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Nagroda 
LIDER REGIONU 2013

Wiodące w regionie firmy i instytucje uhonorowane zostały statuetkami „Lid-
er Regionu 2013”. Uroczysta gala odbyła się 27 listopada 2013 roku w Hotelu 
Prezydenckim w Rzeszowie. Statuetki wręczył Władysław Ortyl, marszałek woj. 
podkarpackiego. 

Wśród 21 firm i instytucji została nagrodzona Fundacja Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci – za opiekę paliatywną nad dziećmi.

Zgodnie z przesłaniem, które towarzyszy poszczególnym edycjom Liderów, 
czyli promowaniem firm i instytucji przyczyniających się do rozwoju regionu,  
w tym roku postanowiono nagrodzić nie tyle największe i najsilniejsze firmy, ale 
wyróżniające się aktywnością na gospodarczej mapie Podkarpacia.

Dziękujemy za tak cenne wyróżnienie…
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Miło jest nam rozpocząć Nowy 2014 Rok, oddając w Państwa 
ręce nowy numer biuletynu hospicyjnego. Za nami pracowity 
rok, pełen ważnych wydarzeń. Prowadzimy hospicjum domowe, 
oddział Domu Hospicyjnego dla Dzieci, rozrasta się wolontariat, 
Grupa Rodziców i Rodzeństwa w żałobie, podejmujemy wysiłek po-
mocy rodzeństwu naszych Pacjentów. Oprócz tego codziennie w naszych 
poradniach przyjmowane są chore dzieci i młodzi ludzie. 
Staramy się naszą pracę wykonywać według najlepszych standardów. Cieszymy się, 
że jest to dostrzegane także przez mieszkańców Podkarpacia i Czytelników Nowin.  
W 2011 roku otrzymaliśmy nagrodę „Nasze Dobre Podkarpackie”, a obecnie Fun-
dacja została uhonorowana  nagrodą „Lider Regionu 2013” w dziedzinie opieki pa-
liatywnej. 
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i radość. To zobowiązuje i zarazem potwi-
erdza słuszność podejmowanych codziennie działań na tak wielu odcinkach. 
Nowy numer biuletynu pokazuje ciekawe wydarzenia z 2013 roku: wizyty gości, 
naszych Podopiecznych, akcje i twórczość ludzi związanych z hospicjum. Chcemy 
chociaż w skrócie zaprezentować co się działo w ostatnich miesiącach.

Szanowni Państwo,
przed nami czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy do odpisu 1 % podatku za 2013 rok, na rzecz 
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Z tych niewielkich kwot zebranych od tysięcy ludzi - ludzi, którym 
nie są obojętne chore dzieci i młodzież, możemy nieść im skuteczną pomoc…, być dla nich każdego dnia…

Życzymy Państwu dobrej lektury nowego biuletynu, a w Nowym Roku pomyślności w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym…

Z wyrazami szacunku
Zarząd i Pracownicy Fundacji

Szanowni Państwo,
Przyjaciele Fundacji 
Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci
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Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz 
w hospicjum

22 sierpnia 2013 r., nasze hospicjum odwiedził 
Minister Zdrowia p. Bartosz Arłukowicz. Wraz  
z ministrem przyjechali: p. Mariusz Kawa - Rad-
ny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. 
Piotr Tomański - Poseł na Sejm RP Ziemi Prze-
myskiej, p. Krystyna Skowrońska - Posłanka na 
Sejm RP, p. Małgorzata Chomycz-Śmigielska - 
Wojewoda Podkarpacki oraz p. Grażyna Hejda 
- Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojew-
ódzkiego NFZ w Rzeszowie.
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Niekiedy czas się zatrzymuje 

Nasz syn, Paweł, urodził się z zespołem Leigha – chorobą 
metaboliczną polegającą na braku w mitochondriach 
komórkowych energii potrzebnej do prawidłowego funkc-
jonowania i rozwoju organizmu. Prawdopodobnie każdy, kto 
styka się z chorobą zagrażającą życiu, swoją lub kogoś bliskiego, 
w szczególnie dotkliwy sposób uświadamia sobie upływ czasu. 
Takie wydarzenie sprawia, że choć w pewien sposób czas się 

zatrzymuje, to jednocześnie zaczynają pojawiać się niepokój, 
lęk i żal, związane z nieodwracalnością upływających dni.  
Z powodu postępującej choroby synka bardzo dobrze znam 
te uczucia. Aby je choć trochę złagodzić i „oswoić”, zaczęłam 
„swojemu” czasowi przyglądać się uważniej. 
We współczesnym świecie o czasie słyszymy najczęściej  
w kontekście sfery biznesu. To jeden z najważniejszych za-
sobów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. W rzeczywistości 
nastawionej na przyszłość wysoko cenione są umiejętności 
planowania i organizacji czasu –niezbędne do efektywnego 
realizowania celów i rozwoju kariery zawodowej.
Dla mnie jednak, paradoksalnie, temat czasu stał się szc-
zególnie ważny dopiero wtedy, gdy na skutek konieczności 
opieki nad chorym dzieckiem moje życie zawodowe bardzo 
zwolniło. Poza sporadycznymi „zrywami”, główną przestrzenią 
przeżywania świata, źródłem zadań i wyzwań stała się dla mnie 
moja rodzina. Chyba nigdy wcześniej nie doświadczałam cza-
su tak świadomie i intensywnie jak teraz, podczas drogi przez 
ocean powtarzalnych dni. Droga ta nie jest jednak jednostajną, 
niemiłosiernie dłużącą się prostą. Jest podróżą: przez wszyst-
kie dni z Pawełkiem, przez pełne różnych wydarzeń życie 
naszej rodziny, przez bogactwo świata. Jest wreszcie podróżą 
w głąb siebie. 

Dwie twarze czasu

Istnienie w moim „życiu mamy” dwóch przenikających się 
wymiarów czasu uzmysłowiłam sobie, słuchając kiedyś radio-
wej relacji z podróży na wschód. 

Mamy czas, 
czas mamy…

„– Czas to jest coś takiego, co umie pływać.
– Pływać?
– Tak, bo dorośli mówią, że czas płynie, 
a czas po prostu jest”.

Fragment audycji radiowej Trójki 
„Dzieci wiedzą lepiej”

Przedruk za zgodą wydawcy z kwartalnika hospicyjnego „Hospicjum to też Życie” 2012 (31) 3, str. 2-5.

Pawełek – poranny rozdawca mądrych spojrzeń i słodkich 
uśmiechów, fot. Anna Kulka-Dolecka
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P o w o l i

Podróżnik opowiadał o swoich przygodach związanych ze spe-
cyficznym, wschodnim podejściem do czasu. Ludzie w krajach 
arabskich (ale także Indii, Ameryki Łacińskiej, Afryki) żyją w mało 
zorganizowany sposób i nie cenią sobie robienia planów. Gdy 
słyszymy od nich: „za chwilę”, możemy się spodziewać, że coś 
nastąpi za kilka minut, ale również za godzinę albo za tydzień, 
miesiąc lub za rok, a „jutro” może oznaczać każdy kolejny 
dzień po wschodzie słońca. W tej kulturze czas jest tylko tym, 
co się dzieje w danym momencie. Ludzie żyją chwilą obecną,  
a przeszłość, przyszłość czy upływ czasu nie są dla nich istotne. 
Psycholog społeczny Robert Levine, autor książki „A Geogra-
phy of Time”, przyglądał się różnym narodowościom na całym 
świecie i wykazał, popierając to odpowiednimi pomiarami, że 
w tych krajach nawet tempo chodzenia jest dużo wolniejsze 
niż u przedstawicieli tzw. zachodnioeuropejskiej kultury czasu 
(Europejczyków, ale też Japończyków czy Amerykanów). 

Szybko, sprawnie, zgodnie z planem

Tam (i tutaj, bo dotyczy to również naszego kraju) dominuje 
szybkie tempo życia. Czas postrzegany jest linearnie – jako linia 
ciągła, podzielona na krótsze odcinki: dni, godziny, minuty. 
Czas to pieniądz, zatem liczy się wydajność i szybkość. Jest czas, 
ale już po chwili: tik, tak, tik, tak – mija on bezpowrotnie. Prag-
niemy go ujarzmić, więc wyznaczamy sobie kolejne zadania, ro-
bimy kilka rzeczy naraz, coraz bardziej przyspieszając. Nawet w 
języku funkcjonuje wiele określeń, które wprost sugerują, że to 
człowiek panuje nad czasem. Czas można zyskiwać, oszczędzać, 
trwonić, marnotrawić, planować, organizować, mnożyć, 
pożytkować. Większość ludzi w naszej kulturze żyje w poczuciu, 
że czas płynie za szybko, że jest go za mało, wciąż go na coś 
nie starcza. On płynie, a my za nim pędzimy. Oszczędzanie cza-
su polega na wtłaczaniu w dzień coraz większej liczby zadań. 
Takie podejście wiąże się z życiem według zegara, kalendarza, 
tworzeniem planów, harmonogramów, list zadań. 
Owe dwie kulturowe koncepcje czasu to oczywiście duże up-
roszczenie. Wszędzie są ludzie, którzy żyją powoli, delektując 
się chwilą obecną, i tacy, dla których doba jest zawsze za 
krótka. Niezależnie od miejsca zamieszkania na kuli ziemskiej, 
pierwszych psychologowie określają mianem zanurzonych  
w czasie, „in time”, przeciwstawiając im tych, którzy przez 
czas pędzą – „through time”. Zatem tempo życia jest nie tylko 
kwestią kulturową, ale także indywidualną. Co więcej, w życiu 
każdego z nas obecne jest i szybkie, i wolne tempo. Różnimy 
się tylko rozłożeniem proporcji. 

Dwa wymiary czasu mamy

A teraz, na kilka minut, które wystarczą do przeczytania tego 
tekstu, zapraszam do mojego czasu.

Mama europejska i biznesowa 
– mama w pędzie 

Kiedyś pomyślałam, że chociaż przez zrządzenie losu żyję 
trochę na uboczu współczesnego, pędzącego, biznesowego 
świata, to sposobem codziennego funkcjonowania całkiem 
nieźle wpisuję się w jego konwencję. Mój czas jest świetnie 
zorganizowany – może lepiej niż u niejednego przedstawiciela 
handlowego. Dotyczy to zresztą również czasu mojego wspól-
nika – pozostając przy terminologii biznesowej, a w prostych 
słowach – kochanego towarzysza życia, męża Grzesia. Dopra-
cowany w szczegółach porządek dnia to konieczny warunek 
sukcesu, czyli w miarę sprawnego działania naszej rodziny. 
Muszą być w niej zaspokajane zarówno potrzeby aktywne-
go, towarzyskiego czwartoklasisty, jak i lubiącego zabawki  
i książeczki pięciolatka, który samodzielnie nie może przekręcić 
nawet głowy, a oddychanie jest dla niego trudną sztuką. Na 
potrzeby rodziców też jest miejsce, co udaje się przy odrobinie 
szczęścia, a może właśnie dzięki dobrej organizacji. 
Dylemat, czym wypełnić czas dnia, mnie nie dotyczy. Samo 
życie zatroszczyło się o to, abym w tej kwestii nie miała rozter-
ek. Co więcej – nie muszę stosować sztuczek motywacyjnych, 
aby trwać konsekwentnie przy swoim harmonogramie. Każdy 
z jego punktów ma „życiowe” znaczenie.
Grafik związany z opieką nad Pawełkiem nie daje zbyt wiele 
swobody. Doba wypełniona jest ciasno mnóstwem zajęć, od 

Dwaj bracia, dwa różne światy, jeden czas… 
fot. Anna Kulka-Dolecka
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których nie ma wakacji ani świąt. Dzień zaczyna się około 
7.00 rano – pierwszym odsysaniem synka i przewijaniem po 
nocy. Na dobry początek dnia otrzymuję wówczas od Pawełka 
porcję uśmiechów. O 8.00 podaję mu pierwsze leki według 
rozpiski i zaczynam cały poranny rytuał – inhalacje, drenaże, 
mycie, ubieranie. Pomiędzy tymi czynnościami jakoś udaje 
mi się doprowadzić siebie do porządku. Przychodzi pora na 
śniadanie Pawła – karmienie przez sondę kaszką z poranną 
dawką leków. Machina codziennych obowiązków toczy się 
ustalonym torem, aż do późnego wieczora. Kolejne posiłki, 
inhalacje, oklepywania, wizyty pracowników hospicjum, reha-
bilitantów… 
Ten Pawełkowy harmonogram jest czymś w rodzaju stałego 
szkieletu, rusztowania, wokół którego oplecione jest normalne 
życie naszej rodziny – dzieciństwo starszego syna Kuby, spot-
kania ze znajomymi, praca, wyjazdy, zakupy, prace domowe, 
filmy, książki, spotkania rodzinne, moje studia podyplomowe, 
wszystko…
W porównaniu z czasem „przed Pawełkiem” zdecydowanie 
poprawiłam swoje umiejętności organizacyjne – jestem coraz 
lepsza w robieniu kilku rzeczy naraz i doprowadzaniu każdej  
z nich do końca. Niczym profesjonalna asystentka prez-
esa Pawła dbam o to, aby wszystko chodziło jak w dobrze 
naoliwionej maszynie. Umawiam jego spotkania z lekarzem, 
pielęgniarką, przedszkolanką, rehabilitantami, wolontariusza-
mi, a nawet z fryzjerką. Monitoruję stan magazynowy leków, 
pieluch, cewników, strzykawek, filtrów do ssaka, chusteczek 
lub kremów. Podejmuję strategiczne decyzje w sytuacjach kry-
zysowych: czy podać tlen, lek przeciwgorączkowy, czy dzwonić 
po lekarza. Spotykam się z przedstawicielami handlowymi 
i zamawiam sprzęty do rehabilitacji i codziennego funkc-
jonowania. Wykonuję telefony i zapełniam kalendarze. Dzień 
po dniu, miesiąc po miesiącu, wiosna, lato, jesień, zima.

Mama medytacyjna – mama zen

Aby pęd życia, nawet bardzo trudnego, nie przytłoczył nas, 
musimy mieć parę chwil na zatrzymanie się i zanurzenie w 
czasie. Taki czas na bycie tu i teraz, na doświadczanie bardziej 
siebie niż świata zewnętrznego i nawiązywanie kontaktu 
z sobą samym jest niezwykle potrzebny. Chociażby po to, 
abyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, ale też 
po to, żeby nie zachorować. No i nie zwariować… Jest potr-
zebny każdemu, choć nie każdy go ma, nie każdy ma okazję, 
aby nie biec. Moja okazja, aby nie biec, ma na imię Pawełek. 
Czasem myślę, że ten chłopiec, który leży i patrzy, jest moim 
prywatnym mistrzem zen. 
Zwolniony film, ujęcie pierwsze: siedzimy sobie razem na 
kanapie. Paweł na moich kolanach, przytulony. Ja czytam 
książkę, Paweł oddycha. Czytając, wsłuchuję się w rytm jego 
oddechu, który rzadko jest tak cichy i spokojny. 
Zwolniony film, ujęcie drugie: Paweł długo patrzy mi w oczy. 
Jego spojrzenie zaczyna się zmieniać, zaczyna być figlarne. Już 

wiem, co zaraz będzie. Podnosi się jeden kącik jego ust. Na 
buzi rozkwita mu słodki uśmiech. 
Zwolniony film, ujęcie trzecie: cały salon obstawiony jest spec-
jalistycznymi zabawkami i pomocami do komunikacji alter-
natywnej. Razem z Beatką – przedszkolanką odwiedzającą nas 
w domu, stoimy przed Pawłem, który siedzi w swoim foteliku  
z ręką na specjalnym włączniku. Gdy Paweł poruszy palcem, sam 
uruchomi szczekającego i chodzącego pieska, połączonego 
kablem z włącznikiem. Czekamy. Czekamy. Czekamy. Cze-
kamy. Piesek zaczyna wściekle piszczeć, szczekać i poruszać 
się po stole. Dwie dorosłe kobiety zaczynają skakać po pokoju  
i dziko wiwatować. 
Raz ktoś mnie zapytał, czy jak wychodzę na spacer, kawę, 
do kina albo wyjeżdżam gdzieś na parę dni, to w ogóle 
potrafię odpocząć i nie myśleć o tym, co w domu. Potrafię: 
mam wrażenie, że kiedyś w ogóle nie wyobrażałam sobie, jak 
wspaniały może być odpoczynek, że można się nim delektować 
niczym najwykwintniejszym daniem. Świadomie chłonę każdą 
chwilę przejażdżki na rowerze, koncertu, spotkania, wieczornej 
lektury w uśpionym już domu. Cieszą mnie małe rzeczy i krót-
kie chwile. Swoją drogą to ciekawe, że mówimy: „spędzać” czas 
wolny. Tak, jakby nawet w wolnym czasie trzeba było pędzić.
Wiele czynności przy chorym dziecku trzeba powtarzać dzień 
po dniu, czasem całymi latami. Karmienie przez sondę, maso-
wanie, odsysanie, przewijanie. Jeśli wykonywane są one au-
tomatycznie albo traktowane jak kierat, w poczuciu własnej 
krzywdy, może się zdarzyć, że człowiek zostanie więźniem sytu-
acji, w której się znalazł, przykuty na stałe do swojego dziecka. 
Te same czynności, wykonywane uważnie, z akceptacją, mogą 

Fot. Grzegorz Dolecki
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stać się okazją do wyciszenia i doskonalenia się w byciu tu  
i teraz. Kiedyś, w jakiejś czytanej przeze mnie książce o radze-
niu sobie ze stresem i świadomym życiu, autor proponował 
praktykowanie uważności przy wykonywaniu prostych, codzi-
ennych czynności, na przykład medytację przy obieraniu ziem-
niaków lub medytację przy zmywaniu naczyń. No więc, idąc 
tym tropem: medytacja przy masowaniu nogi, medytacja przy 
wycieraniu po kąpieli, medytacja przy oklepywaniu… Robiąc to 
wszystko uważnie i w skupieniu, można nawiązać kontakt z ta-
kimi swoimi dobrymi uczuciami, jak miłość, czułość, empatia, 
współodczuwanie z dzieckiem. 

(Ponad) Czasowa harmonia

Bycie z chorym dzieckiem zarówno podkręciło tempo mo-
jego życia, jak i dosłownie zmusiło mnie do zatrzymania się. 
A najważniejsze jest to, że te dwie rzeczywistości wcale się 
nie wykluczają. Wręcz przeciwnie, każda z nich w jakiś sposób 
uzupełnia tę drugą i nadaje jej sens. W jaki sposób? 
Jak uczą podręczniki zarządzania sobą w czasie oraz tren-
erzy osobiści, plany i harmonogramy nie są sztuką dla sztu-
ki. Planujemy, organizujemy i jesteśmy systematyczni po to, 
by osiągać cele. Ludzie potrzebują ich wyznaczania, a potem 
do nich dążenia. Cel pobudza do działania, jest źródłem sa-
tysfakcji i poczucia własnej wartości. Dla mam będących ze 
swoimi ciężko chorymi dziećmi najważniejsze jest zapewnie-
nie swojemu kochanemu synowi lub córce jak najwspanialszej 
opieki i najlepszych warunków oraz ograniczenie do minimum 
niedogodności i cierpień związanych z chorobą. Skąd jednak 
wiadomo, że cel został osiągnięty? Przecież pielęgnacji, troski, 
miłości nigdy nie jest dość… A jeśli, tak jak w przypadku mojego 
syna, choroba postępuje, wciąż przybywają nowe wyzwania  
i obowiązki, a cel „najlepszej opieki” coraz trudniej osiągnąć? 
Jednak bez tego celu, bez światła na końcu drogi, nasz 
szaleńczy bieg może nam się kiedyś wydać mało znaczącym, 
beznadziejnym i frustrującym biegiem chomika w kołowrotku. 
Każdy sam musi ten najważniejszy cel, sens drogi, którą idzie,  
w sobie odkryć. Ten sens daje siłę do przebrnięcia przez sytu-
acje, które komuś patrzącemu z boku wydają się niemożliwe do 
pokonania. I nie chodzi o to, by ów cel nazwać. Czasem, mimo 
że człowiek głęboko czuje sens tego, co dzieje się w jego życiu, 
to jednak nie potrafi o tym opowiedzieć, a nawet sprecyzować 
w myślach. Nie chodzi o to, by sens życia nazwać, ale o to, by go 
poczuć. Aby to się stało, aby poczuć siebie, trzeba się zatrzymać. 
Trzeba zwolnić i pobyć trochę w sobie, zamiast w świecie. 
Pułapka, w którą wpadamy, jest przekonanie, że aby zyskać 
więcej czasu, powinno się zwiększyć tempo. Jest to jednak złudne 
myślenie – czas nie zależy bowiem od nas. Nie zważając na 
jakiekolwiek nasze starania, on płynie albo po prostu jest. Czasu 
nie możemy kontrolować. Nie sposób nic z nim zrobić. Możemy 
jedynie świadomie i mądrze podejmować decyzje dotyczące nas 
samych w naszym czasie. Panowanie nad czasem nie polega na 
przyspieszaniu, a na świadomym kontrolowaniu siebie. 

Istotne jest, aby obserwować siebie, by nie stać się więźniem 
harmonogramów i w odpowiednim momencie się zatrzymać. 
Zatrzymać się po to, aby potem iść dalej, z większym poczuc-
iem sensu i celu naszej drogi. A w przypadku mam chorych 
dzieci (a także tatusiów i innych opiekunów) – oprócz spraw-
nego organizowania się w czasie, które wiele ułatwia, docenić 
„przymusowe” przystanki rutynowych czynności i potraktować 
je jako okazje do ćwiczenia uważności i zwyczajnego bycia.

Po prostu mama

Funkcjonuję w dwóch światach i w dwóch wymiarach czasu 
– tak bardzo od siebie różnych. Oba są mi potrzebne i cieszę 
się, że mam świadomość istnienia każdego z nich. Znam za-
sady i potrafię się poruszać w jednym i w drugim z pożytkiem 
dla siebie. Z jednej strony coraz sprawniej wychodzi mi życie 
na czas, a z drugiej – coraz bardziej świadomie smakuję czas 
życia. Mam jednak przeczucie, że najcenniejszą umiejętnością, 
jaką zdobywam, jest harmonijne łączenie obu tych sposobów 
funkcjonowania w czasie. 
Nie jestem Alicją w Krainie Czarów ani bohaterką „Opowieści  
z Narni”, choć czasem czuję się niczym postać z jakiejś powieści 
fantasy. Szybko jednak wraca poczucie rzeczywistości – zwyc-
zajnie jestem mamą. 

Jest życie na czas i jest czas na życie, fot. Grzegorz Dolecki
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Zwykło się przyjmować iż, ciąża to czas 
oczekiwania, nadziei, radości... Tak się 
dzieje, gdy rodzice oczekują na narodz-
iny zdrowego – w świetle dostępnych 
wyników badań diagnostycznych - 
dziecka. Zupełnie inaczej przeżywany 
jest okres ciąży, gdy u nienarodzo-
nego jeszcze dziecka stwierdzona zos-
tanie nieuleczalna choroba. Rodzice 
przeżywają wtedy niepokój, niepewność, 
bezradność. W tym trudnym okresie 
rodzice potrzebują szczególnego wspar-
cia oraz pomocy. Taką pomoc uzyskać 
można w hospicjum perinatalnym. 
W Fundacji Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci rodzice oczekujący na nar-
odziny nieuleczalnie chorego dziecka 
mogą podjąć pracę z psychologiem, 
ukierunkowaną na przyjęcie chorego 
potomstwa lub na jego przedwczesną 
stratę. Zdarza się bowiem, iż diagno-
zowane wady płodu stanowią ryzyko dla 
obumarcia dziecka w łonie matki lub jego 
odejścia w okresie okołoporodowym. 
Psycholog spotykając się z rodzica-
mi poszukuje wraz z nimi sposobów 
do poradzenia sobie z trudnym wyz-
waniem jakim jest choroba dziecka. 
Podejmuje kwestie związane z ewen-
tualnym pożegnaniem z nim w razie 
wczesnego odejścia. Żałoba po stra-
cie dziecka w okresie ciąży lub okresie 
okołoporodowym jest także reakcją silną 
i nie mniej ważną niż w przypadku, gdy 
odchodzi dziecko starsze. Fakt choroby 
nieuleczalnej dziecka jest trudny do 
przyjęcia. Samotność w przeżywaniu 
tego faktu sprzyja poczuciu bezradności 
i budowaniu przekonania, że już nic nie 
da się zrobić. Wraz z propozycją hos-
picyjnej opieki perinatalnej pojawia 
się szansa na dokonanie świadomego 
wyboru życia dla dziecka, w przypadku 

jeśli rodzice rozważają aborcję. Przer-
wanie ciąży także niesie za sobą kon-
sekwencje i ważne, aby o nich wiedzieli 
biorąc pod uwagę również taką decyzję. 
Wyjaśnienie różnych scenariuszy pos-
tępowania poszerza perspektywę możli-
wości, które mogą wybrać rodzice. 
Kontakt w ramach hospicjum perinatal-
nego podejmują rodzice z psychologiem 
tak często jak tego potrzebują.
Nauka pozwala nam na coraz bardziej 
szczegółową diagnozę dającą szansę na 
leczenie. Ale wiedza płynąca z badań to 

także niekiedy informacje o nieodwracal-
nej, nieuleczalnej wadzie dziecka, której 
medycyna leczyć nie potrafi. Niezależnie 
od występujących ograniczeń w zakresie  
leczenia można jednak pomóc, otoczyć 
opieką tak samo dziecko, jak i jego 
rodziców. Jest na to czas tak przed po-
rodem, jak i w okresie po nim – o czym 
wiemy w ruchu hospicyjnym. 

Agnieszka Jankowska-Rachel
psycholog PHD

Gdy dziecko 
w łonie matki jest chore
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Badania prenatalne stały się już ru-
tynowym postępowaniem medyc-
znym. Wczesna diagnoza pozwala wiele 
schorzeń leczyć jeszcze w łonie matki, 
by poprawić jakość życia, czy wręcz 
uratować dziecko. Ale czasami rodzice 
słyszą druzgocącą wiadomość: dziecko 
jest bardzo uszkodzone, jego szanse na 
przeżycie są niewielkie.
Dramat rodziców pogłębia fakt, że 
umiejętność diagnozowania znacznie 
wyprzedza zdolność służby zdrowia do 
opieki nad prenatalnie chorym dzieck-
iem oraz jego najbliższymi. Z jednej stro-
ny jest lekarz, który przekazuje rodzicom 
tragiczną wiadomość. Czasami namawia 
do aborcji: „Chce pani urodzić tak zde-
formowane dziecko?”. Czasami próbuje 
„zagłaskać” problem mówiąc: „Jakoś to 
będzie, poradzicie sobie”. Z drugiej st-
rony jest matka, która nosi śmiertelnie 
chore dziecko, jego ojciec, rodzeństwo.
Z pomocą rodzicom, których dziecko 
prawdopodobnie umrze przed lub 
tuż po porodzie spieszy ruch hospi-
cyjny. Powstają hospicja perinatalne, 
które otaczają opieką paliatywną 
najmłodszych, dzieci w okresie prenatal-
nym i okołoporodowym.
Tworzą je grupy pediatrów - naona-
tologów, ginekologów, położników oraz 
specjalistów w innych dziedzinach: np. 
psychologów, duszpasterzy. Wszyst-

kich, którzy chcą stać się dla rodziców 
grupą wsparcia, chcą im pomóc przyjąć  
i pogodzić się ze złymi wiadomości. 
Życie jest darem. Ale może to być bard-
zo trudny dar.
Pracownicy i wolontariusze hospicjum 
perinatalnego asystują rodzinom przez 
okres ciąży i porodu. Gdy rodzi się 
dziecko z dużym deficytem, towarzyszą 
umierającemu noworodkowi, rodzicom, 

rodzeństwu. Pomagają rodzinie przeżyć 
żałobę, uczcić pamięć zmarłego malusz-
ka, zachować pamiątki po nim i po jego 
króciutkim życiu.
Hospicjum perinatalne nie jest miejs-
cem, wybudowanym z myślą o poby-
cie matki w ciąży kryzysowej. To raczej 
sposób opieki nad matką, umierającym 
dzieckiem, jego ojcem i rodzeństwem.
Hospicjum perinatalne to alternaty-

wa dla aborcji ze względów eugenic-
znych, czyli przerwania ciąży w przy-
padku, gdy „badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwr-
acalnego upośledzenia płodu albo nieu-
leczalnej choroby zagrażającej jego życiu” 
(por. „Ustawa o planowaniu rodziny”).
Sprawa ma się podobnie jak w przy-
padku eutanazji - kiedy zaproponujemy 
dobrą opiekę paliatywną chorym w ter-
minalnym okresie życia, to nie słychać 
próśb o eutanazję.
Podobnie jest z matkami, które 
otrzymują trudne wiadomości o choro-
bie dziecka. One proszą o zauważenie 
ich potrzeb, o to, żeby z nimi być, żeby 
poświęcić im czas, żeby kolejny dzień 
ich życia związany z lękiem, brakiem 
akceptacji stanu, w jakim są, uczynić 
łatwiejszym przez obecność, słuchanie, 
bycie razem.
W Polsce pierwsze hospicjum perina-
talne powstało w Warszawie. Działa 
w ramach Fundacji Warszawskie Hos-
picjum dla Dzieci.
Poniżej podajemy Państwu link do fil-
mu dokumentalnego produkcji USA, 
ukazującego lekarzom ideę hospicjum 
perinatalnego. Film znajduje się na ser-
wisie internetowym You Tube. Napisy  
w języku angielskim. http://www.you-
tube.com/embed/tY7mq1g9pGk

Hospicja perinatalne 
– krótkie życie, godna śmierć

Artykuł znajduje się na portalu Human Life International – Polska
Polski serwis pro-life www.hli.org.pl/drupal/pl/node/7132
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Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) rehabilitacja oprócz leczenia 
przeciwbólowego, ma przede wszystkim 
poprawić jakość życia pacjenta. 
W Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci 
rehabilitacją objęte są dzieci w różnym 
wieku, z różną jednostką chorobową, w 
różnym stanie zaawansowania choroby. 
Każde dziecko ma indywidualny pro-
gram rehabilitacji, dostosowany do jego 
potrzeb i możliwości. Rehabilitacja od-
bywa się w domu dziecka, w warunkach, 
które dziecko zna, które są dla niego 
najbardziej przyjazne. 
Rehabilitacją objęte są także dzieci, które 
przebywają na oddziale stacjonarnym w 
Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci.
Dzięki działaniom rehabilitacyjnym ta-
kim jak masaż, ćwiczenia neurorozwo-
jowe (metoda Bobath, Vojty) metoda 
PNF (torowanie nerwowo – mięśniowe), 
ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwicze-
nia czynne, drenaż limfatyczny, drenaż 
ułożeniowy i wielu innym możemy za-
pobiec przykurczom mięśni, powstaniu 
odleżyn, a także poprzez odpowiednią 
kinezyterapię oddechową dbać o układ 
oddechowy dziecka, a co za tym idzie 
podnieść jego jakość życia.
W skład rehabilitacji leczniczej wchodzi 
również fizykoterapia. W Podkarpac-
kim Hospicjum dla Dzieci często wyk-
onywanym zabiegiem fizykoterapeu-
tycznym jest użycie asystora kaszlu, 
którego celem jest pomoc w ewakuacji 
wydzieliny zalegającej w drzewie os-
krzelowym. 
Stosujemy także zabiegi z zakresu 
światłolecznictwa, które dają dobre efek-

ty w leczeniu ran na skórze, na przykład 
odleżyn, laseroterapia, która pobudza 
organizm do wytwarzania substancji 
przeciwbólowych oraz przyspiesza go-
jenie się ran, a także elektroterapię, 
której celem jest złagodzenie bólu i po-
prawienie ukrwienia stymulowanej tkan-
ki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków 
i wysięków śródstawowych. Jest przy-
gotowaniem do dalszej rehabilitacji, 
ponieważ pobudza mięśnie i przerywa 
mechanizm “błędnego koła bólu”.
Ważne jest także, aby mały pacjent był 
wyposażony w odpowiedni sprzęt re-
habilitacyjny. W naszej pracy wykorzys-
tujemy różnego rodzaju ortezy, łuski, 
gorsety. Często podczas ćwiczeń korzys-
tamy z piłek rehabilitacyjnych, wałków, 
półwałków, taśm rehabilitacyjnych, 
dzięki którym możemy jeszcze bardziej 
wspomagać rozwój dziecka.
W pracy rehabilitanta bardzo ważna jest 
więź, jaka tworzy się podczas ćwiczeń 
między terapeutą a dzieckiem. Staramy 
się, aby każde ćwiczenia były dla dziec-
ka jak najbardziej przyjemne. Bardzo 
ważne jest, aby rodzice także w miarę 
możliwości, samodzielnie rehabilitowali 
swoje pociechy. Staramy się, aby każdy 
rodzic był poinstruowany, jakie w danym 
czasie ćwiczenia są najlepsze dla dziec-
ka. Rodzice informowani są także w jaki 
sposób pielęgnować, nosić i układać 
swoją pociechę.
Praca rehabilitanta w hospicjum jest 
pracą wymagającą dużego doświad-
czenia, oraz wiedzy, ale przede wszyst-
kim dającą wiele radości i satysfakcji. 
Każdy sukces naszego Podopiecznego, 

nawet ten najmniejszy, sprawia nam 
wielką przyjemność i motywuje nas do 
dalszej pracy.
Myślę, że artykuł potwierdza, iż rehabili-
tacja stanowi integralną część opieki pa-
liatywnej, dzięki której możemy ułatwić 
lepsze funkcjonowanie dziecku, a także 
podnieść jego jakość życia. 

Małgorzata Kucharska 
rehabilitantka

Rehabilitacja dzieci 
w hospicjum
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Akcja 
w Kraczkowej

W dniach 17 i 18 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Krac-
zkowej uczniowie przeprowadzili akcję charytatywną na rzecz 
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. W akcji czynny 
udział wzięli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Kracz-
kowej, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz oddziału przed-
szkolnego. W wyniku akcji zebrano 862 zł – za zebraną kwotę 
zakupiono ubranka dziecięce dla Podopiecznych oddziału 
stacjonarnego.
 Dziękujemy…
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Wiśniowa 08.11.2012.

Witamy bardzo serdecznie, 
byliśmy u Państwa w Fundacji i przekazaliśmy maskotki, książki  
i przybory szkolne dla dzieci. 
8 września 2012 r. w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Bys-
trzycy zawarliśmy sakrament małżeństwa. Poprosiliśmy naszych 
przyjaciół i rodzinę by zamiast kwiatów do życzeń przynieśli nam 
pluszaki, maskotki, książki dla podopiecznych Hospicjum. Nie 
chcieliśmy kwiatów, bo szybko zwiędną i każdy o nich zapomni, 
a drobną maskotką czy książką chcieliśmy w maleńkim stopniu 
Państwu pomóc. Pomagacie małym pacjentom i sprawiacie, że 
mimo czasami wielkiego cierpienia, potrafią się uśmiechać. Może 
dzięki drobnym prezentom i my sprawimy uśmiech podop-
iecznych. A uśmiech dziecka (zwłaszcza tak cierpiącego) to 
najpiękniejsze co człowiek może w życiu zobaczyć.

W imieniu nas i naszych gości weselnych serdecznie pozdrawiamy 
wszystkich Państwa i Małych Pacjentów. 
 Kasia i Łukasz Wszołek

Prezenty 
od Kasi i Łukasza

“Gdybyście chcieli Goście kochani, 
obdarzyć kwiatów nas naręczami, 
to ośmielamy się zgodnie prosić: 

zainwestujcie lepiej ten grosik. 
Bukiety uschną, ich czar uleci... 

Zamiast kwiaciarni - wspomóżmy dzieci!” 
(Maria Stec) 

Kochane Dzieci, 
2 maja 2013 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej 
Polski w Rzeszowie miała miejsce ceremonia naszych zaślubin. 
Pragnęliśmy, aby w tym szczególnym dla nas dniu inni także mieli 
choćby mały powód do radości. Dlatego też poprosiliśmy naszych 
Gości w zaproszeniach ślubnych, by ewentualne pieniądze przeznac-
zone na kwiaty dla nas przekazali na potrzeby Fundacji Podkarpack-
iego Hospicjum dla Dzieci. W tym celu udostępniliśmy specjalnie 
przygotowaną puszkę, do której nasi Goście mieli możliwość wrzucić 
wolny datek w trakcie składania nam gratulacji po Mszy Świętej. 
Dzięki hojności wszystkich zebranych udało się zebrać kilka ładnych 
“groszy”. Z radością przekazujemy je Wam, drodzy Podopieczni 
hospicjum, życząc jednocześnie zdrowia, siły oraz niegasnącego 
uśmiechu na twarzy. Nie jesteście sami - Nowożeńcy pamiętają  
o Was! 

Z pozdrowieniami, 
Maria Stec-Wolska & Damian Wolski
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Nadchodzi zima – zatem czas na 
wspomnienia z ciepłych wakacji. W tym 
roku Grupa Wsparcia dla Rodzeństwa 
w Żałobie oraz Grupa Wsparcia dla 
Rodzeństwa Podopiecznych Podkar-
packiego Hospicjum dla Dzieci 10 waka-
cyjnych dni spędziła na kolonii w Ry-
manowie Zdroju. Mimo że gościliśmy  
w uzdrowisku i jego okolicach po raz 
drugi nikt na nudę nie narzekał. 
Środki na kolonię Fundacja Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci częściowo 
uzyskała z Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Rzeszowie. Ale sama 
kolonia nie odbyłaby się gdyby nie wy-
chowawcy i wolontariusze, którzy dbali  
o bezpieczeństwo dzieci. W czasie kolo-
nii podopieczni pozostawali pod opieką:  
Magdy Zegar, Michaliny Ziobro, Jacka 
Dąbka, Moniki Barłowskiej-Kuchar,  
Marzeny Paśkiewicz, Agnieszki Igras, 
Pauliny Cideł, Kuby Maziarza oraz pani 
pielęgniarki Edyty Ziobro. Codzienny 
wysiłek dorosłych sprawił, że koloniści 
cali,  zdrowi i uśmiechnięci wrócili do 
domów, a opowieściom o tym „co to się 
nie działo” nie było końca.
Każdy kolonijny dzień wypełniony był 
różnymi atrakcjami – w tym tą szczególną, 
której efekty zapisały się trwale w postaci 
nakręconego filmu. Codziennie koloniści, 
pod opieką artterapeuty Joli Janson  - re-
alizowali krok po kroku w pełni autorski 

film fabularny. Zarówno scenariusz, jak 
i obsada były dziełem dzieci. Stwor-
zone z dostępnych materiałów kosti-
umy i elementy scenografii również były 

wyrazem twórczej pomysłowości kolo-
nistów. Ostatecznie powstało dzieło pt. 
„Szczęśliwym być”, którego uroczysta 
premiera miała miejsce w studiu koncer-
towym Radia Rzeszów we wrześniu br. 
Pokaz filmu uświetnił swoim występem 
Alek Berkowicz.
Podczas kolonii czas pracy twórczej 
był stałym, ale nie jedynym elementem 

działań kolonijnych. Okolice Rymanowa 
Zdroju są tak piękne i ciekawe, że  aż żal 
byłoby nie skorzystać z ich uroku. Spacery 
po samym Rymanowie Zdroju sprzyjały 

odpoczynkowi i nabieraniu sił na dalsze 
wyprawy. Gdy było gorąco dzieci chlapały 
się w rzece Tabor, a co wytrwalsi szukali  
w niej ryb. Podobnie, jak w ubiegłym roku 
koloniści wybrali się na długi spacer Doliną 
Czarnego Potoku i dotarli do nieistniejącej 
już dziś łemkowskiej wsi Wołtuszowa. Na 
jej miejscu znajdują się drewniane figury,  
przypominające dawnych mieszkańców 
miejscowości. Piękna pogoda i dobre 
humory sprzyjały podziwianiu widoków 
na okoliczne wzgórza i łąki. Wizyta  
w sąsiadującym z Rymanowem Zdrojem 
Iwoniczu Zdroju odbyła się w  deszczowy 
dzień, ale spacer po starym uzdrowisku 
nikomu nie zaszkodził. Zapach leśnych 
drzew koił zmysły i rekompensował 
chłodniejszą aurę.
W Krośnie dzieci miały możliwość 
zwiedzenia Centrum Dziedzictwa Szkła, 
gdzie oprócz zyskania wiedzy na temat 
produkcji i wykorzystania  szkła,  same 
sprawdziły, jak to jest być artystą, 
którego materiałem twórczym jest szkło. 
I tak na specjalnie przygotowanych 

Kolonia dla dzieci 
w Rymanowie Zdroju w 2013
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warsztatach powstały malowane przez 
kolonistów obrazki na szkle. Ich prezen-
tacja odbyła się na specjalnym, koloni-
jnym,  powarsztatowym wernisażu. 
Spotkanie dzieci z bogatą w wydarzenia  
i legendy  historią miało miejsce  na zam-
ku Kamieniec w Odrzykoniu. Opowieść 
o dawnych czasach, malownicze ru-
iny zamku przywiodły na myśl naszym 
kolonistom postaci rycerzy - co natych-
miast znalazło swoje odzwierciedlenie  
w treści kręconego przez dzieci filmu. 
Akcja ze współczesności przeniosła się  
w zamierzchłe wieki...   Podczas pobytu 
w ruinach zamku młodzi twórcy wystąpili 
też w przygotowanej przez Radio Rz-
eszów audycji, w której opowiadali o 
swoich kolonijnych przeżyciach. Pani re-
daktor Bernadeta Szczypta zrealizowała 
reportaż o wakacyjnym wypoczynku 
podopiecznych Podkarpackiego Hos-
picjum dla Dzieci, którego głównymi 
bohaterami stali się nasi  koloniści. 
Wizyta w  dworku Marii Konopnick-
iej w Żarnowcu stanowiła okazję do 
ponownego spotkania z historią i za-
poznania  się przez dzieci z bogatym 
życiorysem pisarki oraz z tym, w jakich 
okolicznościach, w jaki  sposób powstały 
dzieła jej autorstwa, w tym „Rota”  i baśń 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”. 
Szczególnym miejscem dla kolonistów 
okazała  się stacja narciarska Kiczera 
Ski w Puławach. Wyjazd wyciągiem 
krzesełkowym na górę Kiczera w Paśmie 
Bukowicy w Beskidzie Niskim, skąd 
rozciągały się piękne widoki, był tylko 
początkiem wielkiej przygody z różnymi,  
przygotowanymi dla dzieci próbami 
sprawnościowymi. Najpierw koloniści  
w dwóch grupach wzięli udział w pod-
chodach w lesie, które oprócz orientacji 

w terenie wymagały zaliczenia kilku 
zadań specjalnych. Obie grupy poradziły 
sobie z wyzwaniami bezbłędnie i w kom-
plecie stawiły się na mecie. Następnie 
kolonijne drużyny walczyły w zawo-
dach, z wykorzystaniem elektronicz-
nego paintball’a. Zabawa była bardzo 
dynamiczna, emocjonująca i wymagała 
nie lada sprytu. Dla złapania oddechu, 
po zakończonej walce starsze dzieci 
miały możliwość  postrzelać z łuku do 
celu, a wszystkie  poprzeciągać linę. W 
rywalizacji linowej wygrały dziewczyny 
udowadniając, że słaba płeć taka słaba 
nie jest. Na koniec  każdy, kto czuł się na 
siłach, przy wsparciu asekuracji na linach, 
wspinał się w górę, na kolejno ustawiane 
przez siebie skrzynki. Powstające wysokie 
wieże chwiały się  pod ciężarem zawod-
ników. Ale jak się okazało byli tacy, dla 
których ani wysokość ani konieczność 
utrzymania równowagi nie stanowiły 
przeszkody  do osiągnięcia maksymal-
nego z możliwych wyników. Oczywiście 
pomocny w tym był donośny doping 
wszystkich kolonistów i wychowawców.

Nasza kolonia  obfitowała w zajęcia 
sportowe. Dwóch wychowawców Mag-
da Zegar i Jacek Dąbek – kwalifikowani 
nauczyciele sportu – wymyślali dla  kolo-
nistów wyszukane zawody i rozgrywki. 
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej 
w Posadzie Górnej, gdzie w Schroni-
sku Młodzieżowym korzystaliśmy z no-
clegów, pozostawała do naszej dyspozy-
cji, była miejscem rywalizacji dziewcząt 
i chłopców, starszych i młodszych. 
Dzięki sportowym zmaganiom nikt nie 
narzekał na spadek kondycji i niezd-
rowy tryb życia. Nikt też nie zyskał do-
datkowo wielu kilogramów, spożywając 
przepyszne posiłki przygotowane przez 
Zakład Aktywności Zawodowej w Ry-
manowie. A o tym, że jedzenie kolonijne 
było wyjątkowo smaczne przekonali się 
rodzice, odwiedzający swoje pociechy 
na kolonii. Niejeden z nich pytał „skąd 
macie takie pyszne, domowe jedzenie?” 
Oczywiście, jak na każdej kolonii, tak  
i u nas odbywały się  dyskoteki. Tanec-
zne wieczory sprzyjały nawiązywaniu 
znajomości i stanowiły miły akcent na 
zakończenie dnia. Dyskoteka ostatniego 
wieczoru była szczególnie długa i nikt 
nie chciał jej kończyć.
A skoro o zakończeniu mowa… 10 dni 
kolonii minęło jak z bicza trzasnął. Po 
powrocie do Rzeszowa trudno było 
się rozstać i rozjechać do domów. Ale 
mam nadzieję, że w przyszłym roku 
dzieci znowu się spotkają i z kolonijnym 
okrzykiem „jesteśmy najlepsi”   wyruszą 
po nową przygodę. 

Agnieszka Jankowska-Rachel
psycholog PHD, 

kierownik kolonii 2013
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Paczki na Dzień Dziecka ze Szkoły w Bukowcu
Paczki z okazji Dnia Dziecka od Grona Peda-
gogicznego, Rodziców oraz Uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukow-
ców. Podopieczni otrzymali: zabawki kosmetyki, 
żywność.

Dziękujemy…

Nasz synek Adaś urodził się 1 lipca 2011 r. z bardzo 
rzadką chorobą genetyczną, Zespołem Millera-Diekera 
(gładkomózgowiem). Jest to choroba letalna powodująca 
znaczne upośledzenie psychoruchowe. Adaś cierpi na 
padaczkę lekooporną, jest karmiony sondą i wymaga 
ciągłego odsysania. Pomimo tak wielu problemów zd-
rowotnych Adaś daje nam wiele szczęścia. Każdy jego 
uśmiech dodaje sił do dalszej walki o jego życie i zdrowie. 
Dzięki opiece hospicyjnej Adaś może być z nami w domu. 
Otrzymaliśmy od hospicjum niezbędny sprzęt medyczny 
taki jak koncentrator tlenu, ssak i inhalator. Nieoceniona 
jest oczywiście opieka lekarska i wizyty pielęgniarki dwa razy  
w tygodniu, która dba o to, żeby Adasiowi nie zabrakło potr-
zebnych lekarstw, czy artykułów medycznych. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim pracownikom domowego hospicjum 
za okazaną nam pomoc i wsparcie.
 Rodzice Adasia

Adaś Największym 
marzeniem jest to, 
abym była zdrowa

Nazywam się  Ania i mam 17 lat. Od stycznia 2012 roku cho-
ruje na białaczkę dwuliniową. Jestem już po chemioterapii i ra-
dioterapii, mimo choroby i powikłań z którymi się zmierzyłam 
jestem szczęśliwą i wesołą osobą z uśmiechem na twarzy i po-
zytywnymi myślami na przyszłość. 
Mam nauczanie indywidualne co pozwala mi realizować moją 
edukacje równolegle z klasą. Moim ulubionym zajęciem są 
prace ręczne, które sama tworzę, ale lubię również czytać książki 
oraz układać puzzle. Moim celem a zarazem największym mar-
zeniem jest abym była zdrowa. W przyszłości chciałam bym 
dużo podróżować oraz pomagać dzieciom z różnymi choro-
bami, a zwłaszcza nowotworowymi. Chciałam bym również 
zapisać się do wolontariatu.a Ania
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Dziękujemy za pomoc w zakupie windy 
dla Mirka i Krystiana

Mirek ur. się 29. 07. 1978 roku z dziecięcym porażeniem 
mózgowym. Był przez kilka miesięcy podopiecznym Fundacji 
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Z uwagi na wiek obec-
nie objęty jest opieką hospicjum domowego dla dorosłych 
„Nadzieja”. Mieszka w Rzeszowie. Ma dwie siostry i dwóch 
braci. Młodszy brat Krystian, również urodził się z dziecięcym 
porażeniem mózgowym. 
Przed wakacjami mama Mirka i Krystiana podzieliła się z naszą 
pielęgniarką Edytą swoją troską. Powiedziała o potrzebie za-
kupu windy, aby synowie mogli codziennie wyjść na zewnątrz. 
Dotychczasowa winda (mechaniczna, ręczna) była już zbyt 
trudna do obsługi (wymagała dużej siły fizycznej), była też już 
dość wysłużona.
Rodzice zamówili nową windę, my postanowiliśmy pomóc. 
Sprawa nie była zbyt łatwa, bo… Mirek jest już dorosły… Nie 
było zbyt dużo chętnych do pomocy, gdy ogłosiliśmy akcję na 
stronie internetowej hospicjum. 

Mimo tego rodzice zamówili windę, a my zaczęliśmy „pukać tu 
i tam” z prośbą o wsparcie.
Okazało się, że są jednak ludzie chętni do pomocy. Dużo 
pomogli mieszkańcy parafii p.w. Św. Rodziny w Rzeszowie 
odpowiadając na apel swojego ks. proboszcza Andrzeja oraz 
słuchacze Radia Rzeszów. Dotarcie do większej liczby słuchaczy 
Radia Rzeszów z informacją o potrzebach rodziny Mirka 
ożywiło akcję i przyczyniło się do jej szybkiego zakończenia.
Koszt windy wyniósł 60.000 zł. Dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 50.000 
zł. Do całej inwestycji trzeba doliczyć koszty transportu na 
miejsce montażu, wykonanie projektu, fundament pod windę, 
dostosowanie balkonu do windy itp. Łącznie potrzebne było 
75 tysięcy zł. Brakującą kwotę udało się uzbierać, co stało się 
radością rodziny i zaangażowanych osób…

Za wszelką pomoc dziękują 
wdzięczni Rodzice,  a także Mirek i Krystian

Pragniemy podziękować 
następującym osobom i Instytucjom:

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 6 
w Rzeszowie
Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 
w Rzeszowie
Mieszkańcy Parafii p.w. Św. Rodziny w Rzeszowie
Ks. proboszcz Andrzej Kinal MSF
Słuchacze Radia Rzeszów
p. Bernadecie Szczypta – Radio Rzeszów
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Ks. Stanisławowi Słowikowi – Dyrektorowi CDRz
Szkolnym Kołom Caritas z Rzeszowa
Ks. Piotrowi Potyrała, referentowi CDRz
Agnieszce Jankowskiej – Rachel, psycholog PHD
Krauze Sylwia
Matłok Alicja
Darczyńca anonimowy
Sokal Janina
Drąg Józef
Witkoś Anna
Chciuk Urszula
Burszta Sylwia
Armata Grzegorz
Gielarowska Agnieszka
Lew Agnieszka Iwona

Winda została wykona przez Firmę TRANSPION 
Serwis S.C. Elektromechanika Dźwigowa.
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O naszym synku Arturku 
– to nasz największy Skarb

Nasz synek Arturek urodził się 
02.08.2005 roku w Łodzi. Urodził się  
z wodogłowiem. W 5 dobie życia przebył 
operację wstawienia zastawki komoro-
wo-otrzewnowej. Po dwóch miesiącach 
okazało się, że zastawka nie funkcjonuje 
prawidłowo i synka czeka powtórna op-
eracja. Do pierwszego roku życia Arturek 
rozwijał się raczej dobrze, ale przez cały 
czas byliśmy pod kontrolą wielu spec-
jalistów: neurologa, neurochirurga, pul-
monologa, neonatologa, rehabilitanta. 
Stan zdrowia synka powoli zaczął się 
stabilizować. Gdy Artuś skończył roczek 
pojawiły się napady padaczkowe. Coraz 
częściej chorował na zapalenie płuc, 
miał obniżoną odporność, bardzo często 
przebywaliśmy w szpitalach. To był czas, 
który cofnął Arturka z rozwojem.
Od października 2009 roku jesteśmy 
pod opieką Podkarpackiego Hos-
picjum dla Dzieci. Arturek jest stabil-
niejszy oddechowo. To dzięki hospicjum 
zaczęliśmy wreszcie w miarę normalne 
życie. Zostaliśmy otoczeni fachową 
opieką medyczną, psychologiczną, 
rehabilitacyjną. Jesteśmy w stałym kon-
takcie telefonicznym z pielęgniarką, 
co pomaga na bieżąco konsultować 
stan zdrowia synka, a w razie potrzeby 
możemy liczyć na pomoc.

Rehabilitacja spowodowała, że synek 
zaczyna odnosić małe sukcesy. Artu-
rek jest dzieckiem leżącym, nie chodzi, 
nie widzi, nie mówi, nie komuniku-
je własnych potrzeb, ale mimo swej 
niepełnosprawności jest pogodnym 
chłopczykiem. Od 2 lat nasz synek ma 
indywidualne zajęcia rewalidacyjne. 
Zajęcia te są przez Arturka szczególnie 
lubiane. Nasz synek lubi słuchać muzyki, 
bajek, uwielbia się przytulać, lubi być 
całowany, pieszczony.
Arturek to nasz największy skarb.

Rodzice
Agata i Jan 
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Nasza Córeczka ma Zespół Edwardsa 
z towarzyszącą mu wadą serca (ubytek 
międzykomorowy z nadciśnieniem płuc-
nym i postępującą policytemią). Mimo 
wysokokalorycznej diety wciąż ma niską 
masę ciała i niesłychanie wolno przy-
biera na wadze. Jest szczególnie podat-
na na infekcje dróg oddechowych i uszu. 
Małgosia nie mówi, nie siedzi, nie stoi 
samodzielnie (pionizowana jest przy 
użyciu pionizatora), nie obraca się wokół 
osi, nie pełza, słabo stabilizuje głowę. 
Potrzeby i chęć kontaktu manifestuje 
poprzez gesty, mimikę, wokalizację, 
postawę ciała, reaguje na bodźce 
dźwiękowe, słuchowe, wzrokowe, roz-
poznaje znajome osoby z bliskiego kon-
taktu, rehabilitowana jest od urodzenia. 
Niestety kryzysy zdrowotne i infekcje 
powodują obniżenie wagi ciała i regres 
w osiągnięciach w rehabilitacji. 
Małgosia ma już 7 lat, jest piękna i ko-
chania. Żadne dziecko nie potrafi patrzeć 
z taką miłością jak ona - tak przenikliwie 

głęboko w oczy i z takim uśmiechem. 
Lubi bawić się z dziećmi i z radością 
reaguje na ich głos. Uwielbia siedzieć 
na kolanach i zaczepiać bliskie oso-
by ciągnąc za włosy, nos lub ucho,  
a babci ściągać okulary i sprawia jej to 
niesłychaną frajdę. 
Fajny jest komputer, telewizor i klawia-

tura pianina, której przyciśnięcie pow-
oduje muzyczkę. Fajna jest pani Beatka 
pielęgniarka i pani doktor Małgosia  
i pan Czarek rehabilitant jest fajny (bo 
Małgosia lubi ćwiczyć). Fajne są też 
Panie nauczycielki prowadzące zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze…
Małgosia kocha po prostu ludzi, którzy ją 
otaczają! Nasza córcia to podróżniczka. 
Spacer lub jazda samochodem to pow-
ód do radości już na etapie ubierania. 
Podobną radość wywołuje… rozbieranie 
przed kąpielą – ona już wie, że za chwile 
będzie pluskać się w wannie! To takie 
małe/wielkie radości naszego dziecka.
Budzimy się i zasypiamy z myślą, że w 
każdej chwili może umrzeć - ale póki 
żyje - codziennie uczy nas rodziców 
i swoje rodzeństwo bezwarunkowej 
miłości i radości z każdego dnia. 
Tak, radości - bo jak się żyje w obliczu 
wyroku śmierci zanim jeszcze życie 
dziecka na dobre się zaczęło, to na każdy 
nowy dzień patrzy się inaczej i każdy jest 
ważny bo następnego może nie być. 
Wszystkim, którzy mówią, że takie dzie-
ci nie powinny się rodzić powiemy, że 
tak, nie powinny - ale nie nam o tym 
decydować i jeśli się urodzą to z naszej 
miłości czerpią siłę do życia i oddają 
miłość z nawiązką. Jesteśmy normalną 
rodziną i żyjemy normalnie - może tylko 
trochę jest nam trudniej... 

Rodzice Małgosi 
z siostrzyczką i braciszkiem

Małgosia
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Czy zastanawialiście się w jaki sposób Bóg 
wybiera Matki dla Niepełnosprawnych 
Dzieci? Daje wskazówki swym Aniołom 
zapisując wszystko w swej olbrzymiej 
księdze: Tej damy dziecko upośledzone. 
Anioł na to:  Dlaczego właśnie tej Panie?  
Jest taka szczęśliwa. Właśnie dlatego - 
mówi uśmiechnięty Bóg. Czy mógłbym 
powierzyć  chore  dziecko kobiecie, 
która nie wie czym jest  radość. Ale czy 
będzie miała cierpliwość? - pyta Anioł.  
Nie chce, aby miała dużo cierpliwości, bo 
utonęłaby w morzu łez roztkliwiając się  
nad sobą  i nad swoim bólem. A tak jak 
jej tylko przejdzie szok i bunt będzie so-
bie potrafiła z wszystkim poradzić. Panie 
wydaje mi się, że ta kobieta nie wierzy 
nawet  w Ciebie. Bóg uśmiechnął się: To 
nieważne mogę temu przeciwdziałać. 
Ta kobieta jest doskonała, posiada  
w sobie właściwą ilość egoizmu. Anioł nie 
mógł uwierzyć własnym uszom: Czyżby 
egoizm był cnotą? Bóg przytaknął: 
Jeżeli nie będzie umiała od czasu do 
czasu rozłączyć się ze swoim dzieckiem 
nie da sobie rady. Taka ma być kobie-
ta, którą obdaruje dzieckiem dalekim 
od doskonałości. Teraz nie zdaje sobie 
sprawy, że będą jej tego zazdrościć. Nig-

dy nie będzie pewna własnego słowa, 
ufała żadnemu swojemu krokowi. Ale 
kiedy jej dziecko powie pierwszy raz 
„Mamo”, uświadomi sobie cud. Widząc 
drzewa, zachód słońca lub niewidome 
dziecko będzie potrafiła dostrzec moją 
moc. Pozwolę by widziała rzeczy jasno 
jak ja widzę (ciemnotę, okrucieństwo, 
uprzedzenia) pomogę wznieść się ponad 
nie. Nigdy nie będzie samotna. Będę 
przy niej w każdym dniu jej życia, bo 
to ona w tak troskliwy sposób wykonu-
je swoją pracę, jakby była wciąż przy 
mnie. A święty Patron? - zapytał Anioł 

trzymając pióro gotowe do pisania. Bóg 
uśmiechnął się: Wystarczy jej lustro.
Jestem mamą Kubusia, który niedługo 
skończy roczek. Urodził się o miesiąc za 
wcześnie, ale to jeszcze wtedy nic nie 
znaczyło. Kiedy po cesarskim cięciu się 
obudziłam przyszła pani doktor, która 
powiedziała: Pani dziecko mi się nie 
podoba, jest malutkie, słabe, urodziło 
się z wadami. To był mój pierwszy szok 
- a ja czekałam na wielkie szczęście, 
mojego wyczekiwanego synka, którego 
bicie serduszka liczyłam każdego dnia. 
Próbowałam uwierzyć myśląc, że będzie 

Jestem szczęśliwa, 
że Kubuś jest na świecie
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Nazywam się Izabela, mam cztery 
i pół roczku. Urodziłam się cho-
ra z zespołem wad, wodonerczem, 
mocnym niedosłuchem, a po paru 
miesiącach ujawniła się padaczka. 
Często chorowałam na zapalenie płuc, 
w tej chwili mam rurkę tracheostomijną, 
lepiej mi się oddycha i infekcje są rzad-
sze. Byłam cewnikowana, bo miałam 
problemy z sikaniem, teraz jestem po 
zabiegu przetoki pęcherzowo-skórnej, 

sikam też brzuszkiem, co dla niektórych 
będzie ciekawostką. 
Lubię bawić się piłkami, pluszakami, 
huśtać na huśtawce, jeździć na spacery 
ale najbardziej lubię siedzieć na kola-
nach, przytulać się i dostawać długie 
ciumki. Moim marzeniem jest, chociaż 
troszkę wyzdrowieć i stanąć na swoje 
nóżki. 
 Rodzice

Chociaż troszkę 
wyzdrowieć… Izabela

dobrze, ale budziło to tylko większy bunt 
w mojej zbuntowanej wtedy przeciwko 
Bogu duszy. 
Minęła doba, pozwolono mi zobaczyć 
synka, był malutki, leżał pod tlenem, 
taki bezbronny. Pokochałam go całym 
sercem, pozwolono mi przy nim być. 
Dowiedziałam się, że Kubuś ma wadę 
serca, duże problemy z jedzeniem, 
próbowałam karmić po parę kropelek 
swojego pokarmu. Bardzo bolesne były 
chwile kiedy inne mamy na sali dostawały 
dzieci do karmienia, ja leżałam sama, 
zazdrościłam im. 
Kiedy tylko miałam siłę biegłam do syn-
ka by choć na chwile potrzymać go za 
rączkę i próbować wstrzyknąć parę kro-
pel mleka. Po trzech dniach pielęgniarka 
zauważyła u Kubusia rozszczep pod-
niebienia - znów mnie wezwano do 
pani doktor. Nie miałam już siły nawet 
płakać. Po 10 dniach wyszliśmy do domu 
był to dzień Wigilii. Piękny prezent na 
gwiazdkę, była skromna, ale szczęśliwa, 
że jesteśmy razem w domu. 
Nadal były problemy z karmieniem, 
Kubuś spadał z wagi, ważył już tylko 
1500 gram, nie chciał spać, był słaby. 
Po dwóch miesiącach zaczęły się infek-
cje, pierwsze zapalenie płuc i pierwszy 
pobyt  w szpitalu, który był koszmarem. 
Synek był słabiutki, ja też nie czułam 
się jeszcze dobrze. Po dwóch tygod-

niach wróciliśmy do domu z plikiem 
skierowań do specjalistów, zaczęły się 
schody (wydawały mi się wtedy nie do 
pokonania). Powoli diagnozy, wyszła 
wada genetyczna, żaden lekarz nie 
obiecywał wiele. Do piątego miesiąca 
byłam sześć razy na oddziale, ciągle za-
palenie płuc lub oskrzeli. W maju Kubuś 
dostał pierwszy atak padaczki, trafiliśmy 
ponownie do szpitala. Zaczęto podawać 
leki, Kubuś stawał się wiotki, a napady 
nie ustępowały, doszło jeszcze zapale-
nie oskrzeli, nie było mowy o jedzeniu 
butelką, lekarze założyli sondę - byłam 
przerażona. 
Po dwóch tygodniach powrót do domu, 
swoją opieką  otoczyło nas Hospicjum. 
Pierwszy raz poczułam, że ktoś się o nas 
zaczyna troszczyć, pomagać, wspierać. 
Do tej pory moje myśli krążyły wokół 
dziecinnych spraw, zaniedbywałam 
dom, rodzinę, trudno było mi się skupić. 
Teraz najzwyczajniej w świecie zaczy-
nam dostrzegać  lepsze chwile i powoli 
wszystko ogarniać. Nie przeraża mnie 
karmienie sondą, odsysanie. Kubuś uczy 
się jeść łyżeczką, codziennie o jedną  
więcej. Jest  to dla niego ciężka praca, 
gdyż się szybko meczy.
Kubuś ma opóźnienie psychoruchowe, 
choć ma roczek nie siedzi, nie gaworzy, 
nie uśmiecha się, kontakt jest z nim 
niewielki. Bardzo lubi się przytulać, czuć 

bliskość drugiej osoby, to jest to co 
najbardziej mogę mu zapewnić. 
Diagnozujemy jeszcze wzrok, gdzie jest 
podejrzenie niedowidzenia. Jesteśmy po 
pierwszej operacji, czekają nas jeszcze 
dwie: na serduszko i podniebienie. Re-
habilituje nas zawsze uśmiechnięta  pani 
Małgosia, ma dużo cierpliwości i wierzę, 
że pomoże Kubusiowi niedługo samo-
dzielnie usiąść. Motywacji do dalszej wal-
ki  o Kubusia  dodały mi również panie 
pielęgniarki Bożenka, Danusia, Małgosia. 
Dzieliły się doświadczeniami mam, które 
umieją doskonale radzić sobie ze swoimi 
dziećmi. Nauczyły pielęgnacji i opieki 
przy synku. Bardzo wdzięczna jestem 
pani doktor Kliszcz, która przy każdym 
niepokoju przyjeżdża i bada Kubusia, 
zaleca leczenie. Pani Agnieszce psy-
cholog, która dostrzega dobre zmiany  
w zachowaniu Kubusia, zawsze wysłucha 
i coś doradzi. Księdzu Czesławowi, który 
wspiera mnie duchowo w swoich mod-
litwach podczas pobytu w szpitalach.
Dzięki  Wam przestałam rozpaczać, jest-
em szczęśliwa, że Kubuś jest na świecie, 
zawsze najważniejszą kwestią było dla 
mnie, żeby Kubuś przeżył. Matki chorych 
dzieci obrastają w pancerz by mieć siłę 
na walkę o codzienność swoich dzieci, o 
ich uśmiech, o ich życie. Wiem, że nasze 
dzieci nauczą nas prawdziwie kochać. 

Rodzice
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Cześć, jestem Wiktoria, urodziłam 
się zbyt wcześnie w 27 tygodniu 
ważąc zaledwie 680 g. Walczyłam 
dzielnie o życie, przeszłam 6 oper-
acji, również sepsę. Moją zmorą są 
częste infekcje z powodu dysplazji 
oskrzelowo płucnej, ale mam 
nadzieje, że i to pokonam. Niedaw-
no skończyłam roczek. Mimo tych 
tragicznym momentów w moim 
życiu całkiem fajnie się rozwijam. 
Jestem bardzo pogodną, radosną 
i uśmiechniętą dziewczynką. Mam 
nadzieje, że pokonam przeszkody 
w walce o moje zdrowie. Moim 
marzeniem jest skakać i biegać jak 
moja starsza siostra.
 Mama 

Gdy miałem 15 lat, 28 lipca 2009 r. trafiłem 
do Szpitala w Rzeszowie, gdzie pode-
jrzewali białaczkę. W tym samym dniu 
trafiłem do Kliniki w Lublinie. Diagnoza 
potwierdziła się „ostra białaczka linfoblas-
tyczna” i zacząłem się leczyć. 
Leczenie w szpitalu trwało 10 miesięcy. 
Po zakończeniu leczenia szpitalnego 
miałem chemię doustną przez 72 tygodnie. 
Zakończenie całkowitego leczenia było w lis-
topadzie 2011 r. Bardzo się cieszyłem, że to 
już jest wszystko za mną, ale tym szczęściem 
się nie nacieszyłem. Po 4 miesiącach zaczęły 
mnie boleć nogi i miałem trudność z chodze-
niem. Po wykonaniu szczegółowych badań 
okazało się, że mam wznowę. Zaczęło się od 
nowa leczenie. W trakcie leczenia miałem 2 
razy przewlekłe zapalenie trzustki i byłem 
karmiony pozajelitowo. 28 sierpnia 2012 
r., miałem przeszczep szpiku. Zniosłem go 
dobrze. Dostałem nowe drugie życie. W tym 
momencie czuję się dobrze szpik pracuje 
100%, tylko spadają mi płytki krwi, ale to  
z czasem się unormuje. 
 Radek

Mam nadzieję, 
że pokonam przeszkody

Dostałem 
nowe życie
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Stanąć na własnych 
nogach i zacząć chodzić

Nazywam się Gabriela Rypyść mam 15 lat. Początkiem kwi-
etnia 2011r., zaczęłam odczuwać ból kręgosłupa i drętwienie 
w nogach. Wizyta u lekarza rodzinnego nic nie dała, ból  
i drętwienie w nogach narastały. 
Trafiłam do szpitala w Rzeszowie. Po wykonaniu badań stwi-
erdzono guz, straciłam władzę w nogach. W trybie natychmi-
astowym trafiłam do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Na drugi dzień przeszłam operację częściowego usunięcia 
guza, który uciskał na rdzeń. 
Po operacji rozpoczęłam leczenie chemioterapią. Początkowe 
chemie bardzo źle znosiłam i wypadały mi włosy. W czer-
wcu 2012 r., odbyła się druga operacja usunięcia następnej 
części guza. Łącznie otrzymałam 23 cykle chemioterapii.  
W październiku 2012 r., zakończyłam leczenie chemioterapia. 
Co dwa miesiące jeżdżę na badanie i wizyty kontrolne do CZD 

w Warszawie. Nadal jestem dzieckiem leżącym z niedowładem 
kończyn dolnych. Od września 2011 r., mam nauczanie indy-
widualne. Do domu przyjeżdżają nauczyciele z Gimnazjum  
w Wiśniowej. Nauka idzie mi bardzo dobrze. Jestem pod 
opieką Podkarpackiego Domowego Hospicjum dla dzieci. 
Dwa razy w tygodniu przyjeżdża rehabilitant z Hospicjum.  
W domu z pomocą taty również się rehabilituję. 
Moim największym marzeniami jest stanąć na własnych no-
gach i zacząć chodzić.
 
 Gabrysia
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O  Matuchno
Dziecko  płacze  serce ściska
Boże powiedz ! Jak mam żyć
Szarpią myśli  jak w urwiskach
Czyż to musi już tak być

Serce twarde niczym skała
Wiele nocy nieprzespane
O mateńko, choćbyś dała
Krople troski na tę  ranę

Synek woła ratuj proszę
Ja choć pomóc chcę co sił
Czasem wołam, boga proszę
Choćbym umarł by on żył

Czasem uśmiech się pojawi
Na dziecinnej pięknej twarzy
Czasem myślę że to wszystko się naprawi
Że cud boski się wydarzy

Prosi mama, prosi tata
Już ze wszystkich swoich sił
Przez te wszystkie długie lata
By wciąż z nami synek żył

O mateńko boska, nasza
Przyszliśmy cię  prosić szczerze
Bo dziecina nam przygasa
To że ulżysz  ja w to  wierzę

Chór aniołków, nasze  dzieci
Całym sercem też cię prosi
W nich iskierką życia świecisz
Ty to wszystko w sercu nosisz

Też błagamy my rodzice
O madonno naszych dróg
Czy wieczorem czy o świcie
Idziem prosić u twych stóp

Marek Flis

Wiersz napisany przez tatę podopiecznego Ś. p. Piotra Flisa
Ś.p. Piotr ur. 20.05.1991. Zm. 16.08. 2012. Chorował na mukopolisacharydozę. Pod opieką PHD był od 04. 10. 2011.
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Magdalena urodziła się 25. 03. 2010 r. Przyszła na świat z chorobą genetyczną - Zespół Edwardsa. Ma wrodzoną wadę serca: 
VSD, nadciśnienie płucne, agenezja ciała modzelowatego. Karmiona jest sondą od lipca 2011 r. oddycha samodzielnie. 
Magda nie chodzi, nie mówi, za to ma dobrze wykształcony zmysł węchu, widzi i słyszy. Obecnie ma 3 latka. Magda lubi 
jak się ją głaszczę po łówce, dotyka raczki, jak siedzi u nas na kolanach. Lubi oglądać w telewizji bajki i programy muzyczne  
w szczególności „Jaka to melodia”, którą prowadzi Robert Janowski. Dużą radość sprawia jej czytanie bajek do ucha. Ulubioną 
zabawką Magdy jest Śpioszek – śpiewająca przytulanka na dobranoc, którą sobie włącza sama. Dzięki ćwiczeniom rehabilita-
cyjnym Magda dotyka i włącza raczkami swoje grające zabawki i zaczyna podnosić główkę. 
Podsumowując mimo swojej nieuleczalnej choroby Madzia jest wesoła, uśmiechnięta, ruchliwą, radosną, pogodną i kochającą 
dziewczynką. Która dodaje nam sił do dalszej opieki nad nią.

Rodzice

Obecnie jest to już wspomnienie o Ś. p. Madzi. Zmarła 24.11.2013. Pod opieką PHD była od czerwca 2010. 

Magdalena
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Dnia 17 maja 2013 roku w Gorlicach 
odbyła się konferencja pt „Opieka pa-
liatywna XXI wieku” zorganizowana m. 
in. przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna 
DAR-MED w Brzozowie. 
Część naszego zespołu w tym  
pielęgniarki  wzięła udział w tymże sz-
koleniu, dzięki kierownictwu naszej 
placówki, którzy pokryli koszty kon-
ferencyjne oraz zorganizowali dla nas 
transport na miejsce i z powrotem. 
Główna tematyka  dotyczyła organizacji  

opieki paliatywnej, leczenia bólu, metod 
i form zaspokajania podstawowych 
potrzeb dotyczących sfery biologic-
znej, duchowej czy psychicznej, spo-
sobów radzenia z dolegliwościami spo-
wodowanymi postępem choroby czy to 
przewlekłej czy onkologicznej podopiec-
znych. Bardzo ważne i cenne informacje 
z zakresu pielęgniarstwa mogłyśmy 
zyskać dzięki naszym koleżankom  
z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, 
które zaprezentowały przykładowe pla-
ny opieki nad dziećmi w wybranych jed-
nostkach chorobowych.  

Podsumowaniem konferencji była pysz-
na kolacja i wspólne biesiadowanie przy 
muzyce. Takie wyjazdy to nie tylko posz-
erzenie wiedzy, umiejętności czy wymi-
ana doświadczeń  ale także dobra okazja 
na integracje;-)

Bożena Paluszek
pielęgniarka koordynująca

Konferencja w Gorlicach

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”
Paulo Coelho
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Mija następny  rok i znów mamy za sobą 
kolejne szkolenie wolontariuszy medy-
cznych. Jak co roku, aby dostać certyfi-
kat ukończenia kursu należy wziąć udział 
w częściach teoretycznych szkolenia jak  
i również praktycznych. Prowadząc wykłady 
z zakresu opieki nad dzieckiem nieulec-
zalnie chorym, mogłam obserwować postawy 
kandydatów na wolontariuszy medycznych… 
zaangażowanie, otwartość, życzliwość, szczerość 
to tylko niektóre cechy, które można było dostrzec. 
Mimo to tym ludziom dobrego serca towarzyszył 
niejednokrotnie lęk, obawa przed kontaktem  
z cierpieniem, bólem czy łzami. 
Teraz kilka miesięcy po szkoleniu  z zadowole-
niem i z dumą przyglądam się wolontariuszom, 
którzy ukończyli szkolenie i aktywnie przychodzą 
na oddział Domu Hospicyjnego, by spędzić  
z podopiecznymi trochę swojego  czasu. Głównym 
ich celem jest zagospodarowanie czasu podopiec-
znych poprzez zabawę, rozmowę, czytanie książek 

czy po prostu bycie, towarzyszenie, trzymane  za rękę. To 
grupa ludzi, na których pomoc nie tylko liczy personel, ale 
przede wszystkim mali pacjenci. Nasza placówka to przecież  
szczególne miejsce, gdzie nie można zaplanować kolejnego 
dnia, ale pomimo to podopieczni dają duże pokłady siły, en-
ergii i radości.
Zachęcam serdecznie wolontariuszy medycznych do pracy  
w terenie, czyli domach naszych podopiecznych. Małe po-
ciechy i  ich rodziny często pytają o Was. Zdaję sobie sprawę, 
że praca w terenie jest dość trudna,  gdyż nie tylko trzeba 
dojechać do domu pacjenta, który może mieszkać  daleko, ale 
i także wejść „do rodziny”, zdobyć zaufanie i sympatię. Mimo 
to warto podejmować trud, bo najważniejsze jest to by podop-
ieczni i ich rodziny były szczęśliwe i bezpieczne. 

Paluszek Bożena 
pielęgniarka koordynująca

Ludzie dobrego serca 
- szkolenie wolontariuszy medycznych
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O pielęgniarkach  

Zaprezentuje teraz nasze urocze pielęgniarki,
W sumie jest nas 7 osób więc trochę nie do parki
Pani Danusia – nie tylko z profesjonalizmu w terenie słynie
Dobrze się  także  opiekuje sprzętem w magazynie
Pani Agniechy włosy są nieziemsko rude
Z nią nigdy nie można narzekać na  nudę
To także nasz pirat - rajdowiec
Łapie mandaty jak zawodowiec
Pani Edytka nieustannie dba o swoją figurę
Zawsze rano wypija niskokaloryczną miksturę
Ma świetną pamięć niczym komputer nowy
Zawsze dyktuje  pesele pacjentów z głowy
Pani Wiola choć to  kobieta bardzo zabiegana  
Nigdy nie przychodzi do pracy rozczochrana
Od niedawna do zespołu dołączyła Pani Małgorzata
Która nie dostała do jazdy w teren czerwonego fiata
Tylko przepiękną, nowiutką,  małą skodę 
To pewnie zachęta, żeby nie pracowała tylko w środę
Nasza Pani Beatka od dłuższego czasu już się w domu byczy 
A cały Zespół wszystkiego dobrego Jej życzy
No i jeszcze moja prezentacja mi się marzy
Ale chyba to już zostawię bez komentarzy 
W każdym wersie trochę prawdy jest zakamuflowane
 Kończę - bo już chyba u wszystkich mam przechlapane…;-) 

Bożena Paluszek 
pielęgniarka 

– na wesoło
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Nazywam się Kinga Dałomis i jestem uczennica klasy 1 f . W wolonta-
riacie uczestniczę od początku roku szkolnego. Cieszę się, że mogę 
pomagać dzieciom w hospicjum. Chętnie uczestniczę w akcjach or-
ganizowanych w szkole i kiedy tylko daje rade staram się pomóc. 
Ostatnio uczestniczyłam w Akcji Mikołajkowej. Dużym przeżyciem był 
dla mnie wyjazd na urodziny do Podopiecznego. Byłam bardzo mile 
zaskoczona tym jak nasz podopieczny cieszył się z naszego przy-
jazdu. Myślę, że małe rzeczy dają wielką radość i zachęcam każdego 
do uczestnictwa w Wolontariacie i pomocy dzieciom.

Pozdrawiam
Kinga Dałomis

Małe rzeczy 
dają wielką radość
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UŚMIECH,  NA KTÓRY 
WARTO CZEKAĆ

Wolontariuszem jestem niezbyt długo. Staram się brać udział w ak-
cjach organizowanych przez hospicjum (a jest ich naprawdę dużo!), 
czasem też wyjeżdżam do podopiecznych na największe święto jakim 
są URODZINY! 
Pamiętam pewien deszczowy piątek w który od rana wszystko się 
nie układało, tego dnia nawet parasol się załamał (i to dosłownie ;D). 
Później standardowo pompowanie baloników, pakowanie prezentów 
i jeeeedziemy! Jak każdemu łasuchowi mnie też widok tortu znacznie 
poprawił humor. 
W domu solenizanta gwar nigdy nie cichnie. 15 letni Bartuś ma 
pięcioro energicznego i bardzo kochanego rodzeństwa. Po życzeniach 
urodzinowych nadszedł czas na zdjęcia, jednak solenizant nie miał 
tego dnia nastroju na fotografowanie i nieco go to zdenerwowało.
Na szczęście prezent przypadł Bartusiowi do gustu i biały miś z cz-
erwonym serduszkiem natychmiast stał się najlepszym przyjacielem. 
Bartuś rozczuli każdego, a jego niemy uśmiech sprawiał mi ogromną 
radość. Trudno powiedzieć kiedy zrobiło się późno i nadszedł czas 
wyjazdu. Trudno wyjeżdża się z takiego domu, w którym jest tyle 
śmiechu, radości i ciepła. Tak oto dzień który kiepsko się zaczął, 
cudnie się rozwinął, a ja znów zostałam z tym dziwnym uczuciem że 
wolontariat daje mi więcej niż bym tego oczekiwała!

Marysia
wolontariuszka

Każdy może pomagać
Moja pomoc w Hospicjum zaczęła się 2 lata temu. Cieszę się, że zdecydowałam 
się tutaj być, ponieważ jest to miejsce wielu ludzi o niesamowicie dobrych  
i dużych serduszkach, które chcą , tak samo jak i ja, pomagać tym dzieciom, 
które nie mają w życiu lekko. 
Pomaganie tym dzieciom to przyjemność oraz wielka radość, że mogliśmy 
zrobić coś, żeby komuś było lepiej. Jak mam okazję i czas to jak najchętniej 
uczestniczę w różnych akcjach: Wigilii Hospicyjnej, Akcji Mikołajkowej itp. 
Uważam, że każdy powinien otworzyć swoje serce na te biedne, niczemu 
niewinne dzieci, które los tak skrzywdził, które nigdy nie poczują jak to być 
zupełnie zdrowym.

Anna 
wolontariuszka
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Uśmiech na twarzy 
największym darem

W Fundacji Podkarpackie Hospicjum 
dla Dzieci jestem wolontariuszką od 
lipca 2011 r. Początek mojej działalności 
to wyjazd urodzinowy do podopiec-
znej Marcelinki. Był to niesamowi-
cie spędzony czas, zostałam przyjęta 
z niezwykłą życzliwością. Dalej mam 
w pamięci uśmiechniętą, radosną 
twarz Marcelinki. To spotkanie z chorą 
dziewczynką, utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że chcę pomagać podopiec-
znym Fundacji PHD. 
Jako wolontariuszka akcyjna brałam 
udział w różnego rodzaju akcjach m.in. 
pakowanie prezentów na Mikołaja, po-
moc biurowa, rozdawanie ulotek, zbier-
anie pieniędzy, aukcja obrazów, opieka 
nad dziećmi w czasie spotkań Grupy 
Wsparcia, pomoc podczas Dnia Dziecka, 
warsztaty z Decoupage. Miałam także 
styczność z osobami chorymi poprzez 
wyjazdy na urodziny do podopiecznych. 
W maju 2013 r. rozpoczęłam Kurs 
Wolontariusza Medycznego. Odbyłam 
praktyki w Domowym Hospicjum dla 
Dzieci oraz na oddziale Domu Hospi-
cyjnego. Dzięki temu miałam możliwość 
zobaczyć jak wyglądają wizyty u podop-

iecznych. W miarę możliwości cza-
sowych staram się pomagać jak tylko 
mogę. Inną formą pomocy były wyjazdy,  
a zadaniem wolontariuszy była opieka  
i zorganizowanie czasu najmłodszym. 
Byłam na 2 dniowej wycieczce Grupy 
Wsparcia dla Rodziców i Rodzeństwa  
w żałobie w Kotani, w Magurskim Parku 
Narodowym. Zaraz po przybyciu na 
miejsce wolontariusze zorganizowali 
czas dla dzieci. 
W tym roku na wakacjach został zorga-
nizowany wjazd do Rymanowa Zdroju 
na 10 dni. Każdy dzień był świetnie za-

gospodarowany, aby nikt się nie nudził 
i miał miłe wspomnienia. Niektórzy znali 
się z poprzedniej kolonii, a ja w tym roku 
po raz pierwszy do nich dołączyłam jako 
wolontariuszka. Było przygotowanych 
wiele atrakcji. Warto wspomnieć, iż 
w ramach zajęć z arteterapii dzieci  
i młodzież - rodzeństwo obecnych  
i zmarłych podopiecznych Fundacji mieli 
możliwość sprawdzić się jako aktorzy 
w produkcji filmowej. Była to dla nich 
niezwykła frajda. Każdy uczestnik kolo-
nii z niecierpliwością czekał na efekt 
końcowy, jakim była uroczysta premiera 

w Radiu Rzeszów. Zdjęcia były kręcone 
w różnych miejscach m.in. na Zamku  
w Odrzykoniu. Młodzi aktorzy na pro-
jekcji filmu zostali nagrodzeniu długimi 
brawami. Po tym wyjeździe pozostały 
niezapomniane wspomnienia. 
Z własnego doświadczenia mogę stwier-
dzić, iż warto być wolontariuszem. Po-
moc nic nie kosztuje, a uśmiech na twar-
zy dziecka jest największym darem.

Joanna 
wolontariuszka

styczeń 2014 31



Ponad dwa lata temu, całkiem przy-
padkowo spotkałem chłopczyka, 
który był podopiecznym Fundacji.  Za-
nim poznałem go lepiej, On odszedł, 
zostawiając rodziców w żałobie. Zostawił 
jednak coś więcej. Zostawił myśl, która 
równie przypadkowo (lub nie), zakołatała 
w mej głowie, abym zamiast Niego, 
wrócił do hospicjum, lecz w innym cha-
rakterze. W charakterze wolontariusza.
Z duszą na ramieniu udałem się do Fun-
dacji, lecz okazało się, że kurs na wolon-
tariusza medycznego już jest w trakcie 
trwania, więc muszę poczekać około 
roku, na następny kurs. Pani koordy-
nator wolontariatu zaproponowała mi, 
abym na razie został wolontariuszem 
akcyjnym, do czasu kolejnego kursu.
Szybko zrozumiałem, że z moim wiekiem 
i moją aparycją, nie jest łatwo kwestować 
na rzecz Fundacji. Gdy kiedyś chodziłem 
z puszką po rzeszowskim rynku, ludzie 
dziwnie na mnie spoglądali i nie byli 
zbyt hojni. Sam sobie wrzuciłem kilka 
pieniążków, gdyż głupio było mi wracać 
z prawie pustą puszką.
Byłem chyba  jednak dobry w zbieraniu 
plastikowych nakrętek. Razem z moimi 
uczniami (pracuję w szkole podstawowej 
od 23 lat), zebraliśmy około 15 worków, 
każdy 120 litrów.
W maju b.r. rozpoczął się długo oczeki-
wany kurs wolontariusza medycznego. 
W trakcie jego trwania nachodziły mnie 
jednak wątpliwości, czy podołam temu, 
czego się podjąłem. Wykładowcy tego 
kursu, jego uczestnicy oraz Pani Koordy-
nator, dodawali mi jednak otuchy.
Po jego ukończeniu nadszedł czas 
praktyk. I znów z duszą na ramieniu  
i trzęsących się nogach udałem się na 
oddział. Niby to tylko pierwsze piętro, 
to jednak pokonanie go zajęło mi 

wyjątkowo dużo czasu. Potem rzeczy 
potoczyły się bardzo szybko, a wszyst-
kie obawy i niepewności zniknęły jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Na wakacjach pojechałem na kolonie 
z dziećmi z grupy wsparcia. Było ws-
paniale (może kiedyś napiszę książkę 
:)). Poznałem wspaniałe dzieci i równie 
wyjątkową kadrę.

Obecnie staram się regularnie przyjeż-
dżać do hospicjum, aby opiekować się 
jego podopiecznymi.
Czasami wydaje mi się, że chyba więcej 
tam otrzymuję, niż sam mogę dać.

Jacek 
wolontariusz medyczny

Chyba więcej tam otrzymuję, 
niż sam mogę dać 

- wolontariat
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Pomagać tak po prostu 
- od serca…

Jestem wolontariuszką od niecałego tygodnia. Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci zorganizowało 29.11- 1.12.2013r. zbiórkę 
żywności, w której uczestniczyłam. Wiele ludzi przyłączało się 
i wrzucali po kilka produktów (mąka, cukier, dżem itp.). Ak-
cja miała na celu zebranie najpotrzebniejszej ilości produktów 

dla tych najbardziej potrzebujących. Produkty, które mamy na 
co dzień i nie zdajemy sobie sprawy, że wiele osób ich nie 
ma. Takie akcje sprawiają mi przyjemność, bo mogę w pewien 
sposób pomóc ludziom tak po prostu - od serca.
 Anita
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List do moich wolontariuszy...

W lipcu minęło 5 lat jak pracuję  
w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci... 5 lat jak jestem koordynatorem 
wolontariatu. Przez ten czas spotkałam 
i poznałam wielu wspaniałych ludzi, 
jedni byli chwile w życiu hospicyjnym, 
pozostawili jakąś cząstkę siebie, są 
wierni wolontariusze, którzy są razem 
ze mną do tej pory, tworzymy zgrana 
grupę - jedna wielką rodzinę:)...
Przez 5 lat wolontariusze pomagają  
w pracach biurowych, przy organizacji 
akcji charytatywnych, uczestniczą  
w nich. Ale nie tylko biuro i akcje, bo 
odbyły się różne spotkania, ogniska, 
wyjścia do kina i na pierogi, wyjazdy 
integracyjne do Berezki, do Zakopane-
go i słynnej Kamionki... towarzyszyły 
nam przez ten czas radości i smut-
ki. Przeżywaliśmy wspólnie, gdy ktoś 
wyjeżdżał na studia do innego miasta, 
do pracy.. i upuszczał nas na jakiś czas... 
Cieszyliśmy się gdy wracali i spotykaliśmy 
się po jakimś czasie, aby powspominać 
wspólne akcje, przeżycia, chwile... 
Pamiętam jak na początku mojej pracy 
“nie umiałam” pracować z wolontariusza-
mi, było to dla mnie nowe doświadczenie, 
jak ja kilka lat starsza, równa wiekiem 
lub dużo młodsza mam kierować grupą 
ludzi. Teraz sobie nie wyobrażam życia 
bez Was moi Kochani Wolontariusze! 
Nie wyobrażam sobie wyjazdu z ulot-
kami 1% podatku do innych miast na 
Podkarpaciu bez Was, Wielkiego Pikniku 
Charytatywnego z okazji Dnia Dziecka, 

pakowania paczek z tej okazji i dnia 
Świętego Mikołaja... Nie wyobrażam so-
bie adresowania kopert i wysyłki @ bez 
Was, nie wyobrażam sobie wyjazdu na 
urodziny do Podopiecznego bez Was... 
Nie wyobrażam sobie Fundacji Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci bez Was!!! 
Kochani chciałabym Wam wszystkim 
serdecznie PODZIĘKOWAĆ - WSZYST-
KIM tym którzy przez te 5 lat pomag-
ali mi, zaznaczyli ślad w moim sercu, 
wspierają mnie przy organizacji wiel-
kich przedsięwzięć, dodają mi otuchy, 
że wszystko się uda, że Mikołaj dojedzie 
itd. Dziękuje Wam za radości, za łzy, 
za wspaniałe przyjaźnie, za to, że 
nauczyliście mnie cierpliwości, jeszcze 
większej miłości do drugiego człowieka, 
szacunku i zrozumienia. Tak jak kiedyś 
powiedziałam, że jestem “Waszą Mamą 
a Wy moimi Dziećmi”.
Dziękuję Ci Elwirka, Asia, Iga, Grzesiu, 
Jola, Alu - za to, że mogę zostać “Babcią”, 
Monia, Madzia, Ewcia, Rafał, Ania, Kuba, 
Jacek, Michalina, Olga, Paweł, Krysia, 
Marzenka i wielu wielu innym, którzy 
są przy mnie cały czas... To dzięki Wam 
mam siłę i motywację na Nowy 2014 Rok 
- Dzięki Wam wiem, że warto pomagać!!!

Monika Barłowska – Kuchar
koordynator wolontariatu
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Wolontariat na rzecz Podopiecznych 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci 

w VI LO w Rzeszowie

Od 2008 w VI Liceum Ogólnokształcącym 
w Rzeszowie działa wolontariat na rzecz 
Podopiecznych Podkarpackiego Hos-
picjum dla Dzieci. Celem wolontariatu jest 
przede wszystkim uwrażliwienie młodego 
człowieka na los i krzywdę innych ludzi – 
w tym przypadku Dzieci, których choroba 
tak ciężko doświadczyła. 
Współpraca z Hospicjum polega m. in. na: 
1. organizowaniu wszelkiego typu akcji ch-
arytatywnych, których całkowity dochód 
przeznaczony jest na potrzeby Małych 
Podopiecznych. Przykładem może być 
Akcja Mikołajkowa „I TY MOŻESZ MIEĆ 
CZERWONĄ CZAPKĘ!” organizowana jest 
przez VI Liceum Ogólnokształcące w Rz-
eszowie wraz z Podkarpackim Hospicjum 
dla Dzieci już od 5 lat. Istota jej polega na 
tym, iż we wszystkich szkołach ponadgim-
nazjalnych i gimnazjach w Rzeszowie na 
4. godzinie lekcyjnej wolontariusze z VI 
LO (ubrani w białe koszule i mikołajowe 
czapki) prowadzą zbiórkę pieniędzy oraz 
rzeczy potrzebnych dla Podopiecznych 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci 
(kosmetyki dziecięce i pielęgnacyjne, 
zabawki i słodycze). Zebrane pieniądze 
przeznaczone zostają na specjalistyczny 

sprzęt medyczny i leki potrzebne nieulec-
zalnie chorym Dzieciom. 
Patronat medialny nad Akcja Mikołaj-
kową co roku obejmują: Akademickie 
Radio Centrum, Dziennik Regionalny 
„Super Nowości” oraz TVP Rzeszów. Ak-
cja Mikołajkowa ma podwójne znaczenie:  

z jednej strony – kwestia czysto finansowa 
– pomagamy w sposób realny nieulec-
zalnie chorym Dzieciom; z drugiej strony 
dzięki niemu docieramy do potencjal-
nych wolontariuszy Podkarpackiego Hos-
picjum dla Dzieci, którzy bezinteresownie, 
z dobroci serca chcą pomagać innym, 
chcą dzielić się swoją radością i służyć 
swoim wsparciem. O tym, że ta akcja 
ma sens dowiadujemy się ze świadectw 
młodych ludzi, którzy dzięki niej zetknęli 
się z Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci.
Co roku we wrześniu przeprowadzamy 
w VI LO akcję: „WYPRAWKA SZKOLNA 
DLA PODOPIECZNYCH HOSPICJUM I ICH 
RODZIN”. Zbieramy mnóstwo zeszytów, 
artykułów papierniczych, kredek, plaste-
lin, piórników itd.
Z inicjatywy samych wolontariuszy odbyła 
się w lutym 2011r. LOTERIA FANTOWA: 
„ZŁOTE SERCE”. Uczniowie VI LO mieli 
możliwość wylosować za symboliczne 2 
zł atrakcyjne nagrody „zdobyte” przez 
wolontariuszy dzięki uprzejmości rze-
szowskich firm. Zebraliśmy prawie 2000 zł.

Zorganizowaliśmy też KIERMASZ FANTOWY na Dniach Paniagi 3 maja 2011r. Humor jak 
zwykle dopisywał. Wolontariuszki z kl. 2e na Dniach Paniagi w “akcji” (2010/11)

Oto podziękowania, jakie VI LO w Rzeszowie otrzymało za swą działalność na rzecz 
PHdD

Wolontariusze na akcji charytatywnej w Teatrze W. Siemaszkowej (2012 r.)
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1. Co roku współorganizujemy DZIEŃ 
DZIECKA dla Podopiecznych Hospicjum  
i ich Rodzeństwa. Udało nam się namówić 
na prowadzenie całej imprezy radne-
go miasta Rzeszowa Pana Waldemara 
Wywrockiego oraz Niepubliczne Przedsz-
kole Akademia Małych Odkrywców. Jest 
wesoło i kolorowo.

2. Wolontariusze z naszej szkoły czynnie 
uczestniczą również we wszystkich akc-
jach charytatywnych prowadzonych przez 
Hospicjum: 
• zbiórkę do puszek w supermarketach 
i podczas imprez masowych m. in. na 
Rynku Rzeszowskim, na stadionie CWKS 
Resovii Rzeszów, Targach Ślubnych na 
Podpromiu 

• pomoc w aukcji charytatywnej w Teatrze 
im. W. Siemaszkowej 
• pakowanie prezentów mikołajkowych, 
urodzinowych, świątecznych dla Dzieci 

3. Część wolontariuszy odwiedza wraz 
z ekipą Hospicjum Dzieci w domach 
(Urodziny, Mikołaj). 

4. Uczennica Andżelika Kubas (2e) i Mi-
chalina Wąsacz (1e) otrzymały zaszczytny 
tytuł: „8 Wspaniałych”, m. in. za działalność 
na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla 
Dzieci. 

5. Uczennice kl. 2e: Andżelika Kubas oraz 
Sara Styś brały udział w projekcie or-
ganizowanym przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie i zostały 
wyłonione jako posłanki do XVII Sesji Se-
jmu Dzieci i Młodzieży dla wolontariuszy  
i wolontariuszek

Beata Blahaczek
Jolanta Szczepanik - Baran 

Opiekunowie wolontariatu w VI LO

Dzień Serca na rzeszowskim rynku

Dzień Dziecka w Hospicjum (2012r

Wolontariusze na Festiwalu Carpathia - 2013r.

To my w Millenium Hall na charytatywnym koncercie Justyny Steczkowskiej (2012r.)
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O czym marzą dzieci? 
O co chcą poprosić św. Mikołaja? 

Jak dać im trochę radości gdy chorują? 
Oto listy do świętego Mikołaja

Listy dzieci do Mikołaja
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Skoro dzieci napisały wiele listów, 
skoro ludzie zechcieli pomóc  
i przygotowano dużo prezentów, 
to Mikołaj musiał mieć wielu po-
mocników…
Rodzice, Pacjenci i ich rodzeństwo 
składają wielkie podziękowania… 
Prezenty przygotowane dzięki 
Państwa pomocy i wolontari-
uszom, dały dużo radości i były 
przyczyną nie tylko zaskoczenia, ale 
i wzruszeń…
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Piotr Boruta i Czocher 
w hospicjum

W niedzielę 8 grudnia 2013 r., odwiedził hospicjum Piotr 
Boruta i jego kumpel Czocher... Radość dzieci była wielka... 
Brzuchomówca zachwycił dzieci swoimi dialogami, żartami  
i pokazami. Potem p. Piotr i Czocher odwiedzili także dzieci na 
oddziale i rozbawili pracowników.
Dziękujemy Panie Piotrze!

Polecamy stronę internetową: 
http://www.piotrboruta.pl
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Wizyta Ks. Biskupa Jana Wątroby 
w hospicjum i na wigilii

W niedzielę, 15 grudnia 2013 roku, J.E. 
Ks. Biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Di-
ecezji Rzeszowskiej odwiedził siedzibę 
Fundacji i oddział Domu Hospicyjnego 
dla Dzieci. Udzielił błogosławieństwa 
wszystkim Podopiecznym, rozmawiał  
z Rodzinami i Pracownikami Hospicjum.
Równocześnie gościliśmy także p. Ta-
deusza Pióro, wicemarszałka wojewódz-
twa podkarpackiego.
Ks. Biskup Ordynariusz przewodniczył 
uroczystej Mszy świętej w kościele p.w. 
Św. Michała Archanioła w intencji osób 
związanych z hospicjum i obecnych na 
dorocznej wigilii hospicyjnej.
Msza święta połączona była z Dniem 
Palenia Świec. Rodzice zapalili sym-
boliczne „płomyki do nieba”, znak 
solidarności z rodzicami, którzy utracili 
dziecko.

Po Mszy świętej odbyła sie wigilia w Sz-
kole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Bisku-
powi Janowi za udział i modlitwę z nami 
i za nas, a także za udzielenie nam pas-
terskiego błogosławieństwa.
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Wigilia hospicyjna 2013

W dniu 15.12. 2013 roku miała miejsce 
kolejna – już VII  Wigilia dla Grupy 
Wsparcia dla Rodziców w Żałobie, Grupy 
Wsparcia dla Rodzeństwa w Żałobie oraz 
pracowników Fundacji Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci. 
Po raz drugi,  dzięki wsparciu i życzliwości 
pani Doroty Nowak –Maluchnik, dyrekto-
ra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 
w Rzeszowie, Wigilia odbyła się w Szkole 
Podstawowej nr 27. Pracownicy szkoły 
wraz z wolontariuszami z hospicjum  po-
mogli nam przygotować posiłki i zaplecze 
do zabawy z dziećmi, a po zakończonym 
spotkaniu zadbali o to, aby w poniedziałek 
do placówki mogli powrócić uczniowie. 
Nasza nieoceniona wolontariuszka Beata 
Nawojska wraz z pracownikami  „Karc-
zmy pod Strzechą”, Restauracja Da Vinci, 
Cukiernia Mikołaj, specjalnie na okazję 
hospicyjnej Wigilii przekazali nam od sie-
bie to co najlepsze – pyszne potrawy wi-
gilijne i słodkości. Ten  poczęstunek  stał 
się uzupełnieniem dla przyniesionych od 
serca  przez rodziców domowych  po-
traw. W sali, gdzie spożywaliśmy kolację 
pachniało tradycyjnie  barszczem, piero-
gami, rybą , kapustą…
Jak co roku spotkanie wigilijne  prze-
biegało w rodzinnej i miłej atmosferze. 
Wigilia rozpoczęła się od symbolicznego 
dzielenia opłatkiem, w trakcie którego 

obecni byli J. E. Ks. Biskup Jan Wątroba 
wraz z  ks. sekretarzem, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Tade-
usz Pióro, dyr. ZSZP nr 6 w Rzeszowie 
Dorota Nowak-Maluchnik,  ks. probo-
szcz  parafii Św. Michała Archanioła ks. 
Stanisław Potera, dyrektor Radia Via ks. 
dr Marek Chorzępa. 
Życzenia bożonarodzeniowe nie omi-
nęły nikogo, każdy starał się dotrzeć 
do każdego, tak aby szczególnie Ci, 
goszczący po raz pierwszy na Wigilii,  
nie czuli się samotni. Bo tak,  jak co roku,  
także i w ostatnim czasie pożegnaliśmy 
kilkoro dzieci, a  do naszych grupy 
wsparcia  dołączyli kolejni rodzice, nowe 
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rodzeństwo.  Aby rodzice mogli w trak-
cie Wigilii spokojnie  wspominać pamięć 
bliskich, wesprzeć dobrym słowem 
i wzajemnie spotkać we wspólnych 
doświadczeniach   wolontariusze zadbali  
o dzieci – bawiąc się z nimi i pilnując 
ich bezpieczeństwa.  Uśmiechnięte 
buzie dzieci, ale i płacz najmłodszych 
-  na znak protestu - przy wychodzeniu  
z wigilijnej kolacji, wskazywały, że czas 

spędzony pod opieką wolontariuszy był 
dla nich atrakcyjny. 
W trakcie Wigilii żywa była pamięć 
tak  o dzieciach , które  są wśród nas, 
jak i tych, które odeszły. Dla nich 
wszystkich na choince zawisły sym-
boliczne,  imienne bombki –  każda 
namalowana własnoręcznie przez 
rodziców. Wspólnie sklejony kolorowy, 
choinkowy  łańcuch również znalazł 
miejsce na bożonarodzeniowym drze-

wku, wyrażając  solidarność wzajemną 
wszystkich wigilijnych gości. 
Na naszą Wigilię zawitali też goście 
specjalni: słuchacze Szkoły Policyjnej 
w Katowicach SZP 9/13. Dzieci miały 
okazję na żywo podziwiać umiejętności 
młodych policjantów i popróbować di-
agnostyki daktyloskopowej. 
Njodważniejsi poznali, w  jaki sposób 
działają prawdziwe policyjne kajdanki. 
Dla małych pacjentów Fundacji Pod-

karpackie Hospicjum dla Dzieci, dzieci 
z grupy wsparcia  młodzi policjanci 
przygotowali specjalne upominki, które 
okazały się nie jedynymi tego wiec-
zoru…,  bo także Marszałek Wojewódz-
twa przekazał dla dzieci specjalne paczki 
świąteczne, a i Św. Mikołaj nie ominął 
naszej Wigilii. W  asyście śnieżynek,  
z wielkim wysiłkiem i okrzykiem pozd-
rowienia na ustach przytargał wór pełen 
niespodzianek. Jego przybycie spotkało 
się z żywą reakcją dzieci, a prezenty 
natychmiast znalazły swoich właścicieli. 
Wspólna fotografia ze Św. Mikołajem 

uwiarygodniła jego obecność, i mam 
nadzieję będzie pamiątką na lata. 
Dopełnieniem uroczystości wigili-
jnej  stał się występ grupy kolędników  
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie. 
Taka niespodzianka nie miałaby miejsca, 
gdyby nie inicjatywa pana Jacka Stoch-
mala  - członka  OSP w Harcie. Przebrani 
w tradycyjne stroje, z gwiazdą i turoniem 
, śpiewem na ustach , przy akompania-
mencie akordeonu, kolędnicy zagościli 
wśród wigilijnych gości, wprowadzając 
atmosferę pogodną i radosną. Kto 
chciał przyłączył się do wspólnego 
kolędowania.  I mimo, że za oknem aura 
nie była świąteczna na naszej Wigilii 
było naprawdę świątecznie i pięknie. 
Wszystkim, którzy pomogli nam w or-
ganizacji Wigilii, czuwali nad jej przebi-
egiem serdecznie dziękuję.  Wszystkim, 
którzy zagościli na naszej Wigilii dziękuję 
równie mocno – bez Państwa tej Wigilii 
by nie było. 

Agnieszka Jankowska-Rachel
psycholog PHD

koordynator Grup Wsparcia
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Najbardziej przydatnymi rzeczami byłyby:
- Kosmetyki dla dzieci np: kremy dla dzieci, oliwki, szampony, 
chusteczki nawilżające, płyny do kąpieli, mydło, krem Sudo-
crem, tormentiol, maść z witamina A i inne.
- Kosmetyki dla nastolatków, perfumy, gry edukacyjne dla nas-
tolatków, książki dla nastolatków.
- Bielizna pościelowa – koce, pościel, ręczniki, prześcieradła 
(120x60, 140x70, 200x90, 160x200, 180x200).
- Podkłady SENI, pieluchy tetrowe i flanelowe.
- Soki BOBO FRIUT, soki żurawinowe.
- Herbatki granulowane (owocowe dla dzieci), soki, zupki/de-
serki w słoiczkach.
- Kaszki mleczno - ryżowe owocowe, kleiki ryżowe, biszkopty.
- Mleko Bebiko HA 3.
- Mleko Nan pro 2,3.
- Mleko Bebilon 3.
- Mleko Enfamil – 3.
- Enfamil – AR 2.
- Zupki po 1 roku życia.
- Pieluchy firmy  Seni 1,2,3 (S,M,L).
- Pieluchy dziecięce  - firmy Pampers, Happy, Huggies, Bam-
bino, Dada itp.  
- Bielizna nocna dziecięca – rozmiar 80 – 164.
- Bielizna nocna młodzieżowa dziewczęca – rozmiar S,M,L.
- Bielizna młodzieżowa chłopięca – rozmiar S,M,L
- T-shirty, koszulki dziewczęce, chłopięce i młodzieżowe.
- Body krótki i długi rękaw, śpiochy, półspiochy, kaftaniki.
Na oddział dla dzieci również przydałyby się takie rzeczy jak: 
smoczki uspokajające, miseczki – łyżeczki plastikowe, pojem-
niki do przechowywania żywności.

Dary prosimy dostarczać do siedziby Fundacji ul. Lwowska 
132, Rzeszów. W razie pytań prosimy o kontakt telefon-
iczny do p. Moniki Barłowskiej - Kuchar 662-288-538 lub 
biura hospicjum: 17-853-48-18.
 
Każda osoba, która chce przekazać nam jakąś rzecz w formie 
darowizny - proszona jest, aby dołączyć następujący doku-
ment - UMOWĘ DAROWIZNY - dostępną na naszej stronie 
internetowej jak i również dostępną w biurze Hospicjum.

Pomoc 
dla Pacjentów z oddziału

Na oddziale Domu Hospicyjnego dla Dzieci znajduje się ok. 15 Pacjentów. To małe dzieci i 
młodzież. Czasami ludzie przysyłają e-maile z prośbą o podpowiedź, co można by zakupić dla 
tych dzieci. 
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tel. 17 853 48 18
e-mail: fundacja@hospicjum-podkarpackie.pl     

www.hospicjum-podkarpackie.pl


