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Święty Mikołaj w zespole  
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 

im. Małego Księcia

Święty Mikołaj, jak co roku odwiedzi wszystkich naszych pod-
opiecznych w ich domach. Jego pomocnikami są nasze zespoły 

medyczne, które przekazują mu listy od dzieci. W listach dzieci pro-
szą o wymarzone i ulubione prezenty. Mikołaj spełnia ich marzenia, 
ponieważ nasze dzieciaki mają specjalne miejsce w jego sercu.

	 Pomóż	mikołajowi	

Nasz Mikołaj ma wielu pomocników, są nimi pracownicy Lu-
belskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, wolontariusze, 
a przede wszystkim nasi darczyńcy. To im Mikołaj składa szczegól-
ne podziękowania! mikołaj	zachęca	was	do	dalszego	działania-	
Przekazujcie	 dary	 Pieniężne,	 rzeczowe,	 a	 Przede	 wszystkim	
Pamiętajcie	o	lubelskim	hosPicjum	dla	dzieci	im.	małego	księcia	
Przekazując	1%	Podatku	w	rozliczeniu	Podatku	dochodowego	
za	rok	2011.	Więcej informacji o tym, jak można pomagać naszym 
dzieciakom znajdziecie na www.hospicjum.lublin.pl.

	 wizyta	Świętego	mikołaja	

Z pierwszą wizytą w tym roku Mikołaj wybrał się do Grzesia. 
Grześ przyjął go w dobrym nastroju, ponieważ otrzymał mnóstwo 
ulubionej czekolady.

Jeśli Mikołaj jeszcze do Was nie dotarł…czekajcie cierpliwie, 
będzie lada chwila. Mamy od Świętego pewną informację, że żadne 
z naszych dzieci nie otrzyma od Niego rózgi ;)

Zakręcona akcja wciąż trwa!

Dzięki wielkiej mobilizacji darczyńców zebraliśmy już ponad 
79 ton nakrętek, a Podopieczni Hospicjum mogli zrealizować 

swoje marzenia.
• Marek i Mateusz – byli w Rzymie, na grobie Ojca Świętego oraz  

w Wenecji.  
• Jasiek, Arek, Łukasz i Sebastian wraz z najbliższą rodziną udali się 

do Wiednia i Pragi.
• Krzysztof i Albert zwiedzili Paryż oraz Disneyland. 
• Weronika otrzymała dofinansowanie do wyjazdu nad morze.
• Rodzina Krystiana pojechała na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. 
• Dofinansowaliśmy także wyjazd do Zakopanego dla rodzeństwa 

w żałobie.
• Dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na podróżowanie 

otrzymały wymarzone prezenty urodzinowe, prezenty z okazji 
Dnia Dziecka oraz prezenty mikołajkowe. 

	 mniej	Śmieci	więcej	radoŚci!	

Pamiętajcie, że biorąc udział w naszej zbiórce ofiarowujecie bez-
cenne chwile radości dzieciom dotkniętym najcięższymi chorobami, 
a jednocześnie postępujecie ekologicznie, zmniejszając liczbę śmieci!

akcja	nakrętkowa	ciągle	trwa.	nakrętki	 (najlePiej	w	Par-
cianych	 workach)	 można	 Przywozić	 do	 siedziby	 hosPicjum	
Przy	ul.	 lędzian	49	 (boczna	ul.	nałęczowskiej	 –	wjazd	od	ul.	
sławin) 	Przez	cały	tydzień	w	godz.	8.30	–	20.00.	

Rozmiary akcji przerosły nasze oczekiwania. Nakrętki 
zbierają szkoły, przedszkola, firmy i osoby prywatne 
z całej Polski. 

Wszystkie nasze dzieci są szczególnie grzeczne i dzielne  
i dlatego Święty Mikołaj co roku pamięta o nich w pierw-
szej kolejności. 

 Grześ z mamą, terapeutką Małgorzatą Kostek i Mikołajem

Postawiona diagnoza o ciężkiej, zagrażającej życiu choro-
bie dziecka staje się dla rodziców sytuacją, którą można 
porównać do najbardziej dramatycznego kataklizmu. 
Istniejące jeszcze do niedawna poczucie kontroli nad co-

dziennością staje się tylko wspomnieniem i wielkim marzeniem. 
Nowe obowiązki, konkretne zadania do wykonania, emocje, które 
odbierają sen, apetyt, a przynoszą bezradność i przerażenie, daje 
rodzicom wyobrażenie, że znajdują się w innym, nieznanym świe-
cie. Co można zrobić, od samego początku, by sobie, choć w części, 
radzić:
1. wsPólnie uczestniczyć we wszystkich ważnych rozmowach 

z lekarzem, które dotyczą leczenia, jego skutków ubocznych. Po-
wody tego są następujące: weryfikujemy co powiedział lekarz 
rzeczywiście, a co jednej ze stron tylko wydawało się (łatwiej 
wspólnie podejmować decyzje i brać za nie wspólnie odpowie-
dzialność), oraz - równie ważne – wspólnie przeżywać te same 
emocje.

2. wsPólnie mieć czas na przebywanie przy łóżku chorego dziec-
ka. Celem jest to, by oboje widzieli jego cierpienie i potrzeby; by 
wreszcie czuli podobnie obawy, bezradność i smutek, gdy dziec-
ko prosi o „ratunek” a rodzic odczuwa słabość. Nawet jeśli ojciec 
poświęca dziecku tego czasu mniej, bo pracuje, to, jako rodzic 
jest mu potrzebny.

3. wsPólnie wykonywać czynności pielęgnacyjne u dziecka. Obo-
jętnie, czy będzie to profilaktyka przeciwodleżynowa, karmienie, 

Jak to między małżonkami...

odsysanie czy inhalowanie. Posiadanie tych umiejętność przez 
ojca i matkę przywraca poczucie kontroli, wiec i bezpieczeństwa.

4. wsPólnie dzielić się nie tylko zadaniami do wykonania ale tak-
że przeżywanymi emocjami. Jeśli małżonkowie znają swoje 
emocje, łatwiej mogą udzielać sobie emocjonalnego wsparcia.

 Korzystając z możliwości zagoszczenia w Państwa domu, chciał-
bym z całego serca podziękować za to, że – jako zespół hospicyj-
ny – doświadczamy od Was tak dużego wsparcia, tego moralnego, 
modlitewnego, usługowego, materialnego i finansowego, choćby 
przekazywania na opiekę nad naszymi podopiecznymi 1% Waszego 
podatku dochodowego. Ogrom tej wdzięczność potwierdza mate-
matyka, gdyż miesięcznie opieka nad naszymi dziećmi jest niedo-
szacowana przez NFZ na ok. 70 tys. zł.

Pozdrawiam.
O. Filip Buczyński, 

prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im „Małego Księcia”

o.	filiP	buczyński
prezes LubeLsKieGo HospicjuM dLa dzieci  
iM. „MałeGo Księcia”
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 zespół Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia
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Zespół SPR Lublin, mistrzowska drużyna piłki ręcznej 
będzie wspierać mistrzów silnego ducha, nieuleczalnie 
chorych podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. 

SPR Lublin dla Lubelskiego  
Hospicjum dla Dzieci  

im. Małego Księcia 

	 PodPisanie	umowy	o wsPółPracy	z sPr	lublin		

Porozumienie parafowali O. Filip Buczyński – prezes Hospi-
cjum oraz Sławomir Bracław – prezes SPR Lublin. W spotkaniu 

wzięły udział piłkarki ręczne.

Umowa współpracy przewiduje wzajemne partnerstwo 
i wsparcie: obustronne działania promocyjne, zbiórkę plastiko-
wych nakrętek na meczach, darmowe wejściówki dla Podopiecz-
nych na mecze, poza tym obustronna promocja na stronach inter-
netowych i promocja akcji przekazywania 1% podatku na rzecz 
Hospicjum.

 
w	trakcie	sPotkania	zawodniczki	sPontanicznie	zadeklaro-

wały,	że	chętnie	sPotkają	się	z PodoPiecznymi	naszego	hosPicjum.

W konferencji prasowej brał udział również podopieczny Ho-
spicjum i wierny fan SPR Lublin Albert. Nasz Albert, długo dzielił 

się z zawodniczkami i dzienni-
karzami swoimi wrażeniami 
z meczu. Od czasu tego spotka-
nia jest stałym gościem na try-
bunach, dopingując swoje idol-
ki w walce o wygrany mecz.

„W konferencji 
prasowej 
uczestniczył 
także albert, 
podopieczny 
Hospicjum i wierny 
kibic spr Lublin”

 albert z zawodniczkami spr Lublin

Październikowa kwesta uliczna

	 dwustu	wolontariuszy	

Młodzi wolontariusze zbierali datki do specjalnie oznakowa-
nych puszek. W akcji wzięło udział ponad 200. uczniów z 16. 

lubelskich szkół. Pomimo jesiennego chłodu młodzi wolontariusze 
gorąco zachęcali przechodniów do zasilenia puszek.  

Pragniemy	 serdecznie	 Podziękować	 wszystkim	 wolonta-
riuszom,	którzy	brali	udział	w	kweŚcie,	tak	samo	jak	wszyst-
kim	darczyńcom.	wsPólnie	zebraliŚcie	20	tys.	zł!

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji Galerii Olimp, za 
udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie kwesty w trakcie trwa-
nia wystawy modelarskiej oraz za udostępnienie nam pomieszcze-
nia do liczenia pieniędzy. Dziękujemy paniom z Banku BGŻ S.A. za 
pomoc w liczeniu.

Za pozwolenie na przeprowadzenie kwesty składamy także po-
dziękowania dyrekcjom: Galerii Orkana w Lublinie, Tesco Polska 
Sp. z o.o. w Lublinie oraz CH E.LECLERC Tomasza Zana. 

22 października na ulicach naszego miasta, młodzi wo-
lontariusze kwestowali na rzecz Lubelskiego Hospicjum 
dla Dzieci im. Małego Księcia. 

Twój Dar serca dla Hospicjum

	 trzecia	edycja	akcji	

21 marca 2011 r. już po raz trzeci wystartowała akcja „Twój 
Dar Serca dla Hospicjum”. W szkołach całego województwa 

lubelskiego zbieraliśmy datki na rzecz naszego Hospicjum.  Orga-
nizatorem i koordynatorem akcji wraz z naszym Hospicjum było 
Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, 
a patronat honorowy nad akcją objęła Wicewojewoda Lubelski –
Pani Henryka Strojnowska oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pan 
Krzysztof Babisz.

	 dziękujemy	waszym	sercom	

„Pragniemy	 serdecznie	 Podziękować	 wszystkim	 szkołom		
i	koordynatorom,	którzy	zaangażowali	się	w	akcję.	każda	taka	
akcja,	Pozwala	nam	codziennie	Pomagać	chorym	dzieciom	zma-
gającym	się	z	najcięższymi	chorobami	i	cierPieniem.	dzięki	wam,	
ich	życie	może	być	lePsze.”	mówi	ojciec	filiP	leszek	buczyński,	
założyciel	lubelskiego	hosPicjum	dla	dzieci	im.	małego	księcia	
„Zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na dofinansowanie zakupu sa-
mochodu z windą do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Dla wielu 
z nich oznacza to po raz pierwszy w życiu możliwość wyjścia z domu 
-  korzystania z rehabilitacji, spełnienie marzeń o wycieczkach, wizy-
tach na meczach, wystawach, co wcześniej było niemożliwe” 

W tym roku, już po raz trzeci, młodzież z całego woje-
wództwa zbierała środki dla podopiecznych Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.  W akcji  udział 
wzięły 194 szkoły z Lubelszczyzny, które zebrały ponad 
84,6 tys. zł im. Małego Księcia. 

Przyjaciele „Małego Księcia”

X Jubileuszowa edycja Dnia Jesiennego Liścia  
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Biłgoraju

	 jesienny	jubileusz	

22 października 2011r. jest dniem, na który wszyscy z nie-
cierpliwością czekaliśmy w Szkole Podstawowej nr 5 im. 

Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. to	nasz	 już	10	 jubile-
uszowy	„dzień	jesiennego	liŚcia”.	 i	choć	to	sobota,	w szkole	
zrobiło	się	tłoczno	i gwarno,	a radosna	atmosfera	udzieliła	
się	wszystkim	uczestnikom.	

	 szacowni	goŚcie	

Z miasta i okolicy przybywali nie tylko uczniowie z rodzinami, 
ale licznie zaproszeni goście.  Wśród nich przedstawiciele władz 
wojewódzkich, nowo wybranego parlamentu, władz miejskich 
i oświatowych oraz absolwenci i przyjaciele szkoły. Słowa powita-
nia do przybyłych skierowała pani dyrektor Teresa Bogdanowicz-
Bordzań, która przypomniała początki tej imprezy charytatywnej 
i jej najważniejszy cel - pomoc Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. „To piękne dzieło, które oprócz wartości wy-

Dziesiąta jubileuszowa edycja „Dnia Jesiennego Liścia” 
przeszła już do historii. Pozostanie niezapomnianą lekcją 
nauki radosnego dawania.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia we Lwowie

	 Przekazać	doŚwiadczenie	

Organizatorzy konferencji poprosili przedstawicieli  naszego 
Hospicjum o podzielenie się swoimi doświadczeniami w pracy 

z pacjentami hospicjum dziecięcego i ich rodzinami. Z wykładami 
wystąpili : 
• O dr Filip Buczyński  -  Eutanazja czy opieka paliatywna? 
• Lek. med. Joanna Rafalska – Opieka medyczna nad pacjentami LHD
• Dr n. med. Małgorzata Borowska – Opieka stomatologiczna nad 

pacjentami LHD
• Dr Małgorzata Kostek – Rola wolontariatu w opiece hospicyjnej

	 okazać	wsParcie	

„Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w procesie 
tworzenia tak zaszczytnego dzieła- mówi Ojciec Filip Leszek Bu-
czyński-  wiele uznania kierujemy do ks. proboszcza Jana Nikla, 
organizatorów tej konferencji, a wśród nich dla lekarek: Teresy 
Guzowskiej i Janiny Andrejczuk  - ludzi gorących serc, bezintere-
sownie nastawionych na pomoc  chorym dzieciom i ich rodzinom.” 
„ze	swojej	strony	oferujemy	wsParcie	i	modlitwę		życząc	wam	

W dniach 14 – 15 października w Katedrze Lwowskiej 
odbyła się polsko-ukraińska konferencja „Hospicjum – być 
razem w cierpieniu” .  Głównym jej celem jest utworzenie 
lwowskiego hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. 

miernych niesie ze sobą głębokie wartości wychowawcze. Poka-
zuje, jak można pomagać bezinteresownie, a to jest najważniejsze, 
co może każdy dać. Może uda nam się spełnić kilka marzeń dzieci 
z hospicjum” – powiedziała pani dyrektor . Teresa Bogdanowicz-
Bordzań.

	 wsPólnymi	siłami	

Nie byłoby imprezy, gdyby nie ogromne zaangażowanie całej 
społeczności szkolnej i lokalnej. Rodzice, uczniowie i nauczyciele 
włączyli się w przygotowanie jesiennych stoisk, a darczyńcy ofia-
rowali różne przedmioty na aukcję. Były obrazy, książki, cenne ko-
szulki, ręcznie malowane poduszki i inne rzeczy. całoŚć	imPrezy	
uŚwietnili	swoimi	wystęPami	absolwenci	szkoły,	którzy	zaPre-
zentowali	 swe	 umiejętnoŚci	 wokalne,	 taneczne	 i  aktorskie.	
Występ szkolnego chóru „Czadowych nutek” wprowadził klimat 
radosnej zabawy i porywał do wspólnego śpiewu. 

„…Jestem przeszczęśliwa, że mogę to zobaczyć z bliska i myślę, 
że świat nie zginie, gdy widzę tyle bezinteresownej pomocy…” mó-
wiła Pani Małgorzata Pukar z Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia. Pani Małgorzata Pukar, pielęgniarka z Hospicjum 
nie kryła ogromnego wzruszenia, gdy dziękowała w imieniu pod-
opiecznych darczyńcom „Dnia Jesiennego Liścia” za ich wielkie ser-
ca i ogromne zaangażowanie. Stwierdziła, że jesteśmy szkołą która 
pomaga Hospicjum najdłużej, bo już 10 lat.  

Elżbieta Jasielska

 Teresa bogdanowicz i Małgorzata pukar

 uczestniczki koncertu
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Jak pomagać

	 najważniejsze,	najtrudniejsze	

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia codziennie 
obejmuje opieką prawie 60 rodzin najciężej chorych dzieci. 

Odwiedzamy ich w domach zapewniając pomoc medyczną – leka-
rzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Zespół terapeutów wspiera du-
chowo i emocjonalnie dzieci, ich rodziców i rodzeństwo. często	
towarzyszymy	 im	 w	 najtrudniejszych	 chwilach,	 Pożegnania.	
skuPiamy	się	na	sPrawach	najważniejszych	i	najtrudniejszych.	

jednak	mało	kto	wie	o	tym,	że	staramy	się	Pomóc	również	
w	sPrawach	Praktycznych, w spełnianiu marzeń i zaspokajaniu 
codziennych potrzeb materialnych naszych Podopiecznych zwią-
zanych z opieka nad nimi, ale i warunkami życia 

	 nasze	dzieci	zmieniają	was	w	bohaterów	

możesz	też	bezPłatnie	ofiarować	swój	czas	i	Pracę	wsPie-
rając	naszą	działalnoŚć.	Przykłady możemy mnożyć bez końca. 
Aukcja dzieł sztuki, organizowana przez Galerię Wirydarz, sesja 
fotograficzna zorganizowana przez firmę WiP Studio i Eliza Ma-
keup, pomoc firmy Centrus. Współpraca z zespołem sportowym 
SPR. Osoby prywatne, instytucje, szkoły, które zbierają nakrętki. 
Uczniowie którzy organizują przedstawienia na podstawie na-
szego Mitu o powstaniu deszczu. Osoby, które przekazują środki 
finansowe, często wspólnie z rodziną, znajomymi, współpracow-
nikami i klientami. Wolontariusze pracujący z dziećmi, w naszym 
biurze i akcjach na rzecz LHD. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

jeŚli	chcesz	Pomóc,	skontaktuj	się	z	nami.	Powiedz	czym	się	
zajmujesz,	a	my	PodPowiemy,	co	możesz	zrobić.	jeŚli	szukasz	in-
sPiracji	zajrzyj	na	naszą	stronę	internetową	www.hosPicjum.
lublin.Pl	 tam	 informujemy	 o	 bieżących	 Potrzebach	 naszych	
PodoPiecznych	i	dziękujemy	wszystkim	naszym	Przyjaciołom!	

Uśmiech naszych dzieci  
na Central European Dental 

Exhibition 2011

Kreatywnością w niesieniu pomocy wykazała się firma exac-
tus, organizator Targów Stomatologicznych CEDE 2011 w Po-

znaniu, oraz firmy, które przekazały dary w postaci materiałów 
do wypełnień, narzędzi ,preparatów do profilaktyki i higieny jamy 
ustnej, leków, preparatów do znieczuleń miejscowych itp. dla na-
szej Poradni Stomatologicznej. Organizatorzy tego spektakular-
nego wydarzenia , po raz kolejny zaprosili przedstawicieli NZOZ 
Stomatologia w Domu Małego Księcia do uczestnictwa w CEDE, 
aby wspierać Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. Goście targów wspierają nasze dzieci poprzez 
przekazanie darów- materiałów stomatologicznych, codziennej 
higieny jamy ustnej i innych, które pomagają nam dbać o zdrowy 
uśmiech naszych Podopiecznych.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia obej-
muje swoich Podopiecznych  kompleksową opieką, w tym 
również opieką stomatologiczną. Okazuje się, że i na tym 
polu udało nam się znaleźć Przyjaciół, którzy chcą poma-
gać naszym dzieciom. im. Małego Księcia. 

Nasze dzieci są naznaczone cierpieniem, ale mają również 
zupełnie zwyczajne potrzeby i marzenia. Chęć sprawienia 
im radości stawia przed zespołem i przyjaciółmi Lubel-
skiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia ogromne 
wyzwania. Dzięki nim codziennie każdy z nas ma szansę 
poczuć się superbohaterem, bo możemy wprowadzić w ży-
ciu naszych dzieci realną zmianę na lepsze. 

Targi Stomatologiczne CEDE w Poznaniu to doroczne święto 
środowiska. W dniach 22–24 września 2011 blisko 15 000 profe-
sjonalistów związanych z szeroko pojętą branżą stomatologiczną 
spotkało  się by wymieniać fachową wiedzę, poznawać najnow-
sze osiągnięcia technologiczne i naukowe. Na powierzchni 18500 
m.kw. spotkało się 251. wystawców z Ukrainy, Estonii, Litwy, Ło-
twy, Niemiec, Francji, Rosji, Szwecji, Chorwacji, Czarnogóry, Szwaj-
carii, Kanady, Chin, Tajwanu. Przez cały czas targów trwały liczne 
wykłady i warsztaty. Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia – 
NZOZ Stomatologia, dzięki uprzejmości organizatorów bezpłatnie 
wystawiło na targach stoisko informujące o naszej działalności. 
Reprezentowali nas Ojciec Filip Buczyński oraz Małgorzata Borow-
ska i Renata Jaworska z naszego NZOZ Stomatologia.

 „chcielibyŚmy	serdecznie	Podziękować	zarówno	organiza-
torom	targów,	firmie	exactus,	w tym	odPowiedzialnej	za	kon-
takt	z nami	Pani	ewie	mastalerz,	jak	i wszystkim	darczyńcom.	
każdy	 ich	dar	ma	ogromne	znaczenie	w naszej	 działalnoŚci.	
dzięki	nim	łatwiej	nam	nieŚć	ulgę	w bólu	i dbać	o zdrowie	jamy	
ustnej	naszych	PodoPiecznych.” – mówi doktor Małgorzata Bo-
rowska.

Szczególnie dziękujemy: 

• DENTSPLY DeTrey GmbH
• ECOLAB Sp. z o.o HAGER POLONIA
• HERAEUS Polska
• KOL-DENTAL 
• KERR SpofaDental
• MARKU Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego 
• MARRODENT Sp. z o.o. 
• MEDITRANS 
• OLIDENTPolska
• PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA Sp. z o.o. 
• RADA Sp.j.
• STOMED M. Kobierska, W. Kobierski Sp.j. 
• VERDENT Michał Włodarczyk 
• SEPTODONT - POLSKA Sp. z o.o.
• COLGATE PALMOLIVE (Poland)
• NEVADENT

dużo	sił	i	niegasnącej	wiary	w	owocną	służbę	drugiemu	czło-
wiekowi”	Ojciec Filip Buczyński.   

	 Po	owocach	ich	Poznacie	

Inicjatorami zorganizowania, pierwszej tego typu,  placówki  
jest wspólnota parafialna lwowskiej katedry łacińskiej – a wśród 
niej pracownicy medyczni miejscowego szpitala, na co dzień spoty-
kający chore dzieci, które ostatni czas swojego życia mogłyby spę-
dzać wśród swoich najbliższych, a nie w szpitalnych salach. 

Konferencję rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą pod przewod-
nictwem Ks. Abp Mieczysława Mokrzyckiego.  Uczestników powi-
tali gospodarz Katedry ks. proboszcz Jan Nikiel oraz Prof. dr hab. 
Mieczysław Grzegocki, prorektor Lwowskiego Uniwersytetu Me-
dycznego im. D Halickiego. Festyn „Dzieci Dzieciom” 

	 zabawa	i	Pomoc	

W festynie, który odbył się w niedzielę 12 czerwca w Zespole 
Szkół w Strupinie Dużym uczestniczyli mieszkańcy Chełma 

i powiatu, którzy dobrą zabawę połączyli ze szczytnym celem nie-
sienia pomocy. głównym	Punktem	imPrezy	była	licytacja,	którą	
PoProwadził	Paweł	ciechan,	starosta	chełmski,	od	lat	zaan-
gażowany	w	akcję	wraz	z	Przemysławem	kargulem,	dziennika-
rzem	radia	bon	ton.	

	 wyjątkowe	nabytki	

„Dzięki darczyńcom, którzy przekazali wiele ciekawych przed-
miotów i upominków zebraliśmy tak dużą kwotę. Po raz kolejny 
wspólnie z Wójtem Gminy Chełm zdaliśmy egzamin, ofiarując naj-
młodszym trochę radości i szczęścia” - mówi starosta Ciechan. Do 
sprzedaży na licytacji wystawiono m.in. pióro Donalda Tuska, książ-
ki z autografami Krzysztofa Hołowczyca i Krzysztofa Baranowskiego, 
kurs na prawo jazdy, bilety do Warszawy, Krakowa bądź w wybrane 
miejsce w Polsce, grafiki i obrazy lokalnych artystów i twórców lu-
dowych, a nawet cement przekazany przez Cementownię Chełm. 
„Zebrane pieniądze przekazaliśmy już Hospicjum im. Małego Księcia 
w Lublinie „ wyjaśnia Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. 

„mamy	satysfakcję	z	dobrze	wykonanego	zadania.	na	nasz	
aPel	odPowiedzieli	ludzie	dobrych	serc,	którym	bardzo	dzię-
kujemy	 za	 wsParcie	 i	 zaangażowanie”	 Wiesław Kociuba, wójt 
gminy Chełm.

	 wyŚPiewane	dla	lubelskiego	hosPicjum		
	 dla	dzieci	im	małego	księcia	

Podczas festynu miał miejsce finał II Festiwalu Polskiej Piosenki 
o Miłości o Różę Małego Księcia, w którym zaprezentowali się młodzi 
wokaliści w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród solistów najlepsza 
okazała się Anna Sułkowska i Tomasz Bławucki. W rywalizacji duetów 
wygrali Agnieszka i Damian Marciszewski oraz Greta Mielniczuk i Ja-
kub Klimiuk. Laureaci konkursu uświetnili festyn swoimi występami.  

Organizatorem Festynu „Dzieci dzieciom” był Wójt Gminy 
Chełm przy wsparciu Starosty Chełmskiego.

15 czerwca 2011 r. w Chełmie Kwotą 27 256,84 zł orga-
nizatorzy Festynu „Dzieci Dzieciom” podsumowali akcję 
zbierania pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. 
Małego Księcia. 

 Na cmentarzu łyczakowskim

 organizatorzy Festynu i ojciec Filip Leszek buczyński

 reprezentacja firmy exodus i Lubelskiego Hospicjum dla dzieci 
       im. Małego Księcia

 Weroniczka i zespół medyczny Lubelskiego Hospicjum dla dzieci 
     im. Małego Księcia – lekarz Krystyna sobieszek-Wieczorska i pielę-
     gniarka beata janek
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żaneta	moskal
MaMa Tosi

Tosia
– powrót do aktywności

Walka o Tosię to było niezapomniane przeżycie, z gatunku tych co nas 
zmieniają, na zawsze. 

Antosia urodziła się 10 lutego 2009 r. Dostała 9 punktów 
w skali Apgar. Urodziła się z zespołem wad wrodzonych, 
które spowodowały, że pierwsze osiem miesięcy życia 
spędziła w szpitalu. O chorobie córki dowiedzieliśmy 

się bardzo wcześnie, w 12 tygodniu jej życia płodowego. Jednakże 
wówczas, zarówno my jak i lekarze nie wiedzieliśmy  jak trudna 
i długa będzie walka o Antosię, nie tylko o jej zdrowie ale przede 
wszystkim o życie dziecka.

	 ciąża	

Po serii badań, wizyt u lekarzy wiedzieliśmy, 
że nasza Córeczka ma przepuklinę pępowinową 
w której znajdują się jelito cienkie  i wątroba, pra-
wostronnie ulokowane serce oraz mały  ubytek 
w przegrodzie międzykomorowej, który  według 
zapewnień kardiologa nie stanowił zagrożenia 
i nie wymagał interwencji chirurgicznej. Pogodzi-
liŚmy	się	z tym,	że	naszą	córeczkę	czeka	oPera-
cja	tuż	Po	urodzeniu	i PostanowiliŚmy,	że	zrobimy	wszystko	by	
jak	najszybciej		tosia	Po	oPeracji	wróciła	do	domu,	do	rodziny.		

Nieświadomi i pełni wiary jechaliśmy do Warszawy na po-
ród. Wcześniej odwiedziliśmy Klinikę Chirurgii Centrum Zdrowia 
Dziecka, gdzie chirurg, uspokoił nasze obawy. Owszem, przepukli-
na jest duża, zabieg trudny, dwuetapowy, ale dzieci szybko po nim 
dochodzą do siebie. Zaufaliśmy. Jakże los z nas zadrwił.

	 zawiedzione	nadzieje	

 Po operacji, Antosia była długo zaintubowana. chirurgicznie	
wszystko	udało	się,	się	ale	kilkukrotne	Próby	PrzeProwadze-
nia	 jej	 na	własny	oddech	 kończyły	 się	 niePowodzeniem.	 od-
dychała	dzięki	resPiratorowi.	Lekarze szukali przyczyn, a  my 
szaleliśmy z rozpaczy i bezsilności. Przecież to miała być rutyno-
wa operacja! Przez wiele tygodni byliśmy daleko od domu, odse-
parowani od dziecka, które leżało na Oddziale Intensywnej Tera-

pii. Trudno to sobie teraz wyobrazić, ale przez 
1,5 miesiąca, mogłam być tylko kilkanaście 
razy przy Antosi, dotknąć jej, powiedzieć kilka 
słów.  widok	 maleństwa	 obstawionego	 aPa-
raturą,	 z  rurkami,	 wkłuciami	 zamiast	 otu-
lonego	ramionami	mamy	PrzeŚladuje	mnie	do	
dzisiejszego	dnia.	Lęk i strach jaki codziennie 
towarzyszył nam gdy szliśmy na oddział trudno 
jest dzisiaj wyrazić. Nigdy nie wiedzieliśmy co 
zastaniemy. 

Po badaniach okazało się, że Tosia ma zwężone oskrzela, pod-
niesioną do góry przeponę, ucisk serca na jedno z oskrzeli, co 
powodowało że nie mogła samodzielnie oddychać. Od antybio-
tyków dostała jeszcze zapalenia jelita grubego. Bardzo cierpiała, 
nie mogła jeść. Aby nie przedłużać dalszej intubacji konieczna 
stała się tracheotomia. Wtedy, w ustach lekarzy wyraz tracheoto-
mia nie brzmiał groźnie.  

nieŚwiadomi,	a Przede	wszystkim	oszołomieni,	zgodziliby-
Śmy	się	wtedy	na	wszystko	byle	ratować	nasze	dziecko.	

tracheotomia	jest	jak	kij,	który	ma	dwa	końce,	z jednej	stro-
ny	Pozwala	oddychać,	z drugiej	Powoduje	niekończące	się	 in-
fekcje	dróg	oddechowych,	konieczne	jest	stałe	odsysanie	wy-
dzieliny,	które	dla	małego	dziecka	są	torturą.	Pomimo założe-
nia  tracheotomii Antosia nie podjęła samodzielnego oddechu. 

„Lekarze szukali 
przyczyn, a my 
szaleliśmy z rozpaczy 
i bezsilności.
przecież to miała 
być rutynowa	
operacja!”

	 siła	kroPli	drąży	kamień	

Nie poddaliśmy się, szukaliśmy pomocy na 
własną rękę, zamęczaliśmy lekarzy wizytami 
i pytaniami, warto było.. Antosia była konsulto-
wana przez kardiochirurga z Wielkiej Brytanii, 
nie dawaliśmy lekarzom spokoju, chodziliśmy, 
pytaliśmy i tak w kółko.. Zaproponowali zabieg 
obniżenia przepony. Zgodziliśmy się, chociaż nikt nie dawał gwa-
rancji, że to coś zmieni. 9 kwietnia 2009r. malutka Tosia przeszła 
kolejna ( trzecią już !) operację. Po niej stopniowo zaczęła sama 
oddychać, ale potrzebowała tlenu. 24 kwietnia 2009r. Antosia zo-
stała przewieziona z OIT na salę na Oddziale Chirurgii CZD, gdzie 
mogliśmy już z nią być cały czas. Niestety dostała zapalenia płuc 
i rotawirusa. 

	 straszny	maraton	

ten	 okres	 okazał	 się	 być	 sPrawdzianem	 naszej	 wytrzy-
małoŚci	 Psychicznej	 i  fizycznej.	  Rozpoczął się półroczny ciąg 
niekończących się infekcji i groźnych zakażeń szpitalnych z sepsą 
włącznie. Etap leczenia w Warszawie został zakończony i Antosia 
została przetransportowana do Kliniki w Lublinie. co	do	rokowań	
lekarze	 byli	 bardzo	 PowŚciągliwi	 mówili	 „rokowanie	 trud-
ne”	ale	wraz	ze	wzrostem		i wiekiem,	stan	może	się	PolePszać.	
chwyciliŚmy	się	tych	słów	jak	koła	ratunkowego.	

W Lublinie jest stan znów się pogorszył i aż do 22 paździer-
nika 2009 przebywała na lubelskim OIT. jej	stan	był	okreŚlany,	
jako	 krytyczny,	 beznadziejny.	 nie	 doPuszczaliŚmy	 tych	 myŚli	
do	siebie.	Tosia wymagała stałej tlenoterapii, a czasowo respira-
tora, przyjmowała silne antybiotyki, była osłabiona, nie rosła, nie 
przybierała na wadze, strasznie wymiotowała po każdym posiłku. 
Nie mogliśmy jej zabrać do domu mimo, że bardzo tego chcieliśmy. 

Czuwaliśmy przy jej łóżeczku, uczyliśmy się pie-
lęgnacji dziecka z tracheotomią. Była bardzo ru-
chliwa, wyjmowała sobie rurkę, sondę. Nigdy nie 
zapomnę widoku, kiedy przyszłam do sali, a To-
sia miała przywiązane rączki do łóżeczka. Pomi-
mo	bardzo	Poważnego	stanu	córka	„garnęła	
się	do	życia”	i Poznawania	Świata,	co	dawało	
na	nadzieję	i siłę	do	dalszej	walki.

	 walka	z wiatrakami	

W końcu, 22 października 2009r., Tosia została wypisana ze 
szpitala  do domu pod opiekę Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia. O Lubelskim Hospicjum usłyszeliśmy już od 
lekarza, który opiekował się Tosią na warszawskim OIT. Codzien-
na opieka nad Tosią wymagała odpowiedniego sprzętu i zabiegów 
medycznych., tlenoterapii, stałego odsysania wydzieliny z rurki, 
karmienia sondą  Nadal stale wymiotowała. Nie wiedzieliśmy, le-
karze, ani my, dlaczego? Nie pomagały leki na refluks, specjalne 
mleko, pozycje do karmienia. Byliśmy bezradni i strudzeni. bardzo	
mało	sPaliŚmy.	iloŚć	czynnoŚci,	które	trzeba	wykonać	Przy	tak	
chorym,	malutkim	dziecku	jest	ogromna,	stale	trzeba	być	czuj-
nym.	Tosia miała ogromne ilości wydzieliny, odsysaliśmy non stop, 
w nocy trudno było o odpoczynek, nasłuchiwaliśmy oddechu, do 
tego dochodziły inhalacje kilka razy na dobę, w nocy i nad ranem 
także, oklepywanie, tak by zalegająca wydzielina łatwiej mogła się 
ewakuować. w	czasie	infekcji	iloŚć	wszystkich	tych	czynnoŚci	
wzrastała	kilkukrotnie,	strach	również.	W każdej chwili mo-
gła też zachłysnąć się wymiotami. Stale ktoś  przy niej musiał być.  
W sprawowaniu tej trudnej opieki pomagał nam zespół medyczny 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Po trzech 
miesiącach Antosia musiała ponownie być hospitalizowana z po-
wodu rozległego obustronnego zapalenia płuc. 

„nie	poddaliśmy	się, 
szukaliśmy pomocy 
na własną rękę, 
zamęczaliśmy lekarzy 
wizytami i pytaniami, 
warto było.”
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Pierwsze	urodziny	sPędziliŚmy	w szPitalu
Nie było tortu, świeczek, tylko szpitalne łóż-

ko i wenflony.  Kiedy po miesiącu wróciliśmy 
do domu Tosia była bardzo słaba, wyniszczona,  
spadła z wagi, miała problemy z trawieniem. Ba-
liśmy się przyszłości ale właśnie wtedy u kresu 
sił nastąpił przełom. 

	 Przełom	u kresu	sił	

Po roku i 9 miesiącach nastąpiło to,  
czego tak pragnęliśmy od początku. Anto-
sia z dnia na dzień czuła się lepiej,  ustały wy-
mioty, a co najważniejsze  przestała być tle-
nozależna. Skontaktowaliśmy się z neurologopedą, już pierw-
sza wizyta przyniosła efekty. Zaczęliśmy wychodzić na spacery. 
Tosia odżyła, przestała chorować, pojawił się mocny odruch 
kaszlowy, wokalizowała pomimo rurki, ale nadal nie siedziała.  
I tutaj też nasze dziecko nas zaskoczyło. Po kilku wizytach pani rehabi-
litantki Tosia zaczęła samodzielnie siedzieć, robiła ogromne postępy 
ruchowe. Tosia jadła znaczną cześć posiłków doustnie W listopadzie 
2010r.  pojechaliśmy do CZD na oddział Kardiologii na zaplanowane 
wcześniej kontrolne badanie serca, które wyszło pomyślnie. lekarze	
zaProPonowali	wyjęcie	 rurki.	 baliŚmy	 się,	 a  jednoczeŚnie	wie-
dzieliŚmy,	 że	 będzie	 to	 dla	 tosi	 najlePsze.	 udało	 się,	 dekaniu-
lacja	nastąPiła	bez	komPlikacji,	 tosia	zaczęła	sama	oddychać.	 
I tę próbę zdała celująco. Wkrótce zobaczyliśmy jakim ciężarem była 
rurka dla Antosi, jak hamowała jej rozwój. W ciągu miesiąca od po-
wrotu ze szpitala Tosia sama zaczęła chodzić, przytyła, zrobiła niewy-

obrażalny postęp w rozwoju fizycznym. W styczniu 
pożegnaliśmy ostatecznie sondę, nauczyła się pić, 
a w  lutym, tuż po hucznych drugich urodzinach, 
wypisano nas z listy pacjentów  Hospicjum. 

				 cuda	na	co	dzień	

dziŚ,	 Po	 tamtych	 Przeżyciach	 Pozostał	 je-
dynie	 Ślad	 Po	 tracheotomii. Tosia jest bardzo 
żywym dzieckiem, wypowiada coraz więcej słów, 
lubi tańczyć, dopowiada słowa kiedy mówię jej ulu-
bione wierszyki i ze zrozumieniem ogląda zdjęcia 
z czasów gdy miała rurkę. 

My sami już teraz nie wiemy skąd mieliśmy 
tyle siły i wiary by to przetrwać. wielokrotnie	Przecież	odbija-
liŚmy	się	od	Ściany,	odbierano	nam	nadzieję.		jednakże	zawsze	
w  tych	 najgorszych	 momentach,	 w  których	 już	 nie	 wiedzie-
liŚmy	co	dalej,	 jak	Pomóc	naszemu	dziecku,	 stawało	się	 coŚ,	
co	Pozytywnie	zmieniało	sytuację.	Zawsze też w ostateczności 
trafialiśmy na mądrych ludzi, którzy umieli lub choćby chcieli po-
móc. Ogromną wdzięczność i ciepłe uczucia mamy dla pracowni-
ków Hospicjum, którzy towarzyszyli nam w tym trudnym czasie, 
zawsze służąc pomocą. Dziękujemy, że byliście z nami. 

Tak w wielkim skrócie wygląda historia małej, niezwykle dziel-
nej dziewczynki, która  pomimo tylu trudów jest bardzo radosnym 
i pogodnym dzieckiem. 

W rodzinie Szymka
Dzieci z tą chorobą nazywane są „dziećmi motylami”, gdyż są tak delikatne 
jak motyle.

	 Świat	do	góry	nogami	

W rodzinie, gdzie rodzi się chore dziecko, świat prze-
wraca się do góry nogami. Brakuje słów, by opisać to, 
co przeżywa cała rodzina. szymon	urodził	się	jako	
trzecie	dziecko	w naszej	rodzinie.	Przyszedł	na	

Świat	bez	skóry	na	nóżkach.	diagnoza	–	ePidermolysis	bullosa	–	
Potocznie	eb. Szok i myśl, że to tylko zły sen, który zaraz się skończy.

	 żyjąc	z wrogiem	

Niestety nie. Lekarze nie mylili się – EB i to w ciężkiej postaci. 
Co więcej na ciele zaraz zaczęły powstawać nowe pęcherze.  Jedne 

się goiły, drugie powstawały. Tak jest do dzisiaj. Szymon ukończył 
w sierpniu 2 latka. Jest kochanym, pogodnym dzieckiem o pięk-
nych, mądrych oczach. Wszystko kręci się wokół niego i jego cho-
roby. Nigdy nie pogodzimy się z chorobą Szymka, ale uczymy się 
z nią żyć. Umysłowo rozwija się prawidłowo. Ma jednak ograni-
czoną sprawność ruchową. Pęcherze na całym ciele powstają na 
skutek urazów, a najczęściej na rekach i nogach. Każde potarcie 
skóry przyczynia się do powstania pęcherza  lub otarcia naskórka. 
W wyniku tego powstają rany, które trzeba opatrzeć. Na palcach 
powstają blizny, powoduje to przykurcz i zrastanie się palców, 
a nawet ich zrost.

	 każdy	dzień	jest	wyzwaniem	

W maju Szymon przeszedł jedną z wielu czekających go ope-
racji rozdzielenia palców lewej ręki. mimo	 zabiegów	 	 Palce	 się	
zrastają.	możemy	tylko	oPóźnić	ten	Proces… Każdy dzień to dla 
Szymka wyzwanie. Zaczyna się od przeglądania czy nie pojawiły 
się nowe pęcherze. Jeśli tak, to przebijamy je, smarujemy, banda-

„ogromną 
wdzięczność i ciepłe 
uczucia mamy 
dla pracowników 
Hospicjum, którzy 
towarzyszyli nam 
w tym trudnym 
czasie, zawsze służąc 
pomocą.”

żujemy, podajemy leki. modlimy	się,	aby	szymek	wyPił	mleko.	bu-
zia	szymonka	 jest	malutka	 i narażona	na	urazy,	tak	 jak	cały	
Przełyk	i całe	ciało. W związku z tym są dni, gdy nie je wcale lub 
bardzo mało. wieczorem	kąPiel	to	PrzyjemnoŚć,	gdyż	woda	koi	
jego	rany,	nawilża	i wycisza	ciągły	Świąd	towarzyszący	goje-
niu	się	ran.	zabawa	w wannie	może	trwać	dłużej,	gdy	rany	są	
mniejsze	i mniej	bolesne.

	 mama	i tata	kiedy	bardzo	boli	

kiedy	bardzo	boli,	to	tata	mocno	Przytula,	a mama	banda-
żuje	i Przebija	Pęcherze, aby uwolnić płyn surowiczy, co przyśpie-
szy proces gojenia. Przez tę chorobę Szymonek traci żelazo, wita-
miny i wszystko, co trzeba do prawidłowego rozwoju i wzrostu. 
Dzieci z tą chorobą nazywane są „dziećmi motylami”, gdyż są tak 
delikatne jak motyle. Nieodpowiednie ubranie czy też branie na 
ręce, może powodować powstawanie nowych pęcherzy.

	 najlePsze=niezbędne	

Szymonek potrzebuje „wszystkiego 
co najlepsze”, a co za tym idzie zwykle 
najdroższe: najlepszej jakości pamper-
sów, ubrań czy opatrunków. Opieka nad 
Szymkiem i leczenie go wymaga cią-
głego wysiłku i ogromnej delikatności 
i wiedzy medycznej dlatego bez pomocy 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia po prostu nie dalibyśmy 
sobie rady. choroba	na	dzień	dzisiejszy	
jest	nieuleczalna.	

 trud,	który	owocuje	

Nie chcemy myśleć co będzie dalej. Cieszymy się, że Szymuś 
jest pogodnym, kochanym i uczuciowym dzieckiem. Potrafi wyna-
grodzić trud, który wkłada się w jego leczenie, wychowanie i pielę-
gnację. Mamy nadzieję, że wszystko co najtrudniejsze mamy już za 
sobą. Może być tylko lepiej.

o chorobie szymonA
Autor: lek med. joanna rafalska

Szymek jest chory na pęcherzowe oddzielenie naskórka (epider-
molysis bullosa). szymek świetnie rozwija się psychoruchowo, 
przybiera na wadze. mimo ciężkiej choroby jest pogodnym, 
ruchliwym i ciekawym świata dzieckiem. ostatnio chętnie nawet 
pozuje do zdjęć i cieszy się z odwiedzin personelu hospicjum. 

dzieci moTyLe

Cechą tego schorzenia jest występowanie pęcherzy samoistnie lub 
pod wpływem drobnych urazów. Pęcherze i nadżerki są obecne po 
urodzeniu lub pojawiają się we wczesnym niemowlęctwie. Goją się  
z pozostawieniem blizn zanikowych. 

W tej chorobie często dochodzi do zrastania się i przykurczów 
palców. pęcherze, nadżerki, owrzodzenia i blizny na błonach 
śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku, rzadziej na spojówkach 
upośledzają stan chorych. Blizny zmniejszają ruchomość języka, 
zwężają przełyk. Zmiany dystroficzne paznokci, nieprawidłowości 
uzębienia, wypadanie włosów uzupełniają obraz kliniczny choroby. 

Żmudne, codzienne zmAgAniA

Choroba ma charakter wrodzony, dziedziczy się autosomalnie, 
recesywnie. Leczenie ma charakter objawowy – polega głównie 
na codziennej pielęgnacji ran, odpowiednim, często żmudnym 
odżywianiu dziecka, dbaniu o podawanie odpowiedniej ilości 
płynów (dziecko traci dużo wody z płynem wydzielanym z ran)  
i błonnika w diecie. 

„Nigdy nie 
pogodzimy się  
z chorobą szymka, 
ale	uczymy	się		
z nią	żyć.”

dorota	kowalska
MaMa szyMKa
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beata	koczon
WoLoNTariuszKa HospicjuM iM. MałeGo 
Księcia

W tym roku minie już 6 lat mojego wolontariatu w Lubelskim Hospicjum 
dla Dzieci im. Małego  Księcia. Przeszłam długą drogę zmieniając się z  roz-
trzepanej studentki w dorosłą kobietę.  Czego nauczył mnie wolontariat? Je-
stem społecznicą. Lubię pomagać. Lubię rozmawiać z ludźmi. Kiedy patrzę 
w uśmiechnięte oczy ludzi  jestem szczęśliwa.

„Nagle znalazłam się 
wśród nowych ludzi, 
z różnych środowisk 
i w różnym wieku. 
z każda chwilą 
okazywało się jednak, 
że mamy ze sobą 
istotną płaszczyznę 
porozumienia. 
była	nią	chęć	
pomagania	innym.”

Dotykać tajemnicy

 Podjąć	wyzwanie	

Po raz pierwszy trafiłam do Hospicjum Dzięki ener-
gicznej, dobrze poinformowanej koleżance,. Wy-
pełniłam formularz, testy i dopełniłam wszyst-
kich niezbędnych formalności. Działo się to tak 

szybko, że nawet nie zdążyłam pomyśleć czym 
właściwie jest hospicjum, na czym polega praca 
wolontariuszaPo kilku dniach, zaproszono mnie 
na szkolenie wolontariuszy. Chociaż moja kole-
żanka nie otrzymała zaproszenia, co oznaczało, 
że muszę zmierzyć się z tym wyzwaniem sama 
postanowiłam nie rezygnować. Nagle znalazłam 
się wśród nowych ludzi, z różnych środowisk 
i w różnym wieku. Z każda chwilą okazywało 
się jednak, że mamy ze sobą istotną płaszczyznę 
porozumienia. Była nią chęć pomagania innym.  
I tak po przebytym szkoleniu zostałam wolonta-
riuszką Hospicjum im. Małego Księcia.

	 PodoPieczni	dają	lekcję	życia	

Moim pierwszym podopiecznym był łuka-
szek, który był dla mnie tajemnicą. Odbierał świat 
na swój własny sposób. Udział w opiece nad nim sprawiała mi dużo 
radości i dawała satysfakcję.  . Długie rozmowy z mamą Agnieszką 
umacniały mnie, uczyły pokory, cierpliwości i tolerancji. teraz,	kie-
dy	odszedł,	wiem,	że	czasami	sPogląda	na	mnie	z uŚmiechem.	

Obecnie moim podopiecznym jest Przemek.	Pamiętam	Pierwsze	
sPotkanie,	na	którym	PoznawaliŚmy	się,			uczyliŚmy	na	co	mo-
żemy	sobie	Pozwolić.	Druga wizyta to już wspólna zabawa,  wtedy 
ulubionymi pluszakami. Odwiedziny po raz trzeci, czwarty… A dzi-
siaj? Kolejna wizyta, ale już nie ma zabawy maskotkami. Dzisiaj jest 
granie na konsoli i kibicowanie na meczu piłki nożnej kiedy Prze-
mek strzela kolejne bramki. Przemcio ma wspaniałą rodzinę -  ro-
dziców, którzy zawsze są przy nim, babcię, która jest powierniczką 
najbardziej skrywanych sekretów, dziadka oraz wujków i ciocie, 

którzy są często obecni w jego życiu. Przemo jest 
wielkim fanem Formuły 1, uwielbia ten sport i nie 
opuszcza żadnego wyścigu, inną pasją jest gra-
nie w grę FIFA. Jego najlepszymi przyjaciółmi są 
Julka, Helenka i kolega z klasy Pawełek. Przemek 
bardzo dobrze się uczy, czego dowodem jest dy-
plom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie 
matematycznym. 

	 			rozwój	i otwartoŚć	

Hospicjum nauczyło mnie  słuchania 
i „otwierania” się na innych ludzi, zaangażowania 
się w konkretną pomoc. Zdobyte tu doświadcze-

nia wykorzystuję na polu zawodowym, pełniąc funkcję pracownika 
socjalnego. Wolontariat w Hospicjum oznacza ciągły rozwój, rów-
nież osobisty. PoPrzez	udział	w  licznych	 szkoleniach	 	nauczy-
łam	się,	radzić	sobie	z sytuacjami	stresowymi,	okreŚliłam	Prio-
rytetowe	wartoŚci	we	własnym	życiu.

	 codziennoŚć	z bohaterem	

codziennie	 Przemo	uczy	mnie,	 że	 żeby	móc	coŚ	zrobić	nie	
wystarczy	tylko	chcieć,	trzeba	zrozumieć	swoją	bezradnoŚć,	
aby	nabrać	do	siebie	dystansu	i Pokory	wobec	życia.	jednocze-
Śnie	 to	 Pełen	 radoŚci	 i  uŚmiechu	 człowiek.,	 który	 dla	 mnie,	
jest	bohaterem.

siebie w relacjach z innymi ludźmi. Nauczyłem się przyjmować od-
powiednią postawę wobec osoby chorej oraz jej rodziny.  

	 wzbogać	swoje	życie	

Praca wolontariusza pomoże, każdemu kto chce podnieść po-
czucie własnej wartości, samoakceptację, znaleźć odpowiednie 
miejsce w życiu. Serdecznie zachęcam do spróbowania swoich sił 
w roli wolontariusza. doŚwiadczenia	 jakie	uzyskacie	 Pomaga-
jąc	 innym,	Pozostaną	w	was	i	będą	 	wzbogaceniem	dalszego	
życia.

karol	kozak
WoLoNTariusz HospicjuM iM. MałeGo Księcia

Zadowolenie i obawy

Wolontariuszem w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Ksiecia jestem od 7. lat. Kiedy zaczyna-
łem odczuwałem zarówno zadowolenie, że będę 
mógł pomagać chorym dzieciom, jak i obawy, czy 

sobie poradzę? Wkrótce Poczułem,	 że	 jestem	w	 odPowiednim	
miejscu,	 wŚród	 ludzi,	 którzy	 chcą	 zrobić	 coŚ	 dobrego	 dla	
innych.	

Z zawodu jestem fizjoterapeutą. Dlatego pomoc jaką zaofero-
wałem moim podopiecznym to  rehabilitacja. 

	 dla	dzieci,	dla	siebie	

Podsumowując cały okres mojego wolontariatu w Hospicjum 
Małego Księcia odczuwam dużą radość i satysfakcję. Pomagając 
podopiecznym, pomagałem też sobie. Stałem się innym człowie-
kiem. Uwierzyłem we własne siły, poprawiła się moja pewność 

„pomagając 
podopiecznym, 
pomagałem tak 
naprawdę też sobie. 
stałem	się	innym	
człowiekiem.”



14

HOSPICJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W LUBLINIE – INFORMATOR

15

HOSPICJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W LUBLINIE – INFORMATOR

czasami	myŚlę	sobie,	czy	to	wszystko	tak	miało	być.	Poja-
wia	 się	wtedy	myŚl	 o  bogu,	 którą	 Przeczytałam	kiedyŚ	 Przy	
jakiejŚ	 okazji	 w  internecie:	 „wciąż	 mam	 żal.	 nie	 wiem	 nawet,	
czy	on	istnieje.	ale	jednoczeŚnie	go	kocham,	bo	
wszyscy	kochamy	go	od	tysięcy	lat”.

Celem tego mojego pisania nie jest jednak 
rozpamiętywanie naszego bólu i smutku 
z tamtego okresu. Celem jest złożenie po-
dziękowań Lubelskiemu Hospicjum im. 

Małego Księcia. To właśnie trzy lata temu spotka-
liśmy się po raz pierwszy.

	 żeby	noc	trwała	jak	najdłużej	

Zbliża się koniec roku. Listopad, grudzień. To miesiące, w któ-
rych trzy lata temu mieliśmy pożegnać się z naszą ukochaną có-
reczką, Zuzią. Pożegnać na tym świecie, a powitać w innej, dla nas 
na razie nieosiągalnej, rzeczywistości. był	to	dla	mnie	 i mojego	
męża,	 andrzeja,	 najtrudniejszy	 –	 Póki	 co	 –	 czas	 w  życiu.	 nie	
chciało	nam	się	żyć.	nie	chcieliŚmy	się	budzić	rano. Pragnęli-
śmy, żeby noc trwała jak najdłużej, bo baliśmy się, co przyniesie 
dzień. Chcieliśmy obudzić się w innej rzeczywistości. Czuliśmy się 
tak jak mówią słowa piosenki:
„I oto trzeba będzie 
Dumnym krokiem 
Iść bez twarzy 
W kolejny dzień, w kolejny dzień...”.

	 zuzi	radoŚć	do	łez	

Dziękuję Ci więc, Ojcze Filipie, za ostatni radosny śmiech Zuzi. 
Nigdy nie zapomnę Zuzi, siedzącej u mnie na kolanach i śmieją-
cej się z całych swoich sił. Nie chciała żadnych wizyt, po długich 
i męczących pobytach w szpitalach marzyła o spokoju w swoim 
ukochanym domku. Jednak ojciec	filiP	Potrafił	ją	rozbawić	do	
łez,	siedząc	na	Podłodze,	bawiąc	się	zuzinymi	laleczkami	i oPo-
wiadając	niestworzone	historie.	my	nie	mieliŚmy	już	na	to	siły.		
a	 ona	 tego	 właŚnie	 Potrzebowała.	 To był Jej ostatni śmiech 
w życiu. Nigdy tego nie zapomnę.

				nasze	Piękne	dziecko	

dziękuję	więc	 Pani	 doktor	 z  hosPicjum, 
która w dniu odejścia Zuzi, kiedy przyjechała 
do nas załatwić formalności, spojrzała na na-
szą córeczkę i odruchowo powiedziała: „Jaka 

Ona piękna”. I moje zadziwienie:  więc	moja	córeczka	jest	Piękna	
nie	tylko	dla	mnie,	ale	i dla	innych.	Dziękuję.

	 rodziny	w żałobie	

Dziękuję za wiele innych jeszcze chwil, które pozostaną w mo-
jej pamięci. Minęły prawie trzy lata. Nasze spotkania Rodzin w Ża-
łobie były różne: jedne bardziej udane, inne może mniej. Kiedy na 
ostatnim spotkaniu w Tomaszowie Lubelskim patrzyłam na naszą 
grupę, pomyślałam: niezła z nas menażeria. To przedziwne, że 
ludzie z tak różnych środowisk, w różnym wieku, różnych zawo-
dów, o różnych temperamentach, charakterach, zainteresowaniach 
zbierają się w jednym miejscu i tak im ze sobą dobrze. Nawet bez 
słów. Czasami z pasją i wielkim zaangażowaniem mówimy o tym, 
co w nas siedzi, a czasami milczymy i słuchamy. I pojawia się my-
śli: inni też tak mają. w	czasie	sPotkań	są	chwile	słaboŚci,	ner-
wy,	jest	złoŚć,	gniew,	Płacz,	ale	też	i radoŚć,	Śmiech	i zabawa.	
wszystko	jest	dozwolone.	i	nikogo	nic	nie	dziwi.

dziękuję	jeszcze	raz	całej	załodze	hosPicjum,	ale	też	rodzi-
nom	w żałobie,	objętym	hosPicyjną	oPieką.	Wszyscy, z którymi 
zetknęliśmy się choćby raz pozostaną w naszej pamięci. Mam na-
dzieję, że i my przemkniemy Wam od czasu do czasu w zakamar-
kach Waszej pamięci. nasze wspólne pamiętanie o sobie pomoże 
nam w kolejnych zmaganiach się z tym, co nam życie przyniesie.

 
Dziękuję.
  

 

ania	król
MaMa zuzi

„i oto trzeba będzie
dumnym krokiem
iść bez twarzy
W kolejny dzień,  
w kolejny dzień”

z Hospicjum

Moje 
spotkanie

Narodzili się dla Nieba

AdAś sz. 
ur. 30.11.1995 r., zm. 5.08.2011 r.

juLiA k. 
ur. 1.07.2011 r., zm. 11.08.2011 r. 

AmAndA d.
ur. 17.10.1998 r., zm. 04.05.2011 r. 

dAmiAn b.
 ur. 3.10.1993 r., zm. 11.08.2011 r. 

Weekendowe spotkanie 
rodzin w żałobie

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia działa 
by wspierać swoich podopiecznych, nieuleczalnie chore 
dzieci. Wiemy, że mimo ogromu cierpienia ich świat nie 
ogranicza się do choroby. Dlatego udzielamy im całodobo-

wej opieki medycznej w domu, jednocześnie staramy się, w miarę 
możliwości, dbać również o duchowy i emocjonalny komfort na-
szych dzieci. A ich świat to zwykle najbliżsi, rodzice i rodzeństwo, 
którzy ich kochają i dają poczucie sensu. Kiedy przychodzi moment 
pożegnania, kres cierpienia dla chorego, Ci którzy zostają muszą 
uporać się z poczuciem straty, tęsknotą osamotnieniem.  towarzy-
szenie	rodzinie	na	Poszczególnych	etaPach	żałoby	jest	jednym	
z	zadań	lubelskiego	hosPicjum	dla	dzieci	im.	małego	księcia. 

 różne	formy	wsParcia	

W dniach 22–23 października odbył się kolejny weekendowy 
wyjazd rodzin w żałobie, znajdujących się pod opieką naszego Hospi-
cjum. Tym razem spotkaliśmy się w Tomaszowie Lubelskim. rodzin-
nie	ugoŚcili	nas	księża	Parafii	zwiastowania	najŚwiętszej	marii	
Panny:	ks. Piotr	jakubiak	oraz	Proboszcz,	ks.	czesław	grzyb.

 być	blisko	

Nocowaliśmy w Domu Pielgrzyma. PomieŚcił	on	dziewięć	ro-
dzin	 –	uczestników	sPotkania,	o.	filiPa	buczyńskiego	–	który	
sPrawował	 dla	 nas	 eucharystię,	 a	 także	 Prowadził	 sPotka-

bartłomiej	jasiocha
psycHoLoG

nie	w gruPie	osób	dorosłych,	oraz	annę	maj	–	Pedagog	i	mnie	
–	bartłomieja	jasiochę,	którzy	mieliŚmy	radoŚć	wsPólnej	Pracy		
z	gruPami	dzieci	i	młodzieży.	W programie naszego wyjazdu, poza 
wspólnymi zajęciami w grupach, znalazł się też wieczorny grill, 
zwiedzanie Muzeum Obozu Zagłady w Bełżcu oraz niedzielny spa-
cer nad stawem. Chętni spotkali się też na nocnym wspólnym śpie-
waniu i kuchennych rozmowach. Nie zabrakło czasu na modlitwę, 
poważne i szczere rozmowy, ale też na rozluźnienie w gronie jakże 
bliskich osób. Przed rozstaniem żegnaliśmy się, jak przy odjeżdża-
niu z rodzinnego świątecznego spotkania. 

	 wsPólnota	doŚwiadczeń	

Regularne spotkania w gronie rodzin zjednoczonych przez 
opiekę Hospicjum oraz doświadczenie śmierci chorego Dziecka 
tworzą miejsce na wyrażenie emocji i myśli związanych z prze-
żywaniem żałoby oraz rozmowy z osobami niosącymi podobne 
doświadczenia. W konsekwencji takie spotkania dają możliwość 
właściwego przeżycia żałoby – podzielenia się trudami i niesienia 
wzajemnego wsparcia. 

Jak powiedziała jedna z uczestniczek – była	to	dobra	okazja,	by	
odPocząć	od	codziennoŚci	oraz	nabrać	nowych	sił,	tylko	szko-
da, że tak krótko… Kolejny nasz wyjazd odbędzie się już wiosną.

LisTA podopiecznych, kTÓrzy odeszLi od nAs w okresie od wydAniA osTATniego numeru inFormATorA:
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Pomóż Dzieciom, jak najlepiej wykorzystać czas, który im pozostał...
Przekaż 1% podatku dla Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum 
dla Dzieci im. Małego Księcia (numer KRS: 000 000 4522).

Magdalena Różczka


