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Domowa opieka paliatywna nad dzie mi z nieuleczal-
nymi i post puj cymi schorzeniami to cel dzia ania 

Wroc awskiego Hospicjum dla Dzieci – Wyjazdowego 
Zespo u Opieki Paliatywnej, dzia aj cego przy Katedrze 
i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematolo-
gii Dzieci cej Akademii Medycznej we Wroc awiu. Idea 
utworzenia hospicjum zrodzi a si  z potrzeby zapewnie-
nia umieraj cym dzieciom i ich rodzinom jak najlepszej 
opieki w najtrudniejszych dla nich chwilach. Skuteczna 
opieka w tej sytuacji oznacza ca odobow  pomoc me-
dyczn  (piel gniarsk  i lekarsk ), a tak e socjaln , psycho-
logiczn  i duchow  
dost pn  dla dziecka 
przebywaj cego w 
domu rodzinnym.   

W roku 2002 sta-
rania o utworzenie 
hospicjum podj  pan doktor nauk medycznych Wal-
demar Go biowski wraz ze wspieraj cym pomys  jego 
utworzenia zespo em piel gniarskim. Dzi ki wielomie-
si cznej pracy i zaanga owaniu wielu yczliwych osób na 
pocz tku roku 2003 przyj to pod opiek  pierwsze dzie-
cko. Rozpocz cie dzia alno ci nie by oby mo liwe bez 
wsparcia licznych sponsorów, zw aszcza Wielkiej Orkie-
stry wi tecznej Pomocy i Fundacji „Na Ratunek Dzie-
ciom z Chorob  Nowotworow ”. 

Pocz tkowo hospicjum, dzia aj ce pod nazw  Dol-
no l ski Akademicki Zespó  Wyjazdowej Opieki Pa-
liatywnej, zatrudnia o jednego lekarza i pi  piel g-
niarek. W pierwszym roku opiek  sprawowano nad 
20 nieuleczalnie chorymi dzie mi. Do dnia dzisiejsze-
go hospicjum bardzo znacznie si  powi kszy o. Przy-
by o chorych dzieci, personelu i niezb dnego sprz tu. 
W chwili obecnej zespó  hospicjum tworzy 7 piel gnia-

rek, 2 lekarzy, pracownik socjalny. Dysponujemy 3 sa-
mochodami. Sprawujemy opiek  nad 34 nieuleczalnie 
chorymi ma ymi pacjentami. W naszych dzia aniach nie 
ko czymy pracy w momencie odej cia dziecka. Prowa-
dzimy równie  Grup  Wsparcia w a obie dla rodzin 
osieroconych. Odbywaj ce si  co miesi c spotkania 
gromadz  coraz wi ksz  liczb  rodziców i opiekunów, 
chc cych podzieli  si  swoimi prze yciami, poradzi  so-
bie z cierpieniem, którego do wiadczyli.  

Istot  naszych dzia a  jest stworzenie przyjaznej dla 
umieraj cego dziecka atmosfery w jego domu rodzin-

nym. Poczucie bezpiecze stwa i wsparcie opiekuj cych 
si  cz onków rodziny jest podstawowym warunkiem 
skutecznej opieki. Wielodyscyplinarne zespo y opieki 
domowej przejmuj  opiek  nad umieraj cym dzieckiem 
w okresie, gdy specjalistyczne placówki lecz ce uznaj  wraz 
z rodzicami dziecka, e znane metody leczenia nie spowo-
dowa y wyleczenia, a dalsza, uporczywa terapia przyniesie 
jedynie cierpienie. Do wiadczenia kliniczne wskazuj , e 
opiek  paliatywn  nad dzie mi i ich rodzinami mo na re-

alizowa  w warunkach domowych. 
Stanowi ona alternatyw  wobec 
nara aj cej dziecko na dodatkowe 
cierpienia opieki szpitalnej. 

Czasopisma zbieraj ce mate-
ria y o wydarzeniach bie cych 
i dzieciach b d cych pod opiek  ho-
spicjum przygotowywane s  m.in. 
w Warszawie i Lublinie. Sk oni o 
to równie  nas do rozpocz cia tego 
dzie a. Po raz kolejny w naszej dzia-
alno ci niezb dnych by o do tego 

wiele „zbiegów okoliczno ci”, wie-
lu ch tnych do po wi cenia swo-
jego czasu i ich wysi ku. Potrzeba 
serca naszych rodziców, personelu 
i do wiadczenia innych hospicjów 

sprawi y, i  móg  si  ukaza  niniejszy, pierwszy numer 
naszej gazetki hospicyjnej „Promyki nadziei”, która 
– w co g boko wierzymy – b dzie ju  zawsze wiadkiem 
naszej dzia alno ci.

Wart podkre lenia jest tak e fakt, i  zaanga owani 
w to dzie o serc ludzie pragn  realizowa  je z pobudek czy-
sto ideowych, bez pobierania adnego wynagrodzenia!

Krzysztof  Szmyd

Czym jest Wroc awskie 
Hospicjum dla Dzieci?
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Profesjonalna opieka paliatywna nad dzie mi w Polsce 
zosta a zapocz tkowana z chwil  rozpocz cia dzia al-

no ci przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD), 
zorganizowane przez zespó  pod kierunkiem dr hab. To-
masza Dangela w roku 1994. Dzi ki pe nym po wi ce-
nia, profesjonalnie zorganizowanym i wielokierunkowym 
dzia aniom edukacyjnym WHD po 9 latach pracowa o 
ju  w Polsce grono osób przeszkolonych, prowadz cych 
mi dzy innymi 5 hospicjów domowych dla dzieci. Jedn  z 
tych placówek by o nasze hospicjum, które powsta o dla 
mnie – jako wierz cego – dzi ki Bo ej pomocy. 

Pocz tki dzia alno ci placówki si gaj  roku 1996, 
kiedy to prof. dr hab. Janina Bogus awska-Jaworska, 
kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieci cej, 
odpowiedzia a na zaproszenie zespo u WHD i wys a a 
zespó  lekarzy i piel gniarek na doroczne szkolenie na te-
mat opieki paliatywnej nad dzie mi. W nast pnych latach 
zosta o w ten sposób przeszkolonych kilkana cie osób 
z personelu medycznego. 

W roku 2001 r. w naszej Klinice, w poszukiwaniu mate-
ria ów do publikacji prasowej nt. opieki paliatywnej, pojawi  
si  wspó pracownik jednej z gazet, dr Marcin Murmy o, 
z pytaniem: „Kiedy rozpoczyna dzia alno  Wroc awskie 
Hospicjum dla Dzieci?” Nie potra   poda  ród a tej in-
formacji, dziwnej tym bardziej, i  w tamtym czasie nie 
mieli my adnych materialnych podstaw do rozpocz cia 
dzia alno ci. Po 2 latach, w styczniu 2003 r., Wroc awskie 
Hospicjum dla Dzieci rozpocz o dzia alno  i pod nasz  
opiek  tra  o pierwsze dziecko. 

W tamtych latach swoistym konfesjona em dla rodzi-
ców ci ko chorych na nowotwory dzieci by a dy urka 
piel gniarek oddzia u dziennego Kliniki. Duchowego 
wsparcia, zw aszcza rodzicom dzieci, które zosta y poko-
nane przez chorob  nowotworow , udziela y piel gniar-
ki. Bez ich pasji hospicjum nie powsta oby. Równolegle 
dojrzewa a idea organizacji placówki jako oddzia u Klini-
ki. Wydawa o si , e b dzie to dobre dope nienie ca o ci 
opieki. Na wysoko ci zadania stan li ówcze ni dyrekto-
rzy Dzieci cego Szpitala Klinicznego: doktorzy Krzysz-
tof  Kmieciak i Dariusz Patkowski. Dyrektor Dolno l -
skiej Kasy Chorych, pani Barbara Misi ska, podpisa a 
stosowny kontrakt na wiadczenie domowej opieki pa-
liatywnej, a fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorob  
Nowotworow ” wyremontowa a pomieszczenia, otwo-
rzy a na potrzeby hospicjum subkonto i wyasygnowa a 

rodki na zakup sprz tu. 
Podstawowe urz dzenia 
i pierwszy samochód zo-
sta y przekazane dla na-
szego Hospicjum przez 
fundacj  „Wielkiej Or-
kiestry wi tecznej Pomocy”. Rozs dek nakazuje zasta-
nowi  si , jak cz sto mog  zdarza  si  takie zbiegi pi ciu 
czy siedmiu okoliczno ci i jakie jest ich ród o? 

Charakter dzia alno ci hospicyjnej
1. Uporczywa terapia jest form  samopomocy lekarza, 

który dozna  pora ki zawodowej w leczeniu ci ko chore-
go dziecka i nie mo e by  uzasadniana dobrem chorego. 
Jedynym dobrym rozwi zaniem dla nieuleczalnie chorych 
jest opieka paliatywna, oznaczaj ca brak stosowania metod 
leczniczych uporczywych, nadzwyczajnych i przed u aj -
cych zwi zane z chorob  cierpienie. Kluczem do skutecznej 
opieki paliatywnej jest poprawa jako ci ycia chorego po-
przez minimalizowanie pojawiaj cych si  wskutek post pu 
choroby nieprzyjemnych objawów oraz bólu. Jest form  
a  rmacji ycia, przede wszystkim tego do wiadczonego 
chorob . Jest ca kowitym przeciwie stwem eutanazji.

2. Istot  pomocy hospicyjnej jest bezpo redni kontakt 
i skuteczna, natychmiastowa (je li zachodzi taka potrze-
ba) odpowied  na potrzeby cierpi cego dziecka i jego ro-
dziny. Dlatego miejsce cz onków zespo u jest w domu 
chorego, a nie przed kamer  telewizyjn , czy innych insty-
tucjach. W przypadku hospicjum profesjonalizm oznacza 
empati  i codzienn  pomoc przekazywan  rodzinie bez 
oczekiwania na wyrazy wdzi czno ci. W adnym wypad-
ku nie mo e profesjonalizm oznacza  poj cia wytrychu, 
jaki zdoby  sobie popularno , czyli asertywno ci.

3. Taka instytucja, jak  jest publiczna placówka 
s u by zdrowia np. szpital kliniczny, z racji celów, ja-
kie przed ni  stoj  (ratowania zdrowia i ycia ludzkiego) 
i wynikaj cej z tych celów organizacji pracy, nie jest 
w stanie pochyli  si  nad potrzebami umieraj cych z 
powodu nieuleczalnych chorób dzieci i ich rodzin, i za-
pewni  natychmiastowej ich realizacji. Po prostu brak 
w publicznym szpitalu elastycznych procedur organiza-
cyjnych. Chory na dystro   mi niow  nie mo e czeka  
na wymian  rurki tracheotomijnej przez pó  roku, bo 
taka jest procedura zamówie  czy przetargów. 

Waldemar Go biowski

Dlaczego powsta o 
nasze hospicjum?
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am, jakiej p ci dziecko chcia abym urodzi , wszystko 
mia am z góry zaplanowane. Tym razem by o jednak 
zupe nie inaczej. 

Jest taka piosenka, której s owa brzmi : „…a mia o 
by  tak pi knie, mia o nie wia  w oczy nam i ocieka  
szcz ciem...”. Dzie  mojego porodu okaza  si  by  
ca kowitym zaprzeczeniem tych s ów. Zapami tam go 
do ko ca ycia. Prze ywa am wtedy mnóstwo chwil 
pe nych bólu, rozpaczy, alu i strachu o dziecko. 

Jednak najgorsze mia o dopiero nadej . Córeczka 
z uwagi na bardzo ci ki stan zdrowia zosta a ochrzczo-
na zaraz po porodzie i otrzyma a imi  Paulinka, a potem 
przewieziono j  na specjalistyczny oddzia  intensywnej 
terapii noworodków we Wroc awiu. Nawet mi jej nie 
pokazano. Mnie pozostawiono sam , pogr on  w bólu 
i strachu, w otoczeniu szcz liwych matek i ich nowo 
narodzonych dzieci. By am jak wybrakowany towar, 

skupiaj cy na sobie spojrzenia 
kobiet, które chyba nie zdawa y 
sobie nawet sprawy z tego, jak 
wiele otrzyma y od losu mog c 
tuli , ca owa  i dotyka  swoje 
male stwa… 

Czas, jaki Paulinka sp dzi a na 
intensywnej terapii, by  dla niej 
bardzo trudny. A kiedy wreszcie 
zrodzi a si  szansa, e wyjdzie 
z tej powa nej choroby, któr  
u niej stwierdzono zaraz po uro-
dzeniu, okaza o si  wówczas, e 
wpad a w szpony jeszcze powa -
niejszego schorzenia. 

Jednak e po trzech miesi -
cach ci kiej walki, jak  przysz o 
jej stoczy , zacz o pojawia  si  

wiate ko w tunelu. O wietli o nam ono drog  do naj-
trudniejszego dnia w moim yciu. Dnia, w którym us y-
sza am diagnoz : zespó  Edwardsa. W dodatku sposób, 
w jaki nam to przekazano, by  najgorszy z mo liwych. 
To, co wtedy us ysza am, zabi o na d ugo moj  wiar  
i nadziej  na lepsze jutro dla mojej córeczki. W tamtej 
chwili moje serce rozpad o si  na milion drobnych kawa-
eczków, które jednakowo mocno bola y. Nie mog am 

My l o pój ciu do lekarza, eby potwierdzi  przy-
puszczenia o kolejnej ci y, napawa a mnie to 

rado ci , to znów l kiem. Obawia am si  bowiem, 
e ci a w wieku 32 lat mo e przebiega  z pewnymi 

komplikacjami. A poza tym mia am ju  odchowa-
ne dzieci… Kiedy jednak lekarka potwierdzi a moje 
przypuszczenia i pokaza a mi t  ma  istotk  na ekra-
nie USG, zy szcz cia wype ni y moje oczy, a w ser-
cu poczu am wielk  rado . Wszystkie z e my li jak 
za dotkni ciem czarodziejskiej ró d ki znikn y i nie 
mia y ju  najmniejszego znaczenia. Od tej pory ca a 
nasza rodzinka nie mog a doczeka  si  kruszynki, któ-
r  nosi am pod sercem. A mnie miesi c za miesi cem 
up ywa  na gromadzeniu wszystkich potrzebnych dla 
maluszka rzeczy. 

Pomimo zapewnie  lekarki prowadz cej o prawid-
owym przebiegu ci y i do  dobrego samopoczucia 

przez ca y ten okres gdzie  g boko w sercu tli o si  
przeczucie, e dzie , w którym male stwo pojawi si  na 
wiecie odmieni nasze ycie. Nie chcia am dopuszcza  

do siebie z ych my li, jednak by o we mnie co  takiego, 
co na pytania otoczenia: „Co chcia aby  urodzi ?”, ka-
za o mi nieodparcie odpowiada : „Jest mi to zupe nie 
oboj tne. Najwa niejsze, eby urodzi o si  zdrowe”. 
A przecie  przy poprzednich ci ach zawsze wiedzia-

Historie sercem pisane

Przeczucie...
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uwierzy  i jednocze nie wyobrazi  sobie, e prze ywana 
chwila ycia mojej córeczki mo e by  jej ostatni . 

Kolejna trudna rozmowa czeka a nas w domu z có-
reczkami, które bardzo chcia y, eby Paulinka by a ju  
z nimi w domu. Zawsze mówili my im prawd  i nie ukry-
wali my przed nimi nawet tej najgorszej. Opowiedzieli-
my im wi c, jak bardzo chora jest ich siostrzyczka i e 

kiedy  mo e nadej  taki dzie , kie-
dy anio ki zabior  Paulink  do Pana 
Boga i cho  nie b d  jej widzia y, 
to ona zawsze b dzie przy nich, 
bo obydwie bardzo kocha. Starsza 
córka p aka a i prosi a, eby my tak 
nie mówili, bo Paulince nic si  na 
pewno nie stanie. M odsza zapyta a 
tylko, czy gdyby my Paulink  sklo-
nowali, to czy by aby  zdrowa. Co-
dziennie powtarza y, e na pewno 
wszystko b dzie dobrze i ebym si  
nie martwi a, bo Paulinka b dzie 
dzielna i sobie poradzi. 

Nie przypuszcza am wtedy na-
wet, ile prawdy by o w tych dzieci -
co ufnych s owach. Wci  ci ko 
by o mi si  pozbiera , a  pewnego 
dnia jedna z moich córeczek przytu-
li a si  do mnie i zapyta a: „ Mamu-
siu, czy ty jeszcze kiedy  b dziesz 
taka, jak by a ?” I w a nie w tamtej 
chwili dotar o do mnie, jak bardzo 
krzywdz  moje dzieci, trwaj c za-
mkni ta w swoim wiecie, w któ-
rym by o miejsce tylko na al i roz-
pacz. Zrozumia am, e musz  by  
silna, cho by ze wzgl du na nie, ale przede wszystkim 
na Paulink ,  która okaza a wi cej si y ni  ja, pokonuj c 
kolejne choroby i walcz c o ka dy nowy dzie  ycia. To 
Paulinka nauczy a mnie umiej tno ci czerpania rado ci 
z niezauwa alnych i oczywistych dla innych rzeczy, mi o-
ci p yn cej z g bi serca i ycia na bie co, bez wielkich 

planów, gdy  „jutro” mo e nas zawsze zaskoczy . 
Zrozumia am, e codziennie trzeba prze ywa  y-

cie tak, jakby to mia  by  nasz ostatni dzie  na ziemi. 
Kocham j  za to, e jest przy mnie, e mog  cieszy  si  
osi gni ciami, które dla innych dzieci s  ma e, lecz dla 
niej WIELKIE. e mog  j  dotyka , ca owa , przytula . 

Wiem, jak wiele to znaczy. S  przecie  na wiecie lu-
dzie, którzy nie mieli tyle szcz cia, co ja i oczekuj c na 

swoje dzieci, nie doczekali chwili, w której mogli je wzi  
w ramiona i po prostu przytuli , poczu  ich delikatny 
oddech na swoim policzku... Dlatego w a nie jestem 
wdzi czna Bogu, e mog  to wszystko prze ywa . Dzi  
ju  wiem, e Paulinka to dziewczynka z charakterem 
i rozwija si  w swoim indywidualnym tempie i niczego 
nie da si  tu przy pieszy  albo wymusi . Udowodni a, 

e dziecko od urodzenia karmione sond  jest w stanie 
nauczy  si  spo ywa  wszystkie posi ki y eczk , a po 
d ugim okresie le enia opanowa  do perfekcji siedzenie. 
Wierz , e kiedy  stanie na w asnych nó kach, po to 
tak e, by przekona  w ten sposób innych, e nigdy nie 
nale y rezygnowa  z walki o zdrowie i ycie nawet naj-
ci ej chorego dziecka. 

Kochamy j  najbardziej na wiecie za to, e JEST, 
za jej pi kny u miech i radosne oczy. Zastanawiam si  
czasem, czym Pan Bóg kierowa  si , obdarowuj c nas 
Paulink . Wierz , e mia  w tym swój wspania y plan, 
dlatego ka dego dnia staramy si  y  tak, aby Go nie 
zawie .

Bo ena Sene ko
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Od kilku ju  lat jako kapelan hospicyjny towa-
rzysz  rodzicom w ich drodze yciowej, nazna-

czonej cierpieniem z powodu choroby lub utraty ich 
dzieci, pragn c czyni  co w mojej mocy, by odsun  
od nich poczucie beznadziejno ci, które odbiera ra-
do  ycia. 

Wiem, e nawet po bardzo radosnym i pogodnym 
odej ciu z tego wiata takich wspania ych Anio ków 
smutku ich rodziców nie da si  w aden sposób wyma-

za  ani zatuszowa . Musz  nauczy  si  z nim y . Tak, 
jak uczymy si  y  z naszymi i naszych bli nich przeró -
nymi wadami i bol czkami. 

S owo kapelana hospicyjnego

„Aby cie si  nie smucili 
jak wszyscy ci, którzy 

nie maj  nadziei” (1Tes 4, 13)

Moim zadaniem jest nie  pomoc przez s owo krze-
pi ce, s owo nadziei. w. Pawe  w Li cie do Tesaloni-
czan przypomina nam, e mier  nie jest ko cem ycia, 
ale przej ciem do prawdziwego i szcz liwszego ycia. 
Zatem smutki ziemskich po egna  powinni my prze-
wietla  NADZIEJ  ponownego spotkania w lepszym 
yciu. Do jakiego stopnia?

My l , e nasz smutek bywa podobny do tego, jaki 
ogarn  dwóch uczniów zmierzaj cych do Emaus. Po 

mierci umi o-
wanego Mistrza 
byli przybici 
w swoim roz-
czarowaniu tak 
dalece, e nie 
zauwa yli Jego 
obecno ci w 
drodze. Ale po-
woli ich umys y, 
o wiecane wy-
ja nieniami Zba-
wiciela, zacz y 
p r z e c h o d z i  
z zamroczenia 
przygn bieniem 
do ol nienia 
wiat em Bo e-

go S owa. Gdy 
za  poznali Go 
w gospodzie po 
amaniu Chleba, 

ich smutek wy-
buchn  rado -
ci , e On yje. 

Dlatego pami tajmy zawsze, e to On, Wielki Nieznajomy, 
lecz przecie  YJ CY, idzie z nami poprzez wieki i chce 
nasze smutki przemienia  w rado  spotkania z Nim. 
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Niech poni szy zapis „rozmowy” z ma ym, nie y-
j cym ju  pacjentem Hospicjum, wleje w wasze serca 
yciodajne promyki rado ci i nadziei. 

o. Julian Ró ycki OP

Kochani!
Zanim dzisiejszy dzie  zamknie si  klamr  pó nocy, pragn  

raz jeszcze spotka  si  z wami i powiedzie  par  s ów „na dobra-
noc”. Cho  b dzie to raczej rozmowa z Karolkiem, bo to on, jako 
ma y przyjaciel, wszed  tak mocno do mojego serca. 

Do wiadczy e , Karolku, ogromu bólu, którego nikt z nas 
nie zazna . A teraz nie ma ci  w ród nas, bo przekroczy e  ju  t  
bram , która uczyni a ci  m drzejszym od nas, stoj cych jeszcze 
po tej stronie ycia. Nie przechodzi e  przez ni  sam. Zapro-
si e  nas, by my ci towarzyszyli. Po tylu cierpieniach, gdy zgas  
ju  p omyk ycia twojego ma ego cia a, zostawi e  nam swój 
u miech. Co zobaczy e  swym ostatnim gasn cym spojrzeniem? 
Chyba wiem. No, nie ca kiem, zgaduj . Twoja promienna dusza 
ulecia a w bezkres jakiej  wielkiej Jasno ci, niepoj tej wolno ci, 
gdzie unosisz si  razem z Anio ami w krainie wiecznej rado ci 
i szcz cia. Co zobaczy e ? Niezmiern  dobro  niebieskiego Ta-
tusia? A mo e ujrza e , jak twój ból i cierpienie zaja nia o ju  
niepoj tym blaskiem pi kna w Zmartwychwsta ym Panu Jezusie? 
Czy twoje serduszko nape ni  ju  swym wszechogarniaj cym po-
kojem i rado ci  sam Duch wi ty? 

Z pewno ci  podzi kowa e  w. Piotrowi za twojego tatusia, 
który przekaza  ci ycie na ziemi, i w. Katarzynie za tak do-
br  mamusi , która nosi a ci  najpierw przez dziewi  miesi cy 
w brzuszku, a potem karmi a i pie ci a. A wszystko to zo-
baczy e  w samym Bogu, w którego wiat o ci ca kowicie si  
zanurzy e .

Wprowadzasz i nas do twojej przedziwnej wolno ci i jas-
no ci. Jakby  chcia  nam powiedzie , e ycie jest Jego darem 
i e wraca  do Boga, znaczy wraca  do ród a ka dego ycia. 
Modl  si , aby my nigdy nie zapominali, e nie my jeste my 
w a cicielami naszych cia , naszego zdrowia, najmniejszego na-
wet momentu ycia.

 A co czu e , Karolku, gdy zobaczy e  Matk  Bo ? Wypro  
nam teraz u Maryi, prosimy, t  ask , o któr  modli e  si  razem 
ze swoj  mam  s owami: „módl si  za nami grzesznymi teraz 
i w godzin  mierci naszej”, aby my we wszystkim byli pos uszni 
najlepszemu Ojcu niebieskiemu, a w godzin  mierci, jak ty, Ka-
rolku, z u miechem pobiegli w obj cia Bo ej mi o ci. 

 Karolku, ju  pó no. Oczy mi si  klej  ze zm czenia. Pójd  
ju  spa . Przyjdziesz do mnie we nie? Nie to jest jednak wa -
ne. Wa ne jest, e razem z Tob  jeste my zanurzeni w Bo ej 
mi o ci. I e na pewno kiedy  znów si  zobaczymy, a wtedy… 
pogadamy sobie za wszystkie czasy. 

Wasz brat Julian, dominikanin, 14.07.2006
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Promyki nadziei

Promyki nadziei, iskierki dobrego
wa niejsze od leków s  dla chorego.
To cud, co pozwala przetrwa  rodzinie,
to co , co si  zmienia, lecz nigdy nie minie.

Promyki nadziei, wiate ko mi o ci
rozbudz  w sercu rodzaj wra liwo ci,
który pomimo ogromu cierpienia,
ziarenka czu o ci z czy w moc kamienia.

Promyki nadziei i jasne spojrzenie
utwierdz  m drego ycia korzenie
bo tam zrozumienie i sens wszystkiego..
Tam ród o dawania, istota dobrego.

Promyki nadziei i u miech radosny
w szaro ci ycia nios  tchnienie wiosny.
To sposób na trwanie w ludzkiej godno ci
kiedy przyt aczaj  ycia przeciwno ci.

Promyki nadziei i dar wielkiej wiary
prowadz  czasem do takiej o  ary,
która z chorob  zwi zane cierpienia
w strumienie dobroci cudownie przemienia.

Promyki nadziei, wielki spokój w duszy...
cho  dziecko w ostatni  podró  wyruszy
bo idzie do domu, wraca do Boga...
Sko czy a si  Jego trudna, ziemska droga.

Emilka Gruza
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Micha ek gra  majowe pie ni, a my z m em pie-
wali my do wtóru. W przerwach odmawiali my Ró a-
niec. Patrzy am na malutkie pulchniutkie paluszki syn-
ka, które obraca y paciorki ró a ca i prosi am Maryj , 
by pomog a znie  trudy ka dego pobytu w warszaw-
skim szpitalu. Do pó nego wieczora modlili my si  
o aski przy pierwszym podaniu Aldurazymu, który ju  
za dwa dni ma ymi kropelkami mia  sp yn  do orga-
nizmu Micha ka.

Sen  Micha ka

– Jak spa o moje s oneczko? – zapyta am, ca uj c na 
dzie  dobry synka. – Wiesz, mamusiu, ni a mi si  Ma-
ryja! Patrzy a na mnie szeroko otwartymi oczami.

– To cudownie! – ucieszy am si .
– Opowiedz, co ci mówi a i jak wygl da a? – Micha-

ek z przej ciem zacz  opowiada  swój sen.
– By a ubrana na niebiesko i mia a bia  chustk  na 

g owie. A sukienk  
mia a tak d ug , e 
nie by o wida  stóp. 
I powiedzia a, ebym 
si  nie ba , kiedy b d  
si  wk uwa  do y ki. 
Tylko mam nie ru-
sza  r czk . Obieca-
a, e zawsze b dzie 

sta  przy mnie…
S ucha am tego z 

przymru eniem oka, 
s dz c e za bardzo 
przej  si  odwiedzi-
nami Obrazu Matki 
Bo ej. Spakowani i z 
b ogos awie stwem 
moich rodziców wy-
jechali my w drog , 
w d ug  drog  po 
ycie...

A Obraz zosta  
w domu i czeka  na 
nasz powrót…

Po siedmiu miesi cach trudu i zmaga  z nieugi tym 
Narodowym Funduszem Zdrowia nadszed  wresz-

cie dzie , na który wszyscy czekali my – pe ni wiary 
i nadziei. Dzie , który pod dat  30 wrze nia 2003 r., 
na zawsze zapisa  si  w naszej pami ci, wtedy bowiem 
ycie znów nabra o dla nas sensu, a nadzieja i wiara 

w pot g  medycyny by a prawdziwa i namacalna.
Aldurazym – tak brzmia a nazwa lekarstwa, które 

mia o nie tylko zahamowa  post p choroby, ale rów-
nie  wycofa  jej skutki. Podawane co tydzie  wlewem 
do ylnie, tylko w warunkach szpitalnych. To nic, e 
musieli my co niedziela je dzi  1040 km do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. By o przecie  po co… 
Po normalne ycie dla naszego synka Micha ka.

Spotkanie z Maryj
W przeddzie  pierwszego wyjazdu do Warszawy od-

wiedzi  nas bardzo szczególny i wa ny Go . By  nim 
obraz Matki Bo ej z 
ró a cem, który w 
tym czasie w drowa  
po mieszkaniach w na-
szym wie owcu. Przy-
gotowa am miejsce na 
obraz, ozdobi am je 
kwiatami i postawi am 
bia e wiece, które pali-
y si  przez ca y dzie .

Micha ek mia  wte-
dy pi  lat.

– Mamusiu, chcia -
bym zagra  Pannie 
Maryi wszystkie pie -
ni, jakie umiem! Po-
staw mi organy jak 
najbli ej obrazu, eby 
mnie s ysza a!

– Dobrze, kocha-
nie, odpowiedzia am z 
rado ci , widz c e jest 
tak przej ty, jakby mia  
wyst powa  na scenie.

Wspomnienie Micha ka

Walka o ycie
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W drodze ku nadziei 
Nie mog am spa  tej nocy w przyszpitalnym 

hotelu, tyle rado ci i nadziei by o w moim sercu. 
Nareszcie jest lekarstwo na t  straszn  chorob ! 
Czu am si  taka lekka i szcz liwa.

Skoro wit w naszym pokoju pojawili si  
dziennikarze i kamerzy ci, aby kr ci  ka d  ra-
dosn  chwil  naszej gromadki. Bo oprócz Mi-
cha ka by o jeszcze troje dzieci z t  rzadk  cho-
rob : Piotru , Ola i Agnieszka. Nasze rodziny 
bardzo si  z y y ze sob , mieli my wspólny 
cel i marzenia, wspólny trud i do wiadczenia. 
Te prze ycia nas umacnia y. Stali my si  jedn  
wielk  rodzin . I tak jest do dzi …

Kiedy szli my wspólnie do windy, by dotrze  
do szpitala, Micha ek mocno trzyma  mnie 
i Piotrusia za r k . Zacz am cichutko piewa  
pie  poznan  na spotkaniach Odnowy w Du-
chu wi tym: 

Chwali  chc  mego Pana i uwielbia  b d . 
Jemu me serce piewa now  pie . 
G osi  chc  chwa  Boga Najwy szego.
On wlewa pokój w serce me…

Zdziwi am si , e i Piotru  zna t  pie . 
Do czy  si  równie  Micha . I tak ze piewem na us-
tach dotarli my na oddzia . Gor czkowe przygotowania 
wszystkich dzieci trwa y oko o godziny.

Rozmowy z lekarzami, fundatorami pierwszych par-
tii leku, z prezesem naszego stowarzyszenia, zdj cia kr -
cone kamer … A w tym wszystkim mój malutki, kocha-
ny syneczek, najwa niejszy na wiecie.

– Micha ku, teraz ty, kochanie! – Przytuli am go 
mocno do siebie. – Nie bój si  ig y, to tylko ma e ugry-
zienie komara…

– Mamusiu! Przecie  si  nie boj , Maryja jest przy 
mnie!

Chwyci  mnie za r k  i w podskokach prowadzi  do 
zabiegowego. Usadowi  si  na moich kolanach i odwa -
nie trzyma  r k  do podk ucia. 

– Uda o si ! – powiedzia  dumny.
A ja by am nie tylko z niego dumna, ale i zdziwiona 

tym wszystkim.
– Jak b dziesz sobie radzi  z takim k uciem co ty-

dzie , Micha ku? – zapyta  dziennikarz.
– Nie mam innego wyj cia – odpowiedzia  Micha-

ek z u miechem, szykuj c si  do pod czenia kro-
plówki.

Od tamtej pory zawsze odwa nie kroczy  do zabie-
gowego, bo wiedzia , e czuwa nad nim Matka Bo a, 
jego wyj tkowa opiekunka.

Kiedy do organizmu Micha ka sp yn a ostatnia ju  
kropla aldurazymu, po egnali my si  z nasz  „rodzin-
k ” do nast pnego spotkania „po zdrowie”. Wrócili my 
do domu o pó nocy – zm czeni, ale szcz liwi.

Nasze kolana ugi y si  przed obrazem Panny Maryi, 
która czeka a na nas, jakby u miechaj c si  do nas.

Modlitw  dzi kowali my Jej za szcz liwie rozpocz -
t  drog  ku zdrowiu dla Michasia, szcz liwy powrót do 
domu i za to, e by a przy naszym synku.

Cdn.
Bo ena Maksylewicz

–––––––

Micha ek Maksylewicz (lat 7), by  pod nasz  
opiek  66 dni, zmar  2 listopada 2005 r.

–––––––

Historia Micha ka swego czasu sta a si  g o na na ca  
Polsk , m.in. za spraw  reporta u Agi Michalskiej pt. „Lu-
dzie o wielkich sercach zebrali pieni dze na lek”, który by  
opublikowany w ogólnopolskim pi mie „Chwila dla Cie-
bie” nr 42/03 z 16.10.2003 r. 
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a eby kap an nie ba  si  przyj  i rozmawia  (po ludz-
ku) z chorym dzieckiem, jego rodzicami, rodze stwem. 
„W ko cu jest ksi dzem, tak i tak powinien si  zacho-
wa , to i to uczyni ” – takie my li mog yby si  przecie  
pojawi  w  ich sercach i umys ach. A tymczasem oka-
zuje si , e kap an jest cz owiekiem, który nie zawsze 
potra   sprosta  wszystkim wymaganiom…

A wszystko zacz o si  
jeszcze w seminarium…

Pami tam, gdy pierwszy raz 
szed em na spotkanie z chorymi 
dzie mi… Szed em wówczas do 
Kliniki Hematologii i Onkologii 
Dzieci cej, a moja wiadomo  
i znajomo  tematu by a wówczas 
na tak enuj co niskim poziomie, 
e nie widzia em ró nicy mi dzy 

klinik  a hospicjum. Jedyne co 
wówczas wiedzia em, to fakt, e 
dzieci, z którymi si  spotkam, zma-
gaj  si  z chorob  nowotworow . 
Jak si  zachowa ? Co powiedzie ? 

Czego nie mówi ? Nie u miecha  si ! By  powa nym 
i wspó czuj cym! – takie i podobne my li cisn y mi si  
do g owy. 

Koledzy – klerycy, którzy ju  od jakiego  czasu 
odbywali praktyk  charytatywn  w klinice (bo tak to 
formalnie nazywa si  w seminarium) uspokajali i mó-
wili, e „nie jest a  tak le”. Mimo wszystko rodzi a si  
w sercu obawa i l k przed spotkaniem z ma ymi pa-
cjentami i ich rodzicami. L k, chyba zupe nie naturalny 
dla ka dego cz owieka, przed tym, co trudne i niezna-
ne, przed tym, co jawi si  w czarnych barwach. Sam 
nie wiem, dlaczego da em si  namówi , aby i  razem 
z nimi. Po pierwszych dwóch czy trzech spotkaniach 
– mimo, e rzeczywi cie „nie by o a  tak le” – nie 
mia em ju  ochoty wi cej przychodzi  do kliniki… Ko-
ledzy nie pozwolili mi jednak na to. Inna rzecz, e a  
tak mocno nie walczy em z nimi.

Rok – przepisanej seminaryjnym regulaminem – 
praktyki charytatywnej szybko min . Zna em ju  sporo 

Jak tra  em do hospicjum?

D ugo, bardzo d ugo zastanawia em si , o czym jako 
ksi dz powinien napisa  do czasopisma hospicyjnego. 
Ró ne pomys y przychodzi y do g owy, które  miesza-
y si  ze sob  z ró nymi podpowiedziami zaprzyja nio-

nych osób. W ostateczno ci jednak, zwa ywszy na fakt, 
e jest to pierwszy numer, posta-

nowi em napisa  o tym, jak to si  
sta o, e tra  em do hospicjum. Dla 
wszystkich, którzy w tym momen-
cie zastanawiaj  si , kim jest ten 
ksi dz, który przyznaje si , e jest 
z hospicjum, a nie uda o im si  z nim 
jeszcze spotka , pragn  pospieszy  
z odpowiedzi , i  nie jestem (nieste-
ty) hospicyjnym kapelanem, a tylko 
– powiedzmy umownie – wolonta-
riuszem i sympatykiem.

Kap an a pacjenci 
hospicjum

Ró ne do wiadczenia wi  pa-
cjentów hospicjum i ich rodziny z osobami duchowny-
mi. Czasem s  to spotkania pe ne ciep a, zrozumienia 
i zaufania, a czasem pe ne nieporozumie  i braku wy-
czucia. Czasem d ugo wyczekiwane lub odwlekane do 
ostatniej chwili, a innym razem zwyczajne i codzienne. 
Bywa, e ksi dz pojawia si  tylko jako przedstawiciel 
Ko cio a, który przychodzi z pos ug  sakramentaln , 
ale bywa równie , e kap an zaprzyja nia si  z rodzin  
i towarzyszy jej przez d ugi i trudny czas zmagania si  
z chorob , mierci  i a ob .

Podobnie jak ró ne s  spotkania z osobami duchow-
nymi, tak ró ne s  wymagania i oczekiwania, jakie lu-
dzie stawiaj  kap anowi. By  mo e kto  powie, e to lu-
dzi wieckich – pacjentów hospicjum i ich najbli szych 
– nale y zapyta , czego oczekuj  od ksi dza. Owszem, 
zgadzam si . 

Pozwol  sobie jednak podzieli  si  w asn  obserwa-
cj  i skromnym do wiadczeniem. Najbardziej podstawo-
we wydawa oby si  zupe nie oczywiste jest pragnienie, 

Pragn  nie  pomoc 
zmagaj cym si  z chorob
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w hospicjum oraz w klinice. Wida  jednak, e Pan Bóg 
ma inne plany wobec mnie, skoro Biskup pos a  mnie 
na o awsk  para  , bym pracowa  tam jako wikariusz. 
Mo e jeszcze jestem zbyt m ody i mam zbyt ma e do-
wiadczenie, aby by  kapelanem i pe ni  t  – jak mó-

wi  – nie atw  pos ug ? Nie wiem. Nie trac  jednak 
nadziei, e pr dzej czy pó niej moje marzenie si  spe -
ni, o ile tylko Pan Bóg tego b dzie chcia . A wszystko 
wskazuje, e ma wobec mnie plany z tym zwi zane, 
skoro ju  teraz daje mi cho by mo liwo  pisania do 
czasopisma hospicyjnego.

Pragn bym na koniec powiedzie , e jestem do 
waszej, moi kochani, dyspozycji, na ile tylko pozwala  
mi b d  obowi zki wikariusza. Dlatego pozwol  so-
bie poda  do publicznej wiadomo ci moje dane tele-
adresowe, zach caj c do kontaktu, je li tylko b dziecie 
mieli tak  potrzeb .

ks. Tomasz Filinowicz

rodzin i wiele z nich 
by o mi na tyle bli-
skich, e ka d  d u -
sz  woln  chwil  sta-
ra em si  wykorzysta , 
by odwiedzi  ma ych 
pacjentów. Nawet w 
czasie wakacji kilka-
krotnie przyje d a-
em do wroc awskiej 

kliniki. Min  nast p-
ny rok i nast pny, a 
mnie coraz trudniej 
by o rozsta  si  z ma-
ymi przyjació mi… I 

coraz bardziej dziwi y 
mnie s owa ró nych 
ludzi, którzy mówi-
li: podziwiam ci , e 
„tam” chodzisz, bo 
mnie zabrak oby od-
wagi. I coraz mocniej 
by em przekonany, e 
potrzeba, by w ród 
tych ludzi kap an by  na co dzie , aby mogli z nim roz-
mawia  dos ownie na ka dy temat, aby mogli liczy  na 
jego pomoc i wsparcie, aby on móg  cieszy  si  z tymi, 
którzy si  wesel  i p aka  z tymi, którzy si  smuc . 

Czas p yn , a poziom mojego „u wiadomienia” 
wci  wzrasta . Wzi em udzia  w konferencji naukowo 
– szkoleniowej dotycz cej opieki nad osobami chory-
mi terminalnie, uczestniczy em w rekolekcjach, które 
prowadzi  ks. Piotr Krakowiak – krajowy duszpasterz 
hospicjów, prze y em odej cie kilku m odych ch op-
ców i dziewcz t, by w ko cu – przy okazji dnia otwar-
tego wroc awskiego hospicjum dla dzieci – znale  si  
w domu nadziei im. Jana Paw a II przy ul. Bujwida. No 
i zacz o si … 

Niestety, seminaryjny plan dnia i regulamin nie po-
zwoli y, aby nazbyt mocno zaanga owa  si  w dzia ania 
prowadzone przez zespó  hospicyjny. Cieszy em si  jed-
nak tym, co by o mi dane. Kilkakrotnie uczestniczy em 
w grupie wsparcia, w hospicyjnej Wigilii, Dniu Dziecka, 
Zaduszkach… 

A jak jest teraz?
Marzeniem moim by o, aby po wi ceniach, któ-

re przyj em 24 maja br., pos ugiwa  jako kapelan 

Pl. Zamkowy 16
55-200 O awa
Tel. 510 635 490; 071 313 27 23 wewn. 29
e-mail:  lin@poczta.onet.pl
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