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WYWIAD

N agrał ponad 50 płyt, 
występował 
z największymi 
jazzmanami w historii, 

nigdy się nie oszczędzał - Michał 
Urbaniak opowiada o pomaganiu, 
szczerości i muzyce. 

Droga   
ważniejsza 
niż cel

Michał Urbaniak
Droga ważniejsza niż cel
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Muzyka w służbie FHO
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Zdrowie i psychologia
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Credit Suisse
Gdy wchodzimy na teren hospicjum przenikamy do innego, 
pięknego świata

Zamiast Kwiatów 
Dołącz do akcji

Kalendarium FHO

N atłok i plątanina myśli. Doświadczam tego ja, moja przyjaciółka, 
znajomi, ludzie wokół. Patrząc na minę mojego psa, mam wrażenie, 
że i jemu się to zdarza. Już sam gąszcz myśli męczy. Jeszcze ciężej, 
gdy są to myśli czarne. A to my dokonujemy wyborów – czarne 

lub białe. Częściej mówi się „mam czarne myśli”. Dlaczego nie mówimy „mam białe 
myśli”? Zauważmy, że to my sami nazywamy je czarnymi lub białymi. Sami nadajemy 
znaczenie myślom, wydarzeniom, sytuacjom, których doświadczamy. Chodzi o uważ-
ność. To czemu poświęcamy uwagę, zyskuje na znaczeniu. Biorąc pod uwagę fakt, 
że na otaczający nas świat mamy umiarkowany wpływ, rodzi się refleksja, że lepiej 
skupiać się na tym, na co mamy wpływ. Nie bardzo mamy wpływ na to, czy ciężko 
chorując wyzdrowiejemy. Ani na to, ile będziemy żyć. Ale na to, jak przeżyję dany mi 
czas zależy już tylko ode mnie.
Piękna wiosna za oknem. Chodź Lucky, idziemy na spacer… 

Dorota Jasińska-Wiśniewska
prezes Zarządu Fundacji

http://wiktoriasmoczynska.eu 
http://fho.org.pl
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Zaangażował się Pan w projekt FHO 
Dobra Aukcja, przykazując na ten 
cel płyty i skrzypce. Pomaganie 
innym przez osoby publiczne, które 
osiągnęły sukces, to pana zdaniem…
Uważam, że jest to nasz obowiązek. W Stanach Zjednoczonych 

jest to na porządku dziennym i jest dobrze zorganizowane. 

Funkcjonuje tam mnóstwo fundacji, które działają charytatyw-

nie i często angażują w swoje przedsięwzięcia osoby znane 

publicznie. Dawanie innym czegoś od siebie albo wręcz siebie 

to ważna sprawa. 

A co ważnego można dać sobie? 
Zadbać - oczywiście - o swoje zdrowie, co robię dopiero od nie-

dawna, bo właściwie nigdy nie miałem z tym problemów. Nie 

wiedziałem, że w ogóle taki temat istnieje. Gdybym wiedział, 

to może dzisiaj nie musiałbym tak bardzo zajmować się swoim 

zdrowiem (śmiech). Jest to dla mnie największe zaskoczenie 

życia! Nigdy się nie szanowałem, nie dosypiałem, nie leniłem 

się, za to dużo dźwigałem, grałem, wszystko robiłem na maksa. 

Teraz, kiedy dbam o siebie, czuję się lepiej, ale jak tylko mi się 

poprawi, to znów zapominam o zdrowiu. Niestety jestem dość 

niesystematyczny. Z drugiej strony cierpię na wszystkoholizm 

i potrafię się całkowicie zatracić w wielu sprawach, co pomaga 

w tworzeniu. Jednak niezależnie od mojego aktualnego stanu 

zdrowia - nie żałuję niczego, naprawdę.

Wygląda Pan na szczęśliwego 
człowieka. 
Bo tak jest. Czuję się szczęśliwy, z wyjątkiem momentów, kiedy 
mnie boli tu czy tam. Generalnie jestem człowiekiem szczę-
śliwym. Jednocześnie jestem przekonany, że droga jest waż-
niejsza niż cel. I przede mną, mam nadzieję, jest jeszcze trochę 
tej drogi. Czasami jest ona wyboista, ale właśnie te wyboje 
sprawiają, że podróż jest interesująca.

Brzmi jak wyznanie optymisty.
Fakt, wolę spodziewać się dobrego, niż doszukiwać wszę-
dzie problemów. Pierwszym i najważniejszym krokiem we 
wszystkich sprawach, jest w moim przekonaniu, odłożenie 
zmartwień na bok. Nie można się wszystkim zadręczać. Lepiej 
zaakceptować i siebie, i to co się wydarza. Nie oznacza to zgody 
na wszystko, chodzi raczej o to, żeby myśleć przez pryzmat 
rozwiązań, a nie problemów. Jak dzieje się coś niedobrego, 
nie po naszej myśli, to trzeba szukać wyjścia z tej złej sytuacji. 
Nie ograniczać się i nie paraliżować myśleniem o problemie.

A jak ktoś zawiedzie…?
Kocham ludzi, kocham życie, kocham pomagać innym. Na-
wet gdy ludzie mnie zawodzą, to „nie wyciągam z tego nauki”. 
I nie mam zamiaru zmieniać się w tym względzie. Jeśli chodzi 
o mnie, to wyznaję zasadę - żadnego wyrachowania, żadnej 
pamiętliwości, nic z tych rzeczy. Bardzo szybko zaczynam 
ponownie ufać ludziom, nie zwlekam z dawaniem kredytu 
zaufania, prędko się zaprzyjaźniam. Nie lubię się obrażać ani 
wypominać innym ich błędów.

Jak ma się miękkie serce, to trzeba 
mieć twardą skórę – mówi znane 
porzekadło.
Pewnie tak, chociaż potrafię cierpieć. Ale, jak wspomniałem, 
szybko zapominam o krzywdach. Szukam w ludziach pozy-
tywnych stron, zwyczajnie, odruchowo, nie z jakiegoś intelek-
tualnego wyboru.

Czyli z serca, tak jak w jazzie.
O to właśnie w jazzie chodzi. Dla mnie jazz jest muzyką du-
szy i serca, nie głowy. Rodzajem emocjonalnego uniesienia, 
pewnej medytacji z domieszką tego, co Miles Davies nazywał 
„kind of blue”, czyli czegoś melancholijnego. Koledzy muzycy 
mówią, że jest w mojej muzyce dużo romantyzmu, melancholii 

“ Wolę spodziewać się 
dobrego,

niż doszukiwać wszędzie 
problemów.

Michał Urbaniak 
Jest jednym z najwybitniejszych polskich jazzmanów, saksofonistą, skrzypkiem, kompozytorem (także muzyki filmowej), 

aranżerem i aktorem wyróżnionym nagrodą Orła za rolę w filmie „Mój rower” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Od 1973 r. 

mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jest Honorowym Obywatelem Łodzi. Nagrał ponad 50 albumów i jako jedyny Polak 

zagrał wraz z Milesem Daviesem (na płycie „Tutu”, 1986 r.).

i skrajnej radości zarazem. Kiedyś pewien basista w Nowym 
Jorku zapytał mnie: „Jak to jest, że nawet w durze napiszesz 
utwór [skala muzyczna uchodząca za wesołą - przyp. red.], to 
on ma taką ciepłą nutę kontemplacji?”. 
Jest z tym pewien problem, bo powstaje dzisiaj wiele utworów, 
muzyki, które brzmią niby jak jazz, ale jazzem nie są. Brakuje im 
tej zadumy, rzewności. Jest za to udawanie, nieszczerość, inte-
lektualne zadęcie, żeby przypodobać się niektórym gustom.

Wspomniał pan Milesa Daviesa, 
z którym zagrał pan na jego płycie 
„Tutu” z 1986 roku. Czy jest on cały 
czas dla pana artystą numer jeden?
Miles Davies jest absolutnym wzorem i bohaterem mojego 
życia. Pamiętam wszystkie moje spotkania z tym człowiekiem. 
Oglądałem niedawno wywiad, którego Miles udzielił amery-
kańskiej telewizji wiele lat temu. Facet był po prostu genialny: 
w tym jak grał - to oczywiste, ale także w tym, jak rozumiał 
bycie muzykiem - dla muzyki samej w sobie, a nie zaszczytów.

Jest pan otwarty na ludzi także 
w muzyce. Pianista jazzowo-fun-
kowy Don Blackman powiedział, 
że jest pan eksperymentatorem, 
który ufa muzykom - daje im prze-
strzeń, nie wytycza granic.
Tego nauczyłem się też od Milesa, który nie „szukał” nowych 

muzyków, tylko „brał” nowych muzyków, mówiąc, że trzeba 

mieć odwagę. To jest oczywiście wielkie uproszczenie, ale 

otwartość na ludzi jest dla mnie podstawą - w życiu i w muzyce.

Swoim muzykom mówię od dawna: jak masz w czasie grania 

jakiś pomysł, to nie czekaj z tym, rozwal wszystko i graj.

Jak ocenia Pan to, co dzieje się dzi-
siaj w muzyce rozrywkowej?
Wolałbym, żeby było mniej „sieczki”, mniej utworów pisanych 

wyłącznie dla pieniędzy, bo one wszystkie są - siłą rzeczy - 

podobne. Ale nie ubolewam nad tym specjalnie, bo takie są 

prawa rynku. Jest to w pewnym sensie naturalne, tak musi być. 

Natomiast bardzo mi się podoba ruch amatorski, szczegól-

nie hip-hop, który ma ten sam rytmiczny feeling co jazz - jest 

swingujący i ze swej natury szczery. A jak już powiedziałem, 

szczerość, naturalność i bycie prawdziwym są dla mnie ważne. 

Nie tylko w muzyce.

Rozmawiał: Marcin Milczarski
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Skrzypek  
             na dachu świata 

JJego nazwisko wymienia się jednym 
tchem obok Krzysztofa Komedy, 
Tomasza Stańko czy Adama Makowicza 
- najwybitniejszych polskich jazzmanów. 

A raczej jazzmanów w ogóle, bo mówimy                    
o klasie światowej.

Skrzypce i saksofon
Michał Urbaniak urodził się 22 stycznia 1943 r. w okupowanej 
Warszawie. Dorastał w Łodzi, gdzie żył z mamą Ireną i ojczymem 
(matka rozwiodła się z ojcem Michała niedługo po wojnie, kiedy 
chłopiec miał ok. 3 lat). Na początku lat 50. w willi państwa 
Urbaniaków przy ul. Ciasnej bywali znakomici goście, m.in. Zofia 
Irzykowska, żona dyrektora łódzkiej filharmonii, która szybko 
rozpoznała w małym Michale talent muzyczny. Kilka lat później 

o Michale Urbaniaku mówiono już „najzdolniejszy młody skrzy-

pek Łodzi”, ale jazz nie dawał mu spokoju, głównie za sprawą 

rozgłośni radiowych - Wolnej Europy i Głosu Ameryki. W kwiet-

niu 1957 r. w hali WI-MY na łódzkim Widzewie wystąpiła orkiestra 

Glenna Millera - na koncercie był oczywiście Michał Urbaniak. 

Rok później miał już w swoich zbiorach płytę Luisa Armstronga, 

którą wymienił zresztą za płytę Milesa Daviesa. Jazzową miłością 

stał się dla Michała saksofon, na którym zaczął grać w 1959 r. To 

właśnie wtedy jego matka powiedziała, że straciła syna.

Szybko zaczął występować w jazzowym Klubie Pod Siódem-

kami, gdzie usłyszał go Zbigniew Namysłowski. Miał on po-

wiedzieć „Wiesz, tak fajnie swingujesz, że mógłbyś ze mną grać 

w Hybrydach”. I tak w 1960 r. Michał Urbaniak wrócił do War-

szawy, dołączając do zespołu Jazz Rockers. Nie na długo, bo już 

w 1962 r. Andrzej Trzaskowski zaproponował Namysłowskiemu 

i Urbaniakowi dołączenie do grupy muzycznej The Wreckers 

i wyjazd do Ameryki na festiwal w Newport. No i się zaczęło.

Mistrz Miles Davies
Trasa po Stanach z The Wreckers wiodła m.in. przez San Fran-
cisco, gdzie w klubie Blackhawk grał sekstet Milesa Daviesa, 
wielkiego mistrza Michała Urbaniaka. Muzykom powiedziano, 
że Miles z nikim nie rozmawia, zwłaszcza z białymi. Podczas 
jednej z przerw Urbaniak podszedł do Milesa, ale nie odezwał 
się słowem. Tylko na siebie spojrzeli. Michałowi Urbanikowi 
musiało to wystarczyć i to aż do 1971 r. Na festiwalu w Montreux 
Urbaniak grał ze swoim zespołem Constellation, otrzymał wtedy 
Grand Prix. Był tam również Miles Davies, do którego tym razem 
Urbaniak odważył się odezwać. Powiedział tylko „I love you”, 
na co usłyszał ochrypłe „Yeaaaaaah”.
Kolejne spotkanie miało miejsce w 1986 r. i było już spotkaniem 
z prawdziwego zdarzenia. Od 11 września 1973 r. Michał Urbaniak 
mieszkał na stałe w Nowym Jorku. Dużo nagrywał i to z naj-
lepszymi muzykami jazzowymi tamtego czasu. Albumy „Atma” 
i „Fusion III” nagrane dla wytwórni Columbia w 1974 i 1975 r. były 
kluczami do jego amerykańskiej kariery. Grał w najlepszych 
klubach jazzowych, jak Village Vanguard i Village Gate, i w naj-
bardziej renomowanych salach koncertowych, jak Carnegie Hall. 
Urbaniak był na tyle ceniony i rozpoznawalny, że po jednym 
z show w telewizji zainteresował się nim sam Miles Davies, który 
powiedział ponoć „Dawaj mi tego polskiego skrzypka, on ma 
brzmienie”. I tak Urbaniak zagrał w trzech utworach z płyty „Tutu” 
Daviesa. Po nagraniu polski skrzypek zagrał jeszcze ze swoim 
mistrzem podczas koncertu w Beacon Theatre na Broadway’u, 
po czym dołączył do zespołu Daviesa, który właśnie rozpoczynał 
trasę koncertową. Niestety następnego dnia w Filadelfii Miles 
zerwał trasę, miał wtedy problemy osobiste z żoną Cicely Tyson, 
z którą rozwiódł się w 1989 r. I był to ostatni raz, kiedy Michał 
Urbaniak zetknął się ze swoim idolem, człowiekiem, który miał 
na niego ogromny muzyczny wpływ. Po latach Urbaniak mówił: 
„Kompozycje, sposób prowadzenia zespołu, mam wzorowane 
na Milesie”. Postrzeganie Michała Urbaniaka przez pryzmat Mi-
lesa Daviesa byłoby jednak błędem. Urbaniak to artysta przez 
wielkie „A”, znacznie wykraczający poza współpracę z Milesem.

Dowody wielkości
Michał Urbaniak jest uznawany za jednego z twórców fusion 
jazzu, który jako pierwszy włączył do tego gatunku jazz rock, rap 
i hip hop. Tak właśnie powstał w 1989 r. zespół Urbanator. 
Przez 13 lat Michał Urbaniak nie przyjeżdżał do Polski, ale od roku 
1986 występuje regularnie na krajowych scenach. Nigdy nie prze-
stał eksperymentować. W projekcie UrbSymphony z 1995 r. obok 

jazzmanów zagrała orkiestra symfoniczna, raper i… komputer. 
Urbaniak uczestniczy w kolejnych edycjach Jazz Jamboree, a od 
2005 r. prowadzi działalność pedagogiczną w ramach projektu 
„Urbanator Days”. Napisał muzykę do spektakli teatralnych, pro-
gramów telewizyjnych i ponad 25 filmów. W 1999 r. został nagro-
dzony za muzykę do filmu Krzysztofa Krauzego „Dług”, a w 2002 r. 
za muzykę do „Edenu” Andrzeja Czeczota. Za rolę Włodzimierza 
w filmie „Mój rower” (2012 r.) w reżyserii Piotra Trzaskalskiego otrzy-
mał Polską Nagrodę Filmową - Orła oraz główną nagrodę dla 
najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Tallinnie. 
Wielokrotnie ogłaszany był skrzypkiem roku przez magazyn „Jazz 
Forum”. W 2016 r. otrzymał Złotego Fryderyka i Matusza, Nagrodę 
Muzyczną Programu Trzeciego Polskiego Radia za całokształt 
twórczości.
Nie sposób wymienić wszystkich dokonań Michała Urbaniaka. 
O jego pozycji w światowym jazzie świadczą m.in. muzycy, z któ-
rymi współpracował i nagrał ponad 50 płyt! Oprócz Milesa Da-
viesa były to takie sławy jak Herbie Hancock, Chick Corea, George 
Benson, Billy Cobham, Lenny White, Wayne Shorter, Marcus Miller 
czy Quincy Jones. W 2009 r. powstał o Urbaniaku film dokumen-
tujący jego nowojorską drogę, a w 2011 r. wydana została biografia 
autorstwa Andrzeja Makowieckiego „Ja, Urbanator. Awantury 
muzyka jazzowego”. Pełnometrażowy film o Michale Urbaniaku 
jest tylko kwestią czasu. Tak barwnego i twórczego życia prze-
gapić nie sposób.

Oprac. Marcin Milczarski

Źródła
Andrzej Makowiecki, „Ja, Urbanator. Awantury muzyka jazzowego”, AGORA SA, 
Warszawa 2011

https://www.polskirock.art.pl/michal-urbaniak,m731,biografia.html

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22161204,michal-urbaniak-je-
stem-wszystkoholikiem-nie-znam-umiaru.html

https://culture.pl/pl/tworca/michal-urbaniak

http://muzyka.wp.pl/aid,1584,title,Michal-Urbaniak,artysta_biografia.html?ticaid=11d3fd

http://wyborcza.pl/1,75410,10501883,On__Urbanator__Fascynujaca_biogra-
fia_nowojorczyka.html

https://www.youtube.com/watch?v=fCBPFUF2ZzI

https://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/498136,22-stycznia 
-Michal-Urbaniak-skonczyl-69-lat

https://www.polskirock.art.pl/michal-urbaniak,m731,biografia.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22161204,michal-urbaniak-jestem-wszystkoholikiem-nie-znam-umiaru.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22161204,michal-urbaniak-jestem-wszystkoholikiem-nie-znam-umiaru.html
https://culture.pl/pl/tworca/michal-urbaniak
http://muzyka.wp.pl/aid,1584,title,Michal-Urbaniak,artysta_biografia.html?ticaid=11d3fd 
http://wyborcza.pl/1,75410,10501883,On__Urbanator__Fascynujaca_biografia_nowojorczyka.html
http://wyborcza.pl/1,75410,10501883,On__Urbanator__Fascynujaca_biografia_nowojorczyka.html
https://www.youtube.com/watch?v=fCBPFUF2ZzI 
https://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/498136,22-stycznia -Michal-Urbaniak-skonczyl-69-lat
https://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/498136,22-stycznia -Michal-Urbaniak-skonczyl-69-lat
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Słowo klucz to „spotkanie”
Formuła II edycji Dobrej Aukcji jest nieco inna niż w 2018 r. 
Stawiamy na więcej licytacji i na spotkania. Na aukcję trafią 
płyty, książki, instrumenty muzyczne itd., ale pierwsze skrzypce 
grać będą spotkania z artystami i dziennikarzami muzycznymi. 
Dlaczego? Chcemy, żeby Dobra Aukcja kojarzyła się przede 
wszystkim z niezwykłymi emocjami i to nie tylko towarzyszą-
cymi licytacji. Tym chcemy się wyróżnić na tle podobnych akcji. 
Płyta z autografem ma oczywiście swoją wartość pamiątkową, 
ale to uczestniczenie w próbie koncertu, zobaczenie go od kulis, 
pójście na kawę czy obiad z ulubionym artystą lub artystką 
rozpala fanów do białości. Bardzo możliwe, że Dobra Aukcja 
stworzy jedyną tak rozległą muzycznie przestrzeń w Polsce 
do spotkań z gwiazdami. Kawa ze Skaldami? Udział w próbie 
i koncercie zespołu Raz Dwa Trzy? Kolacja z Agą Zaryan? Dzień 
z Markiem Sierockim? Wizyta w radiowej Trójce u Marka Niedź-
wieckiego? Spotkanie z Robertem Janowskim? A może Kamilem 
Bednarkiem? Rozmowa z Włodkiem Pawlikiem? Proszę bardzo 
– takie rzeczy tylko w Dobrej Aukcji! Są oczywiście muzycy, 
z którymi spotkać się nie sposób. W zamian mamy niezwykłe 
przedmioty od największych gwiazd. Dla przykładu Pat Me-
theny podpisał specjalnie dla Dobrej Aukcji przepiękną gitarę 
Gibson, a Michał Urbaniak przekazał swoje skrzypce! Mamy 
też płytę CD z autografem Stinga i winyla podpisanego przez 
jednego z najlepszych pianistów jazzowych w historii – Chicka 
Corea. Wszystkim artystom dziękujemy, jesteśmy Wam bardzo 
wdzięczni za zaufanie i kłaniamy się nisko.

Partnerzy 2019
Kiedy jest się małym, ale chce się robić wielkie rzeczy, trzeba 
otoczyć się gigantami. I tak właśnie robimy, już po raz drugi 

w Dobrej Aukcji. Mamy po swojej stronie Allegro.pl (ponownie 
partner technologiczny) – jako pierwsza organizacja charyta-
tywna w historii tego portalu będziemy na tzw. dużym, komer-
cyjnym Allegro, a nie na platformie charytatywni.allegro.pl! Są 
z nami Agencja Lungo (partner kreatywny), hotel InterCon-
tinental, PGE Narodowy, Hard Rock Cafe, Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego Teraz Polska, Diamond Moments, Kuźnia 
Kulturalna, marszalstudio, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
i Cukry. Tak wygląda lista przyjaciół Dobrej Aukcji 30 kwietnia, 
w dniu, kiedy oddajemy ten numer Hospika do druku. Impo-
nująco, a jest bardzo prawdopodobne, że partnerów będzie 
więcej. Wielkie dzięki!

Inauguracja na PGE Narodowym, 
finał w InterContinentalu
Po raz drugi z rzędu konferencja prasowa inaugurująca Dobrą 
Aukcję odbędzie się na PGE Narodowym, który udostępnia nam 
pro bono Lożę Platynową. Zaczynamy 29 maja. Do 30 czerwca 
trwać będą licytacje na Allegro.pl. Projekt zakończymy briefin-
giem prasowym w hotelu InterContinental 10 lipca. O szczegó-
łach będziemy informować na naszym profilu facebook.com/
fundacjahospicjumonkologiczne i w mediach. Będzie o nas 
głośno, będzie emocjonująco, będzie energetycznie. W końcu 
gra muzyka!

Muzyka w służbie FHO

Wiosna w FHO
To bardzo intensywny okres w życiu naszej organizacji. Ruszamy 
w tym czasie z kampanią 1%, która dla FHO ma przecież wyjąt-
kowe znaczenie. Wraz z kwitnieniem żonkili wkraczamy ze szko-
łami i przedszkolami w fazę kulminacyjnych zbiórek w Polach 
Nadziei – w tym roku to już 4. edycja programu. W zeszłym roku 
zyskaliśmy kolejną przestrzeń do zagospodarowania – Dobrą 
Aukcję. Jako najmłodsze dziecko FHO, Aukcja wymaga szcze-
gólnej troski. Tym bardziej, że kiedy startowaliśmy projektem 
Dobrej Aukcji w 2018 r., od razu założyliśmy, że każdego roku 
temat będzie inny. Poprzednia edycja poświęcona była piłce 
nożnej, a teraz przyszedł czas na muzykę.

Dobre licytacje na 230 645 zł
Mechanizm Dobrej Aukcji jest prosty: przez miesiąc na portalu 
Allegro.pl, który jest partnerem technologicznym projektu, trwają 
aukcje. Bardzo różne. W ubiegłym roku licytowaliśmy m.in. piłkę 
z 1977 r. z autografami reprezentantów Polski podczas mundialu 
w Argentynie w 1978 r., rękawice bramkarza naszej reprezentacji 
– Łukasza Fabiańskiego, koszulkę z podpisami piłkarzy biorących 
udział w Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji (koszulkę podarował 
Polski Związek Piłki Nożnej, partner główny Dobrej Aukcji 2018), 
książki z autografami piłkarza Kuby Błaszczykowskiego i trenera 
Jacka Gmocha, ekskluzywne wejściówki na mecz Polska – Litwa 
na PGE Narodowym (także partnera projektu) czy wreszcie spo-
tkania z dziennikarzami sportowymi – Dariuszem Szpakowskim 
i Michałem Polem. Ostateczny wynik z 2018 r. to zebrane 230 645 
zł, a ponadto 120 publikacji we wszystkich rodzajach mediów 
oraz wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy) na poziomie ponad 
530 000 zł, czyli taką kwotę musiałaby Fundacja wydać na re-
klamę, by dotrzeć odbiorców, których zapewniły Dobrej Aukcji 
działania naszego PR. Jak będzie w tym roku?

NASZE AKCJE

Druga edycja Dobrej Aukcji rusza 
już 29 maja. W tym roku tematem 
wiodącym będzie muzyka. Będą 
artyści, dziennikarze muzyczni                      

i wspaniali partnerzy.

https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/
https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/
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Medyczna   
   marihuana.   
     Przede wszystkim 
               bezpiecznie 

Od stycznia 2019 r. dostępne są w pol-
skich aptekach preparaty na bazie 
konopi siewnych, mające szerokie 
spektrum zastosowań medycznych. 

Ponieważ konopie te, znane też jako marihuana, 

kojarzą się w powszechnym rozumieniu z narko-

tykiem, potrzebne jest rzetelne informowanie 

pacjentów na temat bezpiecznego stosowania 

preparatów medycznych zawierających tę sub-

stancję. O tym, gdzie szukać takich informacji 

mówi Małgorzata Czaplińska z Poradni Leczenia 

Bólu FHO.

Punkt Konsultacyjny „Medyczna 
Marihuana” działa w FHO od 2015 r. 
w ramach Poradni Leczenia Bólu, 
kierowanej przez dr Jerzego Jaro-
sza. Przypomnijmy w jakim celu 
powstało? 
Ideą powstania punktu konsultacyjnego była pomoc pacjentom 
z bólami – nowotworowymi, a także wszystkimi innymi, przy le-
czeniu których, stosowane wcześniej metody terapeutyczne nie 
przynosiły zamierzonego efektu terapeutycznego. Punkt Kon-
sultacyjny jest miejscem, w którym chorzy mogą dowiedzieć 
się, czy są u ich wskazania do stosowania medycznej marihuany, 
a jeśli tak, to jak bezpiecznie korzystać z takiej formy terapii. Do 

niedawna jedynym lekiem na bazie konopi dostępnym w Pol-
sce, jaki mogliśmy zaoferować chorym kwalifikującym się do 
leczenia, był Sativex. Lek był sprowadzany w ramach importu 
docelowego, czyli indywidualnie dla danego pacjenta, na który 
zezwolenie wydawało każdorazowo Ministerstwo Zdrowia. 

Od połowy stycznia 2019 r. mamy 
na rynku pierwszy zarejestrowany 
w Polsce preparat na bazie konopi 
w postaci zioła. Czy dzięki temu 
leczenie bólu będzie bardziej 
dostępne?  
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Aktualnie, niestety, więk-
szość polskich lekarzy nie ma wystarczającej wiedzy na temat 
wskazań, przeciwskazań czy nawet dawkowania leku. Podobnie 
sprawa wygląda w przypadku farmaceutów, nie wspominając 
o samych pacjentach. Preparat dostępny w polskich aptekach 
nie posiada nawet ulotki ze wskazaniami. Dlatego stale posze-
rzamy swoją wiedzę w zakresie możliwości jego stosowania, 
dzielimy się nią z lekarzami i pielęgniarkami, dla których orga-
nizujemy szkolenia na ten temat. Chodzi o to, żeby umożliwić 
chorym bezpieczne korzystanie z nowych leków dostępnych 
w Polsce.

Skąd czerpiecie wiedzę na temat le-
czenia z wykorzystaniem medycznej 
marihuany?
Bazujemy na doświadczeniach zdobytych w naszej Poradni. 
Korzystamy z wiedzy doświadczonych specjalistów z krajów, 
w których marihuana jest od dłuższego czasu wykorzystywana 
do celów leczniczych, np. w Izraelu, Kanadzie czy Holandii. Za-
praszamy ich do udziału w roli prelegentów podczas konferencji 
organizowanych przez Fundację. Od 2015 r. zorganizowaliśmy 
już trzy konferencje naukowo-szkoleniowe dotyczące medycz-
nego wykorzystania konopi siewnych.

W ubiegłym roku zostało powołane 
w ramach działalności FHO Obser-
watorium – odpowiedzialne lecze-
nie bólu.
Jest to placówka badawcza, która monitoruje i analizuje istnie-
jące w Polsce praktyki leczenia bólów nowotworowych i bólów 
przewlekłych, a także śledzi zagadnienia związane z dostęp-
nością stosowanych w tym obszarze leków. Obserwatorium 
działa na rzecz upowszechniania polityki równowagi w zakre-
sie dostępności leczenia przeciwbólowego, wykorzystującego 
leki na bazie substancji kontrolowanych, głównie opioidów 
i kannabinoidów. Zwraca też uwagę na negatywne zjawiska 
związane z nadużywaniem lub nieprawidłowym stosowaniem 
tych substancji.

Jacy pacjenci mogą zgłaszać się do 
Poradni? Jakie są wskazania do 

stosowania medycznej marihuany?
Pomagamy pacjentom z wszelkiego rodzaju bólami. Obok osób 
chorych na nowotwory przyjmujemy pacjentów z chorobami 
neurologicznymi: chorobą Parkinson, Tourette’a, stwardnieniem 
rozsianym, chorobami zapalnymi jelit, tj. chorobą Crohna, uszko-
dzeniami rdzenia kręgowego, z toczniem układowym, chorobą 
Meniera czy fibromialgią. Jednym ze wskazań do leczenia pre-
paratami na bazie konopi jest padaczka, jednak nie zajmujemy 
się tymi przypadkami.

Jakie są przeciwskazania?
Przede wszystkim choroby psychiczne, jak schizofrenia, cho-
roba afektywna dwubiegunowa czy uzależnienia. Mamy wąt-
pliwości do co stosowania medycznej marihuany u pacjentów 
w czasie leczenia immunologicznego. Pacjenci przyjmujący 
leki immunosupresyjne również nie powinni stosować wyżej 
preparatów, o których mówimy. Medycznej marihuany staramy 
się nie stosować u pacjentów poniżej 18 roku życia, głównie 
ze względu na obawy przed negatywnym wpływem konopi 
na rozwój mózgu. Preparaty na bazie konopi nie są wskazane 
u osób z chorobami serca. 

O czym należy więc wiedzieć? 
Leki te zwalczają objawy, a nie przyczyny chorób. Trzeba też 
pamiętać, że preparaty na bazie konopi siewnych zawierają 
kannabinoidy, czyli substancję psychoaktywną, dlatego bar-
dzo ważne jest, aby stosować je tylko pod opieką lekarza. I nie 
zdobywać jej za wszelką cenę. Skład preparatów, którymi dys-
ponujemy jest nam znany. W przypadku tych z nieznanych 
źródeł, nie mamy pewności co do efektów ubocznych, a więc 
bezpieczeństwa ich stosowania.  

Stosowanie marihuany w celach 
leczniczych było i nadal pozostaje 
kontrowersyjnym tematem. Sub-
stancja ta nadal jest często postrze-
gana głównie jako narkotyk. Nie 
baliście się stygmatyzacji? 
Owszem, były pewne obawy, ale dobro pacjentów było i jest dla 
nas najważniejsze. Jak dotąd nie spotkaliśmy się z jawną i ostrą 
krytyką naszej działalności. Ludzie przychodzą do Punku z na-
dzieją na znalezienie pomocy. Skoro wiemy, że istnieją metody 
leczenia sprawdzone w innych krajach, i które mogą poprawić 
jakość życia polskich pacjentów, to należy z nich korzystać. 
Preparaty marihuany stosujemy także u wymagających tego 
rodzaju terapii pacjentów przebywających w hospicjum sta-
cjonarnym Fundacji.

Rozmawiała: Maja Wiśniewska 

WYWIAD

Małgorzata Czaplińska 
magister pielęgniarstwa. Jest absolwentką Akademii 

Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Warszawskim na kierunku zarządzanie w ochronie 

zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Centrum On-

kologii w Warszawie jako pielęgniarka anestezjolo-

giczna, oddziałowa Zakładu Medycyny Paliatywnej, 

a później Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

W FHO pełni funkcję koordynatora badań klinicznych 

i współpracy dydaktycznej oraz pracuje jako pielę-

gniarka w Poradni Medycyny Paliatywnej i Leczenia 

Bólu. 

Jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Me-

dycznego, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych oraz Uczelni Warszawskiej w zakresie 

opieki paliatywnej, leczenia bólu, dostępów dożyl-

nych. Razem z dr Jaroszem prowadzi punkt konsul-

tacyjny ,,Medycznej Marihuany".
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O roli wolontariusza, potrzebach 
pacjentów hospicjum domowego 
i ich opiekunów opowiadają 
psycholog FHO, Dorota Han-

Malicka oraz Iwona Miller, koordynator 
wolontariatu w FHO.

W jaki sposób hospicjum wspiera 
pacjentów?
Dorota Han-Malicka: W ramach opieki hospicyjnej dbamy o to, 
aby jakość życia pacjenta była na jak najwyższym poziomie. 
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę medyczną oraz 
psychologiczną. Wolontariat jest uzupełnieniem wymienionych 
działań, a także dodatkową formą zadbania o potrzeby zarówno 
pacjenta, jak i jego bliskich.

Jakie to są potrzeby?
DHM: Każdy pacjent ma własne, indywidualne potrzeby, a część 
z nich jest uniwersalna, jak np. potrzeba poczucia bezpieczeń-
stwa, utrzymywania relacji społecznych, wsparcia społecznego. 
Czasem jest to potrzeba nadania sensu życia, np. poprzez akty-
wizację, która ten sens wznawia. Wprowadzenie wolontariusza 

do domu pacjenta jest działaniem, które przede wszystkim ma 
zminimalizować powstałe w sferze życia społecznego deficyty, 
wynikające z obecnej sytuacji zdrowotnej osoby chorującej.

Iwona Miller: Przykładem takiego działania może być przypa-
dek pana Leszka. Gdy odwiedzała go tylko pielęgniarka za każ-
dym razem pytał, po co jeszcze żyje, skoro tak naprawdę jest 
sam. Gdy zaczął odwiedzać go Andrzej, wolontariusz hospicjum 
domowego jego podejście całkiem się zmieniło. Mówił, że nie 
wyobraża już sobie bez niego życia. Choć widywali się tylko raz 
w tygodniu przez ok. 30-45 minut, w zależności od tego, ile pan 
Leszek tego czasu potrzebował.
Podobnie było z Panią Hanią, która dzięki wolontariuszce zaczęła 
regularnie odwiedzać kino i teatr. Usłyszeliśmy od niej, że nigdy 
wcześniej nie prowadziła tak aktywnego życia, jak teraz. 

A w czym wolontariusz może pomóc 
opiekunom pacjenta?
DHM: Przede wszystkim w odciążeniu od codziennych obo-
wiązków, a co się z tym wiąże, może choć w pewnym stopniu 
uchronić przed wykluczeniem społecznym, przewlekłym zmę-
czeniem, gromadzeniem emocji trudnych w przeżywaniu, np. 
złości, frustracji, czy też zaniedbaniem własnego zdrowia. Gdy 
w domu pojawia się choroba nowotworowa zarówno pacjent, 
jak i jego bliscy wychodzą ze swoich ról społecznych. Opiekun 

może nie mieć czasu, siły, pomysłu, jak również ochoty na do-
datkowe aktywności z pacjentem. Czasami chce po prostu 
odpocząć i ma do tego pełne prawo. Właśnie tu pojawia się 
przestrzeń do zapełnienia przez wolontariusza.

IM: Oto kolejny przykład: w rodzinie jednego z naszych pa-
cjentów odbywała się komunia jego wnuczki. Córce tego pana 
bardzo zależało, żeby babcia (żona pacjenta) mogła pojawić się 
na uroczystości, ale nie chciała zostawić taty samego w domu. 
I taka jednorazowa wizyta naszego wolontariusza dała możli-
wość babci, wzięcia udziału w istotnej dla tej rodziny uroczy-
stości. Jednocześnie obie panie były spokojne, że w tym czasie 
tata będzie zaopiekowany i bezpieczny.

IM: Gdy wprowadziliśmy wolontariusza do jednego z domów 
widziałam, jak rodzina „odsapnęła”. Co więcej, to obecność wo-
lontariusza zmotywowała ich do powiedzenia na głos rzeczy, 
których wcześniej do siebie nie dopuszczali.

W końcu opiekun także ma swoje 
potrzeby...
DHM: Oczywiście! Jesteśmy tak ukształtowani społecznie, 
że trudno nam myśleć oraz mówić o własnych potrzebach. 
Niejednokrotnie słyszę od rodzin: „Moje potrzeby się teraz nie 
liczą.”, „Jakie potrzeby? Teraz najważniejszy jest pacjent”. 

Nic bardziej mylnego. Wszyscy mamy prawo do pomocy, kiedy 
jej potrzebujemy. Jeżeli nie pozwalamy sobie na odpoczynek, 
coraz trudniej jest nam opiekować się najbliższymi. Pojawiają się 
wyrzuty sumienia, narasta frustracja, co w efekcie może dopro-
wadzić do obniżenia nastroju, stanów depresyjnych, zaburzeń 
zachowania.

Na co należy zwrócić uwagę, 
gdy wprowadza się do domu 
wolontariusza?
DHM: Tak jak wspomniałam, życie towarzyskie naszych pacjen-
tów jest zazwyczaj ograniczone. Dlatego warto zwrócić uwagę 
na potrzeby pacjenta dotyczące wielu aspektów, np. wieku 
wolontariusza czy też płci. U jednego z naszych pacjentów, pana 
Mariusza, dopiero, gdy zmienialiśmy wolontariusza okazało się, 
jak ważnym jest dla niego, aby był to mężczyzna. Na co dzień 
otaczają go same kobiety i brakowało mu męskich rozmów.
Istotnym jest także, aby dać pacjentowi możliwość decydowa-
nia, ile czasu chce spędzać z wolontariuszem i z jakim natęże-
niem. My nic nie narzucamy. Trzeba też pamiętać, by pozwolić 
pacjentowi stopniowo poznawać nową osobę, oswoić się z nią, 
zanim zostaną „sam na sam” - chodzi przede wszystkim o po-
czucie bezpieczeństwa pacjenta i jego bliskich.

IM: Ważne jest też, komfort wolontariusza, który potrzebuje po-
znać potrzeby swojego podopiecznego. To pozwoli mu poczuć 
się swobodnie w nowym domu.

Czy zdarza się, że rodziny oba-
wiają się wpuścić do domu 
wolontariusza?
DHM: Rodziny i pacjenci czasem obawiają się wprowadzenia 
do domu obcej osoby, nawet jeśli przychodzi z konkretnej in-
stytucji. I to jest zupełnie naturalne. Zaproszenie do domu wo-
lontariusza, to nie tylko dopuszczenie go do swojego królestwa, 
ale i do relacji, które w nim panują. A nie zawsze chcemy, żeby 
wszystko było widoczne, szczególnie, że jest to bardzo trudny 
moment w życiu całej rodziny. Trzeba pamiętać, że poważana 
choroba jest wielką zmianą w życiu. A każdy z nas doświadcza 
zmian na swój sposób. Jeśli da się sobie szansę, sprawdzając czy 
wolontariusz, jako członek zespołu interdyscyplinarnego, może 
przyczynić się do pozytywnej zmiany będzie to już ogromny 
sukces.

IM: Z drugiej strony, gdy wolontariusz wchodzi do domu, to bar-
dzo szybko staje się niemal członkiem rodziny. Tak jest z Dorotą, 
która pojawia się u pana Janka raz w tygodniu. Jeżdżą razem 
na wycieczki. Dzięki tym spotkaniom pan Jan ma możliwość 
wyjść z domu na dłużej, a Dorota dostaje od niego co tydzień 
lekcję historii Warszawy. Jako Fundacja, wysyłamy do domów 
tylko doświadczonych i przeszkolonych wolontariuszy, którzy 
swoją pracę wykonują z należytą starannością. Tym samym gwa-
rantujemy bezpieczeństwo, dlatego nie ma się czego obawiać.

Rozmawiała: Maja Wiśniewska 

NASI PRACOWNICY

Wolontariusz
w domu



15HOSPIK I I/2019 II  HOSPIK I I/201914

ZDROWIE I PSYCHOLOGIA 

M uzyka ma na nas ogromny 
wpływ. Potrafi inspirować, 
porywać na szczyty emocji                    
i rzucać w ich głębię. Bywa też 

czasami najlepszym lekarstwem.

Dla większości z nas muzyka ma wielką moc niezależnie od 

tego, czy jej celowo poszukujemy, czy uważamy się za „muzy-

kalnych”. To upodobanie w muzyce, czyli muzykofilia, przejawia 

się już u bardzo małych dzieci. Ma istotne znaczenie w każdej 

kulturze i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest specy-

ficznie ukształtowane przez kultury, w których żyjemy, przez 

okoliczności życia, przez szczególnego rodzaju uzdolnienia lub 

ich brak. Upodobanie do muzyki jest głęboko zakorzenione 

w ludzkiej naturze, uważa Oliver Sacks, słynny amerykański le-

karz, profesor neurologii i psychiatrii. Tak samo jak wrodzona 

jest nam, ludziom biofilia, czyli upodobanie do istot żywych, 

co od lat głosi inny wybitny amerykański naukowiec profesor 

biologii i zoologii, Edward Osborne Wilson.

Niezależnie od tego, w jak wielkim stopniu zdolności muzyczne 

i wrażliwość na muzykę są zaprogramowane w naszym mózgu, 

czy też na ile są produktami ubocznymi naszych skłonności, mu-

zyka w każdej kulturze odgrywa rolę fundamentalną i centralną.

My, ludzie jesteśmy gatunkiem w niemniejszym stopniu mu-

zycznym niż mówiącym. Owa muzyczność przybiera różne 

formy. Większość z nas (z bardzo nielicznymi wyjątkami) potrafi 

odbierać muzykę, rozpoznawać tony, melodię, harmonię i rytm. 

Zestrajamy wszystkie te elementy i „konstruujemy” w naszym 

mózgu muzykę, wykorzystując do tego różne jego obszary. A do 

tej strukturalnej oceny muzyki – w dużej mierze nieświadomej 

– często dołącza się bardzo intensywna i emocjonalna reakcja. 
Nasza „podatność na muzykę” oddziałuje na nas wszystkich – 
uspokaja, pobudza, cieszy, podnieca, koordynuje nasze działania 
podczas pracy i zabawy. To nie wszystko. Okazuje się, że szcze-
gólnie wielki może okazywać się jej potencjał przy leczeniu pa-
cjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi. Osoby takie 
mogą bardzo silnie i w sposób szczególny, właściwy dla nich 
reagować na muzykę. Czasami na niewiele więcej niż na mu-
zykę. Niekiedy chodzi o rozległe zaburzenia w korze mózgowej 
spowodowane wylewami, chorobą Alzheimera albo inne przy-
padki demencji. A niekiedy o jej charakterystyczne uszkodzenia, 
które powodują utratę zdolności językowych lub ruchowych, 
amnezję, czasami upośledzenie płatów czołowych. Niektórzy 
pacjenci są zapóźnieni w rozwoju, niektórzy – autystyczni, inni 
natomiast mają zaburzenia podkorowe, cierpią więc na cho-
robę Parkinsona czy inne deficyty sprawności ruchowej. W tych 
schorzeniach i wielu innych pomocna może okazać się terapia 
muzyczna.

Muzykoterapia jest dzisiaj uznaną dziedziną terapeutyczną. 
Posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania 
zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi 
problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. 
Muzykoterapię stosuje się np. w zaburzeniach depresyjnych, 
nerwicowych czy zaburzeniach osobowości. Stosuje się ją także 
u osób z demencją. W przypadku tych ostatnich terapia trady-
cyjnie sięga do starych piosenek, które z charakterystycznymi 
melodiami, tekstami i nastrojami przywołują żywe reakcje i wcią-
gają do uczestnictwa. O takie wspomnienia i reakcje staje się 
trudniej, gdy demencja się pogłębia, ale zawsze jakiś fragment 
pozostaje, a przede wszystkim pamięć ruchowa, która pozwala 
reagować na muzykę tańcem. 
Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów ple-
miennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych śpie-
wał, grał na instrumentach i tańczył. Obecnie jest to dziedzina 
oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta 
w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu 

dyscyplin naukowych, jak m.in. psychologia, medycyna, peda-
gogika, psychoterapia. Podstawowym środkiem oddziaływania 
w muzykoterapii jest dźwięk – muzyka, która często jest wyzwa-
laczem i katalizatorem przeżyć i emocji.  

Oliver Sachs w swojej książce 
„Muzykofilia” ukazuje rolę, a za-
razem potęgę muzyki w życiu 
człowieka. Traktuje muzykę jako 
najlepsze lekarstwo na różne 
dolegliwości i choroby. Zdaniem 
autora muzyka jest jedyną sztu-
ką tak kompletnie abstrakcyjną 
i tak głęboko emocjonalną, która 
ma niezwykłą moc wyrażania 
wewnętrznych stanów i uczuć. 
Profesor Sachs przytacza szereg 

przykładów z dziedziny medycyny, które stanowią o niezwykłej 
regulacyjnej roli muzyki w terapii i promocji zdrowia. 
Kto zechce dowiedzieć się więcej o sile muzyki na ludzki umysł 
i ciało, niech sięgnie po książkę profesora Sacksa. Jej lektura 
skłania do głębszego namysłu nad funkcją muzyki w życiu czło-
wieka. Muzyka potrafi inspirować, porywać na szczyty emocji 
i rzucać w ich głębie, bywa też czasami najlepszym lekarstwem. 
Gatunek ludzki jest pod tym względem absolutnie unikatowy. 
W „Muzykofilii” Oliver Sacks tłumaczy, dlaczego.

Autor: Agnieszka Fedorczyk 

Potęga
   muzyki
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Gdy wchodzimy 
na teren hospicjum 
przenikamy do innego, pięknego świata

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

O tym, jak wiele radości można 
znaleźć w pomaganiu innym, 
opowiada Piotr Sidor, koordynator 
wolontariatu w Credit Suisse, 

szwajcarskim banku i międzynarodowej 
korporacji, mającej swoją siedzibę także w 
Warszawie.  

Na czym polega wsparcie Credit 
Suisse dla FHO? 
Jest to pomoc wielopłaszczyznowa, którą możemy podzielić 
na wolontariat bezpośredni, odbywający się na terenie hospi-
cjum, jak np. porządkowanie ogrodu czy sadzenie kwiatów, oraz 
tzw. wolontariat kompetencyjny. W przypadku tego pierwszego 
Credit Suisse każdą akcję wspiera także finansowo. W przypadku 
tego drugiego nasi pracownicy wykorzystują własną wiedzę 
i umiejętności do pomocy Fundacji, na przykład tłumacząc 
część jej strony internetowej na język angielski.
Ostatnim wydarzeniem, w którym braliśmy udział była Parada 
Świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W przeddzień 
wydarzenia rozwieszaliśmy iluminację świetlną wokół hospi-
cjum. Byliśmy też gośćmi na samej Paradzie i, muszę przyznać, 
że było to fenomenalne wydarzenie. Przypominało mi scenę 
z bajki albo amerykańskiego filmu, w którym śpiewa się kolędy. 
Zimowa atmosfera, trochę śniegu, blask ogniska, śpiew chóru 
i nasze wspólne kolędowanie. Cisza, spokój. To przyciąga ludzi. 

Credit Suisse regularnie wspiera 
FHO od 2017 r. Co sprawia, że jeste-
ście z nami już od trzech lat? 
Wolontariusze Credit Suisse są zachwyceni możliwością wspie-
rania hospicjum. Robią to przede wszystkim z potrzeby serca. 
Jest to dla nich okazja, żeby spojrzeć na życie z innej perspek-
tywy. Wolontariat dla hospicjum traktują jako ogromną wartość 
dodaną do pracy. I mają przy tym wiele radości, a nawet zabawy. 
Pomagając innym, pomagamy także sobie, poznajemy siebie. 

Taki rodzaj wolontariatu jest wentylem bezpieczeństwa dla 
tempa, w którym żyjemy i pracujemy. Pozwala też poczuć się 
potrzebnym, a to ogromna siła napędowa. Uważam, że wo-
lontariat w FHO jest doskonałą „terapią” dla każdego z nas. Co 
więcej, te wszystkie aktywności dostarczają takiej ilości endorfin, 
że chce się wracać po więcej.

Dlaczego właśnie hospicjum?
Gdy wchodzimy na teren hospicjum przenikamy do innego 
świata, a ten świat przenika nas. To, co dzieje się w hospicjum, 
pomoc niesiona pacjentom oraz towarzysząca temu aura ser-
deczności i zrozumienia dostarczają ludziom chwil spokoju 
i wyciszenia. 
W swojej słabości przełamujemy pewną barierę z chwilą, gdy 
przekraczamy bramę hospicjum, a to dopiero początek pracy 
organicznej, która ma przynieść ściśle określony rezultat. Obec-
nie w pracę wolontaryjną na rzecz FHO angażuje się około stu 
naszych pracowników rocznie. Myślę, że niebawem naszych 
wolontariusz będą setki. Proszę sobie wyobrazić, że po wysłaniu 
informacji do naszych pracowników o możliwości zgłoszenia 
się do wolontariatu w hospicjum jest tak duże zainteresowa-
nie, że lista musi zostać zamknięta już po niespełna dobie od 

jej utworzenia. W tak krótkim czasie zgłasza się prawie dwa 
razy więcej osób niż jest to przewidziane. Dlatego staramy się 
rozwijać także wolontariat kompetencyjny, który tworzy nową 
przestrzeń do pomagania. 

Czy ten zapał i emocje towarzyszące 
Waszej obecności w hospicjum 
przekładają się później na relacje 
w pracy?
Zdecydowanie tak. Po akcjach w hospicjum przychodzimy do 
pracy odmienieni, bardziej zdystansowani do świata. Dzięki 
wspólnej pracy na rzecz innych nawiązują się w firmie nowe 
znajomości. Do wolontariatu zgłaszają się osoby z różnych dzia-
łów, a nawet całe zespoły. Ludzie ci często nie mają ze sobą 
w firmie bezpośredniego kontaktu na co dzień. Poznają się 
właśnie w hospicjum, pomagając potrzebującym. To łączy ich 
w piękny sposób. 

Jakim wartościom społecznym hoł-
duje Credit Suisse?
W Credit Suisse wierzymy, że odpowiedzialne podejście do biz-
nesu jest kluczowym czynnikiem determinującym nasz długo-
terminowy sukces. Rozumiemy nasze obowiązki jako dostawcy 
usług finansowych, członka społeczeństwa i pracodawcy. Ważna 
jest dla nas odpowiedzialność nie tylko za nas samych, ale także 
za środowisko, rynek, nasze miejsce pracy i ludzi wokół. Ca-
łego świata nie można zmienić od razu, ale możemy zacząć od 
zmiany świata jednej osoby. I jesteśmy w tym dobrzy.

W jakie inne inicjatywy społeczne 
w Polsce angażuje się Credit Suisse? 
W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce od 2008 r. działa 

Fundacja Credit Suisse EMEA. Jej misją jest poprawa poziomu 

edukacji, aspiracji i możliwości zatrudnienia młodych ludzi 

w trudnej sytuacji życiowej. W Polsce Fundacja Credit Suisse 

EMEA pomaga sześciu różnym organizacjom charytatywnym. 

Ponadto, w ramach wolontariatu pracowniczego, Credit Suisse 

wspiera w naszym kraju ponad 30 organizacji charytatywnych 

działających na rzecz edukacji, ochrony środowiska, opieki zdro-

wotnej i spraw społecznych. 

Jedną z naszych największych inicjatyw jest program Charity 

of the Year, doroczny projekt fundraisingowy wspierający jedną 

organizację charytatywną wybraną przez pracowników Credit 

Suisse Poland. Fundusze na ten cel są pozyskiwane podczas 

organizowanych przez wolontariuszy wydarzeń lokalnych, kra-

jowych, a nawet międzynarodowych. W 2018 r. do wsparcia 

w ramach programu pracownicy Credit Suisse Poland wybrali 

stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. W sumie w całym 2018 

roku w wolontariat zaangażowało się ponad 2360 pracowników 

Credit Suisse Poland, co stanowi ok. 60% wszystkich zatrud-

nionych przez nas w Polsce. W 2019 roku mamy nadzieje nie 

tylko zwiększyć ilość zaangażowania naszych pracowników, ale 

również rozwinąć poszczególne formy wsparcia.

Rozmawiała: Maja Wiśniewska

Piotr Sidor 
Enterprise Capabilities Program Manager, Credit Suisse
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KALENDARIUM FHO

10 lutego – W warszawskiej Hali Expo odbyły się Targi Młodej 
Pary, gdzie wraz z naszymi wolontariuszami promowaliśmy 
akcję Zamiast Kwiatów. 

11 lutego – Z okazji Światowego Dnia Chorego odwiedzili-
śmy naszych podopiecznych, aby wręczyć im małe upominki 
przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 395. Pacjenci byli 
wzruszeni pięknym gestem najmłodszych wolontariuszy FHO. 

15 lutego – W Studio fotograficznym Oficyna dzięki uprzej-
mości fotografa Jacka Daszewskiego przeprowadziliśmy sesję 
zdjęciową z Przemkiem Bluszczem. 

10 marca – W hali sportowej CSR w Raszynie odbył się Turniej 
Charytatywny Halowej Piłki Nożnej organizowany na rzecz FHO. 
W Turnieju wzięły udział reprezentacje Sejmu, Senatu, Samo-
rządu Raszyna, Samorządu Powiatu Pruszkowskiego, Oldbojów 
KS Raszyn, UKS Łady, GKS Podolszyn oraz Mieszkańców Gminy 
Raszyn.

28 marca – Odwiedziła nas Fundacja Legii, aby oficjalnie przeka-
zać FHO środki zebrane podczas akcji Wszyscy Do Wioseł 2018. 
Pacjenci hospicjum otrzymali również przepiękne, kolorowe 
koce.

7 kwietnia – Dzięki uprzejmości Burmistrza Ursynowa, Roberta 
Kempy 7 kwietnia 2019 r. mieliśmy okazję gościć na Ursynow-
skiej Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej. Podczas Wyprzedaży 
wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 303 w Warszawie kwe-
stowali z żonkilami, aby wesprzeć pacjentów hospicjum. Ich 
zaangażowanie przyniosło świetny wynik zbiórki - aż 1 365,72 zł!

12 kwietnia – Wolontariusze z Credit Suisse po raz kolejny 
wsparli nas swoją pracą i uporządkowali ogród FHO.

Wydarzyło się:

29 maja – Na stadionie PGE Narodowy odbędzie się konferen-
cja inaugurująca Dobrą Aukcję 2019 (więcej na str. 8). Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji jest muzyka.

15 czerwca – Na zielonym terenie FHO odbędzie się VIII Piknik 
Rodzinny “Odczarowanie Hospicjum”. 
Serdecznie zapraszamy!
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Wydarzy się:
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 Młoda Paro,
zamień kwiaty od gości ślubnych 

na wsparcie naszych pacjentów!

fho.org.pl/zamiast-kwiatow
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http://fho.org.pl/zamiast-kwiatow


15 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 11:00 - 17:00
OGRÓD PRZY UL. PILECKIEGO 105 W WARSZAWIE


