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omowa opieka paliatywna nad dzieými z nieuleczalnymi i postępujĊcymi schorzeniami to cel dziaâania
Wrocâawskiego Hospicjum dla Dzieci – Wyjazdowego
Zespoâu Opieki Paliatywnej, dziaâajĊcego przy Katedrze
i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocâawiu. Idea
utworzenia hospicjum zrodziâa się z potrzeby zapewnienia umierajĊcym dzieciom i ich rodzinom jak najlepszej
opieki w najtrudniejszych dla nich chwilach. Skuteczna
opieka w tej sytuacji oznacza caâodobowĊ pomoc medycznĊ (pielęgniarskĊ i lekarskĊ), a takůe socjalnĊ, psychologicznĊ i duchowĊ
dostępnĊ dla dziecka
przebywajĊcego w
domu rodzinnym.
W roku 2002 starania o utworzenie
hospicjum podjĊâ pan doktor nauk medycznych Waldemar Goâębiowski wraz ze wspierajĊcym pomysâ jego
utworzenia zespoâem pielęgniarskim. Dzięki wielomiesięcznej pracy i zaangaůowaniu wielu ůyczliwych osób na
poczĊtku roku 2003 przyjęto pod opiekę pierwsze dziecko. Rozpoczęcie dziaâalnoœci nie byâoby moůliwe bez
wsparcia licznych sponsorów, zwâaszcza Wielkiej Orkiestry ŒwiĊtecznej Pomocy i Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z ChorobĊ NowotworowĊ”.

rek, 2 lekarzy, pracownik socjalny. Dysponujemy 3 samochodami. Sprawujemy opiekę nad 34 nieuleczalnie
chorymi maâymi pacjentami. W naszych dziaâaniach nie
koľczymy pracy w momencie odejœcia dziecka. Prowadzimy równieů Grupę Wsparcia w ůaâobie dla rodzin
osieroconych. OdbywajĊce się co miesiĊc spotkania
gromadzĊ coraz większĊ liczbę rodziców i opiekunów,
chcĊcych podzieliý się swoimi przeůyciami, poradziý sobie z cierpieniem, którego doœwiadczyli.
IstotĊ naszych dziaâaľ jest stworzenie przyjaznej dla
umierajĊcego dziecka atmosfery w jego domu rodzin-

Czym jest Wrocâawskie
Hospicjum dla Dzieci?

PoczĊtkowo hospicjum, dziaâajĊce pod nazwĊ DolnoœlĊski Akademicki Zespóâ Wyjazdowej Opieki Paliatywnej, zatrudniaâo jednego lekarza i pięý pielęgniarek. W pierwszym roku opiekę sprawowano nad
20 nieuleczalnie chorymi dzieými. Do dnia dzisiejszego hospicjum bardzo znacznie się powiększyâo. Przybyâo chorych dzieci, personelu i niezbędnego sprzętu.
W chwili obecnej zespóâ hospicjum tworzy 7 pielęgnia2

nym. Poczucie bezpieczeľstwa i wsparcie opiekujĊcych
się czâonków rodziny jest podstawowym warunkiem
skutecznej opieki. Wielodyscyplinarne zespoây opieki
domowej przejmujĊ opiekę nad umierajĊcym dzieckiem
w okresie, gdy specjalistyczne placówki leczĊce uznajĊ wraz
z rodzicami dziecka, ůe znane metody leczenia nie spowodowaây wyleczenia, a dalsza, uporczywa terapia przyniesie
jedynie cierpienie. Doœwiadczenia kliniczne wskazujĊ, ůe
opiekę paliatywnĊ nad dzieými i ich rodzinami moůna realizowaý w warunkach domowych.
Stanowi ona alternatywę wobec
naraůajĊcej dziecko na dodatkowe
cierpienia opieki szpitalnej.
Czasopisma zbierajĊce materiaây o wydarzeniach bieůĊcych
i dzieciach będĊcych pod opiekĊ hospicjum przygotowywane sĊ m.in.
w Warszawie i Lublinie. Skâoniâo
to równieů nas do rozpoczęcia tego
dzieâa. Po raz kolejny w naszej dziaâalnoœci niezbędnych byâo do tego
wiele „zbiegów okolicznoœci”, wielu chętnych do poœwięcenia swojego czasu i ich wysiâku. Potrzeba
serca naszych rodziców, personelu
i doœwiadczenia innych hospicjów
sprawiây, iů mógâ się ukazaý niniejszy, pierwszy numer
naszej gazetki hospicyjnej „Promyki nadziei”, która
– w co gâęboko wierzymy – będzie juů zawsze œwiadkiem
naszej dziaâalnoœci.
Wart podkreœlenia jest takůe fakt, iů zaangaůowani
w to dzieâo serc ludzie pragnĊ realizowaý je z pobudek czysto ideowych, bez pobierania ůadnego wynagrodzenia!
Krzysztof Szmyd
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Dlaczego powstaâo
nasze hospicjum?

P

rofesjonalna opieka paliatywna nad dzieými w Polsce
zostaâa zapoczĊtkowana z chwilĊ rozpoczęcia dziaâalnoœci przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD),
zorganizowane przez zespóâ pod kierunkiem dr hab. Tomasza Dangela w roku 1994. Dzięki peânym poœwięcenia, profesjonalnie zorganizowanym i wielokierunkowym
dziaâaniom edukacyjnym WHD po 9 latach pracowaâo
juů w Polsce grono osób przeszkolonych, prowadzĊcych
między innymi 5 hospicjów domowych dla dzieci. JednĊ z
tych placówek byâo nasze hospicjum, które powstaâo dla
mnie – jako wierzĊcego – dzięki Boůej pomocy.
PoczĊtki dziaâalnoœci placówki sięgajĊ roku 1996,
kiedy to prof. dr hab. Janina Bogusâawska-Jaworska,
kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
odpowiedziaâa na zaproszenie zespoâu WHD i wysâaâa
zespóâ lekarzy i pielęgniarek na doroczne szkolenie na temat opieki paliatywnej nad dzieými. W następnych latach
zostaâo w ten sposób przeszkolonych kilkanaœcie osób
z personelu medycznego.
W roku 2001 r. w naszej Klinice, w poszukiwaniu materiaâów do publikacji prasowej nt. opieki paliatywnej, pojawiâ
się wspóâpracownik jednej z gazet, dr Marcin Murmyââo,
z pytaniem: „Kiedy rozpoczyna dziaâalnoœý Wrocâawskie
Hospicjum dla Dzieci?” Nie potraÀâ podaý ŭródâa tej informacji, dziwnej tym bardziej, iů w tamtym czasie nie
mieliœmy ůadnych materialnych podstaw do rozpoczęcia
dziaâalnoœci. Po 2 latach, w styczniu 2003 r., Wrocâawskie
Hospicjum dla Dzieci rozpoczęâo dziaâalnoœý i pod naszĊ
opiekę traÀâo pierwsze dziecko.
W tamtych latach swoistym konfesjonaâem dla rodziców cięůko chorych na nowotwory dzieci byâa dyůurka
pielęgniarek oddziaâu dziennego Kliniki. Duchowego
wsparcia, zwâaszcza rodzicom dzieci, które zostaây pokonane przez chorobę nowotworowĊ, udzielaây pielęgniarki. Bez ich pasji hospicjum nie powstaâoby. Równolegle
dojrzewaâa idea organizacji placówki jako oddziaâu Kliniki. Wydawaâo się, ůe będzie to dobre dopeânienie caâoœci
opieki. Na wysokoœci zadania stanęli ówczeœni dyrektorzy Dziecięcego Szpitala Klinicznego: doktorzy Krzysztof Kmieciak i Dariusz Patkowski. Dyrektor DolnoœlĊskiej Kasy Chorych, pani Barbara Misiľska, podpisaâa
stosowny kontrakt na œwiadczenie domowej opieki paliatywnej, a fundacja „Na Ratunek Dzieciom z ChorobĊ
NowotworowĊ” wyremontowaâa pomieszczenia, otworzyâa na potrzeby hospicjum subkonto i wyasygnowaâa
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œrodki na zakup sprzętu.
Podstawowe urzĊdzenia
i pierwszy samochód zostaây przekazane dla naszego Hospicjum przez
fundację „Wielkiej Orkiestry ŒwiĊtecznej Pomocy”. RozsĊdek nakazuje zastanowiý się, jak często mogĊ zdarzaý się takie zbiegi pięciu
czy siedmiu okolicznoœci i jakie jest ich ŭródâo?

Charakter dziaÏalnoäci hospicyjnej
1. Uporczywa terapia jest formĊ samopomocy lekarza,
który doznaâ poraůki zawodowej w leczeniu cięůko chorego dziecka i nie moůe byý uzasadniana dobrem chorego.
Jedynym dobrym rozwiĊzaniem dla nieuleczalnie chorych
jest opieka paliatywna, oznaczajĊca brak stosowania metod
leczniczych uporczywych, nadzwyczajnych i przedâuůajĊcych zwiĊzane z chorobĊ cierpienie. Kluczem do skutecznej
opieki paliatywnej jest poprawa jakoœci ůycia chorego poprzez minimalizowanie pojawiajĊcych się wskutek postępu
choroby nieprzyjemnych objawów oraz bólu. Jest formĊ
aÀrmacji ůycia, przede wszystkim tego doœwiadczonego
chorobĊ. Jest caâkowitym przeciwieľstwem eutanazji.
2. IstotĊ pomocy hospicyjnej jest bezpoœredni kontakt
i skuteczna, natychmiastowa (jeœli zachodzi taka potrzeba) odpowiedŭ na potrzeby cierpiĊcego dziecka i jego rodziny. Dlatego miejsce czâonków zespoâu jest w domu
chorego, a nie przed kamerĊ telewizyjnĊ, czy innych instytucjach. W przypadku hospicjum profesjonalizm oznacza
empatię i codziennĊ pomoc przekazywanĊ rodzinie bez
oczekiwania na wyrazy wdzięcznoœci. W ůadnym wypadku nie moůe profesjonalizm oznaczaý pojęcia wytrychu,
jaki zdobyâ sobie popularnoœý, czyli asertywnoœci.
3. Taka instytucja, jakĊ jest publiczna placówka
sâuůby zdrowia np. szpital kliniczny, z racji celów, jakie przed niĊ stojĊ (ratowania zdrowia i ůycia ludzkiego)
i wynikajĊcej z tych celów organizacji pracy, nie jest
w stanie pochyliý się nad potrzebami umierajĊcych z
powodu nieuleczalnych chorób dzieci i ich rodzin, i zapewniý natychmiastowej ich realizacji. Po prostu brak
w publicznym szpitalu elastycznych procedur organizacyjnych. Chory na dystroÀę mięœniowĊ nie moůe czekaý
na wymianę rurki tracheotomijnej przez póâ roku, bo
taka jest procedura zamówieľ czy przetargów.
Waldemar Goâębiowski
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Historie sercem pisane

Przeczucie...
M

yœl o pójœciu do lekarza, ůeby potwierdziý przypuszczenia o kolejnej ciĊůy, napawaâa mnie to
radoœciĊ, to znów lękiem. Obawiaâam się bowiem,
ůe ciĊůa w wieku 32 lat moůe przebiegaý z pewnymi
komplikacjami. A poza tym miaâam juů odchowane dzieci… Kiedy jednak lekarka potwierdziâa moje
przypuszczenia i pokazaâa mi tę maâĊ istotkę na ekranie USG, âzy szczęœcia wypeâniây moje oczy, a w sercu poczuâam wielkĊ radoœý. Wszystkie zâe myœli jak
za dotknięciem czarodziejskiej róůdůki zniknęây i nie
miaây juů najmniejszego znaczenia. Od tej pory caâa
nasza rodzinka nie mogâa doczekaý się kruszynki, którĊ nosiâam pod sercem. A mnie miesiĊc za miesiĊcem
upâywaâ na gromadzeniu wszystkich potrzebnych dla
maluszka rzeczy.
Pomimo zapewnieľ lekarki prowadzĊcej o prawidâowym przebiegu ciĊůy i doœý dobrego samopoczucia

przez caây ten okres gdzieœ gâęboko w sercu tliâo się
przeczucie, ůe dzieľ, w którym maleľstwo pojawi się na
œwiecie odmieni nasze ůycie. Nie chciaâam dopuszczaý
do siebie zâych myœli, jednak byâo we mnie coœ takiego,
co na pytania otoczenia: „Co chciaâabyœ urodziý?”, kazaâo mi nieodparcie odpowiadaý: „Jest mi to zupeânie
obojętne. Najwaůniejsze, ůeby urodziâo się zdrowe”.
A przecieů przy poprzednich ciĊůach zawsze wiedzia4

âam, jakiej pâci dziecko chciaâabym urodziý, wszystko
miaâam z góry zaplanowane. Tym razem byâo jednak
zupeânie inaczej.
Jest taka piosenka, której sâowa brzmiĊ: „…a miaâo
byý tak pięknie, miaâo nie wiaý w oczy nam i ociekaý
szczęœciem...”. Dzieľ mojego porodu okazaâ się byý
caâkowitym zaprzeczeniem tych sâów. Zapamiętam go
do koľca ůycia. Przeůywaâam wtedy mnóstwo chwil
peânych bólu, rozpaczy, ůalu i strachu o dziecko.
Jednak najgorsze miaâo dopiero nadejœý. Córeczka
z uwagi na bardzo cięůki stan zdrowia zostaâa ochrzczona zaraz po porodzie i otrzymaâa imię Paulinka, a potem
przewieziono jĊ na specjalistyczny oddziaâ intensywnej
terapii noworodków we Wrocâawiu. Nawet mi jej nie
pokazano. Mnie pozostawiono samĊ, pogrĊůonĊ w bólu
i strachu, w otoczeniu szczęœliwych matek i ich nowo
narodzonych dzieci. Byâam jak wybrakowany towar,
skupiajĊcy na sobie spojrzenia
kobiet, które chyba nie zdawaây
sobie nawet sprawy z tego, jak
wiele otrzymaây od losu mogĊc
tuliý, caâowaý i dotykaý swoje
maleľstwa…
Czas, jaki Paulinka spędziâa na
intensywnej terapii, byâ dla niej
bardzo trudny. A kiedy wreszcie
zrodziâa się szansa, ůe wyjdzie
z tej powaůnej choroby, którĊ
u niej stwierdzono zaraz po urodzeniu, okazaâo się wówczas, ůe
wpadâa w szpony jeszcze powaůniejszego schorzenia.
Jednakůe po trzech miesiĊcach cięůkiej walki, jakĊ przyszâo
jej stoczyý, zaczęâo pojawiaý się
œwiateâko w tunelu. Oœwietliâo nam ono drogę do najtrudniejszego dnia w moim ůyciu. Dnia, w którym usâyszaâam diagnozę: zespóâ Edwardsa. W dodatku sposób,
w jaki nam to przekazano, byâ najgorszy z moůliwych.
To, co wtedy usâyszaâam, zabiâo na dâugo mojĊ wiarę
i nadzieję na lepsze jutro dla mojej córeczki. W tamtej
chwili moje serce rozpadâo się na milion drobnych kawaâeczków, które jednakowo mocno bolaây. Nie mogâam
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uwierzyý i jednoczeœnie wyobraziý sobie, ůe przeůywana
chwila ůycia mojej córeczki moůe byý jej ostatniĊ.
Kolejna trudna rozmowa czekaâa nas w domu z córeczkami, które bardzo chciaây, ůeby Paulinka byâa juů
z nimi w domu. Zawsze mówiliœmy im prawdę i nie ukrywaliœmy przed nimi nawet tej najgorszej. Opowiedzieliœmy im więc, jak bardzo chora jest ich siostrzyczka i ůe
kiedyœ moůe nadejœý taki dzieľ, kiedy anioâki zabiorĊ Paulinkę do Pana
Boga i choý nie będĊ jej widziaây,
to ona zawsze będzie przy nich,
bo obydwie bardzo kocha. Starsza
córka pâakaâa i prosiâa, ůebyœmy tak
nie mówili, bo Paulince nic się na
pewno nie stanie. Mâodsza zapytaâa
tylko, czy gdybyœmy Paulinkę sklonowali, to czy byâaby zdrowa. Codziennie powtarzaây, ůe na pewno
wszystko będzie dobrze i ůebym się
nie martwiâa, bo Paulinka będzie
dzielna i sobie poradzi.
Nie przypuszczaâam wtedy nawet, ile prawdy byâo w tych dziecięco ufnych sâowach. WciĊů cięůko
byâo mi się pozbieraý, aů pewnego
dnia jedna z moich córeczek przytuliâa się do mnie i zapytaâa: „ Mamusiu, czy ty jeszcze kiedyœ będziesz
taka, jak byâaœ?” I wâaœnie w tamtej
chwili dotarâo do mnie, jak bardzo
krzywdzę moje dzieci, trwajĊc zamknięta w swoim œwiecie, w którym byâo miejsce tylko na ůal i rozpacz. Zrozumiaâam, ůe muszę byý
silna, choýby ze względu na nie, ale przede wszystkim
na Paulinkę, która okazaâa więcej siây niů ja, pokonujĊc
kolejne choroby i walczĊc o kaůdy nowy dzieľ ůycia. To
Paulinka nauczyâa mnie umiejętnoœci czerpania radoœci
z niezauwaůalnych i oczywistych dla innych rzeczy, miâoœci pâynĊcej z gâębi serca i ůycia na bieůĊco, bez wielkich
planów, gdyů „jutro” moůe nas zawsze zaskoczyý.
Zrozumiaâam, ůe codziennie trzeba przeůywaý ůycie tak, jakby to miaâ byý nasz ostatni dzieľ na ziemi.
Kocham jĊ za to, ůe jest przy mnie, ůe mogę cieszyý się
osiĊgnięciami, które dla innych dzieci sĊ maâe, lecz dla
niej WIELKIE. Ůe mogę jĊ dotykaý, caâowaý, przytulaý.
Wiem, jak wiele to znaczy. SĊ przecieů na œwiecie ludzie, którzy nie mieli tyle szczęœcia, co ja i oczekujĊc na
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swoje dzieci, nie doczekali chwili, w której mogli je wziĊý
w ramiona i po prostu przytuliý, poczuý ich delikatny
oddech na swoim policzku... Dlatego wâaœnie jestem
wdzięczna Bogu, ůe mogę to wszystko przeůywaý. Dziœ
juů wiem, ůe Paulinka to dziewczynka z charakterem
i rozwija się w swoim indywidualnym tempie i niczego
nie da się tu przyœpieszyý albo wymusiý. Udowodniâa,

ůe dziecko od urodzenia karmione sondĊ jest w stanie
nauczyý się spoůywaý wszystkie posiâki âyůeczkĊ, a po
dâugim okresie leůenia opanowaý do perfekcji siedzenie.
Wierzę, ůe kiedyœ stanie na wâasnych nóůkach, po to
takůe, by przekonaý w ten sposób innych, ůe nigdy nie
naleůy rezygnowaý z walki o zdrowie i ůycie nawet najcięůej chorego dziecka.
Kochamy jĊ najbardziej na œwiecie za to, ůe JEST,
za jej piękny uœmiech i radosne oczy. Zastanawiam się
czasem, czym Pan Bóg kierowaâ się, obdarowujĊc nas
PaulinkĊ. Wierzę, ůe miaâ w tym swój wspaniaây plan,
dlatego kaůdego dnia staramy się ůyý tak, aby Go nie
zawieœý.
Boůena Seneľko
5

SÏowo kapelana hospicyjnego

„Abyœcie się nie smucili
jak wszyscy ci, którzy
nie majĊ nadziei” (1Tes 4, 13)
O

d kilku juů lat jako kapelan hospicyjny towarzyszę rodzicom w ich drodze ůyciowej, naznaczonej cierpieniem z powodu choroby lub utraty ich
dzieci, pragnĊc czyniý co w mojej mocy, by odsunĊý
od nich poczucie beznadziejnoœci, które odbiera radoœý ůycia.
Wiem, ůe nawet po bardzo radosnym i pogodnym
odejœciu z tego œwiata takich wspaniaâych Anioâków
smutku ich rodziców nie da się w ůaden sposób wyma-

zaý ani zatuszowaý. MuszĊ nauczyý się z nim ůyý. Tak,
jak uczymy się ůyý z naszymi i naszych bliŭnich przeróůnymi wadami i bolĊczkami.
6

Moim zadaniem jest nieœý pomoc przez sâowo krzepiĊce, sâowo nadziei. Œw. Paweâ w Liœcie do Tesaloniczan przypomina nam, ůe œmierý nie jest koľcem ůycia,
ale przejœciem do prawdziwego i szczęœliwszego ůycia.
Zatem smutki ziemskich poůegnaľ powinniœmy przeœwietlaý NADZIEJĉ ponownego spotkania w lepszym
ůyciu. Do jakiego stopnia?
Myœlę, ůe nasz smutek bywa podobny do tego, jaki
ogarnĊâ dwóch uczniów zmierzajĊcych do Emaus. Po
œmierci umiâowanego Mistrza
byli
przybici
w swoim rozczarowaniu tak
dalece, ůe nie
zauwaůyli Jego
obecnoœci
w
drodze. Ale powoli ich umysây,
oœwiecane wyjaœnieniami Zbawiciela, zaczęây
przechodziý
z zamroczenia
przygnębieniem
do
olœnienia
œwiatâem Boůego Sâowa. Gdy
zaœ poznali Go
w gospodzie po
âamaniu Chleba,
ich smutek wybuchnĊâ radoœciĊ, ůe On ůyje.
Dlatego pamiętajmy zawsze, ůe to On, Wielki Nieznajomy,
lecz przecieů ŮYJĉCY, idzie z nami poprzez wieki i chce
nasze smutki przemieniaý w radoœý spotkania z Nim.
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Niech poniůszy zapis „rozmowy” z maâym, nieůyjĊcym juů pacjentem Hospicjum, wleje w wasze serca
ůyciodajne promyki radoœci i nadziei.
o. Julian Róůycki OP
Kochani!
Zanim dzisiejszy dzieľ zamknie się klamrĊ póânocy, pragnę
raz jeszcze spotkaý się z wami i powiedzieý parę sâów „na dobranoc”. Choý będzie to raczej rozmowa z Karolkiem, bo to on, jako
maây przyjaciel, wszedâ tak mocno do mojego serca.
Doœwiadczyâeœ, Karolku, ogromu bólu, którego nikt z nas
nie zaznaâ. A teraz nie ma cię wœród nas, bo przekroczyâeœ juů tę
bramę, która uczyniâa cię mĊdrzejszym od nas, stojĊcych jeszcze
po tej stronie ůycia. Nie przechodziâeœ przez niĊ sam. Zaprosiâeœ nas, byœmy ci towarzyszyli. Po tylu cierpieniach, gdy zgasâ
juů pâomyk ůycia twojego maâego ciaâa, zostawiâeœ nam swój
uœmiech. Co zobaczyâeœ swym ostatnim gasnĊcym spojrzeniem?
Chyba wiem. No, nie caâkiem, zgaduję. Twoja promienna dusza
uleciaâa w bezkres jakiejœ wielkiej Jasnoœci, niepojętej wolnoœci,
gdzie unosisz się razem z Anioâami w krainie wiecznej radoœci
i szczęœcia. Co zobaczyâeœ? NiezmiernĊ dobroý niebieskiego Tatusia? A moůe ujrzaâeœ, jak twój ból i cierpienie zajaœniaâo juů
niepojętym blaskiem piękna w Zmartwychwstaâym Panu Jezusie?
Czy twoje serduszko napeâniâ juů swym wszechogarniajĊcym pokojem i radoœciĊ sam Duch Œwięty?
Z pewnoœciĊ podziękowaâeœ œw. Piotrowi za twojego tatusia,
który przekazaâ ci ůycie na ziemi, i œw. Katarzynie za tak dobrĊ mamusię, która nosiâa cię najpierw przez dziewięý miesięcy
w brzuszku, a potem karmiâa i pieœciâa. A wszystko to zobaczyâeœ w samym Bogu, w którego œwiatâoœci caâkowicie się
zanurzyâeœ.
Wprowadzasz i nas do twojej przedziwnej wolnoœci i jasnoœci. Jakbyœ chciaâ nam powiedzieý, ůe ůycie jest Jego darem
i ůe wracaý do Boga, znaczy wracaý do ŭródâa kaůdego ůycia.
Modlę się, abyœmy nigdy nie zapominali, ůe nie my jesteœmy
wâaœcicielami naszych ciaâ, naszego zdrowia, najmniejszego nawet momentu ůycia.
A co czuâeœ, Karolku, gdy zobaczyâeœ Matkę BoůĊ? Wyproœ
nam teraz u Maryi, prosimy, tę âaskę, o którĊ modliâeœ się razem
ze swojĊ mamĊ sâowami: „módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę œmierci naszej”, abyœmy we wszystkim byli posâuszni
najlepszemu Ojcu niebieskiemu, a w godzinę œmierci, jak ty, Karolku, z uœmiechem pobiegli w objęcia Boůej miâoœci.
Karolku, juů póŭno. Oczy mi się klejĊ ze zmęczenia. Pójdę
juů spaý. Przyjdziesz do mnie we œnie? Nie to jest jednak waůne. Waůne jest, ůe razem z TobĊ jesteœmy zanurzeni w Boůej
miâoœci. I ůe na pewno kiedyœ znów się 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
waůniejsze od leków sĊ dla chorego.
To cud, co pozwala przetrwaý rodzinie,
to coœ, co się zmienia, lecz nigdy nie minie.
Promyki nadziei, œwiateâko miâoœci
rozbudzĊ w sercu rodzaj wraůliwoœci,
który pomimo ogromu cierpienia,
ziarenka czuâoœci zâĊczy w moc kamienia.
Promyki nadziei i jasne spojrzenie
utwierdzĊ mĊdrego ůycia korzenie
bo tam zrozumienie i sens wszystkiego..
Tam ŭródâo dawania, istota dobrego.
Promyki nadziei i uœmiech radosny
w szaroœci ůycia niosĊ tchnienie wiosny.
To sposób na trwanie w ludzkiej godnoœci
kiedy przytâaczajĊ ůycia przeciwnoœci.
Promyki nadziei i dar wielkiej wiary
prowadzĊ czasem do takiej oÀary,
która z chorobĊ zwiĊzane cierpienia
w strumienie dobroci cudownie przemienia.
Promyki nadziei, wielki spokój w duszy...
choý dziecko w ostatniĊ podróů wyruszy
bo idzie do domu, wraca do Boga...
Skoľczyâa się Jego trudna, ziemska droga.
Emilka Gruza
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Wspomnienie MichaÏka

Walka o ůycie
P

o siedmiu miesiĊcach trudu i zmagaľ z nieugiętym
Narodowym Funduszem Zdrowia nadszedâ wreszcie dzieľ, na który wszyscy czekaliœmy – peâni wiary
i nadziei. Dzieľ, który pod datĊ 30 wrzeœnia 2003 r.,
na zawsze zapisaâ się w naszej pamięci, wtedy bowiem
ůycie znów nabraâo dla nas sensu, a nadzieja i wiara
w potęgę medycyny byâa prawdziwa i namacalna.
Aldurazym – tak brzmiaâa nazwa lekarstwa, które
miaâo nie tylko zahamowaý postęp choroby, ale równieů wycofaý jej skutki. Podawane co tydzieľ wlewem
doůylnie, tylko w warunkach szpitalnych. To nic, ůe
musieliœmy co niedziela jeŭdziý 1040 km do Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Byâo przecieů po co…
Po normalne ůycie dla naszego synka Michaâka.

Spotkanie z Maryj¦
W przeddzieľ pierwszego wyjazdu do Warszawy odwiedziâ nas bardzo szczególny i waůny Goœý. Byâ nim
obraz Matki Boůej z
róůaľcem, który w
tym czasie wędrowaâ
po mieszkaniach w naszym wieůowcu. Przygotowaâam miejsce na
obraz, ozdobiâam je
kwiatami i postawiâam
biaâe œwiece, które paliây się przez caây dzieľ.
Michaâek miaâ wtedy pięý lat.
– Mamusiu, chciaâbym zagraý Pannie
Maryi wszystkie pieœni, jakie umiem! Postaw mi organy jak
najbliůej obrazu, ůeby
mnie sâyszaâa!
– Dobrze, kochanie, odpowiedziaâam z
radoœciĊ, widzĊc ůe jest
tak przejęty, jakby miaâ
występowaý na scenie.
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Michaâek graâ majowe pieœni, a my z męůem œpiewaliœmy do wtóru. W przerwach odmawialiœmy Róůaniec. Patrzyâam na malutkie pulchniutkie paluszki synka, które obracaây paciorki róůaľca i prosiâam Maryję,
by pomogâa znieœý trudy kaůdego pobytu w warszawskim szpitalu. Do póŭnego wieczora modliliœmy się
o âaski przy pierwszym podaniu Aldurazymu, który juů
za dwa dni maâymi kropelkami miaâ spâynĊý do organizmu Michaâka.

Sen MichaÏka
– Jak spaâo moje sâoneczko? – zapytaâam, caâujĊc na
dzieľ dobry synka. – Wiesz, mamusiu, œniâa mi się Maryja! Patrzyâa na mnie szeroko otwartymi oczami.
– To cudownie! – ucieszyâam się.
– Opowiedz, co ci mówiâa i jak wyglĊdaâa? – Michaâek z przejęciem zaczĊâ opowiadaý swój sen.
– Byâa ubrana na niebiesko i miaâa biaâĊ chustkę na
gâowie. A sukienkę
miaâa tak dâugĊ, ůe
nie byâo widaý stóp.
I powiedziaâa, ůebym
się nie baâ, kiedy będĊ
się wkâuwaý do ůyâki.
Tylko mam nie ruszaý rĊczkĊ. Obiecaâa, ůe zawsze będzie
staý przy mnie…
Sâuchaâam tego z
przymruůeniem oka,
sĊdzĊc ůe za bardzo
przejĊâ się odwiedzinami Obrazu Matki
Boůej. Spakowani i z
bâogosâawieľstwem
moich rodziców wyjechaliœmy w drogę,
w dâugĊ drogę po
ůycie...
A Obraz zostaâ
w domu i czekaâ na
nasz powrót…
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W drodze ku nadziei
Nie mogâam spaý tej nocy w przyszpitalnym
hotelu, tyle radoœci i nadziei byâo w moim sercu.
Nareszcie jest lekarstwo na tę strasznĊ chorobę!
Czuâam się taka lekka i szczęœliwa.
Skoro œwit w naszym pokoju pojawili się
dziennikarze i kamerzyœci, aby kręciý kaůdĊ radosnĊ chwilę naszej gromadki. Bo oprócz Michaâka byâo jeszcze troje dzieci z tĊ rzadkĊ chorobĊ: Piotruœ, Ola i Agnieszka. Nasze rodziny
bardzo się zůyây ze sobĊ, mieliœmy wspólny
cel i marzenia, wspólny trud i doœwiadczenia.
Te przeůycia nas umacniaây. Staliœmy się jednĊ
wielkĊ rodzinĊ. I tak jest do dziœ…
Kiedy szliœmy wspólnie do windy, by dotrzeý
do szpitala, Michaâek mocno trzymaâ mnie
i Piotrusia za rękę. Zaczęâam cichutko œpiewaý
pieœľ poznanĊ na spotkaniach Odnowy w Duchu Œwiętym:
Chwaliý chcę mego Pana i uwielbiaý będę.
Jemu me serce œpiewa nowĊ pieœľ.
Gâosiý chcę chwaâę Boga Najwyůszego.
On wlewa pokój w serce me…
Zdziwiâam się, ůe i Piotruœ zna tę pieœľ.
DoâĊczyâ się równieů Michaœ. I tak ze œpiewem na ustach dotarliœmy na oddziaâ. GorĊczkowe przygotowania
wszystkich dzieci trwaây okoâo godziny.
Rozmowy z lekarzami, fundatorami pierwszych partii leku, z prezesem naszego stowarzyszenia, zdjęcia kręcone kamerĊ… A w tym wszystkim mój malutki, kochany syneczek, najwaůniejszy na œwiecie.
– Michaâku, teraz ty, kochanie! – Przytuliâam go
mocno do siebie. – Nie bój się igây, to tylko maâe ugryzienie komara…
– Mamusiu! Przecieů się nie boję, Maryja jest przy
mnie!
Chwyciâ mnie za rękę i w podskokach prowadziâ do
zabiegowego. Usadowiâ się na moich kolanach i odwaůnie trzymaâ rękę do podkâucia.
– Udaâo się! – powiedziaâ dumny.
A ja byâam nie tylko z niego dumna, ale i zdziwiona
tym wszystkim.
– Jak będziesz sobie radziâ z takim kâuciem co tydzieľ, Michaâku? – zapytaâ dziennikarz.
– Nie mam innego wyjœcia – odpowiedziaâ Michaâek z uœmiechem, szykujĊc się do podâĊczenia kroplówki.
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Od tamtej pory zawsze odwaůnie kroczyâ do zabiegowego, bo wiedziaâ, ůe czuwa nad nim Matka Boůa,
jego wyjĊtkowa opiekunka.
Kiedy do organizmu Michaâka spâynęâa ostatnia juů
kropla aldurazymu, poůegnaliœmy się z naszĊ „rodzinkĊ” do następnego spotkania „po zdrowie”. Wróciliœmy
do domu o póânocy – zmęczeni, ale szczęœliwi.
Nasze kolana ugięây się przed obrazem Panny Maryi,
która czekaâa na nas, jakby uœmiechajĊc się do nas.
ModlitwĊ dziękowaliœmy Jej za szczęœliwie rozpoczętĊ drogę ku zdrowiu dla Michasia, szczęœliwy powrót do
domu i za to, ůe byâa przy naszym synku.
Cdn.
Boůena Maksylewicz
–––––––

Michaâek Maksylewicz (lat 7), byâ pod naszĊ
opiekĊ 66 dni, zmarâ 2 listopada 2005 r.
–––––––

Historia Michaâka swego czasu staâa się gâoœna na caâĊ
Polskę, m.in. za sprawĊ reportaůu Agi Michalskiej pt. „Ludzie o wielkich sercach zebrali pieniĊdze na lek”, który byâ
opublikowany w ogólnopolskim piœmie „Chwila dla Ciebie” nr 42/03 z 16.10.2003 r.
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Pragnę nieœý pomoc
zmagajĊcym się z chorobĊ
Jak traƤÏem do hospicjum?
Dâugo, bardzo dâugo zastanawiaâem się, o czym jako
ksiĊdz powinien napisaý do czasopisma hospicyjnego.
Róůne pomysây przychodziây do gâowy, które mieszaây się ze sobĊ z róůnymi podpowiedziami zaprzyjaŭnionych osób. W ostatecznoœci jednak, zwaůywszy na fakt,
ůe jest to pierwszy numer, postanowiâem napisaý o tym, jak to się
staâo, ůe traÀâem do hospicjum. Dla
wszystkich, którzy w tym momencie zastanawiajĊ się, kim jest ten
ksiĊdz, który przyznaje się, ůe jest
z hospicjum, a nie udaâo im się z nim
jeszcze spotkaý, pragnę pospieszyý
z odpowiedziĊ, iů nie jestem (niestety) hospicyjnym kapelanem, a tylko
– powiedzmy umownie – wolontariuszem i sympatykiem.

KapÏan a pacjenci
hospicjum
Róůne doœwiadczenia wiĊůĊ pacjentów hospicjum i ich rodziny z osobami duchownymi. Czasem sĊ to spotkania peâne ciepâa, zrozumienia
i zaufania, a czasem peâne nieporozumieľ i braku wyczucia. Czasem dâugo wyczekiwane lub odwlekane do
ostatniej chwili, a innym razem zwyczajne i codzienne.
Bywa, ůe ksiĊdz pojawia się tylko jako przedstawiciel
Koœcioâa, który przychodzi z posâugĊ sakramentalnĊ,
ale bywa równieů, ůe kapâan zaprzyjaŭnia się z rodzinĊ
i towarzyszy jej przez dâugi i trudny czas zmagania się
z chorobĊ, œmierciĊ i ůaâobĊ.
Podobnie jak róůne sĊ spotkania z osobami duchownymi, tak róůne sĊ wymagania i oczekiwania, jakie ludzie stawiajĊ kapâanowi. Byý moůe ktoœ powie, ůe to ludzi œwieckich – pacjentów hospicjum i ich najbliůszych
– naleůy zapytaý, czego oczekujĊ od księdza. Owszem,
zgadzam się.
Pozwolę sobie jednak podzieliý się wâasnĊ obserwacjĊ i skromnym doœwiadczeniem. Najbardziej podstawowe wydawaâoby się zupeânie oczywiste jest pragnienie,
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aůeby kapâan nie baâ się przyjœý i rozmawiaý (po ludzku) z chorym dzieckiem, jego rodzicami, rodzeľstwem.
„W koľcu jest księdzem, tak i tak powinien się zachowaý, to i to uczyniý” – takie myœli mogâyby się przecieů
pojawiý w ich sercach i umysâach. A tymczasem okazuje się, ůe kapâan jest czâowiekiem, który nie zawsze
potraÀ sprostaý wszystkim wymaganiom…

A wszystko zacz¸Ïo si¸
jeszcze w seminarium…
Pamiętam, gdy pierwszy raz
szedâem na spotkanie z chorymi
dzieými… Szedâem wówczas do
Kliniki Hematologii i Onkologii
Dziecięcej, a moja œwiadomoœý
i znajomoœý tematu byâa wówczas
na tak ůenujĊco niskim poziomie,
ůe nie widziaâem róůnicy między
klinikĊ a hospicjum. Jedyne co
wówczas wiedziaâem, to fakt, ůe
dzieci, z którymi się spotkam, zmagajĊ się z chorobĊ nowotworowĊ.
Jak się zachowaý? Co powiedzieý?
Czego nie mówiý? Nie uœmiechaý się! Byý powaůnym
i wspóâczujĊcym! – takie i podobne myœli cisnęây mi się
do gâowy.
Koledzy – klerycy, którzy juů od jakiegoœ czasu
odbywali praktykę charytatywnĊ w klinice (bo tak to
formalnie nazywa się w seminarium) uspokajali i mówili, ůe „nie jest aů tak ŭle”. Mimo wszystko rodziâa się
w sercu obawa i lęk przed spotkaniem z maâymi pacjentami i ich rodzicami. Lęk, chyba zupeânie naturalny
dla kaůdego czâowieka, przed tym, co trudne i nieznane, przed tym, co jawi się w czarnych barwach. Sam
nie wiem, dlaczego daâem się namówiý, aby iœý razem
z nimi. Po pierwszych dwóch czy trzech spotkaniach
– mimo, ůe rzeczywiœcie „nie byâo aů tak ŭle” – nie
miaâem juů ochoty więcej przychodziý do kliniki… Koledzy nie pozwolili mi jednak na to. Inna rzecz, ůe aů
tak mocno nie walczyâem z nimi.
Rok – przepisanej seminaryjnym regulaminem –
praktyki charytatywnej szybko minĊâ. Znaâem juů sporo
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rodzin i wiele z nich
byâo mi na tyle bliskich, ůe kaůdĊ dâuůszĊ wolnĊ chwilę staraâem się wykorzystaý,
by odwiedziý maâych
pacjentów. Nawet w
czasie wakacji kilkakrotnie przyjeůdůaâem do wrocâawskiej
kliniki. MinĊâ następny rok i następny, a
mnie coraz trudniej
byâo rozstaý się z maâymi przyjacióâmi… I
coraz bardziej dziwiây
mnie sâowa róůnych
ludzi, którzy mówili: podziwiam cię, ůe
„tam” chodzisz, bo
mnie zabrakâoby odwagi. I coraz mocniej
byâem przekonany, ůe
potrzeba, by wœród
tych ludzi kapâan byâ na co dzieľ, aby mogli z nim rozmawiaý dosâownie na kaůdy temat, aby mogli liczyý na
jego pomoc i wsparcie, aby on mógâ cieszyý się z tymi,
którzy się weselĊ i pâakaý z tymi, którzy się smucĊ.
Czas pâynĊâ, a poziom mojego „uœwiadomienia”
wciĊů wzrastaâ. WziĊâem udziaâ w konferencji naukowo
– szkoleniowej dotyczĊcej opieki nad osobami chorymi terminalnie, uczestniczyâem w rekolekcjach, które
prowadziâ ks. Piotr Krakowiak – krajowy duszpasterz
hospicjów, przeůyâem odejœcie kilku mâodych châopców i dziewczĊt, by w koľcu – przy okazji dnia otwartego wrocâawskiego hospicjum dla dzieci – znaleŭý się
w domu nadziei im. Jana Pawâa II przy ul. Bujwida. No
i zaczęâo się…
Niestety, seminaryjny plan dnia i regulamin nie pozwoliây, aby nazbyt mocno zaangaůowaý się w dziaâania
prowadzone przez zespóâ hospicyjny. Cieszyâem się jednak tym, co byâo mi dane. Kilkakrotnie uczestniczyâem
w grupie wsparcia, w hospicyjnej Wigilii, Dniu Dziecka,
Zaduszkach…

A jak jest teraz?
Marzeniem moim byâo, aby po œwięceniach, które przyjĊâem 24 maja br., posâugiwaý jako kapelan
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w hospicjum oraz w klinice. Widaý jednak, ůe Pan Bóg
ma inne plany wobec mnie, skoro Biskup posâaâ mnie
na oâawskĊ paraÀę, bym pracowaâ tam jako wikariusz.
Moůe jeszcze jestem zbyt mâody i mam zbyt maâe doœwiadczenie, aby byý kapelanem i peâniý tę – jak mówiĊ – nieâatwĊ posâugę? Nie wiem. Nie tracę jednak
nadziei, ůe prędzej czy póŭniej moje marzenie się speâni, o ile tylko Pan Bóg tego będzie chciaâ. A wszystko
wskazuje, ůe ma wobec mnie plany z tym zwiĊzane,
skoro juů teraz daje mi choýby moůliwoœý pisania do
czasopisma hospicyjnego.
PragnĊâbym na koniec powiedzieý, ůe jestem do
waszej, moi kochani, dyspozycji, na ile tylko pozwalaý
mi będĊ obowiĊzki wikariusza. Dlatego pozwolę sobie podaý do publicznej wiadomoœci moje dane teleadresowe, zachęcajĊc do kontaktu, jeœli tylko będziecie
mieli takĊ potrzebę.
ks. Tomasz Filinowicz
Pl. Zamkowy 16
55-200 Oâawa
Tel. 510 635 490; 071 313 27 23 wewn. 29
e-mail: Àlin@poczta.onet.pl
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