
noszenia 
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okazji świętowania jubileuszu 15 urodzin składamy na ręce Pana Rafała Cybulskiego, Dyrektora Zarządzającego 

Rosti Polska, najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i zapału do pracy nad dalszym rozwojem Spółki. Przez kilkanaście 

ostatnich lat ciężko Państwo pracowali nad umacnianiem swojej pozycji na rynku, co zaowocowało  powstaniem jednej 

z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w regionie. Liczne nagrody i certyfikaty uzyskane na 

przestrzeni lat dowodzą wysokiego poziomu osiągnięć technologicznych oraz innowacyjności wprowadzanych roz-

wiązań. Dzięki promowaniu wśród pracowników postaw takich jak: proaktywność, uczciwość i koleżeńskość, zbudowali 

Państwo godną naśladowania kulturę wzajemnej pracy. Rosti to również przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, 

wspierające organizacje pozarządowe pomagające najbardziej potrzebującym oraz oddolne inicjatywy kulturalne  

i sportowe. Czujemy się wyróżnieni, będąc w gronie organizacji współpracujących z Państwa Firmą i dziękujemy z całego 

serca za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc naszym małym podopiecznym.  

Z poważaniem,  

Zespół Fundacji „Pomóż Im” 

Jak co roku, postanowiliśmy pozyskać nowych wolontariuszy i zachęcić ich do współpracy, w związku z czym  
16 stycznia 2014 r. rozpoczęliśmy kurs wolontariatu Fundacji „Pomóż Im”. Składał się on z czterech spotkań, 
podczas których jego uczestnicy zostali zapoznani z naszą codzienną pracą. Na pierwszym spotkaniu omówione 
zostały zagadnienia związane z wolontariatem oraz działalnością Fundacji i Domowego Hospicjum dla Dzieci. Ko-
lejny wykład, prowadzony przez dr hab. Katarzynę Muszyńską-Rosłan pt.: „Dziecko i najbliżsi w obliczu choroby”, 
odbył się 13 lutego. Trzeci wykład pt.: „Potrzeby osoby chorej i jej bliskich – aspekt psychologiczny” wygłosiła 
psycholog Aleksandra Tyszuk. Podczas ostatniego spotkania odbyło się krótkie szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy oraz podsumowanie wszystkich wykładów. Kurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ  
w każdym ze spotkań uczestniczyło ponad 180 osób, na współpracę z którymi bardzo liczymy!

Ewelina Sobolewska, koordynator wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”

Dołącz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!
Jeśli jesteś osobą wrażliwą na potrzeby innych i masz trochę wolnego czasu, który chciał(a)byś im poświęcić  

– dołącz do grona wolontariuszy naszej Fundacji. Więcej o tym, co robimy, dowiesz się z naszej strony: 
www.pomozim.org.pl/wolontariat/ lub fanpage’u na Facebooku. 

Zapraszamy również do kontaktu osoby dojrzałe 40+, chcące zaangażować się w wolontariat hospicyjny.  
Prosimy dzwonić w tej sprawie do Eweliny Sobolewskiej, tel. kom. 605 460 330.

Kącik wolontariusza

Kurs wolontariatu
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