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asze hospicjum traktujemy jak dom. Jak miejsce, w którym się mieszka, odpoczywa, 

śmieje się i płacze. Miejsce, o które się dba, które się odwiedza i wspiera. Miejsce, 

otoczone wspólnotą, którą śmiało możemy porównać do rodziny.  W tym 

numerze, Drogi Czytelniku, chcemy przedstawić Ci kolejnych jej członków. Z poniższej 

lektury dowiesz się, dlaczego światowej klasy wokalistka jazzowa Aga Zaryan wspiera FHO. 

Marek Rybiec opowie, jak radzić sobie z kryzysami, dlaczego nigdy się nie poddawać i po 

co biec przez cztery pustynie. Maria Wysocka przedstawi swoją historię o spełnianiu marzeń 

i pokaże, jak robić w życiu to, co się kocha, właśnie tu w FHO. Ale to jeszcze nie wszytko. 

I choć całego dobra, które dostajemy od ludzi, nie da się zamknąć w Hospiku, to mam 

nadzieję, że w ten sposób przybliżymy Ci jego ogrom. Bo to właśnie dobro sprawia, że 

w hospicjum trwa życie. Życzę przyjemnej lektury!
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Czyli miałaś dobry przykład.

I słuchałam jako dziecko rozmów w moim rodzinnym domu. 

Dość wcześnie ta wrażliwość zaczęła kiełkować. W ósmej klasie 

szkoły podstawowej (czyli gdzieś w okolicach 1990 r.) byłam 

przewodniczącą samorządu szkolnego, kiedy wybieraliśmy 

patrona szkoły. Dzieci chciały, żeby został nim Walt Disney. 

Jeździłam na ul. Koszykową do biblioteki, zbierałam informacje, 

zrobiliśmy kampanię i dzieci wskazały właśnie na Disneya. Ale 

władze szkolne tego nie uszanowały. Napisałam na maszynie 

list do ministra edukacji narodowej, zbieraliśmy podpisy na 

korytarzach za Disneyem, nauczycielki darły nam te listy! 

Wygląda na to, że od dziecka miałam takie podejście, że ma 

być sprawiedliwie, przyzwoicie, uczciwie. I miałam potrzebę 

otwartego wyrażania tego. Jako mała dziewczynka chciałam 

być Robin Hoodem. Dzisiaj myślę, że gdyby nie muzyka, 

byłabym pewnie dziennikarką, i to reporterką, która stoi po 

stronie wykluczonych, ciemiężonych. To wzięło się z domu.

Ale przecież dostaje Ci się za Twoje 
zaangażowanie społeczne. Dzisiaj ludzie 
insynuują pod Twoim adresem, składają Ci 
„niewybredne życzenia”, fala hejtu płynie. 
Nie kusi cię, żeby zająć się tylko muzyką 
i mieć święty spokój?

Nie wydaje mi się, żeby chowanie głowy w piasek było świętym 

spokojem, odwracanie głowy może nas kiedyś boleśnie 

dogonić. Fakt, czasami obrywam, ale nieszczególnie mocno. Co 

do tych życzeń, o których wspomniałeś, to rzeczywiście, gdy 

angażowałam się w Kampanię przeciw Homofobii, niektórzy 

życzyli, żeby mi się za karę homoseksualne dzieci urodziły. Kiedy 

 

wspierałam poprzez PAH dzieci w Jemenie, robiłam zbiórkę 

na budowę studni w Sudanie Południowym czy śpiewałam 

koncert charytatywny na rzecz pomocy w Syrii, to mówiono, 

żebym się zajęła polskimi dziećmi i potrzebami z naszego 

podwórka. Czasami mówią „głupia wokalistka z dobrym 

głosem”. Ale ja nie mogę się nie odzywać. Jestem obywatelką, 

może z nieco bardziej donośnym głosem, bo płynącym ze 

sceny (ale też przecież z nie tak znowu wielkiej, bo jazzowej, 

a ja nie jestem na pierwszych stronach tabloidów). Bycie 

artystką schodzi w tych momentach na drugi plan, choć ludzie 

tego tak nie odbierają, i to powoduje nieporozumienia.

Dlaczego?

Bo część odbiorców wychodzi z założenia: co mnie obchodzi, 

co ty uważasz, masz śpiewać – to jest twoja praca – 

i nie mów mi, co myślisz. Dziwi mnie to, że ktokolwiek podważa 

moje prawo do wypowiedzi, ale tak bywa.

Czy są to komentarze płynące także ze 
środowiska muzycznego?

Nie, przede wszystkim chodzi o publiczność, chociaż trzeba 

jasno powiedzieć, że jest to głos mniejszości. Natomiast 

środowisko jazzowe jest konformistyczne. Niestety, niewiele 

osób zabiera głos, wydaje mi się, że w misji społecznej lepiej 

sprawdzają się aktorzy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może 

wynika to po części z obawy przed utratą fanów? Ja na pewno 

niewielką część słuchaczy straciłam, ale wiem, że zyskuję 

nowych. Rzecz jednak w tym, że ja w ogóle na to tak nie patrzę, 

nie kalkuluję!

Na Twojej ostatniej płycie „High & Low” 
nagrałaś protest song „A Story from a Tram 
(Listen, Little Man)”, który mówi o sytuacji 
w Polsce. Co czujesz, gdy na koncercie 
przychodzi kolej na ten utwór?

Jest inaczej, to pewne, pojawia się inna emocja. Czuję, że mam 

głos, który będzie zaraz usłyszany. Staram się mimo wszystko, 

żeby ten utwór – tak jak inna płyta „Umiera piękno” o powstaniu 

warszawskim – był jednak pojednawczy. Nigdy nie chciałabym 

nieść ze sceny złej energii. Mimo dość ostrego tekstu chcę 

mieć nadzieję, co widać też w kontrastującej ze słowem 

warstwie muzycznej. Ten utwór z założenia miał unikać histerii, 

agresji i dalszego dzielenia ludzi, miał być w pewnym sensie 

oczyszczający, wyhamowujący. Tak jak muzyka w ogóle.

Co pierwsza dama polskiego jazzu robi 
w „Hospiku”, w Dobrej Aukcji, w hospicjum? 
I dlaczego to robi?

W ogóle się nie zastanawiam nad tym. Nie ma dla mnie 

znaczenia, czym się zajmuję (w sensie zawodowym) 

w kontekście wsparcia, którego udzielam, które jest maleńką 

kroplą w morzu potrzeb. Jestem taka sama jak inni pomagający. 

Działam według własnej intuicji. Odezwaliście się, zaiskrzyło, 

wzięłam udział w Dobrej Aukcji, jestem. Ale bądźmy szczerzy: co 

ja takiego zrobiłam? Przekazałam na licytację płytę z autografem 

i spotkanie, przyszłam na konferencję, kibicowałam. Tylko tyle. 

A dlaczego? Przede wszystkim trzymam za was bardzo mocno 

kciuki. Mam nadzieję, że takich miejsc jak wasze i takich ludzi 

jak wy będzie jak najwięcej. I jak najwięcej ludzi będzie miało 

szczęście znaleźć się w takim hospicjum, kiedy już będzie tego 

potrzebowało, żeby godnie, spokojnie odejść. Pomagam, bo 

mogę, bo jest taka potrzeba. Wszyscy powinniśmy być trochę 

mniej zapatrzeni w siebie. Gdyby każdy z nas dał coś od siebie 

(i to wcale nie musi być wiele!), to ten świat byłby innym 

miejscem, lepszym, łatwiejszym, przyjemniejszym do życia. 

Z jakiegoś powodu jednak wielu ludzi tego nie robi... Jeśli zaś 

chodzi o hospicjum, to oczywiście jest to szczególnego rodzaju 

miejsce, ale nie czuję przed nim lęku. Zresztą kilka lat temu 

byłam u was z krótkim koncertem dla pacjentów. Każdego 

z nas czeka śmierć, mam ten temat w dużej mierze oswojony. 

Co masz na myśli?

Chodzi o moją babcię, która umierała na nowotwór, sama 

będąc lekarzem (pediatrą). Odchodziła w domu, otoczona 

rodziną, z moim dziadkiem na czele, który bardzo jej się 

poświęcił. Babcia umarła w obecności najbliższych osób, 

w tym i mojej. Tego dnia byłam w pracy, dostałam telefon, 

że to już ostatnie chwile babci. Odłożyłam swoje obowiązki, 

zamówiłam taksówkę i byłam z babcią przez ostatnią godzinę 

jej życia. Odeszła na moich oczach. Miałam wtedy 23 lata. 

Widziałam, jak babcia mierzyła się z chorobą, jak analizowała 

wyniki (była przecież lekarzem), jak mówiła sanitariuszom, co 

mają robić. Umarła z wielką godnością, a ja wtedy przestałam 

się bać choroby, śmierci. I przestałam się też obawiać mówić 

o tym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są to tematy ciężkie 

– najlepiej o tym wiecie – i dzisiaj niechętnie się ich dotyka, 

ale mnie one nie zniechęcają.

Masz w sobie dużo uważności i energii, 
by wspierać akcje społeczne: Kampania 
przeciw Homofobii, Legalna Kultura, 
Wolne Sądy, Akcja Demokracja, Polska 
Akcja Humanitarna, Amnesty International, 
czytałaś list do przyjaciół Żydów podczas 
demonstracji „Prawda i pojednanie”, 
piszesz protest songi. Skąd to się bierze? 

Myślę, że jest to szczególna mieszanka genów, temperamentu, 

wychowania i splotów wydarzeń. Poznaję ludzi, którzy mnie 

fascynują, którzy robią niezwykłe rzeczy i którzy proszą mnie 

o wsparcie swoich działań. Tak jak wy. Mnie niezwykle urzeka 

to, że się wyciąga rękę, by pomóc słabszym, słabszym na różny 

sposób, tym w potrzebie. No to jak się w to nie zaangażować, 

jak nie dołączyć do tej dobrej fali?! A jeśli chodzi o źródło moich 

wartości i postaw, to jest to z pewnością dom rodzinny. Moi 

dziadkowie, mama, byli wielkimi nonkonformistami, walczyli 

o prawdę w reżimie komunistycznym, nigdy nie odwracali 

głowy od krzywdy innych. Ale też nigdy nie miałam 

szczególnego moralizowania czy wykładów na temat bycia 

przyzwoitym człowiekiem.

Mam nadzieję, że takich 
miejsc jak wasze i takich ludzi 
jak wy będzie jak najwięcej.

Aga Zaryan
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Kiedy na dobre rozpoczęła się Twoja kariera, 
ludzie zaczęli Cię bardziej kochać, wrócili 
dawni znajomi, którzy przypomnieli sobie 
m.in. o twoich urodzinach?

Nie, w ogóle się z tym nie spotkałam. Moje przyjaźnie trwają od 

kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat, to są ludzie z podstawówki, 

z liceum. Nie mam wrażenia, żeby popularność wpłynęła 

znacząco na moje życie prywatne. Ale też muszę powiedzieć, 

że od początku z moim menedżerem pracowaliśmy na ten stan 

rzeczy. Za żadne skarby świata nie chciałam stać się celebrytką, 

nie chciałam w ten sposób robić kariery. Mało ludzi o tym 

wie, ale paparazzi czasem nie pojawiają się pod oknami sami 

z siebie. Tym się zarządza, tego typu sytuacje się aranżuje. Ja od 

tego od początku stronię. To jest wybór świadomy.

Okazji do wejścia na tę ścieżkę Ci nie 
brakowało. Platyny, a nawet potrójne 
platyny (!), Fryderyki, Blue Note Records – 
mogłaś stać się bardzo publiczną osobą

Ale nie chciałam tego robić, bo taka kariera odciągnęłaby 

mnie od dwóch najważniejszych rzeczy: dzieci i muzyki. 

To oczywiście nie znaczy, że nie powiem publicznie, jak się 

czuję jako matka, ale to może być dodatek do rozmowy, 

i chcę mieć nad tym po prostu kontrolę. Jeśli sprawa dotyczy 

muzyki, jestem do dyspozycji, np. gdy mam nominację do 

Fryderyka, idę na galę. Wielka, medialna kariera wiąże się jednak 

z bywaniem wszędzie, na otwarciach, bankietach itd. To jest 

jeden wielki targ próżności, który zabiera mnóstwo czasu, także 

tego przeznaczonego dla dzieci i na muzykę. No i ta ciągła 

koncentracja na sobie: kreacja, fryzura, makijaż, potem szukanie 

siebie w sieci i gazetach. Obłęd.

Ale propozycje były.

Tak, m.in. sesji ciążowej w kolorowym tygodniku, i to pewnie 

byłby początek mówienia o życiu prywatnym. Odmówiłam, bo 

chciałam rozmawiać o nowej płycie, a nie ciąży. Podziękowałam 

drugi raz i telefon przestał dzwonić, bo kolejka jest długa, 

wydawcy mogą przebierać i wybierać w osobach chętnych 

do zaistnienia na okładce magazynu. Pewnie ułatwiłoby mi to 

karierę (oczywiście w tym medialnym sensie), byłabym może 

bardziej znana, tym bardziej, że moje życie prywatne jest dość 

ciekawe. To jest wybór. Zawsze z politowaniem patrzyłam, 

jak niektóre koleżanki dzielą się swoją kolejną największą 

miłością i robią sobie zdjęcia z kolejnym ukochanym. Nie 

mam obsesji co do ochrony prywatności, czasami wrzucę 

do mediów społecznościowych zdjęcie z dziećmi, ale nie to 

jest priorytetem. Chcę pracować nad kolejnymi muzycznymi 

projektami i po prostu normalnie żyć. Mam zresztą wrażenie, że 

moich słuchaczy naprawdę nie interesuje moja sfera prywatna. 

Ważna jest dla nich muzyka, a ile kilogramów przytyłam 

w drugiej ciąży, ich nie obchodzi.

Czym są dla Ciebie nagrody, wyróżnienia, 
miano pierwszej damy polskiego jazzu (jak 
od kilkunastu lat określają Cię czytelnicy 
„Jazz Forum”)?

Ogromną nobilitacją, ale też postawieniem wysoko poprzeczki. 

Docenianie ze strony innych jest oczywiście bardzo przyjemne 

i traktuję to jako potwierdzenie słuszności mojej drogi, bo mam 

odbiorców.

Czujesz w związku z tym presję?

Nie, bo muzyka to nie wyścigi, a jazz w szczególności. Jestem 

przedstawicielką gatunku, który może popłynąć w naprawdę 

wielu różnych kierunkach. I dzięki temu nie muszę się ciągle 

ścigać, patrzeć na innych, porównywać, że jedna koleżanka 

śpiewa wyżej, a druga więcej improwizuje. Droga jest szeroka, 

jest tam miejsce na wiele ścieżek. Każdy niech robi to, co umie 

najlepiej, to co czuje. Oczywiście byłoby fałszywą skromnością 

powiedzenie, że wyróżnienia nie mają dla mnie znaczenia. 

Uznanie jest miłe, ale będą takie lata, że to się zmieni, to nie 

jest dane na zawsze. I co wtedy? Trzeba mieć do tego wielki 

dystans. Dwa moje albumy dostały Fryderyka – „Księga olśnień” 

i „Umiera piękno”. To nie były płyty stricte jazzowe, zaśpiewane 

po polsku i dostały w 2008 i 2012 r. statuetki w kategorii „Album 

roku piosenka poetycka”. Żaden z moich jazzowych albumów 

w tym – co ważne – zdominowanym przez mężczyzn 

świecie jeszcze nie dostał tej nagrody, a nie uważam, że mam 

ewidentnie gorsze czy lepsze płyty. Ale to w ogóle nie jest 

problemem. Kluczem jest niemyślenie o nagrodach, kiedy się 

tworzy. W życiu mi nie przyszło na myśl, żeby nagrać album, 

który zostanie wyróżniony.

A jakie są reakcje publiczności na tę 
kompozycję?

Zdecydowanie pozytywne. Oczywiście kilka osób 

ostentacyjnie wyszło z koncertu, dostałam może dwa e-maile. 

Tylko raz poczułam się faktycznie zagrożona, kiedy pewien 

mężczyzna podczas podpisywania płyty podszedł do mnie 

bardzo blisko. Był na tyle agresywny, że się zastanawiałam, 

czy nie dojdzie do rękoczynu, musiał zareagować ochroniarz. 

Wykrzykiwał, że nie po to zapłacił za bilet, żebym ja się 

wypowiadała na publiczne tematy, że on się z tym nie zgadza 

i był naprawdę wściekły, to nie był dialog, to była agresja. 

 

Na sporą liczbę koncertów to jednak nie jest dużo. Więcej 

odbieram dobrych sygnałów od słuchaczy, którzy mówią mi, 

że takie piosenki są potrzebne, dodają otuchy i powodują, 

że się w tym momencie wzmacniamy i konsolidujemy. 

W ramach swojej niszy, ale to już coś! Ziarno do ziarnka. 

W jednym z wywiadów powiedziałaś, iż 
wcale nie jesteś przekonana, że muzyka, 
a w szczególności jazz, zmieni świat, ale 
czasami jednoczy ludzi, a to już bardzo 
dużo.

Tak, muzyka ma taką siłę. Na koncertach spotykają się ludzie 

o podobnej wrażliwości, choć pochodzący z różnych miejsc, 

środowisk. To tworzy wspaniałą energię. Dlatego między 

innymi tak lubię występy na żywo, a nie tylko pracę studyjną. 

Kontakt z ludźmi jest niesamowitą wymianą, taką formą give 

and take, czyli my dajemy coś publiczności, publiczność daje 

coś nam, ten przepływ dobrej energii podczas koncertu bywa 

naprawdę niewiarygodny. Mnie to nasyca, dodaje mi siły na 

dalszą drogę muzyczną. Zresztą dotyczy to wielu zawodów, 

myślę, że w hospicjum może być podobnie: dzielicie się 

dobrymi emocjami, widzicie je w oczach pacjentów.

Chciałbym jeszcze wrócić do albumu „High 
& Low”. Ten tytuł nie jest przypadkowy, 
płyta zrodziła się z życiowych dolin i wyżyn. 
Jak to było?

Muzykę traktuję jako zapis doświadczeń, historii życia. 

A już szczególnie jazz nie jest, nie może być oderwany 

od rzeczywistości, w której się żyje. Jazz nie może być 

sztucznie wykreowany, tylko przeżyty. I w tym sensie 

im artysta jest bardziej doświadczony, tym muzyka jest 

głębsza. Gdybym była wokalistką popową, to już bym 

kończyła karierę, a w jazzie jestem pewnie w połowie 

drogi. Jeśli nie stracę głosu, będę śpiewała do ostatnich 

swoich dni. Tak zresztą wielu jazzmanów i wiele jazzmanek 

funkcjonowało, muzyka przedłużała im życie. A jeśli chodzi 

konkretnie o „High & Low”, to na szczęście wzloty i upadki 

znaczą dzisiaj już coś innego niż 20 lat temu. I z tego się 

cieszę, bo nie popadam w skrajności, nie ma tylko czerni 

i bieli, dramatu i euforii. Teraz mam więcej dystansu, jestem po 

terapii, potrafię spokojniej spojrzeć na swoje emocje. Mówię 

o tym dlatego, że tytuł płyty może sugerować skrajności, 

a w rzeczywistości – jak to w życiu – sprawy są zniuansowane.

To co znaczy dzisiaj high i low dla Agi 
Zaryan?

Płyta wyszła po pięciu latach przerwy wydawniczej, ale cały 

czas śpiewałam, choćby do końca obu ciąż, szybko zresztą 

po urodzeniu obu synów wracałam na scenę. Było więc sporo 

wydarzeń i sporo czasu na zastanowienie. Napisałam większość 

tekstów, w których jest i radość (high) – w końcu zostałam 

dwukrotnie mamą! – i złość (low), choćby na to, co dzieje się 

w Polsce i dokąd zmierza nasz cały świat. Jest na tej płycie 

sporo o moich relacjach intymnych, o szukaniu równowagi 

wewnętrznej, tego złotego środka między high & low, między 

górkami i dołkami życiowymi. Nadal ten proces trwa w moim 

życiu.
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A co jest Twoją miarą sukcesu 
zawodowego?

To, że mogę żyć z muzyki, z mojej pasji (dość jednak niszowej), 

że nie muszę się niczym innym zajmować. Naprawdę. Bardzo 

prosto i przyziemnie. Przez wiele lat miałam podwójną ścieżkę: 

byłam nauczycielką języka angielskiego i śpiewałam. Było to 

bardzo trudne, tak funkcjonowałam do 30. roku życia (w Polsce 

jest to rzadko spotykane, ale np. w Stanach Zjednoczonych 

dość powszechne, że muzycy mają tak zwany day job). Byłam 

naprawdę zmęczona, bo w ciągu dnia uczyłam, sprawdzałam 

kartkówki, a później przychodził wieczór i śpiewałam. Rano 

musiałam wstać i iść do szkoły uczyć dzieci. Ale myślę, że 

gdybym nie zakorzeniła się w muzyce, nadal bym tak żyła 

– w dzień w szkole, w nocy w małych klubach (działałabym 

też społecznie, choć pewnie trochę inaczej, na inną skalę). 

Nie mogłabym zrezygnować ze śpiewu, a musiałabym 

z czegoś żyć. Tylko z muzyki przez wiele lat nie mogłam się 

utrzymać. Dzisiaj mogę i jeśli moja kariera będzie tak dalej 

wyglądała, to będę bardzo szczęśliwa i naprawdę niczego 

więcej już nie chcę. Życie nauczyło mnie niezwykłej pokory 

i tego, że sukces jest często efektem spotkania odpowiednich 

ludzi, w odpowiednim czasie i miejscu. Moja kariera jest tego 

przykładem: zawsze byłam bardzo konsekwentna, ale bez 

wsparcia sponsorów, menedżera, muzyków nic by z tego nie 

było.

O tym rzadko się mówi.

To prawda, ale nie ma wątpliwości, że nikt nie dociera 

na szczyt (mniejszy czy większy) sam. Aga Zaryan to ja, 

ale ze mną są także muzycy, którzy niby stoją z tyłu, 

ale tak naprawdę są w jednej linii. Na przykład Michał 

Tokaj, który jest twórcą wielu moich utworów, jesteśmy 

też oboje współproducentami większości moich płyt. 

 

To on pisze aranżacje, pomaga prowadzić próby. Darek 

Oleszkiewicz, genialny polski kontrabasista od kilkudziesięciu 

lat mieszkający w USA, towarzyszy mi od pierwszej płyty, 

poznał mnie z innymi muzykami, choćby z Munyungo 

Jacksonem, który gra na co dzień ze Steviem Wonderem. Ta 

siatka jest naprawdę rozległa, tworzyła się przez poznawanie 

ludzi, którzy potem czasami stawali się moimi przyjaciółmi.

A co motywuje Cię do pracy?

Miłość do muzyki. Naprawdę. Może brzmi to idealistycznie, 

ale tak jest. Tworzenie kolejnych projektów, próbowanie, 

wykonywanie czy słuchanie muzyki przenosi mnie 

w jakieś lepsze miejsce i ja to uczucie po prostu uwielbiam. 

Twórcza burza mózgów, kiedy piszemy piosenki, jest czymś 

fantastycznym, albo gdy jedziemy w trasę koncertową 

z płytą i widzimy, jaki jest odbiór. Kocham też promować swoje 

albumy, bo w nie wierzę, a ponieważ lubię kontakt z ludźmi, 

lubię mówić, to chętnie dzielę się tymi wszystkimi dobrymi 

emocjami. W ogóle nie czuję, że to jest praca, o tym zresztą 

mówi wielu twórców: pasja, z której można żyć. Co może być 

przyjemniejszego? Jest tyle milionów ludzi, którzy nienawidzą 

swojej pracy, codziennie dzwoni budzik, a oni z grymasem na 

twarzy myślą o swoim szefie, biurku i zadaniach. Są sfrustrowani, 

nieszczęśliwi, a z drugiej strony wszyscy, którzy zajmują się 

w życiu tym, co przynosi im satysfakcję, są niezwykłymi 

szczęściarzami. I ja jestem w tej grupie szczęściarzy. To jest 

ogromna nobilitacja.

Co jest przed Tobą, muzycznie i prywatnie?

W przyszłym roku mam plan zrobienia płyty, a może nawet 

dwóch. Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale będą to 

odmienne albumy dla różnych odbiorców. Jeśli nie uda się 

dwóch to na bank powstanie jeden, a drugi trochę później. 

A prywatnie? Znalezienie równowagi między high i low.  

Moim marzeniem od wielu lat, które w najbliższym czasie 

może uda się zrealizować, jest nauczyć się medytacji. Nie wiem, 

co się wydarzy później, ale taki jest plan. Czyli nowe projekty 

i balans, w czym pomóc ma medytowanie.

Serdecznie Ci tego życzę!

WYWIAD

Cztery pustynie
dla hospicjum, czyli 
ultramaraton dobra

Rozmawiała: Maja Wiśniewska
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A momenty, które dawały Ci poczucie 
satysfakcji?

Było ich mnóstwo. Biegaliśmy w przepięknych miejscach, 

parkach, często niedostępnych dla turystów. W biegach brało 

udział od 50 do 300 osób i byli to sami pozytywnie nastawieni 

ludzie, skupieni na swojej pasji, ale też bardzo często na 

pomaganiu innym. Generalnie przez cały bieg dobrych emocji 

było bardzo dużo. Poza tym, jeśli w ciągu dnia pojawiały 

się kryzysy, to samo ich przezwyciężenie dawało ogromną 

satysfakcję. Zarówno podczas biegania, jak i pod koniec dnia. 

Dlatego uważam, że są to biegi przede wszystkim mentalne. 

Co więcej, dzięki temu, że wieczorem spędzaliśmy czas 

wspólnie, to zawiązywały się między nami przyjaźnie, które 

myślę, że będą trwały długo. I to przyjaźnie międzynarodowe, 

bo za każdym razem w biegach brali udział zawodnicy z około 

50 krajów.

To, o czym opowiadasz, pokazuje, że 
jesteś osobą o wyjątkowo silnej woli walki 
i z wielkim sercem do pomagania. Wiemy, 
że nie jest to pierwsza taka inicjatywa 
w Twojej karierze.

Zaczęło się od Półmaratonu Warszawskiego. Dowiedziałem się, 

że w ramach akcji #biegamdobrze można wesprzeć organizację, 

której w danym roku poświęcony jest bieg. Polegało to na tym, 

że każdy uczestnik zachęcał znajomych do wsparcia zbiórki, 

którą organizował podczas biegu. Wtedy beneficjentem była 

Fundacja Wcześniak, a ponieważ moje dzieci, Ola i Piotrek 

(bliźniaki) są wcześniakami, to postanowiłem dołączyć do 

akcji. Okazało się, że udało się zebrać ponad 18 tys. zł, mimo iż 

poświęciłem temu niedużo czasu. To pokazało, że mam wśród 

znajomych ludzi, którzy lubią wspierać takie działania. Kolejną 

dużą akcją była pomoc mojej sąsiadce, wtedy 16-letniej Basi 

Bagorze, która nie jest się w stanie samodzielnie ruszać ani 

komunikować. Wziąłem udział w 250-km biegu przez pustynię 

w Patagonii, w Argentynie. Wraz z moim przyjacielem Darkiem 

Pietruszenko chcieliśmy zebrać 50 tys. zł na zakup C-eye’a, 

czyli cyfrowego oka, które pozwoli Basi komunikować się 

z otoczeniem. I udało się. Kupiliśmy cyfrowe oko, a z pieniędzy, 

które zostały, udało się też opłacić rehabilitację. Ta akcja 

stanowiła podwaliny Funduszu Podwójne Wyzwanie.

A co jest dla Ciebie w życiu ważne?

Zawsze najważniejsi byli dla mnie ludzie. Zarówno ci bliscy, 

jak i ci, których spotykam na swojej drodze. Bycie prezesem 

nigdy nie było samo w sobie moim celem. Zawsze dążyłem 

do tego, żeby robić fajne rzeczy z fajnymi, dobrymi ludźmi, 

ludźmi z zasadami. Takimi, od którym mogę się uczyć. Nie tylko 

w kwestiach zawodowych. Lubię słuchać ludzi, tylko wtedy 

można się dużo nauczyć. Często są to osoby, które mają inne 

zainteresowania ode mnie, więc nie ograniczam się do swoich 

pasji, nie zamykam się.

Kim jest Marek Rybiec prywatnie. Wiemy, 
że Twoją pasją jest bieganie. A co jeszcze 
lubisz robić?

Prywatnie jestem ojcem trójki dzieci. Najmłodsza córka Zosia 

ma 10 lat, a bliźniaki Ola i Piotr to 14-latki. Lubię biegać, jeździć 

na rowerze. Bardzo lubię spędzać czas z dziećmi. Czytać. 

I przebywać z ciekawymi ludźmi.

Co pozwala Ci odpocząć od problemów 
życia codziennego?

Bieganie, jazda na rowerze czy spacerowanie, np. po parkach. 

Uwielbiam Łazienki Królewskie, Konstancin. Ale czasami lubię 

też obejrzeć dobry film. Odpoczywam, czytając książki. To 

jedna z moich pasji.

Jesteś bardziej samotnikiem czy wolisz 
towarzystwo?

Lubię spędzać czas zarówno z ludźmi, jak i w samotności. 

Najważniejsza jest dla mnie rodzina, potem praca. Ale 

stworzyłem sobie też przestrzeń dla siebie. Czasem czytam 

książki, czasem idę biegać. Bieganie to sport, który wymaga 

samodzielności. Szczególnie gdy pokonuje się 80-km dystanse. 

Człowiek nie może wtedy nudzić się we własnym towarzystwie. 

Dla mnie jest to czas na poukładanie sobie w głowie spraw 

prywatnych i zawodowych. Potrzebuję tego.

Marek Rybiec przebiegł cztery pustynie, aby zebrać ponad 100 tys. zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla Poradni Leczenia Bólu FHO. O swojej motywacji, wzlotach 
i upadkach podczas morderczego ultramaratonu opowiada bohater Podwójnego Wyzwania. 

Czym jest Fundusz Podwójne Wyzwanie? 
W jakim celu powstał?

Fundusz Podwójne Wyzwanie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Powołaliśmy 

ją z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju Filantropii. Wiedząc, że na 

polskim rynku funkcjonuje ponad 120 tys. organizacji charytatywnych, a większość 

z nich ma problemy finansowe czy organizacyjne, uznaliśmy, że warto coś z tym 

zrobić. A ponieważ moją pasją jest bieganie ekstremalne, wpadliśmy na pomysł, 

żeby połączyć to ze zrobieniem czegoś dobrego. Dlatego powołaliśmy Fundusz 

Podwójne Wyzwanie. Jego celem jest z jednej strony przełamywanie barier 

w podejmowaniu trudnych wyzwań związanych z pasją danego człowieka, a z drugiej 

– wsparcie konkretnej organizacji. W moim przypadku celem było przebiegnięcie 

w ciągu jednego roku czterech pustyń: Namib, Gobi, Atakamy i pustyni lodowej 

na Antarktydzie, oraz zebranie 100 tys. złotych na specjalistyczny sprzęt dla Poradni 

Leczenia Bólu FHO.

Skąd pomysł na hospicjum?

Fundacja wcześniej współpracowała już z Akademią Rozwoju Filantropii w ramach 

projektu Giving Circle, którego celem było wsparcie trzech organizacji, w tym FHO. 

Fundacja zbierała wtedy środki na stworzenie ogrodu terapeutycznego dla pacjentów 

hospicjum. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się o innych potrzebach. Natomiast prywatnie 

temat jest mi bliski, ponieważ 15 lat temu moja mama zmarła na nowotwór. Stąd 

przekonanie, że działania FHO są ważne i należy je wspierać. Ja wybrałem bieganie po 

pustyniach w ramach projektu 4Deserts.

Na czym to polegało?

Były to cztery siedmiodniowe biegi, każdy na pustyni na innym kontynencie. Namib 

jest w Afryce, Gobi w Azji, Atakama w Ameryce Południowej oraz ostatnia pustynia na 

Antarktydzie. Podczas każdego z biegów mieliśmy do pokonania 250 km, a dzienny 

dystans wynosił od 40 do 90 km. Biegliśmy z plecakami ważącymi od 9 do 13 kg. 

Podczas biegu organizator zapewniał nam opiekę medyczną, namioty i wodę do picia. 

Natomiast pozostały sprzęt i jedzenie musieliśmy sobie zorganizować sami.

Czy zdarzały Ci się jakieś kryzysy? Jeśli tak, jak sobie z nimi 
radziłeś? Co Cię motywowało?

W takiej trasie kryzysy zdarzają się non stop, właściwie kilka razy dziennie. Pokonywanie 

wspomnianych dystansów jest wyczerpującym wyzwaniem. Szczególnie, że biega się 

po górach lub bardzo trudnym do pokonania terenie. Do tego dochodzą ekstremalne 

warunki pogodowe. Na przykład na Atakamie biegliśmy w temperaturze powyżej 

50 stopni Celsjusza. Trzeba zdawać sobie sprawę, że kryzys podczas takiego biegu jest 

rzeczą absolutnie normalną i na pokonanie go należy znaleźć swój sposób. Pamiętać, że 

za np. 10 km będzie nam się biegło lepiej. Dlatego nie wolno się wtedy poddawać. Przez 

wszystkie cztery pustynie tylko raz byłem bliski zakończenia biegu, ale to z przyczyn 

zdrowotnych, niezależnych ode mnie. Bardzo źle znosiłem warunki na wysokości ponad 

3000 m n.p.m., byłem też odwodniony. Wychodziłem natomiast z założenia, że jeżeli nie 

wyeliminuje mnie jakaś kontuzja, to dobiegnę do mety, nawet gdybym miał się tam 

doczołgać. Dlatego wiedziałem, że niezależnie od wielkości kryzysu był to tylko pewien 

etap, żeby osiągnąć założony cel. Uważam, że najlepszą strategią jest skupianie się na 

kolejnym kroku, a nie kilometrze.
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Jestem
we właściwym miejscu

Dlaczego zostałaś fizjoterapeutką?

Odkąd pamiętam, w moich planach były studia medyczne. 

Miałam różne pomysły co do kierunku, natomiast za 

namową siostry, która studiowała wówczas fizjoterapię, 

wybrałam właśnie tę ścieżkę. Na początku myślałam, że praca 

z dziećmi jest tym, w czym będę się spełniać, dlatego po 

skończeniu studiów licencjackich w 2006 roku pracowałam 

w przychodni dziecięcej. Jednak po studiach magisterskich 

moje plany się zmieniły. Od razu po ich ukończeniu dostałam 

propozycję pójścia na studia doktoranckie w III Klinice 

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam zajmowałam 

się głównie pacjentami geriatrycznymi. I choć wtedy wydawało 

mi się, że praca naukowa jest kierunkiem, w którym chciałabym 

się rozwijać, to kolejne lata pracy uświadomiły mi, że najlepiej 

czuję się przy pacjencie, czyli jako praktyk. 

Zdecydowałaś się na pracę w hospicjum, 
czyli miejscu, w którym ludzie umierają. 
Dla wielu osób to ogromne wyzwanie. Co 
skłoniło Cię do jego podjęcia? Czy nie bałaś 
się tego?
 

Po studiach doktoranckich szukałam swojej drogi zawodowej 

i pracy. Dowiedziałam się od mojej koleżanki Iwony 

Maciejewskiej, obecnie koordynatorki zespołu fizjoterapeutów 

w FHO, że w hospicjum będzie potrzebny fizjoterapeuta na 

zastępstwo. Spróbowałam i udało się. Bardzo się ucieszyłam, 

a jednocześnie się bałam. Pamiętam stres, jaki towarzyszył mi, 

gdy jechałam po raz pierwszy do hospicjum, miejsca, w którym 

nigdy wcześniej nie byłam. Obawiałam się, jak sobie poradzę. 

Jestem osobą dość emocjonalną, dlatego obawiałam się, jak 

to wpłynie na moją pracę, na mnie. Jednak szybko się okazało, 

że to właśnie wrażliwość jest w hospicjum cechą niezbędną. 

Moja praca daje mi dużo satysfakcji i poczucie, że robię coś 

dobrego. I tak jestem tu już szósty rok.

 

Kiedy zrozumiałaś, że to jest Twoje miejsce?
 

To przychodziło stopniowo. Na początku było mi bardzo 

trudno, ponieważ głęboko przeżywałam śmierć każdego 

z moich pacjentów. Jednak ogromne wsparcie ze strony 

koleżanek z zespołu, doświadczenie, którym się ze mną 

dzieliły, pozwoliły mi poradzić sobie z tym problemem. 

Momentem przełomowym, w którym zrozumiałam, że jestem 

we właściwym miejscu, była sytuacja z jedną z moich 

podopiecznych, która była osobą samotną. Wraz z pielęgniarką, 

śp. Jolą Kłodecką, odwiedzałyśmy ją niemalże w tym samym 

czasie, ponieważ miałyśmy tylko jeden komplet kluczy 

do domu pacjentki. Nadszedł dzień, w którym, wchodząc 

do mieszkania usłyszałam: „Dobrze, że jesteś, pani właśnie 

umiera”. Móc towarzyszyć pacjentce w takiej chwili było dla 

mnie niezwykle poruszającym i ważnym doświadczeniem. 

Wspólnie z panią Jolą zaopiekowałyśmy się pacjentką. 

Wspólnie ją umyłyśmy, przygotowałyśmy… i odeszła. Był to 

dla mnie moment refleksji. Zrozumiałam, że gdyby ta pani nie 

była pod opieką hospicjum, odeszłaby w samotności. Uważam, 

że nasza obecność pozwoliła jej odejść w sposób godny.

Lubię ludzi i bez względu na to, w jakim nastroju jestem danego dnia, 
zawsze mam uśmiech dla moich pacjentów” – o pracy w hospicjum, 
motywacji i doświadczeniach opowiada Emilia Łapiak-Pasiorowska, 
fizjoterapeutka w Fundacji Hospicjum Onkologiczne. 
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Emilia Łapiak-Pasiorowska – od 2013 r. fizjoterapeutka w FHO. Doktor nauk o zdrowiu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie mama Liliany (lat 9) i Kai (lat 3).
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Poczucie godności to chyba jedna 
z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, 
szczególnie w takim miejscu jak hospicjum. 
Jakie są najważniejsze potrzeby pacjenta 
z punktu widzenia fizjoterapeuty?
 

Jest ich wiele. Fizjoterapia jest jedną z głównych form 

wspierania pacjentów objętych opieką paliatywną. Dla 

takich pacjentów jakość życia jest bardziej istotna od jego 

długości. Rehabilitacja pacjenta w opiece paliatywnej to 

dynamiczny, dostosowany do konkretnego człowieka proces. 

Głównym celem powinno być umożliwienie pacjentowi 

funkcjonowania na najwyższym poziomie, oczywiście 

w granicach, które wyznacza choroba. Pacjenci 

z zaawansowaną chorobą nowotworową bardzo często mają 

problemy z wykonywaniem codziennych czynności, jak np. 

zmiana pozycji w łóżku, transfer na wózek czy zwykłe pójście 

do toalety. Dlatego prowadzimy dla nich ćwiczenia ruchowe, 

ćwiczenia samoobsługi czy ogólnousprawniające, fizjoterapię 

oddechową. Uruchamiamy ich w obrębie łóżka i poza nim 

w zależności od możliwości pacjenta. Bardzo ważna jest także 

edukacja chorego oraz członków rodziny właśnie w zakresie 

procedur terapeutycznych, sposobów przemieszczania 

pacjenta, sposobu korzystania z balkonika czy wózka.

 

Jak wygląda proces fizjoterapii u pacjentów 
objętych opieką paliatywną?
 

Fizjoterapię zleca lekarz prowadzący. Fizjoterapeuta 

przeprowadza wywiad oraz dokładne badanie pacjenta, 

zapoznaje się z dokumentacją medyczną dotyczącą przebiegu 

choroby podstawowej, a także schorzeń współistniejących. 

Wspólnie z pacjentem ustala cele terapii. Każda wizyta jest 

zależna od możliwości pacjenta w danym dniu i dostosowana 

do aktualnych potrzeb.

Opowiedz więcej o swojej roli jako 
nauczyciela akademickiego. Co starasz się 
przekazać swoim studentom?
 

W ramach studiów doktoranckich prowadziłam zajęcia 

głównie z zakresu geriatrii dla studentów fizjoterapii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast w tym 

roku wraz z moimi koleżankami z zespołu uczestniczyłam jako 

wykładowca w prowadzonych w naszej Fundacji zajęciach 

z zakresu fizjoterapii w opiece paliatywnej dla studentów 

fizjoterapii z Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Zawsze bardzo zależy 

mi na tym, aby moi studenci nie tylko zdobywali jak najwięcej 

wiedzy teoretycznej oraz umiejętności w pracy z pacjentem, 

ale też uczulam ich na to, jak odnosić się do pacjentów, jak 

rozumieć ich potrzeby i jak traktować ich niepełnosprawność. 

Aby podchodzili do nich z szacunkiem.

 

O czym musi pamiętać fizjoterapeuta, który 
pracuje w hospicjum?
 

O tym, że poza obszerną wiedzą, umiejętnościami i chęcią 

ciągłego rozwoju ważne jest, by lubić pracę z ludźmi. 

Pacjenci pod opieką hospicjum wymagają szczególnej 

uwagi, zaangażowania oraz cierpliwości. Każdy to nowe 

doświadczenie. Praca fizjoterapeuty w opiece paliatywnej 

różni się od szeroko pojętej rehabilitacji. W FHO nasze cele są 

na pozór małe. Na pozór, bo dla pacjenta są bardzo ważne. 

Gdy spotykam pacjenta, którego marzeniem jest to, żeby 

mógł przejść do toalety bez pomocy balkonika i nam się to 

udaje, to jego szczęścia i wdzięczności nie da się porównać 

z czymkolwiek. Lubię ludzi i bez względu na to, w jakim 

nastroju jestem danego dnia, zawsze mam uśmiech dla 

moich pacjentów. A informacja zwrotna – wyszeptane, często 

cichutko „dziękuję” – jest bardzo motywująca. Utwierdza 

w przekonaniu, że robię coś dobrego i jestem we właściwym 

miejscu.
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NASI PRACOWNICY

Gdy praca łączy się
z pasją, czyli jak robić 
to, co się kocha

wtedy: „To już jest ten moment, już czas”. Zaczęłam szukać 

możliwości podjęcia wolontariatu w Warszawie. Znalazłam 

ogłoszenie dotyczące hospicjum i przypomniałam sobie 

historię rodzinnych zmagań z chorobami moich dziadków, 

kuzynów. Pomyślałam, że jest to wyzwanie, z którym warto się 

zmierzyć. Pojawiłam się na pierwszej rozmowie z Iwoną Miller, 

koordynator wolontariatu w FHO. I tak się zaczęło. Potem 

odbyłam rozmowę z psychologiem. Zadane pytania pozwoliły 

przyjrzeć się głębiej mojej motywacji i zasobom. Kolejnym 

etapem było szkolenie, które również dało mi wiele do myślenia. 

Szczególną rolę odegrała w nim psycholog Ewa Kalińska, 

która pomogła nam rozpocząć formowanie potrzebnego tu 

podejścia do wolontariatu. Nam, czyli grupie wolontariuszy. 

Później odbyły się szkolenia praktyczne z ordynator oddziału 

doktor Ewą Bochner oraz pielęgniarkami. Poczuliśmy, że tu się 

dzieje coś, do czego warto się przyłączyć…

Jak wspominasz swoje pierwsze dni na 
oddziale hospicjum?

Pierwsze spotkanie z pacjentami okazało się zaskakujące, 

ponieważ było takie naturalne, oczywiste. Trudno to opisać, 

dla mnie to było wejście w relacje, jakie znamy z domu, 

z kręgu znanych nam osób. A ponieważ hospicjum to 

miejsce, w którym życie toczy się swoim rytmem, to właśnie 

my jako wolontariusze czy pracownicy do tego rytmu się 

przyzwyczajamy i zaczynamy nim żyć. Nie skupiamy się na tym, 

co jest poza naszym zasięgiem – na śmierci, ale troszczymy 

się o życie w każdym jego przejawie. Najprostszym 

i najtrudniejszym. Pacjenci uczą nas, że to są ich dni, noce 

i poranki. Mają swoje oczekiwania, wymagania i warto się 

na tym skupić. Dla mnie doświadczenie tej prawdziwości, 

naturalności życia jest wielką wartością i przywilejem.

Często słyszę od wolontariuszy, że przychodzą 
pomóc pacjentom czy samej organizacji, 
a wychodzą z poczuciem, że to oni coś dostali.

Pacjenci uczą nas i dają nam więcej, niż my przynosimy 

im. Uważam, że pomagamy sobie nawzajem. To, że 

można współdziałać na rzecz czyjegoś dobra, jest w tej 

pracy porywające: praca w znakomitym zespole, a także 

z rodzinami i opiekunami pacjentów. Kiedy myślę o hospicjum, 

przypominam sobie słowa mojego mentora dr. Giana 

Domenica Borasia, który, odnosząc się do opieki paliatywnej, 

powiedział: „To jest wielki przywilej i niezwykle wynagradzająca 

praca. Codziennie pomaga nam pamiętać o tym, co jest dla 

nas w życiu najważniejsze”. Warto dać sobie w życiu czas na 

odnalezienie swoich wartości i podążanie za nimi w mniej lub 

bardziej bezkompromisowy sposób.

Co było dla Ciebie pierwszym wyzwaniem 
w pracy z pacjentem?

Jako wolontariusze, choć jesteśmy trochę niewidzialni, robimy 

wszystko, do czego jesteśmy w danej chwili potrzebni. Jednym 

z trudniejszych zadań „poznawczych”, przed którym stanęłam, 

była prosta w zasadzie prośba jednej z pacjentek, pani Lucyny, 

by asystować jej w drodze do toalety. Skupiłam się na tym, 

żeby zrobić wszystko zgodnie ze sztuką. Czyli upewnić się, że 

pacjentka może wstawać i wychodzić z łóżka, że pielęgniarki 

o tym wiedzą itd. Chodzi o to, żeby umieć ocenić, czy możemy 

spełnić prośbę pacjenta, zanim się tego podejmiemy. Jest to 

ważne ze względu na jego bezpieczeństwo. Zaskoczyło mnie 

jednak to, że pacjentka oczekiwała wymiany pampersa na 

stojąco, którego zresztą nie miałyśmy ze sobą w łazience… 

Opadająca nocna koszula, za duży rozmiar pampersa, który 

ktoś nam podał, i niecierpliwość pani Lucyny – zupełnie 

mnie rozbroiły…(śmiech). Szybko zdałam sobie sprawę, 

że potrzebuję dodatkowych umiejętności w zakresie 

wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Wtedy podjęłam 

decyzję o tym, żeby odbyć roczny kurs opiekuna medycznego. 

Okazał się być bardzo potrzebny. 

Na opiekunie się nie skończyło. 

To prawda. Po jakimś czasie zdałam sobie sprawę ze zmiany, 

jaka dokonała się w moim myśleniu o wolontariacie w FHO: 

uświadomiłam sobie, że praca zawodowa odciąga mnie od 

hospicjum – zaczęło mi przeszkadzać to, ile praca zabiera 

mi czasu. Uznałam, że muszę przemyśleć, czy po 25 latach 

w poprzednim zawodzie jest tam jeszcze wiele do zrobienia. 

I czy to, co mogę tam zrobić, będzie dla mnie tak samo ważne 

i satysfakcjonujące jak praca w hospicjum. Bardzo zależało 

mi na tym, żeby mieć więcej czasu na FHO. Potrzeba zmiany 

kiełkowała we mnie już od paru lat. 

Jaki był Twój kolejny krok?

Zaczęłam zadawać pytania ważnym dla mnie osobom. 

Chciałam się dowiedzieć, kogo potrzeba w hospicjum, aby to 

miejsce stało się jeszcze lepsze dla osób tu przebywających. 

Zapytany o to doktor Jerzy Jarosz, powiedział, że potrzebni 

są pracownicy socjalni z prawdziwego zdarzenia. Tacy, którzy 

będą robić dla pacjentów i ich najbliższych coś innego, niż 

załatwianie spraw związanych z pomocą społeczną, z czym 

najczęściej kojarzy się to stanowisko. Te pytania zadawałam 

już wcześniej, nie tylko w FHO, ale też w innych hospicjach 

w Polsce i za granicą, podczas wielu podróży, które odbyłam 

w tym celu. Myślę, że ostatnie lata studiów psychologicznych 

na Uniwersytecie SWPS także pomogły mi zrozumieć, na czym 

takie wsparcie może polegać. Po latach przygotowań marzenia 

się spełniły. Rzeczywistość pracy w FHO, zarówno na oddziale 

hospicjum, jak w Centrum Naukowo-Edukacyjnym przerosła 

marzenia.

Na czym polega Twoja rola na oddziale? 
Jak chcesz ją realizować?

Nasi pacjenci na oddziale są świetnie zaopiekowani pod 

względem medycznym i psychologicznym. To, co chcę tutaj 

wnieść, wiąże się z moimi doświadczeniami z ostatniego 

roku praktyki i stażu w szpitalu onkologicznym z pacjentami 

na różnych etapach choroby. Zobaczyłam tam, że jednym 

Kiedy myślę o pracy w hospicjum, przypominam sobie słowa 
mojego mentora, dra Giana Domenica Borasia, który odnosząc się do 
opieki paliatywnej, powiedział:  „To jest wielki przywilej i niezwykle 
wynagradzająca praca”. O swoich doświadczeniach w FHO opowiada 
Maria Wysocka, opiekun medyczny oraz asystentka ds. integracji 
w Centrum Naukowo-Edukacyjnym FHO.

Maria Wysocka – pochodzi ze Śląska, ceni sobie wspólnotowe wychowanie i przebywanie z innymi. W FHO pełni 
funkcję opiekuna medycznego oraz asystenta naukowego ds. integracji w Centrum Naukowo-Edukacyjnym 
FHO. Pasjonatka nauki, relacji międzyludzkich i Himalajów.

Jak trafiłaś do FHO?
 
To długa historia z wieloma pozytywnymi bohaterami 

(śmiech). Zaczęło się od wolontariatu na oddziale 

geriatrycznym, gdy byłam jeszcze licealistką. Zajmowałam 

się tam osobami w podeszłym wieku, urozmaicając im czas 

spędzany w szpitalu. Potem jako studentka zdobywałam 

doświadczenie w pogotowiu opiekuńczym. Jednak w trakcie 

studiów – dość nieoczekiwanie – podjęłam pracę zawodową, 

która całkowicie wypełniła mój czas. Trafiłam na założycieli 

pierwszego niezależnego radia w Polsce, RMF FM. Wizja 

i działania grupy ludzi, na których trafiłam, były dla mnie na tyle 

porywające, że zamiast pisać pracę magisterską spędzałam 

czas przy realizowanych przez nich projektach. Szybko 

dołączyłam do nich na stałe. Bardzo dużo podróżowałam po 

Polsce, ponieważ odpowiadałam za organizację oddziałów 

radia w 15 miastach. Później pracowałam jeszcze w kilku 

mediowych firmach. W moim ostatnim miejscu pracy, grupie 

mediowej, w której spędziłam kilka lat, odpowiadałam za 

pion wydawniczy, IT i dystrybucję. Przez większość tego czasu 

prowadziłam bardzo nieregularny tryb życia. I choć uważam, 

że wolontariat to coś, czego poszukiwałam od zawsze, to po 

prostu nie było na to czasu. 

Jednak w końcu Ci się to udało.

Tak. Przez cztery lata pracowałam już tylko w jednym mieście. 

Mój grafik pracy był bardziej przewidywalny. Pomyślałam 

Rozmawiała: Maja Wiśniewska
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z powodów ich cierpienia, przynoszonego także do hospicjum, 

jest społeczna izolacja. Choroba nowotworowa ma społeczne 

odium, które spada na pacjentów obok trudności związanych 

z leczeniem. Tracą dotychczasowe role społeczne, pozycję 

w rodzinie. Nie mogą już zajmować się tym, co robili do 

tej pory. Bardzo często dotyka też ich rodzin, najbliższych. 

Uważam, że możemy dać osobom żyjącym w hospicjum 

silniejsze poczucie, że są ciągle wśród ludzi – potrzebni, 

w ważnych relacjach. Możemy pomóc im wykorzystać czas, 

który są z nami, najlepiej, jak to jest możliwe dla nich i dla ich 

bliskich. Na tym polega rola pracownika społecznego: ma 

pomagać pacjentom zadomowić się w hospicjum zarówno 

fizycznie, jak i mentalnie. Ale też pokazać rodzinom pacjentów, 

jak wejść w rytm życia hospicjum. Ma dać także pewność 

pacjentom, że ich najbliżsi mają potrzebne wsparcie, także 

logistyczne.

Jesteś także asystentem naukowym ds. 
integracji w Centrum Naukowo-Edukacyjnym 
FHO. Jakie jest Twoje zadanie na tym 
stanowisku?

W Centrum Naukowo-Edukacyjnym chcemy rozwijać projekty 

wokół hospicjum, w które będzie ono zaangażowane. 

Rozszerzyć wspólnotę osób i instytucji wspierających to 

miejsce, pracujących z nami. Szczególnie, że ich wsparcie jest 

coraz bardziej potrzebne. Mamy też sporo dobrych przykładów, 

jak można ten rodzaj integracji rozwijać. To się dzieje w skali 

mikro, na poziomie rodziny, wspólnoty parafialnej, miejsca 

pracy, ale też i makro. Dzięki życzliwej otwartości FHO miałam 

okazję prowadzić badania do swojej pracy magisterskiej nt. 

jakości życia pacjentów, między innymi wśród podopiecznych 

naszego hospicjum domowego. W trakcie badań zdałam 

sobie sprawę z tego, że wiele z tych osób mieszka bardzo 

blisko siebie, nawet w tym samym bloku albo klatkę obok, 

a bardzo często o sobie nie wiedzą. A przecież mogliby wspierać 

się nawzajem chociażby przez wymianę informacji. Idea 

nowoczesnej opieki paliatywnej obejmuje także rolę małych 

wspierających społeczności. Bardzo ważnym warunkiem takiej 

integracji jest wiedza, stąd projekty badawcze oraz edukacyjne, 

przy których mam okazję pracować.

A kim prywatnie jest Maria Wysocka? Jakie są 
Twoje zainteresowania, pasje?

Tak udało mi się ułożyć życie zawodowe, że praca zawsze 

była połączona z pasją. Pierwszą z nich były wolne niezależne 

media. Teraz jest to praca z pacjentami, opieka paliatywna 

i jej wymiar społeczny oraz nauka. Ta ostatnia jest pasją 

całego mojego życia. Warto poświęcić czas na obserwowanie 

zmieniającej się rzeczywistości i próby jej rozumienia. Bardzo 

cenię sobie moją rodzinę i przyjaciół. Uważam, że wszystko, co 

się w naszym życiu dzieje ważnego, dzieje się z powodu ludzi, 

których spotykamy. Dzięki rozmowom, a przede wszystkim 

współdziałaniu. Dla mnie najbardziej poruszającą muzyką jest 

czysty dźwięk wielkiej orkiestry symfonicznej, w której wielość 

instrumentów, barw i talentów składa się na jeden efekt. To 

moja metafora znaczenia różnorodności i zgrania w realizacji 

wspólnego celu.

Masz jakieś ulubione aktywności fizyczne?

Uwielbiam łazić po górach. Chociaż mam lęk wysokości… 

Moja przygoda z Himalajami zaczęła się od tego, że podczas 

spotkania rodzinnego mój kuzyn pokazał mi zdjęcia z podróży 

do Indii, części świata, która do tamtej pory nie wydawała mi się 

zbyt interesująca. To, co zobaczyłam i usłyszałam, zachwyciło 

mnie. Piękny, kolorowy świat, pełen muzyki przestrzeni 

i światła. Wrażenie potęgowała listopadowa szaruga za oknem. 

Bardzo zapadło mi to w pamięć. W międzyczasie przeszłam 

poważną operację, po której długo dochodziłam do siebie 

i miałam sporo czasu na rozmyślania. I wtedy przypomniałam 

sobie Indie. Chciałam zobaczyć i poczuć świat, o którym 

słuchanie sprawiło mi tyle przyjemności. Więc zaplanowałam 

podróż. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności (międzyludzkich) 

nie były to „klasyczne” Indie. Bo była to wyjątkowa ich część, 

a mianowicie kraina Ladakh położona na Wyżynie 

Tybetańskiej. Aby się tam dostać, trzeba dotrzeć na 

wysokość 3200 m n.p.m. i dopiero stamtąd wyruszyć 

w góry. Wprawdzie na dzień dobry wita nas tam choroba 

wysokościowa, ale potem jest już tylko lepiej. Gdy pierwszy 

raz poszliśmy na trekking po górach, spaliśmy wyłącznie 

pod namiotami lub pod gołym niebem. Moje wyobrażenie 

o tym, czym może być podróżowanie i czym jest przyjemność 

w podróży, kompletnie się zmieniło. I tak od sześciu lat co roku 

jeździmy tam z przyjaciółmi. Pomimo, że za każdym razem 

obiecujemy sobie lenistwo na plaży (śmiech). Mamy tam też 

„swoją” szkołę dla dziewczynek (4–18 lat) prowadzoną przez 

siostry zakonne, którą wspieramy od pierwszego wyjazdu. 

Pracujemy z nimi przez tydzień albo dwa. Czasami jest to 

pomoc w remoncie, czasami nauka angielskiego, czasami 

jeździmy do sklepu po kredki, a czasem zbieramy morele. 

W tym roku zbieraliśmy dla nich pieniądze na naprawę 

dachu po przejściu lawiny błotnej. Akcja zakończyła się 

powodzeniem – nowy dach stanął przed pierwszym 

śniegiem. Będą spać i uczyć się w suchych pokojach.

Łączenie pasji z wnoszeniem czegoś wartościowego do życia 

innych ludzi od zawsze było moim marzeniem. Zarówno 

w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I wygląda na to, że 

znowu trafiłam w dobre miejsce. Dlatego swoją historię 

traktuję jako historię o spełnianiu marzeń. I mam nadzieję, że 

ta passa będzie trwać.
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Jak Lungo wspiera Fundację Hospicjum 
Onkologiczne?
 
Nasze wsparcie polega na typowej pracy agencyjnej, która 

niczym nie różni się od tej dla klientów komercyjnych. 

Przygotowujemy materiały graficzne i marketingowe. Gdy 

potrzebujecie takiej pomocy, wspomagamy was także 

w komunikacji zewnętrznej, przygotowując np. materiały dla 

partnerów akcji, które organizujecie. Od dwóch lat wspieramy 

projekt Dobra Aukcja. Pomogliśmy też w przygotowaniu 

pierwszego raportu społecznego fundacji za lata 2017–2019.

Jak doszło do tej współpracy, dlaczego właśnie 
FHO, dlaczego hospicjum?
 
O wsparcie dla hospicjum poprosił nas Marcin Milczarski, 

koordynator projektów społecznych w FHO, z którym nasze 

ścieżki zawodowe zbiegły się dużo wcześniej. Drugim, 

ale bardzo ważnym dla mnie powodem jest osobiste 

doświadczenie z chorobą onkologiczną. Moja mama, która 

odeszła 21 lat temu, chorowała na raka. Była to długa walka 

i zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest pomoc w takich 

sytuacjach. Chociaż sam jej nie doświadczyłem, bo realia 

tamtych czasów na to nie pozwalały. 

 
Jakie wartości w pracy, i nie tylko, są dla Was 
ważne?
 
Oprócz tego, że pracujemy razem w agencji Lungo i łączą nas 

relacje służbowe, jesteśmy grupą przyjaciół. Nasze biuro to 

po prostu dom, w którym jest kuchnia, grill, ogród itd. Choć 

wcale nie musimy się spotykać, przychodzimy tu w weekendy, 

właśnie na grilla. Organizujemy wspólne wyjazdy. Więc jeśli 

pytasz, co jest dla nas najważniejsze, to odpowiedź brzmi: 

drugi człowiek. Wychodzę z założenia, że fajne projekty i rzeczy 

wychodzą tylko wtedy, gdy w pracy panuje dobra atmosfera, 

jest przyjazne otoczenie i kiedy nie robi się tego za karę. Dlatego 

jako właściciel i kierownik zamieszania, staram się stworzyć 

takie warunki, żeby te fajne rzeczy mogły powstawać i żeby je 

sprzedawać za jak najlepsze pieniądze. Do tej pory nam się to 

udaje. Nasza agencja składa się głównie z pracowników, którzy 

są tu od wielu, czasami nawet kilkunastu lat. Robimy wszystko, 

żeby być uczciwymi wobec siebie nawzajem i wokół tego 

budujemy Lungo, wartości dla klientów i siebie samych. Klienci 

przychodzą i odchodzą, a my zostajemy, i ważniejsze jest dla 

mnie, co tutaj zostanie, niż gonienie za rozwiązaniami, które 

być może satysfakcjonowałyby któregoś z naszych klientów, 

ale niekoniecznie „zrobiłyby nam dobrze” wewnętrznie. Zawsze 

traktowałem tę firmę bardziej jako sposób na życie niż na 

zarabianie pieniędzy. I mam to szczęście, że pojawiają się one 

jako pochodna tego, co robimy, a nie są celem samym w sobie. 

A dzięki temu przy porannej kawie uśmiechamy się do siebie.

Ale jakiś harmonogram pracy musicie mieć...
 
Był taki czas, kiedy pracowaliśmy w trybie narzuconym, trochę 

przez siebie, a trochę przez klientów. Korzystaliśmy wtedy 

z programów do zarządzania projektami, harmonogramów, 

słupków i wykresów. Efekt tego był taki, że ludzie przestali 

ze sobą rozmawiać, nie było już burz mózgów, przerzucania 

się żartami i głupimi tekstami. Czyli przestrzeni, w której 

powstają najfajniejsze pomysły, bo często się okazuje, że to 

wcale nie jest takie głupie, a po lekkiej modyfikacji są właśnie 

tym, o co chodziło klientowi. Dlatego zrezygnowaliśmy 

z takiego trybu, częściej improwizujemy i jest dobrze (śmiech). 

Oczywiście dotrzymujemy obiecanych terminów, założeń 

i harmonogramów, ale wewnątrz jest zdecydowanie luźniej 

i mniej formalnie. Cieszę się, że możemy sobie pozwolić na 

to, żeby na spotkanie pojechać na motorze i zaproponować 

klientowi zupełnie niekonwencjonalne rozwiązanie. Nie 

zmienia to faktu, że realizujemy naprawdę poważne 

i karkołomne projekty. Czy jest to stoisko targowe organizowane 

na drugim końcu Europy czy konferencja prasowa w Senegalu, 

ważne jest, żeby klient miał poczucie, że zrobimy wszystko, 

żeby podołać. I to, że naprawdę często słyszę „jeśli wy nie 

zrobicie, to znaczy, że się tego zrobić nie da”, jest dla mnie 

największą nagrodą.

lungo.pl

Lungo – agencja marketingowa ze Szczecina, 

w której najważniejsze wartości to są szczerość, 

uczciwość i prawda. Na rynku od 14 lat. 

Współpracowała m.in. z takimi klientami jak 

Aviva, Netto, Amica, E.ON, Polferries, Grupa Azoty, 

Komfort, Polmos Wrocław, Unity Line, Seat. 

DOBRA AUKCJA
Muzyka łączy w dobrej sprawie

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

W naszej pracy 
najważniejszy
jest drugi człowiek

Rozmawiała: Maja Wiśniewska

O tym, co jest w życiu ważne, jak pracować, żeby się lubić, a także 
o wsparciu dla FHO opowiada  Andrzej Hubkiewicz  , właściciel 
agencji marketingowej Lungo.
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14 MAJA – W hospicjum zawitał Teatr w Walizce. Na „deskach FHO” wystąpiła Małgorzata 
Bogdańska w monodramie „Nie lubię Pana Panie Fellini” w reż. Marka Koterskiego. Nasi 
pacjenci mogli poznać pełną miłości, ale też niechęci historię związku Giulietty Masiny 
i Federico Felliniego. 

24 MAJA – Wolontariusze z Credit Suisse odwiedzili Fundację, aby uporządkować nasz 
ogród terapeutyczny.

29 MAJA – Ruszyła muzyczna Dobra Aukcja. Inauguracja akcji odbyła się na stadionie 
PGE Narodowy. W konferencji poprowadzonej przez Marka Sierockiego wzięli udział 
Aga Zaryan, Natalia Przybysz, John Porter i Wojciech Mazolewski. Nie zabrakło także 
przedstawicieli partnerów akcji: Stadionu PGE Narodowy, Lungo oraz allegro.pl.

1 CZERWCA – Joanna Gośniowska-Budzisz zorganizowała koncert charytatywny 
na rzecz FHO. W Wolskim Centrum Kultury wraz z zaprzyjaźnionymi artystami przeniosła 
widzów do krainy opery, operetki i musicalu. 

2-6 CZERWCA – Rinke Rooyens spędził 5 dni i nocy w hospicjum. Wraz ze swoją ekipą 
nagrali premierowy odcinek programu „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”. W swoim 
reportażu Rinke pokazał widzom, że w hospicjum też trwa życie.

4 CZERWCA – Dzięki wsparciu Rinke Rooyensa FHO odwiedzili Alicja Majewska 
i Włodzimierz Korcz. Nasi pacjenci mogli posłuchać najpopularniejszych przebojów 
artystki jak „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”,  
„To nie sztuka wybudować nowy dom”.

7 CZERWCA – Dobiegła końca 4. edycja Pól Nadziei ze wspaniałym wynikiem prawie 
114 tys. zł! Jej finał uczniowie świętowali w kinie, do którego zaprosił ich sam Burmistrz 
Ursynowa, Robert Kempa.

8 CZERWCA – Pracownicy i wolontariusze FHO uczestniczyli w Dniach Ursynowa. 
Na fundacyjnym stoisku zachęcali do wsparcia pacjentów hospicjum. 

10 CZERWCA – Darek Strojewski wraz ze swoim psim przyjacielem Pindolem wyruszyli 
w 3000 km podróż z Warszawy do Santiago de la Compostela w Hiszpanii. Wszystko po 
to, aby zebrać dla nas 100 tys. zł!

15 CZERWCA – W FHO odbył się VIII Charytatywny Piknik Rodzinny  “Odczarowanie 
Hospicjum”. Podczas wydarzenia jego uczestnicy mogli podziwiać pokazy teatralne, 
taneczne, muzyczne oraz iluzjonistyczne. Dzięki Waszemu wsparciu zebraliśmy 
aż 7305,34 zł! Dziękujemy!

20 CZERWCA – W ramach Podwójnego Wyzwania Dawid Dybol wystartował 
w HardaSuka Ultimate Triathlon Challenge. Dzięki jego pomocy mogliśmy zakupić 
kardiograf do Poradni Medycyny Paliatywnej FHO.

5 LIPCA – Dobiegła końca muzyczna edycja Dobrej Aukcji z wynikiem blisko 90 tys. zł! 
W pierwszej piątce najwyżej licytowanych przedmiotów znalazły się gitara podpisana 
przez Lenny’ego Kravitza, platynowa płyta Wojtka Sokoła, gitara z autografem Pata 
Metheny, spotkanie z Krzysztofem Zalewskim oraz spotkanie z Kubą Badachem.

25 LIPCA – W kościele św. Tomasza Apostoła w Warszawie odbyła się msza św. 
w intencji pacjentów hospicjum. A to dzięki uprzejmości ks. Tomasza Małkińskiego oraz 
ks. proboszcza Henryka Małeckiego.

2 SIERPNIA – W FHO rozpoczęła się zbiórka na koncentratory tlenu. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu załogi Bazarku na rzecz podopiecznych hospicjów na aukcję trafiły m.in. 
koszulka z autografem Leo Messiego, piłka z podpisem Cristiano Ronaldo oraz koszulka 
z autografem Marcina Gortata.

7 WRZEŚNIA – FHO pojawiło się ze swoim stoiskiem na Wielkiej Ursynowskiej, 
organizowanej na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Dzięki uprzejmości Urzędu 
Dzielnicy Ursynów oraz Fundacji Violet Kiwi podczas zapisów na bieg można było 
wesprzeć pacjentów hospicjum. W barwach FHO wystartowali wolontariusz, Salvatore 
de Bello oraz koordynator ds. marketingu, Karolina Chojka Bartoszko.

17 WRZEŚNIA – W FHO odbyło się spotkanie dla koordynatorów ze szkół i przedszkoli, 
które dołączyły do programu Pola Nadziei. W szkołach rozpoczęły się przygotowania do 
5. edycji programu. 

18 WRZEŚNIA – W Fundacji miało miejsce spotkanie podsumowujące Fundusz 
Podwójne Wyzwanie, którego celem było wsparcie Poradni Leczenia Bólu FHO. 
W spotkaniu uczestniczyli bohaterowie i inicjatorzy akcji.

20 WRZEŚNIA – Wolontariusze z Discovery sp. z.o.o. oraz TVN Media Sp. z o. o. 
uporządkowali ogród FHO.

21-22 WRZEŚNIA – Pracownicy FHO pojawili się na Targach Młodej Pary w Nadarzynie, 
gdzie promowali akcję Zamiast Kwiatów – fho.org.pl/zamiast-kwiatow.

4-5 PAŹDZIERNIKA – W FHO rozpoczął się kurs podstawowy z zakresu medycyny 
paliatywnej dla lekarzy. 

5 PAŹDZIERNIKA – Miała miejsce edycji programu „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”.

17 PAŹDZIERNIKA – Burmistrzowie Ursynowa, Robert Kempa i Piotr Zalewski wraz 
z uczniami z 4 SLO na Hawajskiej, w ramach inauguracji 5. edycję Pól Nadziei, zasadzili 
żonkile przed budynkiem FHO. 

25 PAŹDZIERNIKA – Podczas 12. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych, 
organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, odbył się bal 
charytatywny na rzecz FHO. W trakcie wydarzenia goście uczestniczyli w licytacjach oraz 
loterii. Wspólnymi siłami uzbierali dla naszych pacjentów aż 104 226 zł!

26 PAŹDZIERNIKA – W FHO rozpoczał się kurs specjalizacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki paliatywnej w ramach kształcenia podyplomowego.

29 PAŹDZIERNIKA – Pracownicy FHO zasadzili żonkile na terenie Fundacji.

12 LISTOPADA – Wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu plastyczno-literackiego, 
organizowanego w ramach Pól Nadziei. Tematem przewodnim w tegorocznym konkursie 
jest “Empatia”. Zwycięskie prace ozdobią stanowiący cegiełkę kalendarz FHO na 2020 r.

15 LISTOPADA – Osada z FHO weźmie udział w akcji #WszyscyDoWioseł2019 
organizowanej przez Fundację Legii. W ubiegłym roku beneficjentem akcji było właśnie 
FHO. 

23-24 LISTOPADA – W FHO odbędzie się szkolenie dla nowych wolontariuszy 
oddziałowych.

8 GRUDNIA – “Pracownia Elfów FHO” pojawi się na organizowanych w Arenie Ursynów 
Mikołajkach Ursynowskich. Uczestnicy Mikołajek będą mogli wesprzeć Fundację i kupić 
cegiełki w Pracowni.

8 GRUDNIA – Odbędzie się 6. Parada Świąteczna FHO. Parada ruszy spod Areny 
Ursynów przy ul.  Pileckiego 122 i zakończy się w FHO. Podczas Parady zaśpiewa 
Ursynowski Chór Iuvenis. Uczestnicy Parady będą mogli wspólnie kolędować i ogrzać 
się w cieple ogniska na terenie Fundacji.

Wydarzyło się!

Wydarzyło się!

Wydarzy się!
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DOBRA AUKCJA to doroczny projekt FHO oparty na licytacjach 

internetowych na rzecz pacjentów hospicjum. Jej II edycja 

poświęcona była muzyce. Na aukcjach znalazło się 55 przedmiotów: 

pamiątek, spotkań z artystami i dziennikarzami muzycznymi. Do 

akcji dołączyli Lenny Kravitz, Pat Metheny, Kayah, Aga Zaryan, 

Wojtek Mazolewski, John Porter, Michał Urbaniak, Perfect, Wojtek 

Sokół, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski i wielu innych.


