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Sztuka Pomagania
Grafika autorska Pacjentów Bonifraterskiego Centrum
Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu

Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej zaprasza na 
wystawę prac swoich podopiecznych , która dostępna bę-
dzie w dniach 4-23 kwietnia 2016 r. w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu.

Zwieńczeniem pokazu będzie aukcja charytatywna grafik 
na rzecz dzieci, którymi opiekuje się Fundacja Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci. To unikatowa inicjatywa, w której pa-
cjenci (dorośli) pomagają pacjentom (dzieciom). Partnerami 
merytorycznymi przedsięwzięcia są: Muzeum Narodowe 
i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Kolekcja składająca się z 30 prac, przygotowanych w tech-
nice akwaforty, powstawała przez ponad 12 miesięcy, a w jej 
stworzenie zaangażowanych było kilkunastu pacjentów 
i wielu ludzi dobrej woli. Na pomysł wykorzystania poten-
cjału osób chorych wpadł Michał Krasnosielski, z wykształ-
cenia historyk sztuki, z pasji opiekun medyczny i szef wo-
lontariatu we wrocławskim Bonifraterskim Centrum Opieki 
Hospicyjnej (dawniej Hospicjum Bonifratrów). Zainspirował 
go dr Jan Siestrzyński., lekarz z XIX w, który w warszawskim 
Instytucie dla Głuchoniemych, zorganizował pracownię 

litograficzną, a w jej działanie zaangażował 
również swoich podopiecznych. Okazało się, 
że to doskonały pomysł na aktywizowanie 
osób chorych i ukierunkowanie ich uwagi na 
celowe działanie, co przyczynia się do poprawy 
ich ogólnej kondycji.

Pracę nieprofesjonalnych artystów na co 
dzień koordynowała Paulina Partyka, odpo-
wiedzialna za terapię zajęciową w ośrodku, 
a merytorycznie – z ramienia ASP – wspierała 
dr Agata Gertchen. Technika akwaforty , która 
nie jest skomplikowana, wymaga jednak spo-
ro uwagi, cierpliwości i podstawowej wiedzy. 
Dlatego Pracownia Grafiki Warsztatowej ASP 
przeszkoliła w tym zakresie zainteresowanych 
pacjentów, dbała o dostępność koniecznych 
materiałów i przygotowywała odbitki grafik 
na papierze czerpanym, dostarczanym przez 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Na wystawie można podziwiać prace graficz-
ne w technice dobranej pod kątem fizycznych 
możliwości osób chorych. Akwaforta polega 
na misternym żłobieniu wzorów w woskowej 
powierzchni miedzianej płytki, która wymaga 
potem wytrawienia w kwasie (z wł. aquaforte 



znaczy mocna woda). Tak powstała matryca pozwala na 
powielenie wzoru dobrej jakości maksymalnie kilkukrotnie. 
Najczęściej wybieranym przez pacjentów tematem grafik 
były motywy inspirowane naturą – martwą i ożywioną, 
choć nie brakuje również wzorów abstrakcyjnych. Pierwsze 
szkice powstawały zwykle na papierze, tworząc szablon do 
odwzorowania. Przenosząc wybrane ilustracje na płytki, 
pacjenci pracowali samodzielnie, czasami tylko korzystali 
z nieznacznej pomocy koordynatorki zajęć, która wpierała 
pewność siebie i pewność stawianych kresek. Prace prezen-
towane na wystawie są unikatowe i zostały odbite specjalnie 
na potrzeby akcji pomocy dzieciom z Fundacji Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci.

Wyjątkowa inicjatywa – w której ofiarodawcami przed-
miotów na licytację są pacjenci, zwykle korzystający z po-
mocy innych, a tym razem sami ofiarujący tę pomoc – ma 
uwrażliwiać i inspirować oraz dawać przykład, że pomagać 
może naprawdę każdy. Wystarczy przyjść na wystawę, wziąć 
udział w aukcji grafik i tym samym włączyć się w pomaganie!

Aukcja prac odbędzie się 23 kwietnia b.r. o godz. 16:00 
w gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Hanna Krzyżosiak
wolontariuszka Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej



Głównym celem zorganizowania tej Wystawy było stwo-
rzenie okazji dla naszych Pacjentów do pomocy drugiemu 
człowiekowi oraz promocja ruchu hospicyjnego, którego 
celem jest prowadzenie dialogu na temat hospicjum oraz 
obalanie stereotypów z nim związanych.

Pacjenci Hospicjum Bonifratrów włożyli wiele trudu 
w wykonanie tych prac, pracując często po kilka dni nad 
jedną grafiką. Pewnym paradoksem tych rycin jest to, że im 
bardziej krzywe są ich linie, tym więcej wysiłku kosztowały 
one swojego twórcę.

Terapia zajęciowa, w ramach której powstały zebrane 
przez nas akwaforty nie jest jedyną formą aktywności na-
szych Pacjentów. Oprócz opieki medycznej, którą zapew-
niają lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz opiekuno-
wie medyczni otrzymują Oni wsparcie ze strony kapelana, 
psychologów, oraz muzykoterapeuty. W naszym Hospicjum 
prowadzony jest również wolontariat.

Wystawa ta jest dobrą okazją do zdobycia 
wiedzy o jedynym, stacjonarnym w naszym 
mieście hospicjum dla dorosłych. Prezen-
towanym rycinom towarzyszyć będą teksty, 
w których znajdą Państwo informacje na temat 
procesu powstawania poszczególnych grafik, 
ich twórców oraz inspiracji.

Nie pozostaje mi nic innego jak zachęcić 
Państwa do odwiedzenia wystawy oraz wzię-
cia udziału w aukcji 23 kwietnia w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu.

Michał Krasnosielski
pomysłodawca wystawy, koordynator wolonta-
riatu oraz opiekun medyczny w Bonifraterskim 
Centrum Opieki Hospicyjnej we Wrocławiu.



WiLabs S.C.
Owsianka, ul. Wiśniowa 1H
55-040 Kobierzyce
+48 660 430 185
www.wilabs.com

Wilabs łączy kompetencje z pogranicza telekomunikacji 
mobilnych i technologii internetowych, zajmując się roz-
wojem oprogramowania w technologiach Phyton/Django 
z wykorzystaniem metodyki Scrum. Pozwala to na bły-
skawiczny rozwój aplikacji webowych oraz dedykowanego 
oprogramowania. Doświadczony zespół specjalistów jest 
przygotowany, by poprowadzić nawet najbardziej złożone 
projekty informatyczne.

Pro4People Sp. z o.o.
ul. Wołowska 18
51-116 Wrocław, Poland
tel. +48 663 466 030
www.pro4people.com

Pro4People realizuje innowacyjne projekty 
informatyczne dla biznesu, oparte na takich 
elementach jak: chmura obliczeniowa, aplika-
cje web, urządzenia mobilne i systemy wbudo-
wane. Dbając o niezawodność i wysoką jakość 
oferuje usługi analizy, rozwoju i wdrożenia ser-
wisów informatycznych oraz ich utrzymania. 
Pro4People ma swoją siedzibę we Wrocławiu, 
we Wrocławskim Parku Biznesu.



Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej to jedyne we 
Wrocławiu Hospicjum stacjonarne oraz Hospicjum domo-
we dla osób dorosłych. Specjalistyczny oddział medycyny 
paliatywnej obejmuje opieką osoby ze schorzeniami prze-
wlekłymi i nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, 
odpowiadając na potrzeby osób chorych i ich rodzin oraz 
oddając do ich dyspozycji doświadczony zespół terapeu-
tyczny – lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów, opiekunów 
medycznych, psychologów, kapelana, terapeutów zajęcio-
wych, muzykoterapeuty oraz wolontariuszy.

Siedzibą Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla 
Dzieci jest Wrocław, a terenem działania cały 
Dolny Śląsk. To jedyne domowe hospicjum 
dziecięce w regionie. Fundacja opiekuje się 
dziećmi chorymi neurologicznie, genetycznie, 
onkologicznie. Ich chorób nie można wyleczyć, 
ale można zadbać o komfort życia. Personel koi 
ból, zapewnia leki i sprzęt medyczny, rehabili-
tację, pomoc psychologiczną i socjalną. Wolon-
tariusze rozdają radość – prezenty, spełnione 
marzenia, niespodzianki – bo uśmiech też le-
czy. Pomoc jest dla rodzin bezpłatna głównie 
dzięki wsparciu ludzi o dobrych sercach.





Jadwiga Leśniak
Flaming

akwaforta,
150×100mm



Halina Naleśniak
Jerzębina

akwaforta,
100×150mm



Franciszek Wronka
Niedźwiedź

akwaforta,
100×150mm



Danuta Bukowska
Lew

akwaforta,
150×100mm



Stanisława Pałętka
Szopka

akwaforta,
100×150mm



Pan Andrzej
Śnieżka 2004r.

akwaforta i kredki,
100×150mm



Pan Andrzej
Śnieżka 2004r.

akwaforta,
100×150mm



Elżbieta Jankowska 
Grzybobranie

akwaforta,
100×150mm



Halina Naleśniak
Dom z bałwanem

akwaforta,
100×150mm



Irena Gregorczyk
Abstrakcja

akwaforta,
100×150mm



Marek Polak
Maki

akwaforta,
150×100mm



Franciszek Wronka
Koń na polanie

akwaforta,
100×150mm



Franciszek Wronka
Kot

akwaforta,
150×100mm



Stefania Śronkowska 
z córką Agnieszką 
Łomejko
Kwiaty w wazonie

akwaforta kolorowa,
150×100mm



Stefania Śronkowska 
z córką Agnieszką
Łomejko
Kwiaty w wazonie

akwaforta,
150×100mm



Franciszek Wronka
Koń

akwaforta,
100×150mm



Pan Wiesław
Ara

akwaforta,
150×100mm



Ewa Sidorowicz
Abstrakcja

akwaforta,
100×150mm



Cecylia Kawecka 
Lilia

akwaforta,
150×100mm



Franciszek Wronka
Bóbr

akwaforta,
150×100mm



Ewa Sidorowicz
Skalar

akwaforta,
100×150mm



Cecylia Kawecka 
i Pan Wiesław
Sowa

akwaforta,
150×100mm



Halina Naleśniak
Słonecznik

akwaforta,
150×100mm



Franciszek Wronka
Delfin

akwaforta,
100×150mm



Pan Andrzej
Widok ze słońcem

akwaforta,
100×150mm



Jadwiga Leśniak
Kwiat

akwaforta,
150×100mm



Pani Janina
Kwiatek

akwaforta,
100×150mm



Danuta Bukowska
Pies z motylem

akwaforta,
150×100mm



Jadwiga Leśniak
Zające

akwaforta,
100×150mm



Danuta Rakuzy
Kwiat

akwaforta,
150×100mm
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