
  
Mam na imię Natalia i od roku jestem 
wolontariuszem. Bardzo lubię pomagać i cieszy 
mnie uśmiech na twarzy osoby, której mogę coś 
z siebie dać. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z 
tego, ile radości może sprawić drugiemu 
człowiekowi zwykła rozmowa, ciepły gest, dotyk 
dłoni, czy odwzajemnione spojrzenie w oczy. 
 



 

Od roku jeżdżę do hospicjum. Pierwsza wizyta, była dla mnie 
dużym przeżyciem. Nie sądziłam, że to mną tak wstrząśnie. 
Bałam się tego co tam zastanę. Przerażała mnie myśl, że w 
hospicjum ludzie oczekują na śmierć. Wyobrażałam sobie ponure 
miejsce, pełne smutku i cierpienia. Bo jak można cieszyć się 
czekając na śmierć? Gdy stawiałam przekroczyłam próg 
miechowskiego hospicjum zrozumiałam,  że wcale tak nie jest. 
Zobaczyła jasne ściany, kwiaty, kolorowe obrazki. Uderzyła mnie 
cisza, spokój i uśmiech tak na twarzach pracowników, jaki 

pacjentów.      
 
  

 



  
W wirze codziennych obowiązków nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwykłą 
rozmową z drugim człowiekiem możemy tak wiele zdziałać. Niektórzy pacjenci 
proszą nas o różne rzeczy, takie jak np. zwykły jogurt z supermarketu, pilniczek 
do paznokci, karton soku czy jabłko, inni oczekują tylko  bliskości i czułości, 
położenia dłoni na czole, potrzymania za rękę, uśmiechu, jeszcze inni pytają o 
szkołę, rodzinę, pogodę za oknem, czy nasze plany na przyszłość. Spotykamy 
tych pogodzonych z chorobą i tych zbuntowanych, tych, którzy do końca 
wierzą, ze wrócą do domu i tych, którzy nie maja już nadziei. Od każdego z 
nich wiele się uczymy. Każdy przekazuje nam cząstkę siebie, swoich 
wspomnień, marzeń czy obaw. Dzięki czemu stajemy się silniejsi i chyba lepsi.  

 



Najgorsze są momenty gdy przekraczamy próg hospicjum i dowiadujemy się o 
śmierci chorego, z którym niedawno rozmawialiśmy. Nie jedna łza już 
popłynęła z naszych oczu. To jest właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim - 
wieść, że odszedł ktoś bliski, bo każde spotkanie sprawia, że w pacjentach 
hospicjum widzimy babcię, ciocię, przyjaciela.  Nie da się pogodzić z pustym 
łóżkiem.  Hospicjum, to nie „umieralnia”, to miejsce w którym poznajemy 
takie wartości jak szacunek dla drugiego człowieka, choroby i starości. To 
miejsce gdzie słowo godność, siła, odwaga i wiara w Boga są bardzo ważne. 
Odwaga – bo prosi się o pomoc, odwaga – bo prosi się o zezwolenie na 
udzielenie pomocy. Każda wizyta tam - to dla nas z pewnością lekcja życia. 



Jestem przekonana, że spotkanie z każdym chorym, starszym to dar, 
który dostaje od losu. Dzięki temu widzę jak błahe są moje problemy. 
Staję się silniejsza, pewniejsza siebie i swoich przekonań, staję się 
lepszym człowiekiem i pragnę nieść pomoc z otwartym sercem. Będąc 
wolontariuszem nauczyłam się wiele – czasem tylko zastanawiam się 
czy to ja jestem wolontariuszem, czy Ci, którzy zgadzają się na to bym 
pomagając im czuła się lepiej. Kto komu więcej daje i zawdzięcza?  



Mam na imię Natalia 
i od roku jestem 
wolontariuszem. 
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