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Myślę, że byłem uważany za szaleńca . Jeszcze w latach siedemdziesiątych 
często mówiłem o śmierci, oczywiście ni.e obsesyjnie , w patologiczny sposób, 
ale zastanawiając si.ę nad jej znaczeni.em dla życia każdego z nas. Odkryłem, 
ze większość ludzi nie chce o ni.ej słyszec. Uważa to za ni ezdrowe. Ni.gdy ni.e 
zrozumiałem, dlaczego. Ani nie zgadzam się z nimi. Więcej. Przeciwnie, uważam, 
że człowiek jest psychicznie zdrowy w takiej mierze, w jakiej uwzględni.a swoje 
umieranie. Dla .mnie myślenie o śmierci pomaga mi intensywniej żyć. Cieszyć s i ę 
każdą chwilą·. Smi.ać się serdecznie . Radować si.ę w sercu na widok ośnieżonych 
gór , połysku fal, zapachu dopiero co skoszonej trawy, pozłacanego pi.osku na 
p lożach, zapachu i ko larów kwiatów .. 
Codziennie rano, kiedy si.ę budzę, zawsze dziękuję za to, że rocigę wstać żywy . 
Od pewnego czasu żyję wiedząc, każdy dzień rociże być ostatnim - i. ni.e boję się._ 
Intensywnie żyję każdą chwilą, robię tak, aby minuta miała sześćdziesiąt sekund ... 
Przede wszystkim nigdy nie poddaję się znużeniu, apatii, depresji . 
Żyję teraźniejszością . Przeszłość trzymam z boku tylko po to, by pamiętać i ni.e 
popełniać tych samych błędów. 
Przyszłości. ni.e znam. 
Staram się intensywnie przeżywać wszystko, każde spotkanie zarówno pozytywne , 
jak i. negatywne, zawsze próbując uczestniczyć w ni.m, ponieważ ni.c nie dzieje się 
przypadkowo. 
A życie jest tylko jedno. 
Już ni.e powróci.my na tę ziemię.. zatem warto żyć dogłębnie, rozkoszując si.ę nią . 

Valerio Albisetti. Jak przejść przez cierpienie i wyjść z niego zwycięsko; Kielce 2007 

Fundacja ,,ISKIERKA" dz1afająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową .. 
Pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że wokóf są mm ludzie. 

Tym dużym, czy też dorosfym, pomaga pomagać. 
Bo w życiu najważniejsze jest życie. 

Ci duzi też kiedyś byli malutcy, 
a Ci mali, po prostu chcą kiedyś być duzi ... 
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Fundacja ISKIERKA to Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000248546) działająca na rzecz dzieci z chorobą 
nowotworową z trzech śląskich ośrodków: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego w Chorzowie. Podnoszenie 
jakości życia chorych dzieci i ich rodzin oraz angażowanie różnorodnych środowisk w działania pomocowe to główne cele 

Fundacji, które realizowane są poprzez: 

- Tworzenie systemów wsparcia psychologicznego, socjalnego czy finansowego dla rodzin dotkniętych chorobą 
nowotworową dziecka. szczególnie w najtrudniejszych etapach leczenia 

- Realizację dziecięcych marzeń 
- Organizację różnorodnych projektów (koncerty, aukcje, pikniki, obozy, hipoterapię, arteteriapię. itp.) 
- Animowanie działań pozwala1ących dzieciom na odkrywanie swoich mocnych stron oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych wobec rówieśników 
- Wolontariat 
- Szkolenia z zakresu komunikacji z małym pacjentem czy rozwiązywania problemów pojawiających się w długotrwałym 

procesie leczenia 
- Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania 

zdrowia lub zycia dzieci 

www.fundacjaiskierka.pl 






