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Jak działa nasze hospicjum?

Siedzibą Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest 
Wrocław, a terenem działania cały Dolny Śląsk. To domowe 
hospicjum dziecięce. Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi 
neurologicznie, genetycznie, onkologicznie. Ich chorób nie 
można wyleczyć, ale można zadbać o to, żeby każdy dzień był 
jak najlepszy. Personel koi ból, zapewnia leki i sprzęt medy-
czny, rehabilitację, pomoc psychologiczną i socjalną.  Wolon-
tariusze rozdają radość – prezenty, spełnione marzenia, 
niespodzianki – bo uśmiech też leczy.  

Celem Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest 
opieka nad nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi 
z całego Dolnego Śląska. W ich własnych domach, bo tam 
człowiekowi jest najbezpieczniej i najlepiej. Jest to więc hos-
picjum domowe. Z drugiej strony to hospicjum mobilne, bo 
ekipa medyczna i cywilna jest w ciągłym ruchu – jeździ, dowo-
zi, pomaga, edukuje, organizuje. 

Uruchomiliśmy jedyną w województwie specjalisty- 
czną przychodnię dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie  
chorych. 

Dla rodzin domowa opieka paliatywna jest bezpłatna. Jej 
zorganizowanie i realizowanie – bardzo kosztowne. Część 
wydatków finansuje państwo, ale to za mało. Pomagają osoby 
indywidulane, firmy i instytucje. Głównie z Dolnego Śląska. 
Największa pomoc finansowa to przekazanie 1% podatku. 
Wystarczy wpisać KRS  0000287982 w rozliczenie roczne, 
by zapewnić chorym dzieciom bezpieczny rok.

DZIĘKUJEMY ZA 1% W 2016 ROKU

www.hospicjum.wroc.pl

Fundacja nie mogłaby działać bez wolontariuszy. Dorośli 
wolontariusze (działający przy fundacji i wolontariat pra-
cowniczy) pomagają w pracach biurowych, podczas wydarzeń 
informacyjnych i kwest, a po przeszkoleniu również w rodzi- 
nie chorego dziecka. Dzieci czyli wolontariusze przedszkol-
ni i szkolni uczestniczą w akcjach Pola Nadziei, Nakrętki dla 
Hospicjum, Wrocławski Bieg Sponsorowany oraz wymyślają 
i realizują swoje własne wydarzenia.

Współpracujemy z korporacjami, które w ramach polityki 
odpowiedzialnego biznesu pomagają nam realizować cele 
statutowe. 

Za każdą pomoc dziękujemy. 

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław
poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00
KRS 0000287982, NIP 894 292 33 64, REGON 020598370
tel: 71 367 51 09 fax: 71 724 20 69
fundacja@hospicjum.wroc.pl
www.hospicjum.wroc.pl, 
www.facebook.com/wroclawskie.hospicjum
konto w mBank 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001

Dziękujemy wszystkim, którzy zaufali nam  
i przekazali nam swój 1% podatku. Dzięku-
jemy dużej grupie życzliwych osób, które po-
mogły nam w informowaniu o tym, że moż- 
na nas wesprzeć. O finalnym efekcie zbiór-
ki 1% za 2015 rok poinformujemy na  
www.hospicjum.wroc.pl. 

Projekt i skład Promyków Nadziei - CSK Studio, www.cskstudio.pl
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O najsilniejszej kobiecie 
jaką znam.

Zespół Retta. Tylko dziewczynki. Milczące Anioły. Utrata 
funkcji rąk. Postępująca. Neurodegeneracyjna. Upośledzenie 
w stopniu znacznym. Regres. Utrata mowy. 

Hasła z Wikipedii docierają do mnie już jak przez mgłę. 
Czytam przebieg choroby, pierwsze jej fazy i widzę w nich 
swoje dziecko. Blanka ma około 2 lat. Niedawno usłyszałam 
pierwszy raz od lekarzy Podejrzenie Zespołu Retta, droga 
Pani, nie jest dobrze..., a on już tyle nam zabrał. Jej chwyt 
zamienił w niemożliwe do opanowania klepanie, rozumny 
wzrok zamienił w tępo wbite i smutne oczy, a moją zdrową 
córeczkę przemianował na dziecko niepełnosprawne.  
W niewiele ponad trzy tygodnie regres zabrał Jej wszy- 
stkie umiejętności, które prezentują dumne roczniaki – próby  
chodzenia, pierwsze nieporadne zakrapiane śliną słówka, 
miłość do zabawek i książeczek... Ale to i tak nic. Bo zabrał 
nam Ją. Z radosnego, ciekawskiego dziecka nagle stała się  
zupełnie nieobecną istotą, walczącą z każdą próbą jej oswo-
jenia, tak odległą i obcą. Wszystko jasne. Nazwaliśmy wroga 
mimo, że do oficjalnej diagnozy mieliśmy jeszcze przed sobą 
jakieś 3 lata papierologicznej walki. Blanka cierpi na Zespół 
Retta.

Moje dziecko za życia już będzie aniołem. Mocne, nie ma co. 
Szkoda tylko, że nigdy już nie usłyszę z Jej ust niegdysiejsze-
go kokkek na kotka, ani mammma, czyli najpiękniejszego słowa 
świata. Oddałam to i wiele innych. Zespół nie dał mi żadnych 
szans w tym pierwszym starciu. Ale walka o Blankę dopiero 
miała się zacząć.

Wszystko co w Wikipedii nazywało się szumnie Rettem 
zmaterializowało się w Jej małym ciele: padaczka lekoopor-
na, zagrażające życiu bezdechy, zanik chodu, funkcji rąk, 
mowy, komunikacji w zamian za całą masę innych problemów.  
Zostały Jej oczy... Wielkie, niebieskie i zawsze błyszczące –  
od mówienia. 

Mówię oczami. 
Tylko mnie słuchaj... Nie uszami. Duszą słuchaj... Popatrz,  
zauważ, pokochaj. Nie jestem tylko niepełnosprawną  
sześciolatką, mogę nauczyć Cię więcej niż myślisz... 

Blanka 

Ja dałam Ci życie, ale to Ty mnie go uczysz.
Mama

Agata Żółkiewska

Mama Blanki z zespołem Retta



i psychologów. Udowodnili nam, że dla uratowania przed 
zagaśnięciem małej iskierki warto poświęcić całe drzewa.

Dziś Adaś jest ogniskiem szczęścia, wokół którego groma- 
dzi się nasza rodzina i przyjaciele. Z dumą patrzymy jak rośnie, 
jak zaskakuje nas postępami i wyraźnie daje do zrozumie-
nia, że mimo choroby to naprawdę sprytny z niego chłopak. 
Bo domowe obiadki lepiej smakują podawane do buzi, a nie 
przez gastrostomię. Bieganie i raczkowanie jest fajniejsze od 
wpatrywania się w sufit, a nawet sikanie do nocnika może być 
niezłą frajdą. I choć ma założoną rurkę tracheostomijną lubi 
dzwonić do babci, bo przecież rozumieją się bez słów. 

Jest żywym dowodem na wielkość misji, którą realizuje 
wrocławskie hospicjum. To jego szczęście, wola życia, cieka-
wość świata i upór w zmaganiach z chorobą podtrzymują nas 
na duchu i dodają sił. 

Dziękujemy Ci, że jesteś.

4

Adaś – nasz mały bohater

M inęło już dwa i pół roku od dnia, który odmienił nasze 
życie. Szykowaliśmy się do tego od dłuższego czasu, a wraz 
z nami cała rodzina. Byliśmy wtedy pewni, że dopięliśmy 
wszystko na ostatni guzik, że nic nie może nas zaskoczyć. I ten 
dzień nadszedł trzydziestego października. Wtedy na świat 
przyszedł nasz synek. 

Adaś urodził się o czasie. Podczas ciąży sprawował się 
wzorowo, grzecznie czekając na swoją kolej. Wyniki badań 
kontrolnych jasno dawały nam do zrozumienia, że w dniu po-
rodu nasz chłopak zdrowym krzykiem obwieści, że oto jest,  
że przyszedł na świat, abyśmy go karmili, przewijali, czytali 
mu bajki, przytulali, obsypywali buziakami i spełniali zachcian-
ki. Był jednak na to zbyt grzeczny. I zbyt chory.

Pierwsze tygodnie po porodzie były snem, z którego chcie-
liśmy się obudzić. Atmosfera niepokoju szybko przyzwy-
czaiła nas do tego, że na złe wiadomości nie ma limitu. A tych 
przybywało z każdym dniem spędzonym w szpitalu. Niewy-
dolność oddechowa, brak odruchu ssania, wada serca. Naj-
gorsza jednak była myśl, że pewnego dnia to wszystko straci 
znaczenie, że zastaniemy w sali puste łóżeczko i panią doktor, 
która będzie chciała z nami poważnie porozmawiać. Żadnej 
diagnozy nie baliśmy się bardziej.

U naszego synka stwierdzono bardzo rzadką chorobę – 
zespół CHARGE. Termin ten jest akronimem od angielskich 
nazw możliwych wad wrodzonych, jak coloboma (rozczep 
szczeliny oka), wady serca, zarośnięcie nozdrzy tylnych, za- 
hamowanie wzrostu i rozwoju psychoruchowego, wady 
narządów płciowych i niedosłuch. Wiele z tych wad to dla 
noworodka śmiertelne niebezpieczeństwo. Byliśmy wtedy 
pewni, że życie w strachu szybko się dla nas nie skończy.

Wtedy jednak nasz Adaś urodził się po raz drugi. Dwu- 
dziestego grudnia mogliśmy zabrać go do domu,  
w którym od tygodni czekała na niego rodzina. Położyć  
w łóżeczku, którego nie oplatają już kable, rurki i medy- 
czna aparatura. Otoczyć ciepłem rodzinnej opieki i choć 
trochę zmniejszyć cierpienie, którym powitało go życie. 
My zaś dostaliśmy drugą szansę, aby raz jeszcze wszyst-
ko przygotować.

Gdyby nie pomoc wspaniałych ludzi, kto wie, czy mo-
glibyśmy pisać te słowa. Już w szpitalu opieką otoczyło nas 
wrocławskie hospicjum dla dzieci. Choć wielu osobom słowo 
to kojarzy się z przygotowaniem na śmierć, nam zwiastowało 
życie. Niełatwe, nieraz bolesne, ale obfitujące w możliwości.  
I miłość, która pozwala mierzyć się z przeciwnościami. To pra-
cownicy domowego hospicjum nauczyli nas, jak opiekować 
się Adasiem i wyposażyli w specjalistyczny sprzęt. Zapewni-
li pomoc lekarzy, logopedów, rehabilitantów, pielęgniarek 

Rodzice Adasia
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Doktor, co tu robisz?

Domofon.  Po schodach na górę. Wita mnie pani Wiesia. Za 
chwilę wyjaśnia się, że pani Ania jeszcze nie wróciła z pracy,  
a Hubert spędza dzień z babcią-sąsiadką. Zanim przyjdzie 
pani Ania usłyszę kilka historii. Każdą opowieść zaczyna Hu-
bert, nieduży chłopiec sprawnie poruszający się na odpycha-
nym trójkołowym rowerku. Głos ma tubalny, donośny, mówi 
szybko. Początkowo niewiele rozumiem, ale szybko zaczynam 
wyłapywać słowa i sensy. Po wprowadzeniu głos zabiera pani 
Wiesia i opowiada anegdoty. O tym, jak utknęła na ruchomych 
schodach z rowerkiem Hubka, jak zabrakło oleju w aucie, jak 
Hubert nie chciał zostać sam na rehabilitacji, o rowerach  
i autobusach, które chłopiec uwielbia i o wyjazdach do babci 
Steni do Uniejowa. 
Wpada mama. Pieszczotliwie wita Huberta, rzuca torbę  
w kąt i siada na podłodze. 

- Jak to jest być mamą Huberta? – zaczynam.
- Dużo obowiązków, dużo zadań. Przed incydentem szpi-

talnym grafik był zapełniony od góry do dołu. Wszystkie 
zajęcia - ja. Rano szykowaliśmy się do przedszkola, ubiera-
nie, bardzo to długo trwało. Potem wpadliśmy na pomysł, 
żeby mąż szykował Hubcia, bo wtedy było mniej gada-
nia, że nie te spodnie, nie ta bluzka i tak dalej. Więc tata go 
wyszykowywał, ja ciach do samochodu, zapinamy pasy  
i jedziemy. Gdzie? 

- Do przedszkola. – mówi Hubcio. - Pani? Pani?
- Słucham Cię.

Tu następuje opowieść, której nie rozumiem. Kończy się zro-
zumiałymi okrzykami Gdzie Ania? Gdzie Ania?
- Jak był w grudniu w szpitalu nie chciał spać sam. I ciągle py-
tał o mnie. Gdzie jest Ania, kiedy przyjdzie.  
Wracamy do opowieści o bardzo aktywnym życiu, kiedy 
Hubert nie był jeszcze pod stałą opieką domowego hos-
picjum. Codziennie jeździł do integracyjnego przedszkola  
Mokronosek. Pani mówiła Jak mama z Hubciem przyjeżdża, 
to Hubcio marudzi, coś mu się nie podoba i tak dalej, a z tatą 
zawsze grzeczny. Hubcio zostawał, jadł z dziećmi, bardzo lubił 
z dziećmi jeść. Potem różne zajęcia, hipoterapia, dogoterapia 
i uwielbiane wycieczki. W przedszkolu Hubciowi towarzyszył 
asystent  – Michał,  wolontariusz Fundacji Wrocławskie Hos-
picjum dla Dzieci. Mama odbierała Hubka  z przedszkola i po 
godzinnej przerwie ruszali na kolejne zajęcia.  W poniedziałki 
konie, we wtorki i czwartki basen, w środę logopeda i na in-
tegrację sensoryczną, a w piątek przed przedszkolem jeszcze 
jedna integracja sensoryczna z panem Zbyszkiem.

- Pani? Pani?
- Tak?

Hubek szybko opowiada i rzuca punetę, którą wyłapuję Goła 
pupa! Śmiejemy się i dopytuję kto miał gołą pupę. Hubek 
wykrzykuje Tata. Pani Ania się zaśmiewa i mówi Może tego  

Ada Kamińska
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Hubek ma wielką przyjemność z bycia z dziećmi. Uwielbia 
obserwować jak coś robią. Sam ma kłopoty z manualnymi 
czynnościami, z rysowaniem, wyklejaniem, ale uwielbia ob-
serwować. Podobnie było z jedzeniem w przedszkolu – robił 
to, co inni, chciał tego. Kiedy był w przedszkolu zapraszano go 
na urodziny innych dzieci. Jak zdrowe dziecko. I oczywiście na 
urodziny Hubka też przyszła przedszkolna ekipa. 

- Proszę pani? Pani? Jakie masz auto?
- Fiat Panda. 
- Panda?  Ja chcę pandę. I chcę audi mieć.
- Tak. Hubcio wymyślił, że chce mieć audi. A w niedzielę 

wymyślił, że chce mieć brata. Już. Rozumie pani? Już! – mówi 
kręcąc głową pani Ania. - I z tego wszystkiego musiałam  
wczoraj kupić wózek dziecięcy. O, o. Taki dla lalek. 

-  Ania, ja chcę brata…
- O, tu masz brata. I siostrę nawet.  – mama pokazuje na 

wózek, w którym są dwie lale. - A poza tym masz kuzynów.
-   Ania, ja bym chciał małą dzidzię.
- Hubson, koniec. Później pogadamy. Teraz rozmawiam    

z panią Adą. 
-  Pani Aniu, jak to było od początku. Czy w ciąży wiedzieliś-

cie Państwo, że Hubek jest chory?
- Nie. Wszystko było w porządku. Do 8. miesiąca ciąży wszy- 

stko dobrze. Dopiero na przełomie 8. i 9. miesiąca miałam  
stwierdzone małowodzie. Zostałam skierowana do szpitala  
i zaczęło się nawadnianie. Niewiele to dało i zapadła decyzja, 
że mam rodzić. Kilkanaście godzin próbowałam rodzić siłami 
natury, ale ostatecznie skończyło się cesarką. Hubcio dostał  
10 punktów i już. 

- Pani?
- Hubcio, chwileczkę. Tylko skończymy. – próbuję utrzy-

mać wątek, ale Hubson niezrażony zaczyna kolejną historię. 
Skończył i wyczekująco patrzy na mamę.

- Aaaa, teraz Hubcio skarży na doktora. Doktor przyjechał 
późno, a Hubcio do niego Doktor, co tu robisz? Teraz wszystkim 
to opowiada.
Hubson robiąc małe kółka na swoim trójkołowcu nawołuje  
w tle tubalnym głosem Doktor, co tu robisz?

- Drugiego dnia po urodzeniu u Hubka zaczęły się 
przykurcze. – pani Ania wraca do wspomnień. - Artrogry-
poza. Wyniki wyszły dobrze i ortopeda stwierdził, że trzeba 
zagipsować ręce i nogi. Gipsy się zdejmowało na ćwicze-
nia Vojty, które robił Błażej, mój mąż. On też wymyślił, 
żeby zakładać gipsy podczas karmienia, ale skończyło się 
to tym, że Hubcio nie chciał jeść. Mąż  co cztery godziny 
zdejmował gips i ćwiczył, a ja… Najpierw towarzyszyłam 
im  w domu, a potem wychodziłam, bo to było ponad moje 
siły. Jakoś to przetrwaliśmy. Lekarze cały czas utrzymy-
wali, że Hubson ma artrogrypozę. Mówili, że może rozwi-
jać się troszkę wolniej, ale się rozwijał. Trochę się uspo- 
koiliśmy. 

lepiej nie nagrywać.
- Pani? Pani? Pani i dzieci.
- Tak, niedawno Hubcia odwiedziły dzieci z przedszkola  

i pani wychowawczyni. – tłumaczy mama. - Pan dyrektor wziął 
duże auto i przyjechali. Była Pani Viola i Oksana. I chyba piątka 
dzieci.

- I Ania, moja Ania.
- Ania to najlepsza koleżanka z przedszkola. 
- To twoja przyjaciółka? – pytam.
- Tak, tak, tak. – Hubcio promienieje. Jego uśmiech jest  
totalny. Wypełnia go całego. 



7

- Ja chcę brat. Ile kosztuje brat? 
- Hubcio, nie można brata kupić. Brat musi być najpierw  

w brzuchu u mamy. Trzeba czekać. To trwa prawie rok. 
- Wpisz Biedronka. Brat.

Śmiejemy się z tego pomysłu na pozyskanie brata. Mama na 
tablecie pokazuje synowi zdjęcia  niemowlaków i opowiada.

- Po dwóch latach, kiedy Hubek nadal nie chodził szukali- 
śmy u lekarzy pomocy. Nasza neurolog poradziła, żebyśmy 
pojechali do Warszawy. I tam, w Centrum Zdrowia Dziec-
ka, od razu przy pierwszej wizycie pani profesor wiedziała,  
z której rodziny jest ta choroba. Ta diagnoza była 
straszna. Ultrarzadka choroba genetyczna - muko-
lipidoza typu II. Hubek nie ma enzymów rozkłada-
jących tłuszcze. Ta diagnoza była dla nas okrop-
na. Najpierw wypieraliśmy ją. Teraz myślę, że to  
trzeba wiedzieć jak najszybciej. (płacze) Lekarka powie- 
działa nam, że nie ma sensu nic robić i się starać. Bo to 
jest choroba postępująca, śmiertelna.  Miałam myśli sa-
mobójcze.

- Powiedzieliście o diagnozie bliskim? 
- Tak. Lekarka nam mówiła, że to przez sąsiedztwo ge-

nowe czyli miejsce zamieszkania do 40 kilometrów. Gdy-
byśmy chcieli mieć dzieci jest 25% szans, że choroba 
się powtórzy. Można to sprawdzić w 12. tygodniu ciąży.  
I słyszeliśmy właśnie takie rady  Proszę postarać się o dru-
gie dziecko i w odpowiednim momencie ciąży zdecydują Pań- 
stwo co dalej. Kurczę, nie każdy jest w stanie podjąć taką 
decyzję. Bez względu na to, co usłyszeliśmy zdecydowa- 
liśmy, że i tak będziemy robić swoje. Ale oburzenie pozos-
tało. Jak można mówić, żeby nic nie robić! A niektórzy  
biorą to sobie do serca i dziecko leży latami. 

- Pani? A ja idę na dzień dziecka. Mam zaproszenie.
- Zaraz po diagnozie chciałam mieć kontakt z rodzicami, któ- 

rzy są w podobnej sytuacji. Wiem o piątce dzieci z mukolipido- 
zą w Polsce. Z dwójką się spotkaliśmy, ale nie udało nam się 
nawiązać stałego kontaktu. Hubek był w lepszej formie niż 
dzieci, z którymi się spotkaliśmy. To pewnie było za trudne dla 
ich rodziców. Jedna mama poinformowała mnie tylko, kiedy 
jej synek zmarł. 
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Ta choroba obniża łaknienie. Dziecko nie chce jeść. I lekar-
ka mówiła, że tak już jest. Trudno. Ale nam bardzo zależało 
na tym, żeby Hubek jadł. Chodziłam z nim na przystanek  
i jak podjeżdżał autobus, to go karmiłam.  Mąż grał na  
gitarze, wyprawialiśmy niestworzone rzeczy, żeby tylko 
Hubek jadł i rósł. I udało się. Przewalczyliśmy to. Trwało 
to rok, czy nawet półtora, ale nauczył się jeść. 

- Przez kilka lat Hubert bardzo dobrze funkcjonował – cho-
dził do przedszkola, był aktywny, rozwijał się emocjonalnie  
i intelektualnie. W Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla 
Dzieci korzystał tylko z doraźnej pomocy, nie wymagał stałej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Co się stało, że jest teraz 
stałym podopiecznym hospicjum?

- Przed świętami Bożego Narodzenia Hubek zaczął 
mieć kłopoty ze snem. Budził się w nocy, gadał przez sen, 
spał na siedząco. I tak to trwało. W końcu, w czasie świąt, 
kiedy przespał w dzień cztery godziny na siedząco stwier- 
dziliśmy, że jedziemy do lekarza. Okazało się, że to bezob-
jawowe obustronne zapalenie płuc. Trafił na oddział i tam 
zapadł w śpiączkę. Wtedy przewieziono go na OIOM.  Kaza-
li nam się z nim żegnać. To nie był pierwszy raz. Kiedy miał 
trzy miesiące miał zabieg na przepukliny pachwinowe obu- 
stronne. Nie mogli go potem rozintubować. Profesor Pat- 
kowski powiedział później, że to cud, że Hubek zaczął pono- 
wnie oddychać.  Dwa lata temu Hubson miał usuwany trzeci  
migdał w Centrum Zdrowia Dziecka i nie można go było wy-
budzić. I teraz na OIOM-ie też słyszeliśmy, że to już koniec. 
Nawet wezwaliśmy księdza. Ale Hubert ma wielką wolę walki. 
Jeszcze chce powojować. 

- Pani? A ja karetką jechałem.
- Jak było?
-  Fajnie. Z tatą!
- Na OIOM-ie było ciężko. Odzyskał przytomność i jest 
przecież świadomy, dużo rozumie. – z westchnieniem 
opowiada pani Ania. - Nie mogłam tam z nim spać, wie- 
dział, że przyjdę o 12.00. Od świtu więc pytał pielęgniarki, 
która godzina, za ile mama przyjdzie, kiedy mama będzie, 
dzwoń do mamy. Panie miały serdecznie dość. A jak przycho- 
dziliśmy, to zaraz stawał się niespokojny i wypytywał kiedy 
idziemy, za ile czasu. Martwił się tym rozstaniem. Czuł się do-
brze kiedy pielęgniarka siedziała koło niego i czytała mu baj- 
kę. Jak była taka, która nie mogła albo nie chciała, to Hubert 
żalił się jak tylko nas zobaczył. Był tam 20 dni. Mieliśmy już 
dosyć. Nie wiedzieliśmy ile to może potrwać. Marzyłam, 
żeby przeszedł pod Państwa opiekę, pod paliatywną. 
- Czy to była łatwa decyzja, żeby być pod pełną opieką hos- 

picjum?
- Taka opieka to poczucie bezpieczeństwa. Kiedy Hu-

bert się niepokoi po prostu dzwonimy i przyjeżdża lekarz,  
mamy leki, sprzęt, rehabilitację w domu. Trzeba było się 

zdecydować, że w razie czego nie będziemy się godzić 
na reanimację. To jest decyzja. Ale rozmawialiśmy o tym  
i wiemy, że to jest najlepsze. Zależy nam, żeby Hubek żył jak 
najlepiej. I żeby nie cierpiał. Teraz i kiedy będzie… Żeby umie- 
rał spokojnie. 

- Jak jest teraz?
- Hubek nie chodzi do przedszkola. Często ma duszności, 

prosi o koncentrator tlenu. Widzimy, że boi się wychodzić  
z domu, żeby te duszności nie przytrafiły się kiedy nie będzie 
koncentratora. 

- Dużo w Waszym życiu było i jest zwrotów akcji, niepew- 
ności, lęku o synka. Jak sobie z tym radzicie?

- Bardzo mi pomaga praca. Wróciłam do pracy jak Hubson 
miał 2 lata. To odskocznia. Inny świat. Oczywiście często cho-
dzę na zwolnienia, ale i tak jest to oddech. Ogromne wsparcie 
dają nam rodzice męża. Nie ma ich tu na miejscu, ale często 
do nich jeździmy i oni przyjeżdżają tutaj. No i pani Wiesia czyli  
babcia sąsiadka. Wielka pomoc i przyjaciel. W ogóle to nie- 
samowite, że mamy szczęście do dobrych ludzi. Mamy 
zaprzyjaźnioną panią pediatrę, która ma sama niepełno- 
sprawne dziecko. Trafiliśmy na profesora Grzegorza Węgrzy-
na, genetyka roślin, dzięki któremu podajemy Hubkowi ge-
nisteinę, preparat poprawiający jego kondycję. Poza tym 
profesor bardzo nam pomaga, zawsze możemy zadzwonić, 
porozmawiać. Sam miał córkę z mukopolisacharydozą, więc 
nas rozumie. 

- Z czego jest pani najbardziej dumna?
- Z tego, że Hubek sobie dobrze radzi. Że można się z nim 

dogadać. I ma fantastyczne poczucie humoru. 
Pani Ania opowiada, że po pobycie na OIOM-ie Hubert cią-
gle czegoś chce, ma jeszcze większy apetyt na życie, chce 
wiedzieć, przeżywać. 

- Pani?  Mało mam. Chcę więcej. 
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Miłość? Jest zwykłą kromką chleba.  
I dłonią podaną potrzebującemu.  
I modlitwą, która działa cuda...

Kiedy się okazało, że na świecie pojawi się Milena, wzięli 
najstarszą Kasię, średniego Krzysia i najmłodszego Adasia. 
Do kuchni, bo to przecież w kuchni bije serce każdego domu.  
I powiedzieli swoim dzieciom, że za kilka miesięcy będzie ich 
więcej w rodzinie.
- Sami byliśmy zaskoczeni ich radością – opowiada pani Bo-
gusia o tym popołudniu sprzed 9 lat. Z iskierkami uśmiechu  
w oczach dodaje, że Milenka nie była planowana, ale wiedzieli  
z mężem, że będą czekać na to dziecko z radością. Urodziła się  
bez komplikacji. Tylko potem jakaś taka zadziwiająco spokoj-
na była. Zbyt spokojna, na co po kilku miesiącach zwrócił 
uwagę lekarz. To on zdecydował, że Milenkę trzeba zbadać. 
U neurologa.
- Pani doktor właściwie nie musiała robić jakiejś ogromnej licz-
by badań. Obejrzała Milenkę, która miała wtedy trzy miesiące 
i powiedziała, że to jest rdzeniowy zanik mięśni. Dała nam  
skierowanie na badania genetyczne do szpitala. I powiedziała, 
żebyśmy nie czytali niczego w internecie o tej chorobie i nie 
załamywali się, że najpierw musimy zrobić te badania – Bogu-
miła Dudek zapytana, co wtedy czuła, odpowiada pytaniem:
- A Pani co by poczuła, gdyby usłyszała u lekarza, że ma raka? 
Nic nie czułam. Po prostu była pustka. Dziura. Nic. Zero.

Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego…

Nie rozmawiamy o tym, czy w takich chwilach człowiek czu-
je złość. Czy wzbiera w nim gniew czy łzy? Czy czuje się win-
ny? Czy nieustannie pyta sam siebie, co poszło nie tak? Czy 
można było tego uniknąć? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Nie rozmawiamy o pytaniach niezadanych, bo wtedy po 
prostu nie było czasu na zadawanie pytań. Pracowali. Prowa- 
dzili dom. Zajmowali się trójką dzieci, które przecież mu-
siały codziennie dojechać z Bielan spod Wrocławia do mia-
sta do szkoły. Którym trzeba było przygotować śniadanie, 
obiad i kolację. Spytać o lekcje, choć faktem jest, że do nauki 
żadnego z nich jakoś specjalnie gonić nie trzeba było nig-
dy. Adam uczył się jeszcze w podstawówce. Sportowej.  
Codziennie rano trenował pływanie. A tu okazało się, że tata  
już nie będzie go zawozić autem do szkoły, tylko będzie mu-
siał zacząć docierać do niej sam. Dorośle, odpowiedzialnie, 
mądrze.

Dzisiaj też nie ma czasu na pytania. Nawet jeśli wiszą gdzieś 
nad głową. Częściej zresztą pewnie kołaczą się w głowach 
tych, którzy pierwszy raz widzą Milenkę, ale kołaczą się tyl-
ko przez chwilę, dopóki nie poznają jej mamy i nie zagrają  
z uważnie patrzącą dziewczynką w planszówkę.

Kiedy wchodzimy do środka mieszkania w poniemie- 
ckim domu, Milenka leży w jadalni na kanapie. Obok niej, 
przy ścianie, jest lustro – dzięki niemu widzi, co się dzieje  
w mieszkaniu, kiedy mama lub któreś z rodzeństwa położy ją 
na lewym boku. Jest wieczór. Ale w ciągu dnia Milena jest jak 

królowa. Leży na specjalnym materacu na stole przykrytym 
obrusem w róże.
- Ona jest w centrum, a ja dbam o kręgosłup, bo nie muszę 
się mocno pochylać, kiedy ją przewijam – tłumaczy Bogumiła 
Dudek i twierdząco kiwa głową, że tak, śniadanie wielkanoc-
ne, tak jak wszystkie świąteczne i nieświąteczne śniadania, 
obiady i kolacje będą jedli razem z Milenką.
Ona będzie na stole, a oni wokół stołu. Przy tym stole będzie 
też Szymon, syn brata pani Bogusi, który dwa lata temu zginął, 
a którego Dudkowie wzięli do siebie bez chwili wahania.

…Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na 
swoje imię...

Rdzeniowy zanik mięśni. SMA. Atrofia mięśniowa. Druga po 
mukowiscydozie najczęstsza choroba  uwarunkowana gene-
tycznie.

W Polsce nosicielem jest co 40 osoba. Jedno dziecko z SMA 
rodzi się na 15-20 tysięcy. Na świecie takich dzieci rodzi się 
rocznie ok. 1000. Połowa z nich dożywa drugiego roku ży-
cia. Milena ma już skończone 8 lat. O tym, czy dziecko z SMA 
będzie żyć dłużej niż dwa lata, decyduje między innymi jakość 
opieki:  specjalistyczny sprzęt do odsysania i do wywoływa- 
nia odruchu kaszlu, by wydzielina gromadząca się w drogach 
oddechowych mogła zostać odkrztuszona. Dzieci, w miarę 
postępu choroby, wymagają stałej rehabilitacji, karmienia 
pozajelitowego i pielęgnacji chroniącej przed odleżynami.  

Krzysiek, student prawa, dba o to by słuchała dobrej muzyki. Nie tylko  
w domu. W filcharmonii też. 

fot. Tomasz Hołod

Katarzyna Kaczorowska  Gazeta Wrocławska
www.gazetawroclawska.pl



10

Często są ponadprzeciętnie inteligentne, choć zanik mięśni 
może – tak jak u Mileny – uniemożliwiać mówienie.
- Trójka pierwszych dzieci jest zdrowa. Rozwijały się wręcz 
podręcznikowo, więc dlaczego czwarte dziecko miałoby być 
chore? W rodzinie bliższej i dalszej też nie ma u nas żadnych 
chorób genetycznych, więc skąd to SMA? – Bogumiła Dudek 
opowiada, że czekali na te wyniki badań genetycznych wie-
czność całą, bo akurat strajkowała poczta. – Właściwie wbrew 
zasadom, ale ze względu na ten strajk, wyniki podano nam 
przez telefon. Potwierdziły, że Milenka jest chora na SMA – 
dodaje po chwili. Kropka nad „i” przez kolejne dwa miesiące 
nie zmieniła w ich życiu nic. Lawina ruszyła, kiedy Milenka 
skończyła pół roku. 
- To było ciężkie zapalenie płuc. Trafiliśmy do szpitala i tam 
pani doktor otwarcie, ale bardzo życzliwie, powiedziała nam, 
że we Wrocławiu jest domowe hospicjum dziecięce. I w tym 
hospicjum powinniśmy wypożyczyć sprzęt, który nazywa się 
kaflator, wtedy we Wrocławiu w ogóle niestosowany, a wy-
muszający u dziecka kaszel. Kaflator stoi na stołeczku na wy-
ciągnięcie ręki pani Bogumiły, której córka została osiem lat 
temu otoczona opieką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla 
Dzieci. W tym hospicjum całą rodziną zostali przeszkoleni, jak 
używać ciemnoszarej skrzynki. A potem kolejnych urządzeń, 
które zamieszkały w ich domu.

To wtedy czas nabrał nowego wymiaru, wyznaczanego 
przez zapalenia płuc Mileny, kryzysy mniejsze i większe. I te 
najtrudniejsze, kiedy lekarka w drzwiach spojrzała na nich  
i powiedziała: - Musicie się przygotować i pożegnać Milenkę, 
bo ona umiera.

….Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty 
jesteś ze mną…

Kiedy kilka lat temu wyszła z ciężkiego zapalenia płuc, choć 
nikt nie dawał jej szans, mama Mileny wiedziała, że stał się 
cud. Prawdziwy. I wcale nie ostatni.
- W listopadzie zeszłego roku trafiliśmy do szpita-
la. Myśleliśmy, że to kolejne zapalenie płuc, ale lekarze 
badali Milenkę i badali. Nikt nie wychodził, aż w koń- 
cu ta lekarka stanęła w drzwiach i powiedziała, że ma- 
my się żegnać, bo Milenka umiera, bo ma sepsę. Jak to żeg-
nać?! – Mila na kanapie w najlepsze gra z chłopakami, wyrzu-
cając kostką szóstkę, ale od czasu do czasu jej spojrzenie ucie-
ka od planszy i zatrzymuje się na mamie, która pół roku temu 
wcale nie miała zamiaru się z nią żegnać, choć ściągnęła do 
szpitala starsze dzieci. Kasia wracała aż spod Krakowa auto-
busem, z którego nawet nie zdążyła wysiąść.

Pozwolono im wszystkim zostać na noc przy Milenie. Na 
oddziale intensywnej terapii, gdzie rodzinie pozwala się być 
już tylko wtedy, kiedy nie ma już żadnego ratunku i człowiek 

dochodzi do kresu swojej drogi.
- Prosiłam o księdza z sakramentem chorych, ale poprosiłam 
też bliskich mi ludzi o pomoc. Jak? – Bogumiła Dudek znów się 
uśmiecha, choć przecież jej opowieść wcale nie jest do śmie-
chu. – Zadzwoniłam i powiedziałam, że jest bardzo ciężko.  
I zaczęli działać.

Ksiądz Twardowski pisał Jest taka wdzięczność, kiedy 
chcesz dziękować lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu.
Mama Milenki uśmiecha się, bo wie, komu ma dziękować  
i za co.
- To jest kilka osób, które przesyłają dalej. Proszę je o modlitwę 
i wiem, że ta wspólna modlitwa ma siłę, która czyni cuda – jed-
na koleżanka była akurat w Rzymie przy grobie Jana Pawła II,  
druga w Ziemi Świętej. I ja po prostu wiem, że to siła naszej 
modlitwy sprawiła, że Milenka do nas wróciła. Że stał się cud, 
choć lekarze nie dawali jej żadnej szansy – pewności w głosie 
pani Bogusi towarzyszy uśmiech na jej twarzy.

Bo to jest najważniejsze: Milenka wróciła, a im nie pozwo-
lono już drugiej nocy spać na oddziale, choć nikt nie wie- 
dział, jak to się stało, że ta mała dziewczynka wcale żegnać się  
z bliskimi nie zamierza.

…Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza…

Dudkowie są wierzący. Może to wiara daje im siłę i energię, 
która sprawia, że ludzie do nich lgną?
- Ja na studiach zaangażowałam się w Duszpasterstwo 
Akademickie Redemptor u ojców redemptorystów. Poznałam 
swojego przyszłego męża i on też związał się z duszpaster- 
stwem. Stworzyliśmy sporą, wyjątkowo zgraną paczkę, 
w której zawiązało się nawet kilka małżeństw. A jak już 
skończyliśmy studia, to żal nam było tracić tę wyjątkową 
więź i postanowiliśmy zaryzykować. Tak powstała wspólnota 
duchowa DAR, z którą Bogumiła i Jacek Dudkowie są związa-
ni od prawie 30 lat, w której działają ich przyjaciele – ci, do 
których dzwoni się, gdy trzeba, po ratunek, i z którymi jeżdżą 
co roku na Boże Ciało na rekolekcje.
- Dzieci z nami jeździć nie muszą. Decyzję o dołączeniu do 
nas zostawimy im – mówi mama Mileny, a w jej oczach znów 
widać iskierki, których pewnie niektórzy jej zazdroszczą.

Przy owocowej herbacie i domowych herbatnikach 
(Koleżanka mi upiekła) rozmawiamy o pracy polonistki na pół 
etatu w technikum i o tym, jak Adaś w czwartej klasie zaczął 
przyprowadzać do domu koleżanki i kolegów. I każdy najpierw  
musiał się przywitać z jego najmłodszą siostrą, a dopiero po-
tem mógł pójść na górę, do pokoju chłopaków.
- Wie pani, to na swój sposób zdumiewające, ale dzieci nie 
boją się pytać, zaczepiać i dla nich wszystko jest najzupełniej 
zwyczajne. Jak wychodziłam z córką na spacer, to podcho-
dziły, zaglądały do wózka i pytały, dlaczego Milka nie mówi. 
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Albo dlaczego nie chodzi. Jak latem wychodziłam do ogrodu  
i rozkładałam koc, na którym kładłam Milenę, to od razu  
pojawiały się dzieci z sąsiedztwa i po prostu bawiły się z nią, 
dogadując tak, jak każde potrafi. To my, dorośli, mamy pro-
blem, bo nie wiemy, jak się zachować. Wtedy zamykamy się, 
unikamy innego, uciekamy przed nim – pani Bogumiła co jakiś 
czas uważnie spogląda na córkę, ale Adam pilnuje nie tylko 
gry w monopol.

Wystarczy, że Milena da sygnał, i już wstaje i włącza ssak, 
albo wyciera jej nos chusteczką. Są jak jeden organizm poro-
zumiewający się bez zbędnych słów.
- Nasze dzieci są bardzo towarzyskie. Dom właściwie jest cały 
czas otwarty. Z mężem uznaliśmy, że nie będziemy się cho-
wać, zamykać na ludzi, ukrywać chorobę córki, co się czasem  
zdarza w rodzinach. I jak się tak zastanawiam, to właśnie  
otwarcie na innych jest największym darem, jaki przyniosła 
nam Milenka. Bo dzięki niej odkryliśmy, że tych dobrych, 
bezinteresownie ofiarnych i otwartych ludzi jest wokół 
nas bardzo dużo. Nie sądziłam nawet, że jest ich aż tylu – 
gospodyni strzepuje z obrusu niewidoczny pyłek.
- Bo dzisiaj to znajomi przychodzą do Mili. Niedaleko mieszka 
pani, która jest wolontariuszką hospicjum i wpada do nas po-
grać z nią w planszówki, choćby na kilka godzin. Nauczyciele, 
bo Milena ma nauczanie indywidualne, najpierw nie wiedzieli, 
jak sobie poradzą. Ale jak przyszli i poznali córkę, to zobaczyli, 
że wystarczy się na nią otworzyć, poznać jej sposób komu-

nikowania się z nami i jest świetny kontakt, który ich samych 
zaskakuje.

…Tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni  
mojego życia…

Każdy ma powołanie do jakiegoś zadania, w którym to on 
właśnie jest najlepszy.

Kasia, przyszła inżynier, która lubi gotować, kiedy tylko 
ma czas, pichci z Mileną (bywa, że się nawet pokłócą, kiedy 
młodsza siostra wyraźnie pokazuje, jaką przyprawę trzeba 
dodać, a Kasia akurat ma inny pomysł na wspólne gotowa- 
nie), ale zajmuje się też razem z młodszą siostrą wycinankami, 
kolorowankami – słowem tym wszystkim, co kryje się pod 
hasłem „arteterapia”.

Krzysiek, młodszy od Kasi o rok, student prawa, świe- 
tny w publicznych wystąpieniach (przydało się kółko tea-
tralne w szkole) z Mileną słucha muzyki, czyta i chodzi na 
przedstawienia teatralne. To jego świat.

Adam, który w tym roku zdaje maturę i chce na studia wy-
jechać do Warszawy do Szkoły Wyższej Handlowej, jest spe- 
cjalistą od planszówek i sportu. Więc biega z Mileną, szaleje, 
wygłupia się, a jak już oboje padną, to wtedy grają w „Listono-
sza” albo „Krainę lodu”, bo te gry są na liście ostatnio ulubi-
onych przez siostrę.
Bogumiła Dudek kładzie na stole gazetę wydaną przez  

fot. Tomasz HołodMilena z Adamem - fani gier planszowych i sportu. Adam chwali, że Milena sprawdza się na bramce.
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Fundację Wrocławskie Hospicjum Domowe – w Promykach 
nadziei z 2013 roku wolontariuszka Ania Woźniak z Zes- 
połu Szkół Ekonomicznych przepytała rodzeństwo Dudków 
o to, jak choroba najmłodszej Mileny zmieniła ich życie.

Kasia w tej przepytywance powiedziała tak: - Żadne z nas 
się nie buntuje z tego powodu, chociaż ja chyba powinnam, bo 
często jestem wykorzystywana przez braci – Kaśka, zrób to. 
Kaśka chodź. Kaśka zajmij się tym…. Nie pozwalam sobie jed-
nak wejść na głowę: w końcu jestem spośród nich najstarsza  
i to oni mi, jeśli już, w jakiś sposób podlegają.

Najstarsza córka Dudków śmiała się, mówiąc te słowa. 
Nic więc dziwnego, że od razu skontrował je młodszy brat 
Krzysiek: - Oj tam, zaraz wykorzystują… Nie przesadzaj. Na 
pewno nasze życie zmieniło się co najmniej o 180 stopni. Do 
tej pory temat nieuleczalnych chorób, cierpienia, był dla nas 
zupełnie obcy. Kiedy Milenkę dotknęła tak poważna choro-
ba, zmieniło się nasze podejście do osób niepełnosprawnych. 
Wcześniej to było coś niespotykanego, staraliśmy się być  
wyrozumiali. Ale zupełnie inaczej dzieje się, gdy choroba  
pojawia się w rodzinie… Wszyscy zostaliśmy wystawieni na 
próbę, musieliśmy zweryfikować dotychczasowe poglądy, 
zasady, ale za nic mogliśmy się poddać.

Kiedy Milena nudzi się grą, mama bierze ją ręce. I dokła-
dnie przepytuje z tego, co będzie robić następnego dnia, 
bo przecież ona rano będzie w pracy. Ta rozmowa tylko  
w pierwszym momencie wydaje się monologiem, bo nawet 
przypadkowy słuchacz szybko usłyszy, kiedy Milena mówi 
Nie, kiedy jest niezadowolona, a kiedy czegoś nie wie.

Czy nauczyciel coś zadał do nauki? Milena wyraźnie mówi, 
że nie. Czy pamięta, że przyjdzie pani rehabilitantka? Grymas 
irytacji na buzi Mileny i niechęć w głosie nie pozostawiają  
wątpliwości: rehabilitacja nie jest ulubionym zajęciem i ćwi- 
czenia ze specjalistą uważa za zło konieczne.

Kolejne pytania i kolejne odpowiedzi – i staje się jasne, że 

Milena ma zdecydowany charakter i własne zdanie na wiele 
spraw, które dotyczą nie tylko jej.

…i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy

Uczniowie Bogumiły Dudek (Proszę mi wierzyć, jestem wy-
magającą i surową nauczycielką) nie wiedzą, że jej najmłodsza 
córka jest nieuleczalnie chora. Ale wie całe grono pedago- 
giczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, 
gdzie pracuje. Na tych ludzi zawsze może liczyć. Tak jak na 
sąsiadów, i znajomych, i różnych ludzi, którzy sobie znanymi 
sposobami dowiadują się o ich rodzinie i nie tylko słowem 
pomagają.
- Mąż jakiś czas temu zdecydował, że wybudujemy dom, 
bo jest nam już naprawdę ciasno. Milena nie mieści się  
w drzwiach i łazience, nie można wprowadzić wózka, bo ko-
rytarz jest malutki, a schody wąskie. Więc cały dzień ciężko 
pracuje w firmie i pilnuje budowy. Ale nawet w takich wy-
dawałoby się zwykłych sprawach, spotykają nas rzeczy nie-
zwykłe – opowiada Bogumiła Dudek i otwiera niewielką 
karteczkę wiszącą na kuchennym kredensie.

Takie ozdobne karteczki złożone w pół i przewiązane wstą- 
żeczką, dołącza się do prezentów – z obowiązkową dedyka- 
cją zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym. Jacek 
Dudek dostał ją, kiedy poszedł zarejestrować budowę domu 
w urzędzie. Kobieta, która przyjmowała od niego dokumenty, 
dała mu kilka słów skreślonych piórem.
- Ani mąż jej nie zna, ani ja, ale proszę przeczytać, co tam 
napisała. 
Ładne pismo od razu przyciąga wzrok: Jeśli Pan domu 
nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują.  
I pod spodem „Psalm 127 Ew. Mateusza 7.24-27”.

Może więc nie ma przypadków, skoro umawiamy się, że do 
Mileny przyjedziemy na I komunię. W maju.

Joanna Waszkiewicz, nauczycielka Milenki, uczestniczyła we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym
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To niezwykłe przedsięwzięcie, w którym dorośli pacjenci 
pomagają pacjentom - dzieciom. Partnerami merytoryczny-
mi przedsięwzięcia było  wrocławskie Muzeum Narodowe 
i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. 

Na pomysł wykorzystania potencjału osób chorych wpadł 
Michał Krasnosielski, z wykształcenia historyk sztuki, z pasji 
opiekun medyczny i szef wolontariatu we wrocławskim Hos-
picjum Bonifratrów. Zainspirował go dziewiętnastowieczny 
doktor Jan Siestrzyński, który w warszawskim Instytucie 
dla Głuchoniemych, zorganizował pracownię litograficzną,  
a w jej działanie zaangażował również swoich podopiecznych. 
Okazało się, że to doskonały pomysł na aktywizowanie osób 
chorych i ukierunkowanie ich uwagi na celowe działanie, co 
przyczynia się do poprawy ich ogólnej kondycji.

Pracę nieprofesjonalnych artystów na co dzień koordy-
nowała Paulina Partyka, odpowiedzialna za terapię zajęcio-
wą w ośrodku, a merytorycznie - z ramienia ASP - wspierała  
dr Agata Gertchen. Powstała kolekcja składająca się z 30 
prac przygotowanych w technice akwaforty. W jej stworzenie 
zaangażowanych było przez rok kilkunastu pacjentów. 

Wszystkie dzieła można było oglądać w Muzeum Naro-
dowym od 5 do 23 kwietnia. Najczęściej wybieranym przez 
pacjentów tematem grafik były motywy inspirowane naturą 
– martwą i ożywioną, choć nie brakowało również wzorów 
abstrakcyjnych. Prace prezentowane na wystawie były uni- 
katowe i zostały odbite w jednym egzemplarzu na papierze 
czerpanym z Dusznik. Jedna z nich zostanie przekazana 
papieżowi Franciszkowi. 

Gośćmi honorowymi wernisażu było czworo twórców: Pani 
Halina Naleśniak, Pani Bożena Olobry, Pani Stanisława Pałę- 
tka i Pan Franciszek Wronka. Uroczyste otwarcie zainicjował 
dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Pan Piotr 
Oszczanowski, by przekazać głos pomysłodawcy całego 
przedsięwzięcia Michałowi Krasnosielskiemu oraz Przeorowi 
Konwentu Bonifratrów i zarazem lekarzowi bratu Łukaszowi 
Dmowskiemu. Uroczystość wzbogacili mini recitalem gi-
tarowym Beata Atłas i Filip Pokusa. 

Aukcja charytatywna grafik miała miejsce 23 kwietnia  
2016 r. w gmachu Muzeum Narodowego. Od pierwszych 
chwil atmosfera była bardzo gorąca. Zadbał o to Pan Jerzy 
Tomaszewski, historyk sztuki, autor telewizyjnego cyklu „An-
tykwaryczne safari”. Finalnie prace zostały zlicytowane za 
kwotę 9 400 zł. Gratulujemy! 

Dziękujemy organizatorom i partnerom za tak unikatowe  
wydarzenie,  w którym darczyńcami przedmiotów na licytację 
są dorośli pacjenci, zwykle korzystający z pomocy innych. Tym 
razem sami ofiarowali tę pomoc, by uwrażliwiać i inspirować 
oraz uzmysłowić każdemu z nas, że pomagać może naprawdę 
każdy.

Sztuka pomagania.
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Hanna Krzyżosiak: 
Czy kiedykolwiek wcześniej np. w dzieciństwie, młodości  
interesował się Pan sztuką, rękodziełem albo działaniami  
artystycznymi?

Franciszek Wronka: 
Nigdy się tym nie interesowałem. Nie miałem ku temu żadnej 
sposobności. I dopiero tutaj, podczas choroby spodobało mi 
się i zacząłem uczyć się akwaforty.

HK: Czy ta technika akwaforty jest trudna?
FW: Nie jest trudna, ale wymaga cierpliwości. I bez nerwów. 
Dokładne wykonanie pochłania bardzo dużo czasu. Trzeba 
wytrwałości. Dużo czasu zajmuje zrobienie jednego rysun- 
ku. Nie jest to takie łatwe, jak się zdawało przy pierwszym 
moim rysunku przedstawiającym delfina. Nauczyłem się do- 
piero przy drugiej partii, rysując bobra, punktowo, „krop-
kowo”. Zajęło mi to cztery tygodnie. Pracowałem po dwie 
godziny, więcej nie, bo wzrok słaby, a  mam tylko jedno oko.

HK: A skąd Pan czerpał inspiracje na tematy swoich prac?
FW: Akwafortę poznałem dzięki Pani Agacie Gertchen,  
to Ona mi wytłumaczyła, na czym to polega. Nigdy wcześniej 
tego nie widziałem, ani w żadnych szkołach, ani w zao- 
cznym technikum, gdzie rysunek miałem tylko przez rok.  
Wszystkie te zwierzęta wybierałem i zrobiłem na wzór  
z pewnej książki. Potem wybrałem sobie konia i zrobiłem  
dwie prace. Drugi ładnie wyszedł, pierwszy nie. Potrzeba  
trochę wprawy. Nie wolno się spieszyć. Lepiej robić dwa, trzy 
dni dłużej. Jeśli oko mnie boli, przestaję, im dłużej, dokła-
dniej, tym ładniej wszystko wychodzi po wytrawieniu. Dopie-
ro jak płytkę wytrawią i przyjdzie odbitka, wtedy widać, czy 
poświęciło się temu odpowiednio dużo czasu.

HK: Jak długo średnio pracuje się nad taką jedną pracą?
FW: Według tego, co ja robiłem, to przynajmniej trzeba  
12–14 godzin, żeby to dokładnie wszystko wypełnić.

HK: Namawiał Pan innych Pacjentów do włączenia się  
w ten projekt?
FW: Tak, Andrzeja, ale był tu krótko, był bardzo chory  
(autor dwóch grafik, które znalazły się na wystawie:  
„Widok ze słońcem” i „Śnieżka”).

HK: Czy Podobają się Panu stworzone grafiki?
FW: Podobają mi się. Jest parę ładnych prac. Moja podoba 
mi się jedna. A pozostałe to teraz inaczej zacząłbym robić. 
Ten konik i bóbr, wyszły estetycznie, ale dużo czasu temu 
poświęciłem. W domu mam ich fotografie, jako pamiątkę.

Wywiad z Panem  
Franciszkiem Wronką

Fragment wywiadu z Panem Franciszkiem Wronką, twórcą 
prac, który uczestniczył w projekcie od samego początku. Py-
tania ułożone zostały przez wolontariuszkę Bonifraterskiego 
Centrum Opieki Hospicyjnej Hannę Krzyżosiak.



Mała Księżniczka była wyjątkową, jak i zwyczajną dziew- 
czynką. Wyjątkową dlatego, że miała oczy w kolorze przed-
burzowego nieba, granatowe przy brzegach źrenic i błękitne 
od środka. Nikt, kto choć raz w nie spojrzał nie pozostawał 
obojętny, bo były po prostu przepiękne. Mama Księżnicz-
ki mówiła często W Twoich oczach schwytane jest niebo,  
Córeczko... , a Mała czuła się  wtedy naprawdę wyjątkowa.  

Była przy tym zwyczajną dziewczynką, która ciągle chciała 
się bawić, psociła lepiej niż niejeden chłopak, a jak kładła się 
na łące nieopodal zamku, by podziwiać dryfujące po niebie 
chmury - czuła się naprawdę szczęśliwa. Miała tylko jeden 
problem...

Od dnia urodzin była ubierana w niewygodne ubranka,  
sztywne i zupełnie niepasujące do jej żądnego przygód cha- 
rakteru. Wiele razy mówiła rodzicom, że nie chce ubierać 
już niewygodnych trykotów tylko zwiewne kwieciste su- 
kienki. Oni jednak byli nieugięci i stale powtarzali Tak trze-
ba, Córeczko. Mała Księżniczka im była starsza, tym  dotkli-
wiej odczuwała ból spowodowany tą sytuacją, a w jej grana-
towo-błękitne oczy wkradał się coraz większy smutek...  
Z jednej strony rozumiała, że tak trzeba, ale całym sercem 
czuła, że dłużej tak żyć nie może... Przestała nawet chodzić na 
łąkę podziwiać obłoki, nie mogła już wdrapywać się na drze-
wa i zupełnie straciła umiejętność dostrzegania jaki świat jest 
piękny. W sztywnych falbanach, gorsetach i wstążkach nagle 
zaczęło brakować prawdziwej Małej Księżniczki.

Któregoś dnia dziewczynka wstała bardzo chora. Królowa  
i król, widząc, że ich Córka nie czuje się dobrze jak najprędzej 
wezwali pałacowego lekarza. Doktor przybył, poprosił by zo- 
stawili go samego z dziewczynką i zaczął szukać powodu tych 
wszystkich problemów... Tak naprawdę wiedział co się dzieje. 
Mała urodziła się, by wypełnić z góry zaplanowane dla Niej 

zadanie - bycia najwspanialszą i najodważniejszą księżnicz-
ką w całym królestwie,  a wszystko co robili jej rodzice miało 
ukształtować Ją w ten określony sposób. Pomimo, że jedyne 
co tak naprawdę ją uszczęśliwiało to być wolną.

Doktor popatrzył w  te cudne  oczy koloru zachmurzo- 
nego nieba i zapytał Jesteś szczęśliwa? Nie musiał czekać na 
odpowiedź, bo nagle po bladych policzkach dziewczynki 
zaczęły płynąć łzy, a niebo w jej źrenicach jakby opanował 
ogromny deszcz. Wiedział, że jej ból jest też fizyczny, bo szty- 
wne warstwy materiału raniły to drobne ciałko aż do krwi. 
Koniec tego! - krzyknął i jednym sprawnym ruchem przeciął 
nożycami najpierw sznurki od gorsetu, a później inne części 
krępującej garderoby. Na uwolnionych plecach księżniczki 
nagle pojawiły się piękne, granatowo-fioletowe połyskujące 
na złoto skrzydła. Mała otarła łzy i w nocnej koszuli zaczęła 
z piskiem radości skakać po łóżku rozprostowując i trzepo- 
cząc skrzydłami, które z sekundy na sekundę zaczęły nabier- 
ać wszystkich kolorów tęczy. Jej oczy zabłysły jak dawniej. 
Nagle do komnaty weszli rodzice. Co tu się dzieje?! zagrzmiał 
tato Księżniczki. Nie mogłam tak dłużej, Tatusiu... Zobacz 
jakie mam cudne skrzydła, mogę latać! Król spuścił głowę,  
a Królowa zaczęła szybko ocierać płynące łzy. Zrozumieli, że 
dopiero teraz ich córka będzie szczęśliwa i wolna. I zapewne 
sama poprowadzi swoje życie tak, by być najsilniejszą i naj- 
wspanialszą królewną w całym królestwie.

***
Bo nikt nie rodzi się po coś. Nawet z tak szlachetnych po-
wodów jak bycie opiekunem starszego niepełnosprawne-
go rodzeństwa.
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Bajka o Małej Księżniczce
 Agata Żółkiewska oretty.blogspot.com, mama Blanki z Zespołem Retta

Ilustracje i inspiracja: Iwona Miecznikiewicz   

www.facebook.com/Iwa-Miecznikiewicz-art
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Tam, gdzie rośnie dobro. 

Od 1998 roku Pola Nadziei są realizowane w Polsce. Trafiły 
do nas za pośrednictwem krakowskiego hospicjum im.  
św. Łazarza. 

Nasza fundacja zaangażowała się w Pola Nadziei w 2010 r. 
Od początku postawiliśmy bardzo mocno na edukację. Poka-
zywaliśmy dzieciom i młodzieży, że pomagać może każdy, że 
bycie wolontariuszem to nie ograniczenie, a rozwój. Opowia- 
daliśmy historie naszych podopiecznych, by dojść do wspól-
nych wniosków, że dzieci zdrowe i chore różni tylko jedno – 
choroba. Marzenia, radości, zainteresowania są podobne. 

Jesienią dzieci i młodzież sadzą żonkile w przyszkolnych  
ogródkach, a gdy ich nie ma to w donicach. Skąd brać cebulki? 
Z ogródków rodziców czy babć, można kupować za pieniądze 
pozyskane na festynach albo poprosić, aby dzieci na Dzień 
Nauczyciela zamiast kwiatków przynosiły cebulki żonkili 
(mamy nawet na naszej stronie wierszyk, który można wkleić 
dzieciom do zeszytów kontaktowych). Kiedy cebulki są już  
w ziemi jest czas, aby przygotować się do wiosennego finału. 
Można na zajęciach plastycznych zrobić żonkile z bibuły lub 
origiami, zakładki do książek, a nawet biżuterię. Wszystko to 
przyda się na festynach lub podczas kwest przyszkolnych czy 
osiedlowych. 

Placówki szkolne mogą też dołączyć do  organizowanych 
przez fundację weekendowych kwest we wrocławskich 
centrach handlowych. W tym roku byliśmy w Arkadach 
Wrocławskich, Alei Bielany, Galerii Dominikańskiej, Ma-
rino i Magnolia Park. Kulminacją naszych działań jest 
Żółty Marsz Życia – radosna manifestacja, która zwraca 
uwagę na obecność chorych dzieci wśród nas. 22 czerwca 
maszerowaliśmy w towarzystwie pracowników, podopie- 
cznych i wolontariuszy Bonifraterskiego Centrum Opieki 
Hospicyjnej, aby pokazać jak wiele nas łączy. Szliśmy ramię 
w ramię – domowe hospicjum dla dzieci i stacjonarne hospi- 
cjum dla dorosłych. 

Akcja Pola Nadziei kierowana jest głównie do szkół  
i przedszkoli, ale angażują się w nią też firmy (Credit Suisse, 
Cargill, LG Display, Tieto). Te, które nie maja własnego terenu 
na posadzenie kwiatów dostają je wiosną od nas i kwestują  
w biurach wcześniej informując pracowników o idei Pól Na-
dziei. W tym roku dzięki zaangażowaniu kadry i uczniów 
Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżowicach mogliśmy podzie- 
lić się z innymi ponad 8 000 kwiatów! Podczas akcji wspierał 
nas również Ogród roślin leczniczych Uniwersytetu Medycz-
nego – tam też rosły żonkile dla nas. Dziękujemy i zapraszamy 
do współpracy. 

KONTAKT: polanadziei@hospicjum.wroc.pl

Jest takie miejsce na świecie, gdzie akcję Pola Nadziei zna 
co druga osoba. To Wielka Brytania. Bo właśnie tam, pra- 
wie 70 lat temu, narodziła się ta akcja. Organizacja Chary- 
tatywna Marie Curie Cancer Care zwróciła uwagę na los  
osób terminalnie chorych, rozpoczęła edukację społeczeń- 
stwa i połączyła to ze zbiórką funduszy na opiekę nad nie- 
uleczalnie chorymi. 
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Bieg sponsorowany

21 marca wspólnie świętowaliśmy nadejście wiosny. Za- 
miast topić Marzannę biegaliśmy w najlepszej sprawie – dla 
ciężko chorych dzieci. We Wrocławiu na Pergoli przy Hali 
Stulecia zgromadziło się ponad 1600 osób. Dwa przedszkola 
– Przedszkole Publiczne nr 1 z Głogowa i Przedszkole Pub-
liczne nr 4 z Bolesławca – zorganizowało bieg u siebie! Bez 
względu na to, gdzie kto biegał wszystkich scaliło to samo – 
pomaganie i sportowy duch w ramach Wrocławskiego Biegu. 
Gratulujemy i dziękujemy!

Idea biegu sponsorowanego jest piękna i prosta. Dzieci  
i młodzież startujący we współzawodnictwie szukają spon-
sorów, którzy zapłacą minimum 5 zł za jedno okrążenie  
(459 m), które pokona uczestnik. Szybkość nie ma znaczenia 
– można biec, truchtać, iść – ważne jest dedykowanie swoje-
go czasu i wysiłku  innym. Młodzi uczą się przedsiębiorczości, 
przełamują swoje ograniczenia, planują, jak dotrzeć do spon-
sorów, kogo poprosić o wsparcie. Cała akcja ma wymiar nie 
tylko finansowy, ale także ideowy i edukacyjny.

Uczniowie ofiarowują swój czas i witalność, a sponsorzy 
wpływy finansowe, które trafią do Fundacji Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci. Pokazaliście sobie i nam, że jesteś-
cie wrażliwymi ludźmi. Wasza chęć pomagania dała bardzo 
wymierny wynik.  Dzieciom i młodzieży udało się zebrać aż 
66  385,63 zł! Biegający dorośli zebrali 7  616,10 zł. W su- 
mie zakończyliśmy bieg kwotą  74  001,73 zł! Dzięki Wam 
przez ponad pół roku będziemy mogli kupować strzykawki, 
opatrunki, rurki tracheostomijne i wiele innych materiałów 
medycznych dla naszych podopiecznych.

Nasz bieg chyba już wpisał się w kalendarz wrażliwych, 
chętnych do pomocy osób. Organizujemy go w Dzień Waga-
rowicza, który nastręcza placówkom edukacyjnym i służbom 
porządkowym kłopotów. Chcemy, aby ten dzień kojarzył się 
młodym z odpoczynkiem od nauki, ale też robieniem rzeczy 
ważnych i przyjemnych. 

Serdecznie dziękujemy Zespołowi Szkół Publicznych  
w Kudowie Zdroju za inspirację, by bieg zorganizować, a Hali 
Stulecia za otwartość i ogromną życzliwość. 
KONTAKT: wroclawskibieg@hospicjum.wroc.pl
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O co chodzi?

Ada Kamińska

Zbieramy dla Was nakrętki, ale co się później  
z nimi dzieje? O co w tej akcji chodzi? – konspiracyjnie przy-
cisza głos jedna z pracownic korporacji.

Takie pytania to codzienność. Słyszę je w firmach, szkołach, 
przedszkolach i od znajomych (raczej tych dalszych, bo bliscy 
już wiedzą). O co więc chodzi?

Nakrętki są surowcem wtórnym, który firmy zajmujące się 
recyklingiem chętnie skupują. Z tego samego plastiku zrobio- 
ne są również inne przedmioty. Jakie? Tutaj trzeba już wysilić 
pamięć albo zaopatrzyć się w ściągawkę. Zbieramy wszy- 
stkie plastiki, które mają oznaczenia PP, PE, LDPE, HDPE. 
Co to może być? Pudełka po lodach, niektórych serkach czy 
jogurtach, butelki po płynach do płukania, prania, po środkach 
czyszczących, niektóre opakowania po kosmetykach, mebelki 
ogrodowe, miski, łopatki. Dużo jest przedmiotów, które nada-
ją się do ponownego przetworzenia. Żeby wiedzieć - trzeba  
każdy dokładnie obejrzeć. Warto też do większych przedmio- 
tów wrzucać mniejsze. Pustą butlę napełniamy nakrętkami  
i dopiero wtedy wrzucamy do pojemnika. Wtedy maksymal-
nie wykorzystamy przestrzeń.

Kiedy już nakrętki i cały dobry plastik są w naszym maga-
zynie przyjeżdża firma recyklingowa,  skupuje go od nas i daje 
mu kolejne życie. A fundacja pozyskuje środki na działalność. 
W tym roku zebraliśmy 70,5 tony = 91 687,05 zł. 

Nakrętki dla Hospicjum. Zaczęliśmy zachęcać do ich zbie- 
rania na początku 2011 rok. Do przedszkolaków i uczniów 
dołączały firmy, instytucje, kluby, osoby prywatne. W ostat-
nim sezonie 2015/2016 zbierało 245 przedszkoli i szkół oraz 
118 firm. Widać, że to jeden z najbardziej dostępnych spo- 
sobów pomagania. Bo nie jest tu ograniczeniem ani wiek, ani 
miejsce zamieszkania, ani stopień zamożności. Jeśli chcesz  
i pamiętasz, to pomagasz.

Co roku w czerwcu zapraszamy przedszkola i szkoły na 
festyn dla zbieraczy nakrętek, aby z serca podziękować za 
cały rok uważności i filantropii. W tym roku bawiliśmy się 
wspólnie 22 czerwca przy gościnnej, jak zawsze, Hali Stule-

cia. Festyn pomogli nam zorganizować wolontariusze Credit 
Suisse, HPE, BNY Mellon, Nokia, Hala Stulecia, Uniwersytet 
Przyrodniczy, Stanisław Pawełek, Mobilny Ogródek Litera- 
cki oraz firmy: Agility, A+V, Danfoss Power Solutions, HPE, 
Kancelaria Prawna Schamper, Dubis, Zając i Wspólnicy, NEC 
Display Solutions Europe, PCC Rokita, Starostwo Powiatowe 
we Wrocławiu, SWPS, PGF Urtica.

Zbieranie nakrętek to pozytywne uzależnienie. Jeśli już 
się zaczęło zbierać, nie można przestać. Dziękujemy Wam za 
udział w tej akcji. Dziękujemy za przekazywanie dalej tej idei. 
Dziękujemy za cierpliwość i dowożenie nakrętek.  

Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy 
są stale przy akcji i bardzo nam pomagają: Panu Jerzemu  
Akielaszkowi oraz Pani Annie i Arturowi Kulikom, Pani Cze- 
sławie Marecik,  Panu Mieczysławowi Pajdzikowi, firmie Hen-
ry Kruse i Graso, Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. 

Od września rusza 7. edycja akcji Nakrętki dla Hospicjum. 
Zapraszamy. 

KONTAKT:

firmy i instytucje – ada.kaminska@hsopicjum.wroc.pl 

przedszkola i szkoły – nakretki@hospicjum.wroc.pl



- przekonać się, że mogą mieć wpływ np. na zachowania eko-
logiczne;
- zastanowić się czy kultura pomaga, czy to jej potrzebna jest 
pomoc.

W spotkaniach mogą brać udział szkoły podstawowe, gim-
nazja, ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, firmy i seniorzy. 
Co ważne - tylko z Wrocławia. 

Prosimy podać adres placówki i dane osoby kontaktowej. 
Skontaktujemy się z Państwem indywidualnie i ustalimy ter-
min spotkania. Spotkania będą się odbywały do końca gru- 
dnia 2016 r.

KONTAKT: pokijestem@hospicjum.wroc.pl 
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Wyjdź poza swój świat
Już drugi rok cztery wrocławskie organizacje pozarządowe, 
w tym Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, prowa- 
dzą na terenie Wrocławia akcję edukacyjną na temat wolon-
tariatu w ramach Pozarządowego Programu Rozwoju Wolon-
tariatu we Wrocławiu. 

Celem projektu Wyjdź poza swój świat – Wolontariusz.org. 
jest kompleksowe i długofalowe wzmocnienie wolontariatu 
we Wrocławiu oraz stworzenie trwałych struktur w opar-
ciu o rozwiązania o charakterze systemowym. Projekt re-
alizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie ŻYJ 
KOLOROWO!, Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, 
Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych 
Tratwa oraz Fundację Hobbit. 

Stworzyliśmy wspólnie poradnik dla organizacji i podmi-
otów korzystających ze wsparcia wolontariatu, poradnik dla 
wolontariuszy oraz publikację PO CO? czyli wolontariat we 
Wrocławiu, która stanowi przegląd organizacji potrzebują-
cych wsparcia w naszym mieście. PO CO? można pobrać na 
naszej stronie www.hospicjum.wroc.pl  Chcemy, aby wszyscy 
zaangażowani w pomaganie wiedzieli jakie mają prawa i powi- 
nności, jak organizowana jest pomoc.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach 
tego programu realizuje spotkania edukacyjne na terenie 
Wrocławia. Serdecznie zapraszamy placówki z Wrocławia 
do udziału w bezpłatnych spotkaniach prelekcjach/warszta- 
tach.  Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat wolonta- 
riatu i jego wielu odmian. Zachęcenie do aktywnego bezin-
teresownego pomagania.

Pokażemy, że każdy wrocławianin, niezależnie od wieku, 
może zrobić coś dobrego dla innych. Przybliżymy też ważność 
istnienia organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą mogli 
na przykład:
- dowiedzieć się, które z ich cech mogą być przydatne  
w wolontariacie;
- poczuć się jak osoba, której się pomaga;

www.wolontariusz.org    tel: 71 791 97 89    biuro@wolontariusz.org

Projekt współfinansuje 
Gmina Wrocław
www.wroclaw.pl

Wyjdź poza swój świat
wolontariusz.org 
Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu

WYBIERZ SPOSÓB, 

W JAKI CHCESZ 

POMAGAĆ

WE WROCŁAWIU

Zostań wolontariuszem u nas
Wolontariat zrzesza ludzi, którzy chcą w wolnym czasie 

zrobić bezinteresownie coś dobrego dla innych. Pomagają 
na różne sposoby, z różną intensywnością. Łączy ich jedno – 
bez względu na to, czy kwestują, adresują w biurze koperty 
czy pomagają w lekcjach siostrze chorej dziewczynki – mają 
świadomość, że to poprawia świat. Pozwala na lepsze funk-
cjonowanie organizacji, której podstawowym celem jest 
dbanie o bezpieczeństwo  i komfort nieuleczalnie chorego 
dziecka oraz jego rodziny. Jeśli myślisz o zastaniu wolonta- 
riuszem skontaktuj się z nami. 
KONTAKT: wolontariat@hospicjum.wroc.pl
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Hubert cierpi na ultrarzadką chorobę genetyczną mukoli- 
pidozę typu II (mucolipidosis cell I).  Jest jedynakiem z ogrom-
nym poczuciem humoru. Świetna pamięć, umysł analityczny, 
duża potrzeba poznawcza – to jego najważniejsze cechy. 
Jego codzienny środek lokomocji to rower, a uwielbiany - 
motor. Hubcio nie stroni od prac domowych na osobistym 
mini-sprzęcie AGD. Ma świetną pamięć, zna wiele piosenek  
i wierszyków. Śpiewa z rehabilitantką Agatą szlagiery o jeży-
ku i ślimaku. Jak coś robi – to na maksa.
- Co to jest?
- Hotel.
- A co to hotel?
Parę miesięcy temu taki dialog odbył się w rodzinie Huber-
ta.  I Hubert, któremu bliscy wyjaśnili co to hotel i jak działa, 
zapragnął być hotelowym gościem. A ponieważ marzenia się 
spełniają niedawno zajechał z fasonem pod Zamek Topacz.  
I zaczął się cudowny czas dla całej rodziny. Dziękujemy dyrek-
cji i pracownikom Zamku Topacz, Pani Małgosi i Panu Darko-
wi za zorganizowanie tego niezwykłego pobytu.

Każdy ma marzenie. Przynajmniej jedno. Ci z wielkim ape-
tytem na życie mają ich całe mnóstwo. Nam udało się ostatnio 
spełnić dwa. 

Jaś ma 13 lat i dwie starsze siostry. Razem z rodzicami 
mieszka na obrzeżach miasta. Kocha przyrodę, spacery, ob-
serwowanie natury. Rodzice są rolnikami. W domu panuje 
porządek i szacunek dla pracy. Atmosfera jest pełna ciepła  
i życzliwości. Nowym mieszkańcem domu jest sznaucer mi- 
niaturowy o wdzięcznym imieniu Maniek, który dołączył do 
dwóch papużek. Janek bardzo lubi ich towarzystwo.
Chłopiec od urodzenia choruje na mukowiscydozę. To 
nieuleczalna choroba genetyczna. Wraz z upływem czasu 
stan zdrowia Jasia pogarsza się – najbardziej dokuczliwe są 
coraz większe kłopoty z oddychaniem i trudności w funk- 
cjonowaniu narządów wewnętrznych. Janek trafił pod opiekę 
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w marcu 2016 
roku. Zyskał domową opiekę lekarzy i pielęgniarek, bezpłatne 
leki i badania, sprzęt medyczny. Nie może być rehabilitowany.
Wiele marzeń i zainteresowań  chłopca znalazło się poza jego 
możliwościami ze względu na chorobę. Te ograniczenia do-
tyczą także pobytu na świeżym powietrzu. Ponieważ chłopiec 
bardzo lubi przebywać wśród roślin i zwierząt rodzice zaczę-
li budować oszkloną altanę, w której urządzą mu oranżerię. 
Chcą, aby ich syn mógł być wśród zieleni nawet w czasie wie-
trznej czy deszczowej pogody nie narażając się na infekcje. 
Dzieci Państwa pomocy udało się. Altana powstała w porę, by 
Janek mógł cieszyć się wiosną i latem. 

Spełnione marzenia. 
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Przegląd wydarzeń

6. Noworoczny Koncert Charytatywny w Narodowym 
Forum Muzyki. Kabaret Neo-Nówka, Ewa Bem, HooDoo 
Band, People of The Haze i dobre emocje. 

Dzień Kobiet – kilka godzin w gościnnych Dolnośląskim 
Centrum Filmowym dla Mam naszych podopiecznych, ży-
czliwych kobiet współpracujących, wolontariuszek i pra-
cowniczek Fundacji.

Otwarcie bulwaru Xawerego Dunikowskiego i kwesta we 
współpracy z Biurem Promocji Miasta Wrocławia. 

Sezon motorowy otwieraliśmy razem z cyklistami dzięki 
Moto Dolls.



22

Przegląd wydarzeń

Tumski Cup, czyli Ready? Set! Go!
Ten sobotni dzień od rana był pełen emocji, pogoda dopisała,  

a drużyna przybyła na Wyspę Bielarską w komplecie. Po 
przygotowaniu się do wyścigów (przecież niebieskie bar-
wy Fundacji musiały być) zaczęliśmy niecierpliwie ocze-
kiwać na swoją kolej. Choć mieliśmy za sobą zaledwie 
dwa treningi, to byliśmy pełni pozytywnej energii i wie- 
rzyliśmy w to, że damy radę. Oba wyścigi wydawały się wie- 
cznością, a trwały zaledwie kilka chwil. Słychać było chlupot 
wody, sunięcie łodzi i motywujące pokrzykiwania naszej 
dzielnej bębniarki. Choć finalnie zajęliśmy ostatnie miej- 
sce, to wygraliśmy naprawdę wiele. Bo dla takich pięknych 
chwil, tylu gratulacji i takiego zainteresowania Fundacją 
naprawdę warto działać.

Przez cały czas trwania wyścigów smoczych łodzi dużo się 
działo także na naszym fundacyjnym stoisku. Malowanie bu- 
ziek, plecenie warkoczy, wiele rozmów o nakrętkach, Fundacji  
i naszych podopiecznych. Bardzo dużo uśmiechów i śpiewu  
w czasie burzy, która zaskoczyła wszystkich na wyspie.

Ania Woś, Wolontariuszka

Calutki dzień do późnych godzin spędziliśmy na Jarmarku 
Dominikańskim, który  po raz pierwszy Dominikanie zade- 
dykowali  naszym dzieciom. 

Święto książki czyli Buy a Book organizowane przez Związek 
Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Busi-
ness Service Leaders in Poland, ABSL).
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Przegląd wydarzeń

Dzień Dziecka to święto nas wszystkich - i tych dużych,  
i tych małych. Niemniej Dzień Dziecka zorganizowany 29 maja  
w Starej Garbarni przez Fundację Wrocławskie Hospicjum 
dla Dzieci, to niezapomniane i pełne wzruszeń wydarzenie 
przede wszystkim dla głównych bohaterów czyli podopie- 
cznych Fundacji oraz ich rodzin. 

Jako wolontariusz Fundacji  po raz pierwszy miałam oka-
zję uwiecznić na zdjęciach tak wiele uśmiechniętych twarzy 
szczęśliwych maluchów, ale i ich cudownych opiekunów oraz 
najbliższych. To było niesamowite dla mnie przeżycie, móc 
uczestniczyć w tak fantastycznie zorganizowanym wydarze-
niu, które wypełnione było samymi pozytywnymi emocjami. 
Już czekam na przyszłoroczne święto wszystkich dzieci.

Dominika Wejksznia, Wolontariuszka

Nakrętki rządzą.
To był mój pierwszy Festyn Nakrętkowy. Wszyscy stawi- 

liśmy się bardzo wcześnie gotowi do działania dla naszych 
dzielnych przedszkolnych i szkolnych wolontariuszy. Dopi- 
sała także pogoda - chyba wiedziała, że to ważny dzień 
podziękowania za cały rok działań szkół dla Fundacji. 
Przygotowaliśmy stanowiska z robieniem warkoczyków,  
z grami planszowymi, nauką żonglerki, warsztatami arty-
stycznymi oraz zagadkową loteryjką. 

Uśmiechnięte dzieci przybyły w Żółtym Marszu Życia 
śpiewając i hałasując. Od razu było wiadomo, że się zbliża-
ją. I wtedy się zaczęło. Dzieciaki i młodzież pełne zain- 
teresowania korzystały ze wszystkich przygotowanych 
dla nich atrakcji. Pełno było śmiechów, radości, dopy- 
tywania. Wszystko udało się idealnie. Dzieci zbierając się już  
z powrotem do domu, radośnie krzyczały, że było super. 
Wiadomo więc, że było naprawdę fajnie! Ten festyn był 
pierwszy dla mnie, ale na pewno nie będzie ostatni. 

Ania Woś,  Wolontariuszka



Jeśli Twoje dziecko jest poważnie chore zgłoś się do nas. Prześlij podanie z określeniem 
oczekiwanego zakresu pomocy, dołącz epikryzę lekarską (ostatni wypis ze szpitala lub zaświadczenie 
lekarskie). Nie zapomnij o pełnych danych dziecka (imię, nazwisko, pesel) i aktualnych swoich danych  
kontaktowych, adres, telefon, e-mail. Skontaktujemy się, żeby ustalić termin wizyty lekarskiej.
tel. 511 450 966, podanie@hospicjum.wroc.pl

Przychodnia dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych  jest miejscem udzielania porad lekarskich  
z wybranych dziedzin pediatrii dla dzieci z poważnymi schorzeniami przewlekłymi (nie tylko dla pod-
opiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci). Przychodnia mieści się w siedzibie Fundacji przy 
ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a we Wrocławiu.

Przychodnia czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach 15.30-18.30. Rejestracja telefoniczna od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 511 450 927.

Pomoc, którą świadczy Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest całkowicie bezpłatna dla rodzin.

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław
KRS 0000287982, NIP 894-292-33-64, REGON 020598370
tel. 71 367 51 09, fundacja@hospicjum.wroc.pl 
Chcesz pomóc? 
Nasz numer konta w mBank S.A. 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001
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Dzięki wpłatom z 1% podatku możemy pomagać szeroko. Uczymy rodziców jak się zajmować chorą 
pociechą, dostarczamy sprzęt, medykamenty, organizujemy domową rehabilitację. Zapewniamy 
pomoc socjalną i psychologiczną. Dbamy o zdrowe rodzeństwo naszych podopiecznych. Staramy się, 
aby im nie uciekło dzieciństwo. Prowadzimy specjalistyczną przychodnię dla dzieci nieuleczalnie 
chorych.  Edukujemy dolnoślązaków - uświadamiając, że pomagać może każdy, działamy przeciw 
wykluczeniu.  To wszystko dzięki 1%. Dzięki Wam. Dziękujemy.


