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LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

Tytułem wstępu...

Z inicjatywy
dzieci...
O. DR FILIP LESZEK BUCZYŃSKI
PREZES LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
IM. „MAŁEGO KSIĘCIA”

T

rudno ogarnąć 15 lat, wskazując na momenty kluczowe, najważniejsze. Może jest nim pewna rozmowa z dzieckiem na Oddziale Hematologii w Lublinie,
w czasie której umierający chłopiec powiedział, że jego
marzeniem jest bycie w domu. Rodzice zapytani o możliwość spełnienia tego marzenia, odpowiedzieli, że jest to niemożliwe, bo się
boją. Strach przed bezradnością w domu, brakiem opieki, sprzętu,
możliwych konsultacji, czy też po prostu brak pieniędzy. Właśnie
ta rozmowa, której nie zapomnę, stała się inspiracją, byśmy to my,
dorośli, odpowiedzieli sobie na pytanie "Czy inne umierające dzieci będą mogły spełnić marzenie bycia w domu?"
Kolejnym ważnym momentem naszego hospicjum było spotkanie z 12-letnim Michałem, naszym pierwszym pacjentem-nauczycielem. Zaszczytem dla mnie były spotkania z Nim i jego Rodziną,
towarzyszenie w codziennych wyzwaniach, wspólna modlitwa,
wyjazdy i wreszcie Jego odchodzenie, tak jak sobie to zaplanował
- w objęciach mamy. Można by takich historii opowiedzieć 300, bo
tyle dzieci było, czy jest pod naszą opieką.
Wspominam również pierwszą kampanię, celem której była
prośba o pomoc w współtworzeniu naszego hospicjum. Mało kto
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o nas słyszał, wielu kręciło głowami, że nie jest to dobry pomysł.
Odzew przerósł nasze oczekiwania, mogliśmy przyjmować kolejne
dzieci, zatrudniać kolejny personel. Wreszcie, mogliśmy wybudować
Dom Małego Księcia, który powstał z inspiracji naszych podopiecznych i którym każdego dnia on służy.
Wzruszają mnie również wspomnienia spotkań dla rodzin w żałobie. Trudne rozmowy, tajemnica i bezradność nasycona nadzieją
ponownego spotkania. Wspominam weekendowe wyjazdy, nocne
Polaków rozmowy przy ognisku, o życiu, etapach żałoby, tęsknotach
i obawach.
Jubileusz, to nie tylko przecież wspomnienia, ale także plany.
Wśród nich, pewno ten najważniejszy, zapewnienie naszym pacjentom wszystkiego co możliwe, otwarcie się na innych chorych
i potrzebujących naszej pomocy w poradniach mieszczących się
w Domu Małego Księcia, rozwijanie nowych form współpracy z naszymi darczyńcami bez względu na to, czy są to przedszkolaki czy
emeryci, czy wreszcie edukacja, bo dzieci będą dorosłe i trzeba je już
teraz uwrażliwiać na potrzeby osób chorych, uczyć jak radzić sobie
w chorobie, czy też jak przeżyć żałobę.
Ostatnie słowo to dziękuję, że jesteście z nami.
PROJEKT:

DRUK:

WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL
HOSPICJUM@HOSPICJUM.LUBLIN.PL
WWW.FACEBOOK.COM/HOSPICJUMMALEGOKSIECIA
NUMER KRS: 000 000 4522
NUMER KONTA BANKOWEGO: BANK MILLENNIUM S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6017 6058
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Serdecznie dziękujemy!
15-lecie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia

W

październiku 2012 r. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci
obchodzi jubileusz 15-lecia. Z tej okazji, 10. października w Lublinie, odbędzie się spotkanie stanowiące podziękowanie dla TYCH dzięki którym stało się to możliwe.
Spotkanie odbędzie się pod patronatem honorowym: Ks. Abp.
Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego, Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Jolanty Szołno-Koguc – Wojewody Lubelskiego, Pana Krzysztofa Żuka
– Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Forum Pracodawców.
Podczas tego osobistego spotkania w imieniu Podopiecznych,
pracowników i własnym, podziękowania Darczyńcom, Wolontariuszom, Przyjaciołom złoży założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci O. Filip Buczyński.
Aby podkreślić naszą wdzięczność i uświetnić spotkanie
zwróciliśmy się z prośbą do Pana Stanisława Soyki, który od
lat wspiera nasze Hospicjum, jako dar ofiarowując swoją pracę i talent, o wykonanie na żywo kilku swoich utworów. Mamy
nadzieję, że muzyka w wykonaniu tak wybitnego artysty stanie
się godnym wyrazem Podziękowania dla tych wszystkich, dzięki
którym Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia może
świętować swoje 15. urodziny. Wyrazy wdzięczności przekazujemy również innemu artyście, Panu Jarosławowi Koziarze, który
włączył się w organizację uroczystości ofiarując projekt i wykonanie scenografii.
Organizacja tego spotkania nie byłaby możliwa bez pomocy
i zaangażowania Darczyńców i Przyjaciół, a są to:
• Firma Cukiernicza Solidarność Sp. z o.o.
• Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
• Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód S.A.
• Galeria Olimp w Lublinie
• Okręgowa Rada Adwokacka Lublinie
• TEZET S.A.
• Agencja Reklamowa Vena Art.
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
• Technika Estradowa A. Oczkowski
• Stage Service Krzysztof Szalak
• Piekarnia Grela
• Piekarnia Pęzioł
• LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A.
• Cukiernia Czekoladowa – Kanie
• Restauracja Locomotiva
• Hotel Focus
• Elektromeks Sp. z o.o.
• Henpol Sp. z o.o.
• Agencja Wydawniczo Reklamowa Magic
• Sieć Sklepów Groszek

• Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe Z. Łazowski
w Chełmie
• Lubelskie Forum Pracodawców
• Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.
Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Lublin S.A.,
Radio Lublin S.A., Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Kurier Lubelski
w Lublinie, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania. Relacja z wydarzenia znajdzie się w kolejnym numerze naszego informatora oraz na WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL i na facebooku.
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Serdecznie dziękujemy!
15-lecie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia
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„Inny adres zamieszkania”
film z okazji jubileuszu Lubelskiego Hospicjum
im. Małego Księcia

J

ubileusz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia napawa radością, ale i refleksją. W tym długim czasie
organizacja rosła i zmieniała się. Wraz z nią związani z nią
ludzie. Aby uchwycić ten szczególny moment, poświęcić mu
chwilę refleksji powstał szczególny film „Inny adres zamieszkania”. Pomysł i realizacja filmu to prezent urodzinowy dla Hospicjum od Agencji Reklamowej Vena Art. Teatr Stary w Lublinie
ofiarował swoja scenę, jako plan zdjęciowy dla filmu, za co również serdecznie dziękujemy.
Treścią filmu są rozmowy o trzech cnotach teologalnych wierze, nadziei i miłości z osobami, które los związał z Lubelskim
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Bohaterowie filmu to Założyciel i Prezes LHD Ojciec dr Filip Leszek Buczyński, wieloletni
współpracownicy Hospicjum – pielęgniarki, lekarz oraz rodzice
dzieci, które znajdowały się pod opieką Hospicjum.
Serdecznie dziękujemy jego twórcom już dziś za zaangażowanie i wysiłek włożony w jego realizację. Szczególne wyrazy
wdzięczności składamy również bohaterom filmu, którzy odważyli
się podzielić z widzami swoimi historiami, aby podnieść na duchu,

 Małgorzata Pukar, mama Marka, pielęgniarka LHD

tych których dotyka choroba dziecka oraz zainspirować innych do
okazania wsparcia Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci.
Mamy nadzieję, że w tej formie uda nam się przekazać ważne
informacje dla wszystkich tych, którzy chcieliby zrozumieć istotę
i sens działania naszej organizacji. Dla tych którzy, w jakikolwiek
sposób, w czasie minionych 15. lat wspierali Podopiecznych LHD,
film ma być formą podziękowania. Premiera filmu odbędzie się
podczas uroczystości 15. lecia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia, 10 października. Później będzie dostępny na
naszej witrynie internetowej oraz kanale portalu You Tube. Mamy
nadzieję, że uda nam się dotrzeć z nim do, jak najszerszej publiczności, aby wiara, nadzieja i miłość, której doświadczają Ci którzy
zetknęli się z Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia,
stała się i ich udziałem.

 Plan zdjęciowy w Teatrze Starym w Lublinie

 Przygotowania do zdjęć

 Ekipa Vena Art
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Nowe wirtualne oblicze
Małego Księcia
W

szystkich Przyjaciół Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej www.hospicjum.lublin.pl.
Znajdziecie tam informacje dotyczące naszej organizacji – zarówno te bieżące, jak i dotyczące naszej misji i sposobu działania.
Z poziomu strony głównej łatwo odnaleźć sekcje dotyczące
najważniejszych sfer funkcjonowania Lubelskiego Hospicjum dla
Dzieci im. Małego Księcia. Dowiecie się w jaki sposób pracujemy
by pomagać chorym dzieciom. Poznacie naszych podopiecznych,
wolontariuszy i pracowników. Zobaczycie też jak pomagają nam
inni i jakie akcje podejmujemy, by Hospicjum mogło funkcjonować. Posłuchać „Mitu o powstaniu deszczu”, w wykonaniu aktorki
Magdaleny Różczki, obejrzeć Videoblog O. dra Filipa Buczyńskiego,
znaleźć informacje o Domu Małego Księcia.
Nowa wersja witryny internetowej powstała we współpracy
z firmą Enzo, a zdjęcia naszych Podopiecznych i pracowników wykonali dla nas m.in. WiP Studio oraz Wojtek Kornet.
Mamy nadzieję, że nasze nowe www zachęci Was do włączenia się w dzieło Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Na stronie pokazujemy, jak robią to inni – osoby prywatne i instytucje, które ofiarowują nam swój czas,
zaangażowanie, usługi. Dziękujemy tym którzy na co dzień opiekują się naszymi Podopiecznymi poprzez wsparcie finansowe.
Zainspirujcie się ich działaniami i zmieniajcie świat nasz lepszy ofiarowując nam swoją uwagę, angażując się jako wolontariusz, przekazując wsparcie finansowe. A zacznijcie od wizyty na
WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL.

 Nowe www.hospicjum.lublin.pl

Lubię to – Hospicjum Małego
Księcia na facebook’u
„J

eśli nie ma cię na facebook’u to jakbyś w ogóle nie istniał",
chociaż mamy duży dystans do tego żartu, wobec licznych
głosów docierających do nas od internautów Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia jest już obecne na tym najpopularniejszym profilu społecznościowym.
Za pomoc w naszych facebookowych początkach serdecznie
dziękujemy firmie Mint Media, która w darze dla Podopiecznych
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci stworzyła nasz profil.
Na naszym profilu pod nazwą „Hospicjum Małego Księcia”
znajdziecie informacje o codziennych wydarzeniach z życia LHD
oraz naszych Podopiecznych. To również miejsce, gdzie możemy
prezentować na bieżąco fotografie ilustrujące to, co każdego dnia

 Ściana Hospicjum Małego Księcia na FB
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dzieje się w Domu Małego Księcia. W wirtualnym świecie mamy
już ponad 1500 przyjaciół, wielu z nich to bliscy naszych Podopiecznych i Darczyńcy, którzy codziennie motywują nas do działania na rzecz najciężej chorych dzieci.
W zakładkach tematycznych znajdziecie informacje o Zakręconej Akcji oraz o Prezesie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia Ojcu Filipie Buczyńskim.
Zapraszamy was do polubienia profilu Hospicjum Małego
Księcia, na naszym wallu znajdziecie informacje, które sprawią, że
będziecie się uśmiechać wobec ogromu dobra z którym my na co
dzień mamy do czynienia – w kontakcie z naszymi Podopiecznymi,
ich bliskimi i Darczyńcami Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci.

 Założyciel i prezes LHD – Ojciec dr Filip Leszek Buczyński

Skarbona Małego Księcia
w Porcie Lotniczym Lublin
W

ielu mieszkańców naszego województwa z niecierpliwością oczekuje otwarcia Portu Lotniczego Lublin.
Podopieczni i pracownicy Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia również do nich należą, ponieważ dzięki
uprzejmości władz Portu Lotniczego Lublin niezwykła skarbona Małego Księcia ozdobi halę odlotów lotniska.
Piękny i oryginalny projekt skarbony to dar artysty Pana Jarosława Koziary dla naszego Hospicjum. Symbolizuje dążenie
do szczytnych celów, dziecięce marzenia oraz nawiązuje do idei
niezwykłych podróży. Serdecznie dziękujemy za ofiarowanie naszym Podopiecznym talentu, czasu i zaangażowania!
Mamy nadzieję, że kosmiczna skarbona Małego Księcia zainspiruje podróżnych opuszczających Lubelszczyznę do przekaza-

nia drobnego datku na rzecz naszych Podopiecznych. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni i dumni, że nasze Hospicjum w sposób
symboliczny będzie obecne w miejscu tak ważnym dla naszego
województwa jakim jest port lotniczy. Mamy nadzieję, że skarbona będzie przypominała podróżnym o naszych małych Podopiecznych i zachęcała do wspierania ich.
Aktualnie poszukujemy sponsorów lub artystów-rzemieślników darczyńców, którzy chcieliby się włączyć w proces realizacji projektu skarbony. W jej bryle zarezerwowano miejsce,
by uwiecznić ich udział w tworzeniu tego niezwykłego, dobroczynnego dzieła sztuki. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tym dziele zapraszamy do kontaktu, adres e-mail:
pr@hospicjum.lublin.pl.

 Projekt Skarbony LHD autorstwa Pana Jarosława Koziary
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1% na 100 % MediaCom
dla Lubelskiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia
D

zięki przekazom 1% podatku co roku możemy pomagać
naszym Podopiecznym. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy
w stanie nieść codziennie, bezpłatnie pomocy najciężej chorym dzieciom z naszego województwa. Dzięki przekazom reklamowym o istnieniu naszego Hospicjum, co roku dowiadują
się nowi darczyńcy z całego kraju. Gdyby nie dar pracy i zaangażowania domu mediowego nie moglibyśmy sobie pozwolić
na emisję tych reklam.
Celem działalności domu mediowego jest zakup powierzchni reklamowej dla swoich klientów. Od wielu lat Małego Księcia
wspiera dom mediowy MediaCom, którego zespół poświęca czas
na charytatywną pracę, by uzyskać dla nas możliwość publikowania naszych ogłoszeń.

We wrześniu Prezes LHD, Ojciec dr Filip Leszek Buczyński,
spotkał się z zespołem MediaCom, który w tym roku po raz kolejny w darze pracował dla Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia. Osobiste spotkanie było okazją do
wyrażenia wdzięczności i przekazania podziękowania od naszych
Podopiecznych, dla wkładu zespołu w tegoroczną zbiórkę 1%.
W tym roku grupa Małego Księcia w MediaCom pracowała pod kierownictwem Pani Katarzyny Gaj. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i już szykujemy się do kolejnej kampanii 1%. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy, nasi Podopieczni i ich rodziny, mogą
liczyć na kolejny rok wsparcia Darczyńców, wyrażony w postaci
przekazów 1 % podatku.

 O. Filip z zespołem Mediacomu
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Dbaj o siebie wspierając
Podopiecznych Małego Księcia
P

iękny uśmiech, wyprostowana postawa, dobre myśli, a do
tego świetna kondycja, czy nie tego życzymy sobie i naszym najbliższym? Dobre zdrowie, to największy skarb, dlatego staramy się dbać o nie na co dzień, a kiedy to konieczne
szukamy pomocy u specjalistów. Korzystając z usług NZOZ
Stomatologia, NZOZ Rehabilitacja i NZOZ Poradnia Zdrowia
Psychicznego Zdrowie Psychiczne w Domu Małego Księcia,
trafiasz do najlepszych lekarzy i terapeutów, a jednocześnie
wspierasz Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Mało kto wie, że w Domu Małego Księcia, przy ulicy Lędzian 49
w Lublinie, działają przychodnie specjalistyczne – stomatologiczna,
rehabilitacyjna oraz psychologiczna, które mogą pochwalić się wspaniałym zespołem medycznym i nowoczesnym wyposażeniem. Pacjenci mogą umawiać się na wizyty telefonicznie pod numerem 81/53
71 333. Wybierając lekarzy z naszych NZOZ-ów, nie tylko otrzymujecie dostęp do najlepszych specjalistów, ale również wspieracie Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Tych którzy chcą dbać o swoja kondycję fizyczną, a jednocześnie zrobić coś dobrego zapraszamy na zajęcia fitness w Domu
Małego Księcia. W pakiecie zajęć, poza ćwiczeniami pod okiem
profesjonalnych instruktorów, można również zasięgnąć porady

dietetyka. Dochód z fitness będzie wspierać Podopiecznych naszego Hospicjum, najciężej chore dzieci.
Zachęcamy do dbania o swój najcenniejszy kapitał, jakim jest
zdrowie i dobra kondycja i jednoczesnego wspierania dzieci, które cierpią z powodu najcięższych schorzeń. Więcej informacji na
WWW.DOMMALEGOKSIECIA.PL oraz pod nr telefonu 81 53 71 373.

Piotr Rubik dla LHD

K

oncert Piotra Rubika okazją do pomocy Lubelskiemu Hospicjum im. Małego Księcia.
9 grudnia o godz. 18.00 w Hali Sali Koncertowej Globus w Lublinie odbędzie się koncert Pana Piotra Rubika pt. „Opisanie świata”. Fani artysty będą mogli posłuchać muzyki na żywo i obejrzeć
zupełnie nowe widowisko, jednocześnie z pewnością nie zabraknie też ulubionych utworów publiczności.
Dla tych, którzy cenią sobie wrażenia muzyczne i jednocześnie
chcieliby wspierać Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia mamy dobrą wiadomość. Istnieje możliwość zakupu biletów
specjalnych, na koncert Pana Piotra Rubika z zespołem, z których
dochód zostanie przeznaczony na wsparcie Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Osoby i instytucje
zainteresowane nabyciem takich biletów prosimy o kontakt mailowy pr@hospicjum.lublin.pl. Datki na rzecz naszych Podopiecznych
będą zbierane również podczas koncertu.
Serdecznie dziękujemy Artyście za chęć wsparcia Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Podczas
koncertu Pan Piotr Rubik obiecał prosić swoich fanów o wsparcie
dla naszej instytucji i zadedykować wyjątkowy utwór naszym Podopiecznym.
Serdecznie dziękujemy i życzymy miłych wrażeń muzycznych.
9

LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA

Dzień z życia Ho
Przed godziną ósmą kilka postaci na korytarzu, które znikają za zamkniętymi
drzwiami. Zaczyna się odprawa, której przewodniczy Ojciec Filip. Codziennie
taki sam plan. Lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, pracownik socjalny Hospicjum. Wszystkich łączy to samo. Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego
Księcia świadczy bezpłatną, całodobową opiekę w domach podopiecznych.
TEKST:

„Jedziemy do dzieci samochodem
hospicyjnym zakupionym ze środków
od darczyńców, którzy przekazali 1%
podatku.”

KATARZYNA SIENKIEWICZ-POGODA
DZIENNIKARKA, POETKA
ZDJĘCIA:

WOJTEK KORNET, WiP STUDIO

C

 Marek

Czy zastanawialiście się, w jaki sposób są wybierane matki upośledzonych dzieci?” – pyta Erma Bombeck w krótkim
opowiadaniu pt. „Specjalna matka”. Autorka wyobraża sobie
bowiem unoszącego się nad ziemią Boga, który każe Aniołowi
czynić notatki w Wielkiej Księdze. „W końcu Bóg każe zapisać
Aniołowi jej imię i uśmiecha się – daj jej dziecko niepełnosprawne. Anioł jest ciekawy: – Dlaczego jej, Boże? Ona jest taka szczęśliwa... – Dobrze – uśmiecha się Bóg – czy mógłbym dać dziecko
kalekie matce, która nie zna uśmiechu? To by było okrutne (…)
Tak, ona jest kobietą, którą błogosławię dzieckiem mniej niż
idealnym... To jest kobieta, która teraz nie zdaje sobie jeszcze
sprawy, że kiedyś będą jej tego zazdrościć. Ona nigdy nie będzie
pewna żadnego słowa. Nigdy nie będzie ufała żadnemu swemu
krokowi. Ale kiedy jej dziecko powie po raz pierwszy „mamo”,
uświadomi sobie cud którego doświadczyła (...).

 Szymon z mamą

odziennie rano sprawozdanie z dnia poprzedniego oraz
plany i uzgodnienia dotyczące dnia obecnego. Zostaję
przedstawiona Pani Iwonie, jest pielęgniarką w Hospicjum od 8 lat. Kobieta sprawdza listę leków, odżywek,
środków czystości, które zawieziemy dziś do wyznaczonych rodzin. Wyjeżdżamy w trasę samochodem hospicyjnym, zakupionym
ze środków od darczyńców, oraz tych, którzy przekazali 1% podatku ze swoich dochodów. Na samochodzie duży biały napis, prostych, wyraźnych cyfr, to nr KRS. Pani Iwona pewnie prowadzi samochód, zna wszystkie trasy bardzo dobrze. Mijamy kolejne domy,
łąki i pola. Niebo jeszcze zachmurzone, ale słońce walczy o każdy
promień. Dojeżdżamy do Osowy, to wieś koło Bychawy. Drewniany góralski domek, przed nim domownicy uśmiechnięci i zajęci
oczywistym zajęciem o tej porze roku – zbieraniem ziemniaków.
A wewnątrz wita nas również uśmiechnięta mama z dwójką dzieci. Krystian 12 lat i jego 2,5 letni braciszek. Starszy z braci jest chory. Pacjentem Hospicjum został od momentu opuszczenia szpitala,
kiedy po urodzeniu spędził w nim rok.
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ospicjum

Hospicjum ma pod swoją opieką 53 dzieci. Każde z dzieci ma swój
dziennik, prowadzi go personel medyczny odwiedzający chorych pacjentów. W nim opisany jest stan dziecka z danego dnia oraz zlecone
leki i zabiegi. Wracamy do Lublina, tu odwiedzimy kolejnych pacjentów. Hospicjum otacza opieką od urodzenia, dwunastoletniego dziś
Jacka i jego rodzinę. Kiedy tata przynosi owiniętego w koc pacjenta
jeszcze nie wiem, że jest tak
ciężko chory. Jednak Jacek
„Aktualnie LHD
wita nas uśmiechem, wie,
opiekuje się 53.
że będziemy o nim mówić.
Mama zaznacza, że: „to poPodopiecznymi. Każde
godne dziecko, ale zdarzają
z dzieci ma swój
mu się też łzy jak groch, czadziennik prowadzony
sem cichutkie kwilenie”. Rok
przez personel
temu, kiedy Jacek był w lepszej kondycji rodzice zdecymedyczny, a w nim
dowali się na tygodniową
notatki o stanie
wyprawę. Tata chłopca jest
zdrowia, zleconych
zawodowym kierowcą cięlekach i zabiegach.”
żarówki. Wyruszyli razem
w trasę. Mama, tata i Jacek,
siedem dni razem: „To był
wspaniały czas, Jacek czuł
się bardzo dobrze, prawie
cały czas spał kołysany wi„Leki, sprzęt medyczny
bracjami samochodu”. Pani
w domach to wszystko
Iwona zabiera mnie do nazapewnia dzieciom
stępnego dziecka, to siedmioletni Maciuś. W czasie
Hospicjum. Dyżur
całego spotkania obdarozespołów medycznych
wuje mnie uśmiechem. Nie
jest całodobowy.
wiem czy powinnam czuć
Jesteśmy z nimi
się wyróżniona, ale chyba
tak jest. Chłopiec ma wzdęw dzień i w nocy.”
ty brzuszek, ale po masażu
Pani Iwony, uśmiech ogarnia
całą jego postać. Kończąc
wizytę u trzeciego chłopca, jedziemy do ostatniego pacjenta. Czeka
na nas wraz z mamą siedmioletnia Arletka. Jest pod opieką Hospicjum od roku. Przed ich domem nisko kłaniają się w pas czerwone
pelargonie. Ale mała pacjentka jest dziś smutna i cierpiąca. Ma problemy z ząbkami. Jednak przebyte niedawno infekcje uniemożliwiły
wizytę i zabiegi stomatologiczne w NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia. Ale już coraz bliżej do ukojenia bólu małej dziewczynki.
Mama zadzwoni, żeby zapisać córkę na wizytę, jak tylko mała wzmocni się po odbytej antybiotykoterapii: „ Jestem podniesiona na duchu,
tak, jakbym była na innym świecie odkąd jesteśmy pod opieką Hospicjum” – wyznaje kobieta. Mali pacjenci Hospicjum, oprócz chorób,
z którymi się urodzili, często zapadają na infekcje wirusowe i bakteryjne. Prawie wszystkie leki dla chorych dzieci są z Hospicjum, także
strzykawki, igły, witaminy, odżywki. Na wyposażeniu domów pacjen-

 Zespół na porannej odprawie

 Maciek wita zespół LHD

 Doktor Jola u Antosia

 Antoś z mamą
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tów jest też sprzęt hospicyjny, to: inhalatory, ssaki, pulsoksymetry,
koncentratory tlenu, monitory oddechu. Spotkanie z dziewczynką
to ostatnia wizyta dzisiaj, ale pani pielęgniarka Iwona ma dziś dyżur
w Hospicjum do 20-ej. A następnie pod telefonem po godzinie 20 do
8 rano. Po naszym powrocie pielęgniarka zdaje raport lekarzowi
– kierownikowi, który przekaże informacje lekarzowi dyżurnemu.
Następnie zapisują leki, realizują recepty na kolejne wizyty.

 Maciek z mamą

 Maja

 Przemek

 Kasia

 Kuba z mamą i pielęgniarką Martą

 Kasia z mamą

 Wolontariusze akcyjni w biurze hospicjum
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Poznajcie Zakrętkożercę!
Zbierajcie i wrzucajcie!

O

to Zakrętkożerca-pojemnik, który zbiera nakrętki, by
sprawiać radość najciężej chorym dzieciom, Podopiecznym Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia!
Zakrętkożercę poznacie bez trudu, znajdziecie go w wielu miejscach publicznych w Lublinie i na terenie województwa. Nakrętki
wrzucone do pojemnika trafiają do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia. Kiedy zbierzemy już ich dużą ilość dzielni Strażacy
pomagają nam pakować je do wielkich tirów, które udostępnia nam
firma Siódemka. To wszystko w darze dla naszych Podopiecznych.
Dzięki nakrętkom możemy spełniać niektóre marzenia naszych Podopiecznych. Ci z nich, których stan zdrowia na to pozwala pojechali na wakacje. Z zebranych nakrętek finansujemy także
prezenty z okazji urodzin, Dnia Dziecka, Mikołajek.
Listę lokalizacji pojemników-Zakrętkożerców znajdziecie na
WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL.

 A tak wygląda załadunek. Pomagają nam ochotnicy z PSP i OSP.
W transporcie m.in. Siódemka i DB Schenker.

 Zakrętkożerca

 Zakrętkowe tablice i plakaty
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Wyjazdy wakacyjne
z Zakrętkożercą
S

erdecznie dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom, którzy zbierają plastikowe nakrętki i przekazują je na rzecz Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Wystarczy pamiętać by odkręcić nakrętkę, przed wyrzuceniem butelki. Ten mały gest to działanie na korzyść naszej planety, ale też
bardzo konkretna pomoc dla najciężej chorych dzieci. Zobaczcie,
jak dzięki Waszej zbiórce nakrętek, mogli odpoczywać w wakacje
Podopieczni Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Dla wielu z nich był to pierwszy taki wyjazd w życiu. Dzieciaki
wraz z opiekunami odpoczywały w Zakopanem, Krynicy Morskiej
i nad Jeziorami. Mniej śmieci więcej radości, liczymy, że będziecie
regularnie karmić Zakrętkożerców!
Lista pojemników i więcej informacji o Zakręconej Akcji na
WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL.

 Rodzeństwo w żałobie w Zwierzyńcu

 Szymon z rodziną w Międzyzdrojach

 Mateusz z rodziną w Krynicy
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Tydzień w Zakopanem
– Marcelka i mamy Justyny
JUSTYNA PIWOWAR
MAMA MARCELKA

Na

nasze wakacje wyruszyliśmy 15 lipca 2012
o ok. godz. 8 z Lublina wraz z rodziną Państwa
Kłosowiczów busem hospicyjnym, którego kierowcą był pan Andrzej. Byliśmy bardzo ciekawi jak będzie w Zakopanem, co będziemy robić? Marcelek podróż
przetrwał całkiem nieźle. Kiedy to dotarliśmy, rozpakowaliśmy się
i poszliśmy na obiad. Później chwilka odpoczynku i wybraliśmy się
na pierwszy spacer na Krupówki. Było pięknie. Niesamowicie dużo
ludzi, pomimo kapryśnej pogody. Misie i różne postacie z bajek
spacerujące po Krupówkach i witające się z najmłodszymi turystami, pan trzymający lalkę która grała na fortepianie oraz mnóstwo
artystów, którzy portretowali i rysowali karykatury podróżnych.
Po spacerku wsłuchaliśmy się w szum górskich potoków.
Poniedziałek był dniem odpoczynku i zwiedzania ulic Zakopanego,. Widzieliśmy Muzeum Kornela Makuszyńskiego oraz „Śpiącego Rycerza” w drodze na skocznię - we wtorek. W środę wybraliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
Piękne miejsce, z którego widać Giewont. Napisaliśmy z Marcelkiem prośbę. Po drodze widzieliśmy Willę Koliba oraz Stary Kościół
(Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej) oraz Stary Cmentarz
na Pękasowym Brzysku, na nim spoczywają Kornel Makuszyński,
Karol Szymanowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Stanisław Witkiewicz oraz wielu innych zasłużonych dla Zakopanego i Podhala,
a także polskiej kultury. Widzieliśmy też Dom do Góry Nogami.
We czwartek razem z rodzinami Szczuchniaków i Kłosowiczów
wybraliśmy się nad Morskie Oko. Było ciężko, ale warto. Po drodze
do celu podziwialiśmy piękne widoki: Polanicę Białczańską, Dolinę
Białki, Wodogrzmoty Mickiewicza a na końcu Morskie Oko. Dziękuję za wspólną wyprawę. Piątek i sobota to były dni odpoczynku ale i ze spacerem po Zakopanem. W niedzielę rano jeszcze raz
przeszliśmy przez Krupówki aż pod Gubałówkę.
Wszystkie te atrakcje i wyjazd do pięknego Zakopanego dzięki
Akcji Nakrętkowej. Był to dla Nas wspaniały tydzień. Dziękujemy
bardzo Ojcu Filipowi oraz wszystkim pracownikom za wspaniałą
opiekę. Z wami jest o wiele łatwiej. Dziękuję.
Dziękuję również panom kierowcom p. Andrzejowi oraz
p. Marcinowi.
Dziękuję za wszelką pomoc rodzinom Kłosowiczów i Szczuchniaków. To były fajne wakacje.

 Marcelek pod skocznią w Zakopanem

 Marcelek z mamą nad Morskim Okiem
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Czary i czekolada
DOROTA JULIANNA MOŚCIBRODZKA
BYŁA WOLONTARIUSZKA LHD

S

potkałam Krzysia na chwilę przed jego dwunastymi urodzinami. Przez sześć kolejnych lat byłam jego przyjaciółką, koleżanką, Dorotką z Krainy Oz, jedną z Dorotek z bajki o dwóch
Dorotkach – dobrej i złej, wróżką, Muminkiem, spikerką
telewizyjną, królewną zamkniętą w wieży, delfinem z głębi oceanu.
Czasem sama wymyślałam swoją rolę, a czasem wymyślał ją dla mnie
Krzyś. Jedną z ról wymyśliła dla mnie Monika, reżyserka spektaklu
zrealizowanego z okazji Dnia Dziecka. Przypadła mi wtedy w udziale
kreacja Kopciuszka w wersji brudnej – Kopciuszek w wersji czystej
pojawiał się dopiero na skinienie różdżki matki chrzestnej – jak na
bajkę przystało. Tę rolę pamiętam jednak najmniej, bo Krzyś zmęczony chorobą nie zasiadł tego dnia na widowni. Bywały bowiem dni, gdy
miał za mało siły, aby rozdzielić między nas wymyślone przez siebie
role. Były dni, kiedy moją rolą było siedzenie przy szpitalnym łóżku,
a największym wyzwaniem – zamiana rurki od inhalatora w węża
z bajki. Udawało mi się, choć nie miałam różdżki matki chrzestnej.
Może właśnie dlatego dziś wiem, że czarodziejskie różdżki trzeba
mieć w głowie, niekoniecznie w rękach. Bo poza dniami zachmurzonymi z powodu choroby, było nam z Krzysiem bajkowo.

 Król Krzyś i księżniczka Renata

Jako wolontariuszka spędziłam w hospicjum osiem lat. To prawie jedna trzecia mojego życia. Nikt nie kształtował nas, wolontariuszy, pod ściśle określonym kątem. Dostawaliśmy wolną rękę
i zapewnienie, że w razie potrzeby ktoś starszy, bardziej doświadczony zawsze stoi obok i gotowy jest pomóc. Pozwalano nam łapać własny wiatr w nasze ledwie rozwijające się żagle i płynąc, holować naszych małych podopiecznym w stronę bezpiecznych wód.
Zaufanie ich rodzin było dla nas największym wyróżnieniem. Skąd
wiedzieliśmy, co i jak? To nasze dzieciaki dawały sygnały i wskazówki, dzięki którym wiedzieliśmy, co robić. Poczytaj bajkę, bo
jest mi smutno. Zaśpiewaj kołysankę, bo chcę słyszeć twój głos.
Zatańcz jak tańczą Indianie. Dorysuj bocianowi okulary, co to za
bocian bez okularów. Pokaż mi morze na mapie świata. Potrzymaj
za rękę, bo się boję. Powiedz, co jest za siedmioma górami. Posiedź
przy mnie i pomilcz, bo boli mnie każdy dźwięk, ale potrzebuję
czuć, że jesteś. Weź moją rękę, bo chcę narysować słońce, a moje
palce mają za mało siły, by utrzymać kredkę. Zrób dla mnie różowe okulary. Weź moje małe rączki w swoje dorosłe dłonie, bo chcę
jak wszyscy bić brawo w czasie mojej pierwszej wizyty w prawdziwym teatrze.
Pamiętam oczy Krzysia i buzię Łukasza. Duże, mądre oczy
Krzysia, w których widziałam ufność, że świat zmierza we właściwym kierunku. Brązową od czekolady buzię Łukasza. Usmarowany mleczną z orzechami, uśmiechnął się do mnie na znak,

 Pierwsza wspólna wycieczka
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 Każdy Krzyś ma swojego misia

że wszystko będzie dobrze. Tego właśnie nauczyłam się u Małego
Księcia.
Do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci wpadłam tylko na chwilę.
Dziś uśmiecham się do wspomnienia osiemnastolatki w poszarpanych na kolanach dżinsach, która pewnego kwietniowego dnia zapukała do drzwi Hospicjum nie bardzo wiedząc, co kryje się po ich
drugiej stronie. Weszłam i zostałam na osiem lat. Choć dziś jestem
już zupełnie gdzie indziej, chociaż moja droga nie splotła się na zawsze z Małym Księciem, to nie zamknęłam za sobą drzwi, przez
które weszłam wtedy w nowy etap mojego jeszcze zupełnie niedorosłego życia. Owe drzwi pozostają wciąż uchylone, a ja – choć
trochę urosłam i nie mam już tamtych wystrzępionych dżinsów
– wciąż uśmiecham się do wspomnień.

 „Muszę wciąż jak kocmołuch wybierać groch z popiołu…”
– spektakl „Kopciuszek”
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Róże Małego Księcia
w akcji „Uśmiech bez barier”

P

odczas tegorocznych Targów CEDE 2012 zespół Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia miał zaszczyt zainaugurować akcję „Uśmiech bez barier”, której
celem jest zwiększanie dostępności leczenia stomatologicznego dla pacjentów niepełnosprawnych oraz zbiórka darów
rzeczowych – materiałów stomatologicznych dla NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia.
W ramach akcji lekarze stomatolodzy oraz jednostki prowadzące gabinety stomatologiczne będą mogły odbyć szkolenie, które
pomoże im przygotować się do prowadzenia opieki stomatologicznej nad pacjentami niepełnosprawnymi. Wśród
firm i organizacji, które przekażą dary w postaci materiałów stomatologicznych na
rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, co roku przyznawane będą nagrody:
Róże Małego Księcia.
W tym roku, honorowe Róże Małego
Księcia, otrzymały firmy: Septodont i Verdent, które okazały szczególną hojność,
w latach ubiegłych. Wręczali je Ojciec dr Filip
Leszek Buczyński, Prezes Lubelskiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia oraz dr Małgorzata Borowska, kierownik NZOZ Stomatologia w Domu Małego

 Symbol akcji

Księcia, która wygłosiła w ramach naukowej sekcji Targów CEDE 2012, wykład pt.
„Uśmiech bez barier" w Domu Małego Księcia
– stomatologia dla pacjentów niepełnosprawnych
w praktyce”.
Akcja „Uśmiech bez barier” jest skierowana do lekarzy stomatologów oraz do firm produkujących materiały
stomatologiczne. Jej celem jest budowanie w naszym kraju sieci
gabinetów przygotowanych do świadczenia kompleksowej opieki
stomatologicznej nad pacjentem niepełnosprawnym, szczególnie
dzieckiem. Partnerami akcji „Uśmiech bez barier” są: Lubelskie
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz firma Exactus, organizator Targów Central European Dental Exhibition. Patronat medialny nad akcją objął Magazyn Stomatologiczny.
NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia od 2009 roku
obejmuje opieką stomatologiczną najciężej chore dzieci z całego
województwa lubelskiego, przede wszystkim Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Organizator
Central European Dental Exhibition, firma Exactus z Łodzi, od 3
lat wspiera NZOZ Stomatologia w Domu Małego Księcia, poprzez
zbiórkę darów rzeczowych-materiałów stomatologicznych – wśród
wystawców Targów CEDE. Zbiórka z roku na rok przynosi większy
plon, a temat trudności w organizacji opieki stomatologicznej dla
pacjentów niepełnosprawnych, powraca w rozmowach z uczestnikami targów – lekarzami i przedstawicielami producentów.
Więcej informacji na WWW.USMIECHBEZBARIER.ORG oraz na
WWW.HOSPICJUM.LUBLIN.PL.

 Róża Małego Księcia
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Muzykoterapia, radość
i pomoc
ALEKSANDRA DRAUS
WOLONTARIUSZKA

M

am na imię Ola, jestem studentką III roku Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Instrumentalnym w kl. fortepianu prof. AM Z.
Faryniarza. Do Lublina przyjechałam zaledwie na
2 tygodnie, ale jakże owocne 2 tygodnie. Od dawna interesuję się
psychoterapią i muzykoterapią, planuję kształcić się w tych kierunkach w przyszłości. Pobyt w hospicjum, który umożliwił mi
O. Filip Buczyński, pozwolił mi na sprawdzenie moich umiejętności, a tutejszym podopiecznym zapewnił niecodzienną rozrywkę,
a zarazem leczenie. Kocham muzykę i nie wyobrażam sobie życia
bez niej, a muzykoterapia to coś zupełnie wyjątkowego. Poprzez
moją pasję mogę pomagać. Dzieci, z którymi się spotkałam i pracowałam reagowały na muzykę z ogromnym zaciekawieniem.
Nie tylko słuchały melodii, ale też same uczyły się gry na syntezatorze, poznawały brzmienie różnych instrumentów. Takie
zajęcia wpływają bardzo rozwijająco zarówno na słuch, pamięć,
jak i ruch. Kilkoro z nich tak bardzo polubiło muzykę, iż wyraziło chęć posiadania własnego instrumentu! Bardzo się cieszę, że
zaraziłam je miłością do muzyki, choć tak naprawdę największą
nagrodą dla mnie, był ich uśmiech i radość. To przecież w życiu
najważniejsze!

 Aleksandra Draus

Narodzili się dla Nieba
LISTA PODOPIECZNYCH, KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OKRESIE OD WYDANIA OSTATNIEGO NUMERU INFORMATORA:

KLAUDIA K.

ur. 07.03.1998 r., zm. 24.05.2012 r.

OLIWIER K.

ALEKSANDRA D.

ur. 08.04.2011 r., zm. 30.07.2012 r.

ur. 04. 02. 1996 r., zm. 26.04.2012 r.
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ADRIAN J.

ur. 22.02.1999 r., zm. 22.09.2012 r.

