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Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA
ul. Kopernika 34, Częstochowa, 42-200

ul. Orzechowskiego 1, Częstochowa

 Stowarzyszenie Hospicjum Dar serca jest miejscem dla pacjentów z diagnozą choroby nowotwo-
rowej, ich rodzin i opiekunów w trakcie trwania choroby, jak również w okresie osierocenia. Zapew-
niamy opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i duszpasterską, fizykoterapię ruchową oraz 
wypożyczamy sprzęt medyczny.
 Jesteś chory lub masz w rodzinie kogoś chorego onkologicznie - po prostu zadzwoń (tel. 34 
3610291) lub przyjdź na ul. Kopernika 34 lub ul. Orzechowskiego 1 do naszej siedziby. Zależy nam 
na tym, by życie z chorobą nowotworową było łatwiejsze dla pacjentów i ich bliskich. Dlatego pro-
wadzimy następujące warsztaty terapii zajęciowej w ramach Akademii Twórczości „RakoWALECZNI”:
 

•	Techniki	relaksacyjne
•	Malarstwo
•	Sztuka	decoupage
•	Joga	lecznicza
•	Spotkania	grupy	wsparcia	z	psychologiem	klinicznym
•	Terapia	indywidualna	z	psychoonkologiem
•	Spotkania	kulturalne	i	integracyjne
•	Zajęcia	dla	dzieci	osieroconych



OD REDAKCJI

	
Drogi czytelniku,
Właśnie trzymasz 
w rękach pierw-
sze tegoroczne 
wydanie naszego 
biuletynu. Daw-
no nie gościli-

śmy w Waszych domach, lecz przecież 
w przyjaźni nie chodzi o częstość, lecz 
jakość spotkań i wrażeń. Tworząc biule-
tyn staramy się zamieścić w nim to, co 
Was zainteresuje, zaciekawi i co będzie 
dla Was ważne. 
 Minął Stary Rok, a wraz z nim sporo 
wydarzeń, które już za nami i za którymi 
tęsknimy. Przed nami…sporo nowych 
wyzwań i wiem, że dzięki Wam i wa-
szemu wsparciu damy radę im sprostać. 
I jeszcze bardzo ważna rzecz na koniec 
o której zapomnieć nie mogę…dzię-
kujemy Wam serdecznie za wsparcie 
w postaci 1%, który jest dla nas bardzo 
ważny i choć czasami wydaje Wam się, 
że przecież „takie małe” wsparcie nie 
może wiele znaczyć, to dla nas jest to 
ogromnie ważne, bo wiemy, że pamię-
tacie o nas i obdarowujecie nas swoim 
zaufaniem.

Wasz Redaktor

Anna Machnik-Czerwik
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RADIOtERAPIA - FAKty I mIty
  Radioterapia jest jedną z metod 

leczenia nowotworów, wykorzystu-
jącą energię promieniowania joni-
zującego do niszczenia komórek 
nowotworowych. Dwa podstawo-
we rodzaje radioterapii to telera-
dioterapia i brachyterapia. W tele-
radioterapii wykorzystywane jest 
promieniowanie wytwarzane przez 
akcelerator, specjalne urządzenie, 
które kieruje wiązkę promieniowa-
nia (z zewnątrz = spoza ciała pa-
cjenta) w okolicę lub narząd objęty 
chorobą nowotworową. W brachy-

terapii źródłem promieniowania jest mała (ok. 4mm) 
porcja materiału promieniotwórczego, która jest wpro-
wadzana w jamy ciała pacjenta przez specjalne aplikato-
ry, a po zabiegu automatycznie usuwana.
 Mimo że radioterapia jest szeroko stosowana w róż-
nych etapach leczenia onkologicznego, samodzielnie 
jak i w połączeniu z innymi metodami (chirurgią, che-
mioterapią, hormonoterapią, immunoterapią) - wiedza 
na jej temat jest mało upowszechniona, a liczne często 
sprzeczne i nieprawdziwe opinie odnośnie jej przebie-
gu, skutków ubocznych i powikłań powodują niepokój 
i dezorientację chorych, którzy mają być poddani tej me-
todzie leczenia. Artykuł ten będzie więc próbą rozwiania 
wątpliwości, obalenia niektórych mitów oraz udzielenia 
odpowiedzi na najczęściej zadawane przez chorych py-
tania dotyczące radioterapii.

1. Jak to działa?

	 Promieniowanie	 powoduje	 uszkodzenie	 komórek	
nowotworowych,	 głównie	 ich	 jąder	 komórkowych,	 co	
sprawia	że	„trafione”	wiązką	promieniowania	komórki	
guza	obumierają	lub	nie	są	w	stanie	dłużej	się	dzielić.

2. Kiedy zobaczę efekt leczenia?

	 Efekty	radioterapii	ujawniają	się	z	opóźnieniem,	po-
nieważ	komórki	guza	nie	giną	od	razu	pod	wpływem	
promieniowania	-	ich	śmierć	zachodzi	powoli.	Dlatego	
potrzeba	zwykle	około	5	do	7	tygodni	leczenia	(w	za-
leżności	od	typu	nowotworu	i	jego	lokalizacji),	aby	uzy-
skać	 odpowiednią	 skuteczność	 radioterapii,	 a	 pełne	
efekty	widoczne	są	dopiero	po	kilku	tygodniach	od	za-
kończenia	całego	leczenia	promieniami.

3. Czy napromienianie boli? Czy promieniowanie wi-
dać? w jaki sposób będę je odczuwał/a?

	 Nie,	 napromienianie	 jest	 całkowicie	 bezbolesne.	
Promieniowanie	 wykorzystywane	 w	 radioterapii	 jest	

niewidzialne	 i	 w	 żaden	 sposób	 nieodczuwalne	 dla	
chorego.	Pomieszczenie,	w	 którym	odbywa	 się	 radio-
terapia	jest	oświetlone	zwykłym	światłem,	którego	na-
tężenie	regulują	technicy	radioterapii	w	zależności	od	
potrzeb	w	danym	momencie.	Dodatkowo	chory	może	
widzieć	światło	laserów	służących	do	ustalania	pozycji	
ciała	w	trakcie	napromieniania.	Jeśli	chory	„zobaczył	
światło”	w	trakcie	napromieniania,	nie	oznacza	to,	że	
doszło	do	błędu	i	został	on	napromieniony	na	okolicę	
oczu!	Żadne	ze	świateł,	które	można	zobaczyć	podczas	
seansu	napromieniania,	nie	ma	związku	z	promienio-
waniem	wykorzystywanym	do	leczenia.

4. Czy napromienianie jest „szkodliwe”?

	 Napromienianie,	 jak	 każda	 metoda	 leczenia,	 ma	
charakterystyczne	 dla	 siebie	 działania	 niepożądane.	
Działania	 niepożądane	 radioterapii	 nazywamy	 „od-
czynami	popromiennymi”.	Ich	wystąpienie	jest	zależne	
od	wielu	czynników,	takich	jak	dawka	całkowita	radio-
terapii	 i	 dawka	przypadająca	na	 jedną	 frakcję,	 rozle-
głość	obszaru	napromienianego,	kojarzenie	z	 innymi	
metodami	 leczenia	 -	 np.	 z	 chemioterapia,	 zwłasz-
cza	 jednoczasowo.	 Odczyny	 popromienne	 dzielą	 się	
na	ostre	 (wczesne),	 które	pojawiają	 się	w	 trakcie	 lub	
bezpośrednio	 po	 zakończeniu	 radioterapii	 i	 ustępują	
w	 ciągu	 kilku	 tygodni	 po	 jej	 zakończeniu	 (max.	 3-6	
miesięcy)	 i	 późne	 -	 które	 pojawiają	 się	 po	 dłuższym	
czasie	(kilka	miesięcy)	po	zakończeniu	leczenia	i	mają	
najczęściej	charakter	trwały.	Profil	działań	niepożąda-
nych	 zależy	 od	 lokalizacji	 obszaru	 napromienianego	
(mózg,	region	głowy	i	szyi,	klatka	piersiowa,	pierś	i	ob-
szar	po	usunięciu	piersi,	brzuch	i	miednica,	kończyny).	
Ich	omówienie	wykracza	poza	ramy	tego	artykułu,	ale	
szczegółowej	 informacji	na	 temat	możliwych	działań	
niepożądanych	 planowanej	 u	 danego	 chorego	 radio-
terapii	udziela	zawsze	lekarz	prowadzący	przed	rozpo-
częciem	leczenia	-	chory	musi	być	ich	świadomy	przed	
wyrażeniem	 zgody	 na	 leczenie	 (taka	 zgoda	 koniecz-
na	jest	zawsze,	składana	jest	w	formie	pisemnej	przed	
rozpoczęciem	leczenia).	

5. Jak długo trwa napromienianie? 

	 Codzienny	seans	napromieniania	trwa	zwykle	około	
kilkunastu	minut.	W	trakcie	niektórych	seansów	radio-
terapii	zespół	fizyków	medycznych	 i	 techników	radio-
terapii	przeprowadza	dodatkowe	badania/testy,	mają-
ce	na	celu	sprawdzenie	zgodności	przebiegu	leczenia	
z	ustalonym	wyjściowo	planem	-	a	więc	prawidłowości	
ułożenia	 chorego,	 zgodności	 podawanej	 dawki,	 ru-
chomości	 poszczególnych	 narządów	 w	 okolicy	 obję-
tej	 napromienianiem.	 Seans	 w	 trakcie	 którego	 prze-
prowadzane	są	te	badania	trwa	zwykle	dłużej,	często	

dr n. med. Joanna Socha, 
jest specjalistą radioterapii 

onkologicznej, pracuje
w Zakładzie Radioterapii 

w Częstochowie
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znacznie,	 jednak	 dawka	 promieniowania	 podawana	
każdorazowo	jest	taka	sama,	proces	ten	jest	sterowany	
komputerowo.	Błędne	 jest	przekonanie,	 że	 „dziś	 leża-
łem	dwa	razy	dłużej,	więc	zostałem	podwójnie	napro-
mieniony”!

6. Po co są oznaczenia („krzyże”) na skórze? 

	 Kolorowe	 oznaczenia	 na	 skórze	 chorego	 służą	 do	
wyznaczania	 pozycji,	 w	 jakiej	 chory	 jest	 układany	
w	trakcie	napromieniania.	Są	wyznaczane	trójwymia-
rowo	przy	pomocy	specjalnych	laserów.	Nie	wolno	ich	
zmywać,	 ani	 samodzielnie	 poprawiać,	 gdyż	 niepra-
widłowa	pozycja	znacznika	może	spowodować	błędy	
w	napromienianiu.	
„Mam	napromienianą	 lewą	 pierś,	 a	 krzyż	 jest	 też	 po	
prawej	stronie	-	czy	jestem	źle	napromieniana?”	Nie!	-	
„krzyże”	nie	oznaczają	miejsc	napromienianych!	Służą	
wyłącznie	do	ustalania	pozycji	chorego	w	czasie	lecze-
nia.

7. Czy to prawda że nie można się myć przez cały 
czas napromieniania? 

	 Nie!	Jest	to	częste	źródło	nieporozumień	i	dodatko-
wego	niepokoju	chorych	mających	rozpocząć	leczenie	
promieniami.	
Jak	dbać	o	skórę	napromienianą?	-	W	trakcie	radiote-
rapii	 należy	normalnie	 dbać	o	higienę,	 jednak	w	ob-
szarze	 objętym	 napromienianiem	 skórę	 należy	 myć	
bardzo	delikatnie,	najlepiej	tylko	spłukiwać	wodą	-	bez	
pocierania/szorowania,	 stosować	 łagodne	 środki	my-
jące,	np.	dziecięce.	Osuszać	skórę	należy	również	bez	
pocierania,	 najlepiej	 delikatnie	 ręcznikiem	 papiero-
wym.	Nie	zmywać	oznaczeń	na	skórze!

8. Czy będę „strasznie poparzony/a”?

	 Obawy	przed	poparzeniem	skóry	przez	promienio-
wanie	mają	swoje	źródło	w	czasach,	kiedy	napromie-
nianie	odbywało	się	z	wykorzystaniem	starszych	tech-
nik	(aparaty	rentgenowskie),	gdzie	skóra	otrzymywała	
znaczną	dawkę	promieniowania,	co	powodowało	bar-
dzo	nasilone	odczyny	popromienne.	Niektórzy	pacjen-
ci	mieli	kontakt	z	chorymi	napromienianymi	dawniej	
tymi	 technikami,	 stąd	 lęk	 przed	 wystąpieniem	 tego	
typu	 powikłań.	 Zastosowanie	 współczesnych	 technik	
napromieniania	w	znacznym	stopniu	zmniejsza	nara-
żenie	skóry,	a	odczyny	popromienne	w	większości	przy-
padków	napromieniania	narządów	położonych	głębiej	
(płuca,	przełyk,	narządy	przewodu	pokarmowego	czy	
miednicy)	 ograniczają	 się	 do	 niewielkiego	 zaczerwie-
nienia	i/lub	przesuszenia	skóry.	Jedynie	w	przypadku	
napromieniania	okolicy	klatki	piersiowej	po	usunięciu	
piersi,	 radioterapii	w	 rejonie	 głowy	 i	 szyi	 oraz	 radio-
terapii	 zmian	 skórnych	 -	 odczyn	 popromienny	może	
mieć	 większe	 nasilenie.	 Zaczerwienienie	 skóry,	 złusz-
czanie	na	sucho	a	czasem	złuszczanie	na	wilgotno	i/

lub	obrzęk	tkanki	podskórnej	to	kolejne	etapy	pojawia-
jącego	się	w	trakcie	radioterapii	skórnego	odczynu	po-
promiennego.	Odczyn	ten	-	nawet	o	znacznym	nasile-
niu	-	ustępuje	zwykle	samoistnie,	stopniowo	w	ciągu	
kilku	tygodni	po	zakończeniu	radioterapii.
Skórę	napromienianą	należy	delikatnie	myć,	smarować	
przeznaczonymi	 specjalnie	 do	 tego	 kremami	 zaleco-
nymi	przez	lekarza	prowadzącego	oraz	chronić	przed	
słońcem.	 Bielizna	 powinna	 być	 luźna,	 przewiewna,	
z	naturalnych	włókien.	Okolicę	napromienianą	należy	
jak	 najczęściej	 wietrzyć	 (zapewnić	 dostęp	 powietrza).	
U	 kobiet	 nie	 jest	 wskazane	 noszenie	 protezy	 piersi	
i	 biustonosza,	 ponieważ	mogą	one	 podrażniać	 skórę	
(należy	zrezygnować	z	nich	przynajmniej	w	domu).	Je-
żeli	okolica	 leczona	wymaga	golenia,	należy	używać	
wyłącznie	 maszynki	 elektrycznej,	 nie	 stosować	 żad-
nych	substancji	przed	czy	po	goleniu,	ani	kremów	do	
depilacji.

9. Czy muszę być na diecie w trakcie radioterapii?

	 Szczególne	 zalecenia	 dietetyczne	 dotyczą	 głównie	
chorych	napromienianych	w	obszarze	jamy	brzusznej	
lub	miednicy.	Wówczas	zalecana	 jest	dieta	bezmlecz-
na,	 niskoresztkowa	 =	 bez	 surowych	 owoców	 i	 suro-
wych	warzyw,	czasem	również	bezglutenowa.	W	pozo-
stałych	przypadkach	nie	ma	ograniczeń	dietetycznych	
-	 obowiązuje	 normalna,	 zdrowa	dieta.	Chorzy,	 którzy	
napromieniani	 są	w	obszarze	głowy	 i	 szyi	oraz	prze-
łyku	powinni	 unikać	pokarmów	zbyt	 gorących	 i	 zbyt	
ostro	 przyprawionych,	 które	mogłyby	 dodatkowo	 po-
drażniać	błonę	śluzową	jamy	ustnej,	gardła	lub	przeły-
ku.

10. Czy w czasie radioterapii jestem źródłem napro-
mieniania dla innych? 

	 Nie	ma	takiego	ryzyka.	Teleradioterapia	i	większość	
zabiegów	brachyterapii	jest	całkowicie	bezpieczna	dla	
osób	z	otoczenia.	Pacjent	nie	staje	się	źródłem	żadnego	
promieniowania,	może	kontaktować	się	z	dziećmi	i	ko-
bietami	w	ciąży.	Pewne	szczególne	typy	brachyterapii,	
gdzie	źródło	promieniowania	pozostaje	w	ciele	chore-
go	przez	 jakiś	 czas	 lub	na	 stałe	wymagają	przejścio-
wego	 ograniczenia	 kontaktu	 z	 innymi	 -	 źródło	 takie	
traci	 z	 czasem	 właściwości	 promieniotwórcze.	 Pełną	
informację	na	temat	bezpieczeństwa	takiego	zabiegu	
i	wymaganego	postępowania	chory	uzyskuje	od	leka-
rza	prowadzącego	przed	rozpoczęciem	leczenia.

11. Czy stracę włosy po radioterapii?

	 Utrata	włosów	 lub	 ich	 przerzedzenie	 jest	możliwe	
wyłącznie	wtedy,	kiedy	owłosiona	skóra	głowy	znajdu-
je	się	w	obszarze	napromieniania	-	 jak	w	przypadku	
napromieniania	mózgu,	kości	czaszki	 lub	zmian	skór-
nych	głowy.	Napromienianie	innych	okolic	ciała	powo-
duje	utratę	owłosienia	w	obszarze	objętym	leczeniem,	
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ale	włosy	(skóry	głowy)	w	takiej	sytuacji	nie	wypadają.	
Po	pewnym	czasie	od	zakończenia	radioterapii	włosy	
odrastają,	ale	mogą	być	cieńsze	i/lub	mieć	inną	struk-
turę	niż	wcześniej.

12. Czy muszę leżeć w szpitalu w trakcie radioterapii? 
czy muszę rezygnować z pracy zawodowej w czasie 
radioterapii?

	 Zabiegi	radioterapii	mogą	odbywać	się	w	trybie	am-
bulatoryjnym	 lub	 szpitalnym,	 decyduje	 o	 tym	 lekarz	
prowadzący	 w	 porozumieniu	 z	 pacjentem.	 Tryb	 am-
bulatoryjny	 oznacza,	 że	 pacjent	 nie	musi	 przebywać	
w	szpitalu	 i	może	codziennie	sam	przyjeżdżać	na	za-
biegi.	W	niektórych	przypadkach	możliwe	 jest	 konty-
nuowanie	pracy	zawodowej	w	trakcie	leczenia	promie-
niami	-	zależy	to	od	preferencji	pacjenta	i	ustalane	jest	
wspólnie	 z	 lekarzem	 prowadzącym.	 Tylko	 niewielka	
część	pacjentów	MUSI	być	hospitalizowana	w	trakcie	
radioterapii,	o	 takiej	konieczności	 informuje	pacjenta	
lekarz	prowadzący	przed	rozpoczęciem	leczenia.

13. W jaki sposób dbać o siebie w trakcie radiote-
rapii?

	 W	trakcie	radioterapii	należy	prowadzić	oszczędza-
jący	tryb	życia,	nie	unikać	jednak	dziennej	dawki	ruchu	
w	zakresie	dostosowanym	do	potrzeb	i	możliwości	da-
nego	 chorego.	 Należy	 przyjmować	 regularnie	 pełno-
wartościowe	posiłki;	w	 trakcie	 radioterapii	nie	wolno	
stosować	diet	odchudzających!

14. Czy napromienianie może spowodować powsta-
nie innego nowotworu?

	 Tak,	 promieniowanie	 wykorzystywane	 w	 radiote-
rapii	może	przyczyniać	się	do	powstawania	pewnych	
typów	 nowotworów,	 jednak	 ryzyko	 to	 jest	 niewielkie.	
Przyjmuje	się	że	u	około	4	na	1000	chorych	napromie-
nianych	może	dojść	do	powstania	wtórnego	nowotwo-
ru,	jednak	potrzeba	co	najmniej	15	lat,	żeby	taki	nowo-
twór	mógł	się	rozwinąć,	a	ryzyko	jego	powstania	jest	
zależne	także	od	tego,	która	okolica	ciała	była	podda-
wana	radioterapii.	Korzyści	związane	z	zastosowaniem	
radioterapii	znacznie	przewyższają	ryzyko	wynikające	
z	możliwości	powstania	wtórnego	nowotworu.

15. Czy to prawda że po przebytej radioterapii nie 
mogę być poddawany żadnym badaniom wykorzy-
stującym promieniowanie (RTG, tomografia)?

	 W	 związku	 z	 przebytą	 radioterapią	 nie	 ma	 przeciw-
wskazań	 do	wykonywania	 żadnych	 badań	 diagnostycz-
nych.	

dr	n.	med.	Joanna	Socha
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EmOCJE
CzylI O tym JAK PIElęgnOWAć 
sIłę tKWIąCą W nAs sAmyCh.

 Emocje są naturalną we-
wnętrzną odpowiedzią na to, 
co się dzieje w naszym oto-
czeniu i jakie ma to dla nas 
znaczenie. Towarzyszą nam 
przez cały czas, pomagając 
określić, co jest dla nas istot-
ne, jaką mamy podjąć decyzję, 
co mamy zrobić. Wywołują 
lub modyfikują nasze działania, 

kierują zachowaniem. Trudno byłoby nam żyć, 
gdybyśmy nie odczuwali szczęścia, radości, na-
dziei, ulgi, niepokoju, złości czy strachu. 
 Ważne jest to, że emocje powstają pod wy-
pływem naszych myśli i spostrzeżeń – to jak 
interpretujemy daną sytuację i co o niej myśli-
my – wypływa na to, jakie emocje się u nas po-
jawią. Z kolei pojawiające się emocje angażują 
reakcje całego ciała – dlatego nie bez znaczenia 
są stwierdzenia : ,, Widać, ze cos cię dręczy”, ,, 
Czemu jesteś taki spięty?”. Odczuwane przez nas 
emocje wyrażane są m.in. poprzez napięcie mię-
śni, przyspieszone bicie serca, spłycony oddech, 
pocenie się i drżenie rąk oraz mimikę twarzy, ge-
sty, postawę ciała. Często możemy usłyszeć : ,,Idź 
a głosem serca”/,,Zrób co Ci serce podpowiada” 
– przesłanie jest jasne – rozpoznaj emocje, posłu-
chaj co ciało chce Ci zakomunikować, a będziesz 
wiedzieć co zrobić. Gdybyśmy byli obojętni na 
to, co mówią nam nasze emocje, nie bylibyśmy 
wstanie podjąć żadnej decyzji. 
 Pomimo, że istnieje ogólno przyjęty podział 
emocji, na te pozytywne takie jak: radość, zado-
wolenie, wesołość, szczęście, serdeczność, bło-
gość oraz te negatywne: złość, smutek, strach, 
lęk, niepokój, niechęć, to warto podkreślić, że 
nie ma dobrych ani złych emocji – każda emocja 
czemuś służy, każda jest potrzebna, bo coś nam 
komunikuje. Mówi się, że tak jak ciało ma system 
ostrzegawczy w postaci bólu fizycznego, tak psy-
chika daje sygnały w postaci odczuwanych przez 
nas różnorodnych emocji. I tak na przykład, gdy 
odczuwamy strach – jest to dla nas informacja, 
że coś nam zagraża, motywuje nas do uciecz-
ki lub do walki, gdy odczuwamy smutek – jest 
to chwila do refleksji, okazja do zatrzymania się 
i zaopiekowania się sobą, sposób na poradzenie 
sobie ze stratą; radość- daje nam gotowość do 

Patrycja Patyk, Psycholog
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podejmowania wyzwań, poprawia nastrój, po-
maga w budowaniu nowych relacji z innymi.
 bez wahania można powiedzieć, że emocje są 
czymś ważnym w naszym życiu, bo pomagają 
właściwie ocenić daną sytuację, intencje innych 
i własne zachowanie. 
Choć niewątpliwie są one zjawiskiem poży-
tecznym, często intensywność ich doznawania 
może sprawić, że będziemy odczuwać napięcie 
i dyskomfort. Jeśli chcemy wsłuchać się w to, 
co niosą ze sobą dane emocje, nie możemy ich 
zniekształcać czy im zaprzeczać. Warto, więc za-
stanowić się jak radzić sobie z emocjami. Poniżej 
kilka sprawdzonych strategii. 
 Po pierwsze, nauczy się nazywać i rozpozna-
wać emocje – zadaj sobie pytanie – Co czuję 
w danej chwili?, Czy to co czuje jest przyjemne 
czy raczej nie? Co mnie martwi? Czego się boję? 
Z czego to może wynikać? umiejętność rozpo-
znawania swoich emocji sprawia, że lepiej zrozu-
miemy samych siebie i swoje zachowanie. 
 Po drugie, porozmawiaj z kimś zaufanym, bli-
skim, o tym, co czujesz, co Cię martwi. Zwierz 
się komuś, kto umie słuchać, kto nie ocenia i nie 
daje pochopnych rad. Jeśli nie masz w swoim naj-
bliższym otoczeniu takiej osoby, spróbuj napisać 
o swoich emocjach – możesz prowadzić dzienni-
czek uczuć – po prostu przelej swoje odczucia na 
papier. Dobrym sposobem na rozładowanie na-
pięcia jest zastosowanie technik relaksacyjnych – 
spróbuj wsłuchać się w swoje ciało – postaraj się 
odprężyć i rozluźnić napięte mięsnie. Przez kilka 
minut skup się na swoim oddechu i pooddychaj 
spokojnie. Często też szukamy ukojenia w mo-
dlitwie czy medytacji. Z drugiej strony warto tak-
że wykrzyczeć się, wypłatać, uderzać pięściami 
w poduszkę, iść na długi spacer, wykonać proste 
ćwiczenia fizyczne, aby pozbyć się nieprzyjem-
nych emocji. Ważne jest to, aby wyrazić emocje 
w taki sposób, by nie zrobić krzywdy innym oso-
bom czy sobie samemu. Warto też skorzystać 
z pomocy psychologa, który pomoże nam wy-
brać skuteczną metodę radzenia sobie z emocja-
mi.
 Drogi Czytelniku, pamiętaj, że bardzo ważne 
jest pielęgnowanie w sobie emocji pozytywnych, 
które można w prosty sposób wywołać u siebie 
m.in. poprzez wspomnianą już relaksację, spacer, 
ale także oglądanie komedii, taniec, prace pla-
styczne, długą ciepłą kąpiel, słuchanie ulubionej 
muzyki, rozmowę z przyjacielem, przygotowanie 
i zjedzenie ulubionej potrawy czy przywoływanie 
w myślach miłych wyobrażeń. Ważne jest, aby 
robić to, co daje nam przyjemność, bo to poma-
ga nam dobrze się czuć. Starajmy się pamiętać 
o naszych zaletach – warto wypisać je na kratce 
i powiesić w widocznym miejscu, chwalmy się 
nawet za drobne cele, które udało się nam osią-

gnąć. Warto pamiętać o tym, że wprowadzając 
samych siebie w dobry nastrój i dzieląc się po-
zytywnymi emocjami, możemy wpłynąć na emo-
cjonalną reakcję drugie osoby, a co znaczy, że 
można kogoś ,,zarazić” swoim dobrym nastro-
jem. 
 Częste doświadczanie przyjemnych emocji 
związane jest nie tylko z poprawą nastroju, ale 
także wpływa na to, że chętniej podejmuje-
my nowe wyzwania, częściej angażujemy się 
w nowe znajomości, jesteśmy bardziej kreatywni, 
bardziej życzliwy wobec innych, chętniej uczymy 
się nowych rzeczy, częściej podejmujemy za-
chowania prozdrowotne. Powyższe zachowania 
wynikające z doznawania emocji pozytywnych 
przyczynia się do tworzenia rezerw psychicznych, 
które z pewnością zostaną wykorzystane, gdyby 
znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej.
 Pamiętajmy o tym, że nie da się wykluczyć ze 
swojego życia emocji nieprzyjemnych, gdyż ra-
zem z emocjami przyjemnymi stanowią integral-
ną całość, zarządzającą naszym zachowaniem. 
 Czasem słyszy się: ,, Ach, tyle tych emocji, tyl-
ko z nimi problem” – racja czasem można się po-
gubić w tym co czujemy, ale całkowite pozbycie 
się emocji byłoby by dla nas wręcz niekorzystne, 
dlatego też warto docenić ich rolę w naszym ży-
ciu. Dlatego też, jeśli ktoś kiedyś Drogi Czytel-
niku powie Ci: ,, Odłóż emocje na bok, bo w ni-
czym Ci nie pomogą”, pamiętaj, że zupełnie nie 
ma on racji.

Patrycja	Patyk

Miło nam poinformować Was, drodzy Czy-
telnicy, że w kwietniu tego roku kończymy 
nasz długoterminowy, duży projekt współfi-
nansowany przez PFRON. Projekt „Lepsze ży-
cie- kompleksowe wsparcie dla osób chorych 
onkologicznie” poprzez swoją innowacyjność, 
wysokie kompetencje i duże doświadczenie 
osób realizujących go, spotkał się z uznaniem 
wielu środowisk i instytucji. W ramach przed-
miotowego projektu objęliśmy opieką 160 
Pacjentów, którzy ukończyli go wzmocnieni 
psychicznie i usprawnieni pod względem fi-
zycznym. Pozytywna ocena naszych działań 
przez różne instytucje, środowiska, etc. jest 
dla nas bardzo ważna, ale największą radość 
sprawia nam uznanie naszych Pacjentów.
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 W 1950 roku Polska szkoła 
rehabilitacji pod przewod-
nictwem prof Wiktora Degi 
zaproponowała zasady tzw.
modelu rehabilitacji(jego 
twórcami są m.in.Marian 
Weiss i Aleksander Hulek), 
w modelu tym wyróżniono 
cztery cele na które złożyły 
się:
 

• Powszechność – każdy ma prawo do rehabili-
tacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i ro-
kowania.

• Wczesność – powinna być rozpoczęta jak naj-
wcześniej.

• Kompleksowość – spółpraca szystkich jed-
nostek służby zdrowia których celem jest 
działanie prowadzone przez zespół specjali-
stów kierowane na wszystkie sfery pacjenta 
(fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowa-
nia społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii 
i technik

• Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, 
rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynu-
owany do zakończenia.

 Rehabilitacja w opiece paliatywnej ma na celu 
spowolnienie lub przywrócenie pełnej lub moż-
liwej sprawności fizycznej i psychicznej jak rów-
nież zdolności do brania czynnego udziału w ży-
ciu społecznym i zawodowym . Wszystkie etapy 
prowadzonej rehabilitacji powinny być wykony-
wane przez grupę dobrze przygotowanych spe-
cjalistów z bogatym doświadczniem ,wielopłasz-
czyznowym podejściem , współgrających razem 
dla dobra pacjenta i postępujących według in-
dywidualnego planu usprawniania.
 Choroba to stan w którym cierpi nie tylko pa-
cjent ale również całe jego środowisko. Głów-
nym problemem jest sama informacja o cho-
robie która wywołuje całą lawinę następstw tj. 
depresja,lęk,niepokuj,drażliwość,niska samooce-
na i obniżenie jakości życia. Dlatego tak ważną 
sprawą we wczesnym rozpoznaniu choroby jest 
pełne wsparcie medyczne w tym również fizjo-
terapii czy ogólnie pojętej rehabilitacji aby za-
pobiec pogorszeniu ogólnemu stanu zdrowia. 
Zastosowanie kinezyterapii ma ogromny wpływ 
na poprawę lub utrzymanie w dobrym funkcjo-
nowaniu wszystkich narządów ,a tym samym 
sprawności ogólnej człowieka. Fizjoterapia obej-

muje pracę z układem ruchu oraz układem ner-
wowym, oddechowym, trawiennym i krążenio-
wym .
 W pracę nad układem ruchu zwraca się uwagę 
na układ kostno -stawowy i mięśniowo-powię-
ziowy. W pierwszym przypadku jest to utrzymanie 
zakresu ruchu lub jego zwiększenie w przybad-
ku jego ograniczenia.Zwiększenie elastyczności 
torebek stawowych warunkuje uelastycznienie 
samego stawu jak i odrzywienie powierzchni 
stawowych.W drugim mięśniowo-powięziowym 
odpowiednio dobrana forma ruchu powoduje 
min. zwiększenie siły,masy i elastyczności mię-
śni skutkując prawidłowym funkcjonowaniem , 
zdolnością reakcji na bodźce, poprawą krążenia 
krwi na obwodzie oraz odprowadzeniem chłon-
ki.
 Ruch w zależności od formy jest równierz 
bodźcem dla układu nerwowego lub reakcją tego 
układu. Wykonywanie ruchów biernych ,zmiana 
ułożenia kończyn , rozciąganie powierzchni sta-
wowej ,więzadeł i i mięśni stanowi bodziec dla 
proprioreceptorów tj. receptorów czucia głębo-
kiego informującego o pozycji ciała. Pobudza-
nie Osrodkowego układu nerwowego odbywa 
się min. poprzez ćwiczenia czynne rozwijające 
pamięć ruchową oraz ćwiczenia koordynacyjne 
i równoważne.
 Ponieważ układ oddechowy ma zasadniczy 
wpływ na sprawność ogólna człowieka, należy 
zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie po-
jemności życiowej płuc stosując naukę prawi-
dłowego toru oddechowego i odpowiednie ćwi-
czenia .Ćwiczenia oddechowe i praca z przeponą 
prowadzą nas do następnego układu do które-
go należą narządy wewnętrzne. 
 Ruch przepony i ćwiczenia mięśni wchodzą-
cych w skład tłoczni brzusznej poprawiają funk-
cjonowanie tego układu wtym zapobiegając 
zaparciom, a z kolei poprawiając funkcję dna 
miednicy zapobiegamy zaleganiu moczu chro-
niąc przed infekcją układ moczowo -płciowy. 
Ostatnim z wymienionych układów jest układ 
krążenia,który ma duże zdolności adaptacyjne 
w zależnośći od potrzeb organizmu. Aktyność 
ruchowa skutkuje zwiększeniem zawartości tlenu 
we krwi ,poprawę elastyczności naczyń krwiono-
śnych i poprawę ogólnej wydolnośći fizycznej. 
 Pamiętajmy ,że formę i rodzaj każdej aktywno-
ści fizycznej u osób objętych opieką paliatywną 
wymaga konsultacji w gronie specjalistów.To oni 
podejmują końcową decyzję jakie należy podjąć 

REhAbIlItACJA  
W OPIECE PAlIAtyWnEJ

 Jakub Ritter, Rehabilitant



środki aby przeznaczony czas był w największym 
stopniu wykożystany dla dobra podopiecznego.
 Wszystkie formy aktyności przyczyniają sie do 
ogólnej poprawy stanu zdrowia, zwiększa możli-
wości systemu odpornościowego i mają ogrom-
ny wpływ na psychikę pacjenta.Orócz typowych 
ćwiczeń bardzo ważne jest aby kożystać z tego 
co przynosi nam radość i szczęście co pozoli na 
oderwanie się od trudów życia codziennego.Po-
zytyne myślenie to podstawa zdrowego egzy-
stowania.

	Co	to	ZnaCZy	Zdrowiej	Myśleć?

 Podstawa zdrowego myślenia jest podstawo-
wym sposobem pomocy w kryzysie emocjonal-
nym wg Maxie C.Maultsby’ego zdrowe myślenie 
musi posiadać następujące cechy tzn. być operte 
na oczywistych faktach,pomagać chronić nasze 
życie i zdrowie , pomaga osiągnąć bliższe i dal-
sze cele,pomaga rozwiązywać najbardziej niepo-
żądane konflikty i unikać je i wreszcie pomaga 
nam się czuć ,tak jak chcemy się czuć.
 Zdrowe myślenie spełnia co najmniej trzy 
z tych pięciu zasad. To co jest zdrowe dla jed-
nej odsoby, nie musi być zdrowe dla innej (tzn. 
pacjent sam decyduje na podstawie tych zasad, 
co jest dla niego zdrowiej myśleć w danej sytu-
acji, a nie jest pouczany przez terapeutę). Po-
nadto, to co jest dla nas zdrowe teraz, nie musi 
być zdrowe w innym czasie. Przykładem nega-
tywnego myślenia jest: „Nie mogę wyzdrowieć”, 
przykładem pozytywnego myślenia jest: „Na 
pewno wyzdrowieję”. Natomiast zdanie: „Mogę 
wyzdrowieć, niezależnie od tego, jak bardzo je-
stem chory” nie tylko jest przykładem zdrowe-
go myślenia, ale też podstawą zdrowej nadziei. 
Zgodnie z definicją, nadzieja jest przekonaniem, 
że pożądane rzeczy są osiągalne, niezależnie od 
znikomości prawdopodobieństwa – nie, że zo-
staną osiągnięte.
 Pamiętajmy ,że opieka nad każdym pacjentem 
wymaga holistycznego podejścia to warunek ko-
nieczny, aby dojść do sedna problemu.Pozwala 
to na dogłębną analizę i precyzyjną diagnostykę 
,dzięki temu prowadzona terapia jest dokładnie 
ukierunkowana na zdiagnozowany cel.

Jakub	Ritter
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RAKOWAlECznI

 Napiszę o minionym roku 2016 – jaki był, co 
się wydarzyło, co zmieniło, co dobre, a co mniej 
dobre było.
 Ponad rok było o Nas cichutko, nie pisaliśmy 
o sobie w hospicyjnym kwartalniku DAR SERCA, 
za to w miejscowe prasie i owszem, a było o czym. 
Dla przypomnienia powiem, że działamy przy 
Hospicjum DAR SERCA jako grupa ozdrowień-
ców pod nazwą Rakowaleczni. Nadaliśmy sobie 
taką dumną nazwę, bo walczymy i zwyciężamy 
i trzymamy się tej opcji, że tak będzie zawsze, 
chociaż choroba robi podchody, czasami wraca, 
ale my w tej walce się nie poddajemy. Jak to się 
dzieje, jaka jest tego przyczyna, jaka siła drzemie 
w człowieku, jaka wola życia, która wspomaga 
nas w leczeniu, która każe tak walczyć.

Walcz!
Niech	twój	umysł	i	twe	ciało	
wyda	walkę	chorobie
leczenie	na	nic	by	się	zdało
gdyby	nie	było	woli	walki	w	tobie	(…)

 A w Nas jest. Na to, żeby tak się stało, żeby 
świat się do nas uśmiechał, a my do świata pra-
cuje wiele osób. Dbają o nasze zdrowie psy-
chiczne i fizyczne. Nasza grupa Rakowalecznych 
w chwili powstania liczyła kilka osób, a był to rok 
2011, czyli 6 lat temu. Teraz bardzo się rozrosła. 
Założenie, że terapia zajęciowa przynosi pozy-
tywne rezultaty przekroczyło najśmielsze ocze-
kiwania. Na warsztatach artystycznych nowe 
osoby uczą się sztuki zdobienia – decupage, a te, 
które już potrafią, doskonalą swoje umiejętności. 
Z dawnych uczennic wyrosły mistrzynie – artystki 
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tak zafascynowane zajęciami, że bardzo chętnie 
przychodzą, a ich myśli zajęte pomysłami arty-
stycznymi oddalają je od choroby. 
 Jeśli chodzi o zajęcia artystyczne to mamy 
również zorganizowane warsztaty malarskie. Te 
znajdują duże zainteresowanie. Pod fachowym 
okiem Pani Danuty Żak – malarki, kilka z nas 
próbuje swoich sił przy sztalugach. Nauka trwa 
już 3 lata i zaowocowała kilkoma wystawami 
malarskimi. Te z kolei wzbogaciły zainteresowa-
nia, a zdaniem naszej nauczycielki są to prace 
już na dobrym poziomie. Ostatni wernisaż od-
był się 01 grudnia w Klubie Spółdzielni „Nasza 
Praca”. Na otwarciu wystawy były obecne media. 
Pani Redaktor Giżyńska umieściła artykuł na te-

mat wystawy z Życiu Częstochowskim, a telewi-
zja Orion również podała wiadomość o naszym 
wydarzeniu. Wracając do malarstwa, to muszę 
zaznaczyć, w jakich warunkach tworzymy. Kil-
ka miesięcy temu przenieśliśmy się do nowego, 
świeżo wyremontowanego lokalu. Jedno z po-
mieszczeń, duży, przestronny, słoneczny pokój 
z kilkoma oknami służy nam jako pracownia. Są 
tam rozstawione sztalugi, na nich stawiamy pod-
obrazia, są farby, pędzle, my i nasza wyobraź-
nia. Na to spogląda czujnym okiem Pani Danusia 
i w razie potrzeby koryguje i służy radą. Jaka tam 
jest atmosfera, jaka radość że nam wychodzi, że 
potrafimy. Już w najbliższym czasie, na ścianach 
naszej pracowni zawisną obrazy – nasze obrazy. 
 Wyjeżdżamy również w plener. Oprócz malo-
wania uczymy się również lepienia z gliny. Prio-
rytety mają jednak sprawy zdrowotne. Jest gabi-
net rehabilitacji z którego korzystamy, przytulny 
gabinet psychologa, z dwoma psycholożkami, 
które są do naszej dyspozycji, jest sala do ćwi-
czeń, gdzie odbywają się zajęcia jogi oraz relak-
sacja.

 Dobra organizacja to atut Stowarzyszenia DAR 
SERCA. Jeśli tylko mamy ochotę i dobrze się czu-
jemy, to możemy korzystać z wycieczek, wyjaz-
dów, warsztatów w plenerze czy spotkań w gru-
pach. W maju była zorganizowana wycieczka 
do Sejmu, z której skorzystało wiele osób. Zwie-
dziliśmy z przewodnikiem cały obiekt, a po tym 
spacer po Warszawie. Dłuższy wyjazd to był ty-
godniowy wypoczynek w Polanicy Zdroju. Jesień 
złota, liście pod stopami, spacery, słońce i śmiech 
– dużo śmiechu, który działa jak najlepsza terapia. 
Wracaliśmy do domu z naładowanymi akumu-
latorami, pełni wewnętrznego spokoju. Przyro-
da działa pozytywnie na wszystkich i staramy 
się być w nią w kontakcie. We wrześniu, w ra-

mach integracji z uniwersytetem 
Trzeciego Wieku w Częstochowie 
zorganizowany był piknik w Olsz-
tynie. Olsztyn – wokół lasy, skałki 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
w zasiągu wzroku ruiny zamku, 
a całkiem blisko „Mały Giewont” 
na który oczywiście weszliśmy wy-
móc podziwiać okolice. Następny 
taki wypad był już w większe góry 
w październiku – co prawda góry 
podziwialiśmy z „parteru”, ale od-
wiedziliśmy Zakopane, wjechali-
śmy na Gubałówkę, bo głównym 
celem naszej podróży były ter-
my…i te w białce Tatrzańskiej i te 
w Chochołowie. Na zboczach gór 
śnieg, my w basenach zewnętrz-
nych z ciepłą wodą – woda paruje, 
my po szyję w niej zanurzeni, a wo-

kół zima. Wewnątrz też wiele atrakcji wodnych. 
W sumie wyjazd bardzo udany. 
 My jak grupa działamy i realizujemy się wspól-
nie, ale również indywidualnie działamy. Mówię 
o sobie. Piszę wiersze – wydałam już tomiki 
własne i zbiorowe. We wrześniu była promocja 
ostatniego tomiku wierszy pt.: „Mój mały świat”, 
która odbyła się w Częstochowskiem Gaude Ma-
ter. Wśród gości były zaproszone koleżanki z ho-
spicjum. Z tego powodu było mi bardzo miło, bo 
jak się znów okazuje – jesteśmy grupa…zwartą 
grupą na dobre i na złe. Dziękuję Wam koleżanki.

 Chciałam ocenić, podsumować ten rok 2016. 
Jak Rakowaleczni dają sobie radę, jak żyją. Indy-
widualnie miewamy lepszy i gorszy czas, ale NIKT 
nie zagwarantował, że zawsze będzie dobrze. 
Zbiorowo myślę, że się wspieramy, że jesteśmy 
jednością silni, że wokół mamy życzliwych ludzi, 
a ci, którzy się nami opiekują i organizują nam 
czas, stają na wysokości zadania. 

Zygfryda	Coner
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WyDARzEnIA 2016

lUty

 6 lutego 2016 roku, tradycyjnie, już po raz trzeci od-
był się bal Charytatywny zorganizowany przez Członków 
i Wolontariuszy Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA. bal 
Charytatywny Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA, to 
nie tylko szalona zabawa, piękna muzyka czy mile spę-
dzony czas w gronie przyjaciół i sympatyków Hospicjum, 
ale również okazja i możliwość uczestnictwa w czymś nie-
zmiernie ważnym, w wydarzeniu które mamy nadzieję na 
stałe wpisze się w życie naszego miasta.

KwieCieŃ

 9 kwietnia w Filharmonii Częstochowskiej nastąpiło wrę-
czenie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony 
zdrowia. Niezwykłe to było wydarzenie dla Hospicjum DAR 
SERCA, gdyż jednym z nagrodzonych lekarzy był doktor Ar-
tur Wojtachnio – lekarz, specjalista medycyny paliatywnej, 
a przede wszystkim „człowiek z wielkim sercem” dla swo-
ich pacjentów. Jest to jedna z najcenniejszych nagród jaką 
może otrzymać lekarz, gdyż wybo-
ru dokonują 
sami pacjenci.

MAJ

 19 maja pacjenci Hospicjum wraz z personelem od-
wiedzili gmach Sejmu w Warszawie…. na początku wizyty 
w Sejmie, balkon widokowy, aby zobaczyć obrady sejmu, 
a następnie zwiedzanie całego obiektu wraz z salą kolum-
nową. 

CZERWIEC

 11 czerwca odbyło się II spotkanie naukowe zorganizo-
wane przez nasze Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA.: 

„Medycyna paliatywna, a wybrane aspekty postępowania 
objawowego w onkologii - nowe możliwości, profilaktyka 
i terapia” w sali konferencyjnej Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II w Częstochowie. W programie przewidzia-
no dwa bloki tematyczne: pierwszy dotyczący medycyny, 
a drugi procedur paliatywnych w onkologii. Spotkanie na-
ukowe było okazją do poszerzenia wiedzy, ciekawych dys-
kusji i wymiany doświadczeń własnych.



CZERWIEC C.d.
 29 czerwca Prezes Stowarzyszenia Anna Ogłaza odebra-
ła nagrodę dla Hospicjum. Mieszkańcy Częstochowy zagło-
sowali na Nasze Hospicjum DAR SERCA. Projekt WOLON-
TARIAT rusza !!!...dziękujemy wszystkim oraz TESCO, które 
było pomysłodawcą.

wrZeSieŃ

 17 września w Olsztynie został zorganizowany dla wolonta-
riuszy piknik integracyjny. Celem wyjazdu było nawiązanie zna-
jomości i więzi niezbędnej w późniejszej pracy wolontaryjnej. 
Wyjazd był przede wszystkim okazją do wypracowania przez wo-
lontariuszy planu współpracy w hospicjum.

 24 września w ramach działań Stowarzyszenia DAR SERCA od-
było się przyjęcie dla dzieci osieroconych i dzieci naszych pacjen-
tów. Dzięki darczyńcom dzieci miały poczęstunek i mogły spędzić 
wesoło czas bawiąc się i malując obrazy Podczas takich wspól-
nych spotkań dzieci mogą się wzajemnie wspierać i lepiej radzić 
sobie z codziennymi problemami i emocjami.

 28 września Prezes Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA, 
Pani Anna Ogłaza odebrała z rąk Prezydenta Miasta Częstocho-
wy nagrodę za działalność w organizacji pozarządowej. Nagrody 
wręczali wspólnie 28 września Prezydent Miasta Krzysztof Maty-
jaszczyk i przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. uroczy-
stość odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej. im. b. Huberma-
na.
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PaŹdZierniK

 7-8 października w su-
permarkecie SIMPLY w Czę-
stochowie przy ul.Leśniej 4 
wolontariusze z Hospicjum 
Dar Serca zbierali środki czy-
stości i higieny oraz żywność 
na rzecz podopiecznych Ho-
spicjum w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ho-
spicjów.

 20 października w hali 
sportowej w naszym 
mieście odbyły się Se-
nioralia, w których Sto-
warzyszenie Hospicjum 
DAR SERCA brało czynny 
udział. Zostaliśmy zapro-
szeni przez organizato-
rów tego wspaniałego 
wydarzenia, ponieważ 
doceniono nasz wkład 
w życie częstochowskich 
seniorów. Od ponad 
dwóch lat z powodze-
niem realizujemy różne 
projekty, których bogata 
oferta jest skierowana do 
najstarszych mieszkań-
ców naszego miasta. 

 23-27 października pacjenci Hospicjum DAR SERCA wyjechali 
na wycieczkę do Polanicy Zdrój zorganizowanej w ramach 

projektu „Z niepełnosprawnością aktywnie przez ży-
cie” dofinansowanego przez PFRON. uczestnicy 

projektu z Częstochowy, Radomska i Olesna 
korzystali z uroków uzdrowiska. W trakcie 
trwania wycieczki zrealizowano w pełni za-
planowany program, a wycieczka upłynęła 
w bardzo miłej atmosferze.

liStoPad

 23-25 listopada pacjenci Hospicjum DAR SERCA wyjechali na 
wycieczkę do białki Tatrzańskiej zorganizowanej w ramach pro-
jektu „Z niepełnosprawnością aktywnie przez życie” dofinanso-
wanego przez PFRON. uczestnicy projektu z Częstochowy, Ra-
domska i Olesna korzystali z dobrodziejstw wód termalnych oraz 

pięknej okolicy.

GrUdZieŃ

 01 grudnia odbył się wernisaż podopiecznych Hospicjum DAR 
SERCA oraz recital Katarzyny Słowińskiej. Prace wykonane pod 
kierunkiem Pani Danuty Żak można było podziwiać w Klubie 
Spółdzielczym „Nasza Praca” przy ul. broniewskiego 3 w Często-
chowie.
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 05 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej na Jasnej Górze 
odprawionej w intencji naszych pacjentów, ich rodzin, wolonta-
riuszy i pracowników Hospicjum DAR SERCA.

 09 grudnia w naszym Hospicjum DAR SERCA zorganizowali-
śmy dla osób osieroconych tradycyjnie spotkanie wigilijne z uro-
czystą Mszą św. odprawioną przez naszego kapelana ks. Tade-
usza, uświetnione kolędowaniem i recytowaniem poezji przez 
dzieci z Gimnazjum nr. 7 oraz wspólne biesiadowanie przy stole 
wigilijnym.

 10 grudnia był w naszym Hospicjum Mikołaj oraz odbyły się 
Jasełka zorganizowane przez dzieci ze Starczy. Mikołaj obdaro-
wał prezentami Dzieci osierocone i Dzieci naszych chorych on-
kologicznie pacjentów. byli też obecni wolontariusze z Gimna-
zjum nr. 7, którzy przygotowali zabawy i gry dla Dzieci. Ten dzień 
pokazał nam wszystkim, że warto pomagać innym. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wszystkim, dzięki którym 
u naszych podopiecznych pojawił się uśmiech na twarzy.

 12 grudnia w Filharmonii 
Częstochowskiej odbyła się XI 
Gala Wolontariatu. Nasza wo-
lontariuszka pani Anna Sadek 
została laureatką konkursu 
barwy Częstochowskiego Wo-
lontariatu. Nigdy nie odmawia 
pomocy, zawsze uśmiechnię-
ta, człowiek wielkiego serca.
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Szanowni Państwo,

 Mało kto zna potrzeby ludzi chorych i cierpiących 
tak, jak członkowie i zawodowy personel Stowarzy-
szenia Hospicjum DAR SERCA. Nie sposób nie doce-
nić wsparcia, które im dajecie każdego dnia. 

 Zapewniacie Państwo opiekę medyczną na najwyż-
szym możliwym poziomie; wsparcie i pomoc zarówno 
dla pacjentów, jak i dla ich rodzin oraz bliskich. 

 Wasza życzliwość, empatia, uśmiech - połączone 
z dużą wiedzą i profesjonalizmem - sprawiają, że po-
prawia się jakość życia Waszych podopiecznych. Ta 
autentyczna chęć pomocy i najwyższe kompetencje 
dają im większe poczucie bezpieczeństwa.

 Cieszę się, że tak wrażliwą grupę ludzi - wolonta-
riuszy, lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, psycho-
logów - mamy w Częstochowie. 
Cieszę, się, że częstochowianie mogą liczyć na Waszą 
codzienną pomoc. 

 Jak trudne jest łączenie opieki nad chorym z obo-
wiązkami pracy zawodowej i prowadzeniem domu 
doświadcza każdego dnia wielu mieszkańców na-
szego miasta. Do tego dochodzi jeszcze udzielanie 
wsparcia psychicznego z jednoczesnym niepokojem 
dotyczącym perspektywy rozstania... 
Poczucie bezradności wobec cierpienia bliskiej osoby 
to ogromny stres dla rodziny i przyjaciół. 
 Państwa praca - wsparcie emocjonalne z jednocze-
snym opanowaniem przynajmniej części dolegliwo-
ści podopiecznych – sprawia, że podnosi się komfort 
życia pacjentów, ale także ich rodzin. Wzrasta też tak 
ważne dla każdego człowieka poczucie bezpieczeń-
stwa i motywacja do walki z chorobą.

 Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za zaan-
gażowanie, szczerość, życzliwość, zrozumienie i chęć 
pomocy. Życzę Państwu niewyczerpanych pokładów 
siły do codziennej pracy, satysfakcji oraz zawsze mi-
łych i dających dobrą energię pozytywnych sygnałów 
ze strony podopiecznych i ich bliskich.

Krzysztof	Matyjaszczyk
Prezydent	Miasta	Częstochowy

znAnI I lubIAnI O nAs
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O WOlOntARIACIE

 

CZaS	reFleKSji	i	wSPoMnieŃ

	Częstochowa,	19.03.2016	r.

 W połowie marca po długotrwałej chorobie 
nowotworowej, odszedł od nas Pan Andrzej. Jak 
sobie wyliczyłem moja znajomość z Nim trwała 
tylko 232 dni. Za dwa tygodnie Święta Wielka-
nocne. Pan Andrzej jest cały czas w moich wspo-
mnieniach. Poznaliśmy się pod koniec upalnego 
lipca zeszłego roku. była to kolejna opieka nad 
chorym, z tym, że ta była jedną z moich najdłuż-
szych. Przez ten czas dobrze poznałem Pana An-
drzeja, jego rodzinę oraz jego żonę, Panią Graży-
nę.
 Opiekując się chorym, ważnym jest nawiązać 
kontakt, wsłuchać się w Jego potrzeby, oczeki-
wania. Ważna jest także Jego najbliższa rodzina. 
Z każdą następną wizytą było coraz lepiej, dosyć 
szybko zaprzyjaźniłem się z Panem Andrzejem, 
zostałem zaakceptowany przez jego najbliższych. 
W/g mnie opiekując się chorym, w dużej mie-
rze to ja uczę się od niego pokory, cierpliwości, 
innego spojrzenia na świat. W przypadku Pana 
Andrzeja i jego żony zauważyłem prawdziwą mi-
łość, oddanie, zaufanie. Widać to było w każdym 
słowie, dotyku czy opiece żony nad mężem.
Kolejna wizyta u Pana Andrzeja; po przyjściu Pani 
Grażyna mówi, że mąż jest w dobrej kondycji, 
upały trochę ustąpiły, jej oraz Andrzeja marze-
niem jest wyjście na wózku na spacer. ( Miesz-
kają na trzecim piętrze w bloku bez windy). Od 
kilku dni, Pani Grażyna dzwoniła do różnych in-
stytucji aby zorganizować dwóch panów do po-
mocy zniesienia Pana Andrzeja na wózku na spa-
cer. Ku memu zdziwieniu okazało się , że nie jest 
to takie proste, jakieś dziwne pytania, procedury, 
inne problemy i że od ręki załatwienie osób do 
pomocy jest niemożliwe, trzeba trochę pocze-
kać..., biorę wtedy telefon i dzwonię do Piotra 

- wolontariusza z Hospicjum, przedstawiam mu 
sytuację..... i po dwóch dniach od ponad roku je-
steśmy na pierwszym spacerze. W oczach Pani 
Grażyny widzę łzy wzruszenia, w oczach Pana 
Andrzeja wdzięczność, nadzieję, zainteresowa-
nie otoczeniem. Jesteśmy w Alejach, przechodzi 
pielgrzymka, Pan Andrzej zdejmuję czapkę i ma-
cha im z uśmiechem. Kładę mu rękę na jego ra-
mieniu, mnie coś ściska w „dołku”, oczy robią się 

wilgotne...
Gdy Piotr jest w pracy, poznaję Grzegorza – syna 
Państwa K., który pomaga przy zniesieniu An-
drzeja. Już przy powitaniu Grzegorz mówi do 
mnie: „ Panie Darku, tyle radości dał Pan ojcu 
i mamie, nie zapomnę tego Panu”. Prawdę mó-
wiąc musiałem ukryć wtedy wzruszenie, ale te 
słowa zmotywowały mnie do dalszej, jeszcze 
lepszej pomocy i udzielania się w Hospicjum. 
Kolejny dzień, przychodzę, Pan Andrzej uśmiech-
nięty, naszykowany czeka na kolejny spacer, 
z Grzegorzem znosimy wózek z chorym. Z panią 
Grażyną i Andrzejem idziemy na spacer, nic nie 
zapowiadało jakiś nieprzewidzianych zdarzeń. 
Po 200 metrach Pan Andrzej traci przytomność, 
pogotowie, lądujemy w Szpitalu, mija godzina, 
dwie. Pani Grażyna z mężem zostają w szpitalu, 
ja udaję się do pracy. Trudno się wtedy skupić, 
nachodzą jakieś czarne myśli. Wieczorem dzwo-
ni Pani Grażyna, trochę obawiam się odebrać 
telefon. Po chwili słyszę głos w słuchawce „ je-
stem z Andrzejem już w domu, to tylko chwilowe 
osłabienie i zmęczenie chorobą” - kamień spada 
mi z serca, mówię wtedy „no to działamy dalej”. 
Spacery niestety się skończyły. Piotr wraca do 
swojego podopiecznego.
 W listopadzie wyjeżdżam na tydzień. Po po-
wrocie na Spotkaniu Grupy Wsparcia spotykam 
pielęgniarkę Ewę – mówi do mnie „Pan Andrzej 
czuje się dużo gorzej, bardzo przygasł, pyta się 
tylko o Ciebie i mówi , że czeka na Darka”. Po 
chwili dzwonię, na drugi dzień jestem u Andrze-
ja. Stan nagle się polepsza. Pani Grażyna zabra-
nie mi gdziekolwiek wyjeżdżać. Czuję wtedy, że 
rosną mi skrzydła.
 W lutym Pani Grażyna ma operację, opiekę 
przejmuje Grzegorz, wspólnie dzielimy się obo-
wiązkami, po wyjściu ze szpitala dołącza do nas 
siostra Grażyny, pani Halina. Po jej wyjeździe na 
zebraniu wolontariuszy zachęcam do pomocy 
innych, wraca do nas niezawodny Piotr, razem 
dzielimy się obowiązkami. W tym okresie coraz 
częściej odwiedzam Andrzeja, pomagam przy 
toalecie porannej, karmieniu, goleniu, później 
praca, w drodze do domu jak tu nie wstąpić do 
Andrzeja? Jadę. Robię drobne zakupy, apteka, 
wyniesienie śmieci, naprawa odkurzacza, czasa-
mi nawet sprawy urzędowe np. wyrobienie no-
wego dowodu osobistego itp.
 Po odejściu Pana Andrzeja zatrzymałem się na 
chwilę i tak sobie myślę, kolejny pacjent, pod-
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opieczny a może ktoś jeszcze więcej, odszedł, 
już nie cierpi, kiedyś, kiedy przyjdzie na mnie 
czas, wtedy On zdrowy, uśmiechnięty wraz z Pa-
nią Anią, Panami Marianami (było ich dwóch), 
Panem Janem, Panem Józefem i Panem Marci-
nem powitają mnie jak kogoś dobrego znajome-
go, którym się zaopiekują.
 W tych trudnych chwilach, ciężko się odna-
leźć, zastanawiam się jaki to ma sens. Poma-
gają wtedy rozmowy z innymi wolontariuszami 
oraz z naszą koordynatorką Panią Grażyną. Po 
odejściu Pana Andrzeja, długo rozmawialiśmy. 
Trochę zaniepokoiło mnie, gdy mi powiedziała 
„Darek – musisz trochę odpocząć, przez miesiąc 
– dwa, nie dam Ci pacjenta”, zaczynam negocjo-
wać, jak to, przecież na pewno jest ktoś, komu 
mogę choćby trochę pomóc, wcale nie jestem 
zmęczony. Po chwili Grażyna mówi „ostatecznie 
do końca miesiąca musisz odpocząć, potem zo-
baczymy”, patrzę szybko w kalendarz, 31 marca 
mamy spotkanie wolontariuszy, to tylko dwa ty-
godnie – jakoś wytrzymam ;).

Dariusz	Wolontariusz

WSPOMNIENIE…

 ...słoneczny, piękny dzień. Droga do Radomia Ja 
i Sylwia - ciekawe co na nas tam czeka? Jesteśmy 
podekscytowane, szczęśliwe i ciekawe. Pociągiem je-
dziemy, za oknami pejzaże, krajobrazy ... Mijamy wsie, 
pola, pastwiska tak pięknie jak namalowane. boże - 
jakie to życie, ten świat jest piękny. Tylko ludzie robią 
brzydkie rzeczy i krzywdzą innych. Miło upływa nam 
czas, rozmawiamy. W pociągu pełno sympatycznych 

„otwartych „ ludzi. Na przeciwko mnie w naszym prze-
dziale usiadł Ksiądz. Sympatyczny, rozmowny Jan 
Szkoc - emerytowany już teraz Ksiądz z Sosnowca . 
Rozmawiać trochę można i tak też robimy, a okazuje 
się, że jedziemy na tę samą Konferencję Miłosierdzia 
bożego do Radomia. 

 ...już jesteśmy na miejscu !

 Dobrze, że nie musimy jechać daleko . Akurat Wyż-
sza Szkoła biznesu znajduje się o krok od dworca 
głównego. Witają nas przesympatyczni ludzie - Wo-
lontariusze. Zostajemy zakwaterowani w internacie 
przyszkolnym, jest pięknie! Na planie zajęć mamy 
o godzinie 18.00 kolację. Krótki odpoczynek, prze-
branie sie .. Idziemy coś zjeść. Na sali tak ślicznie ude-
korowanej krzątają się panie Wolontariuszki, panowie 
Wolontariusze również. Kolację zaczynamy modlitwą, 
Księża, my, wszyscy w skupieniu i powadze odma-
wiamy modlitwę dziękczynną. Ale powitanie, bardzo 

miło. Rozmowy, dyskusje przy wspólnym stole. Oj jak 
pięknie ! Czas nas goni. Na godzinę 21.00 jesteśmy 
zaproszeni na uroczystą Mszę Świętą do kościoła. Ra-
zem modlimy się, śpiewamy „barkę” Jana Pawła II - no 
cóż, popłakałam sobie. Pełni szczęścia i radości wra-
camy do internatu, aby jutro z nowymi siłami powitać 
to co przyniesie dzień.
 Wszystko perfekcyjnie zorganizowane - to zasługa 
Księdza Marka Kujawskiego Przesympatyczna Pani, 
która organizacje w internacie jak i na Sali jadalnej 
zachwyciła wszystkich. Wolontariusze Księdza Marka 
z Hospicjum Królowej Apostołów z ulicy Wiejskiej 2 
w Radomiu – to prawdziwe „Parły „. Wspaniały kon-
cert Antoniny Krzysztoń „Ty jesteś moją modlitwą”. 
Wszystkie wykłady, prelekcje, wspaniałe opisy Hospi-
cjów działających na terenie całej Polski. Dr Andrzej 
Guzowski – uniwersytet Medyczny w białymsto-
ku - człowiek charyzmatyczny tak cudnie opowiadał 
o swojej pracy. Podziwiam Go. Profesor Krzysztof bie-
lecki - człowiek o wspaniałym sercu, wrażliwy, chirurg 
onkolog ...Wolontariusze, wszystkie Panie i Panowie. 
Dla nich wszystkich ogromne podziękowania, wyra-
zy szacunku i zachęty do tego, byśmy wszyscy czynili 
dobro i byli empatyczni, miłowali swych bliźnich i po-
magali im w ciężkich chwilach. Kiedy wszyscy zwąt-
pią, kiedy nikt nie ma siły by jeszcze trochę zawalczyć, 
spróbujmy. bo pięknie jest pomagać, bo to nie jest 
nic uwłaczającego, bo piękno jest w nas, w naszym 
sercu. bądźmy miłosierni. 

Beata	Skibińska	
	Wolontariuszka	z	potrzeby	serca
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Nie bój się pomagać, 
aby HOSPICJUM było 

miejscem niezwykłym!
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Pomóż podopiecznym 
Stowarzyszenia HOSPICUM

DAR SERCA


